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پنجره ايرانيان

ــور، در ماه هاي  ــي كش ــوان انكار كرد كه صنعت در و پنجره يو پي وي س نمي ت
ــت؛ به نحوي كه به گفته برخي فعاالن  اخير با تهديدهاي جدي مواجه شده اس
ــد،  ــي از تحريم ها، نگران كننده باش اين صنعت، بيش از آنكه اثر تنگناهاي ناش
ــاخته است. از  ــت كه راه براي رقابت را ناهموارتر س اين تحريم هاي داخلي اس
توليدكننده و عرضه كننده پروفيل گرفته تا شركت هاي عرضه كننده يراق آالت 
در و پنجره و البته توليدكنندگان و ديگر صنايع وابسته، در سال جاري هركدام 
ــه هر واحد توليدي و  ــت ك ــده اند و بديهي اس با گرفتاري هاي زيادي روبرو ش
ــكالت پيدا كند. اما واقع قضيه  تجاري تالش كرده تا راهي براي خروج از مش
اين است كه بسياري از اين مشكالت و تهديدها با همگرايي و وحدت نظر زير 

چتر يك نهاد صنفي فراگير و منسجم مي تواند به فرصت تبديل شود. 
ــت پذيرش اين واقعيت كه برخي توليدكنندگان و فعاالن صنعت در و  تلخ اس
ــي به واسطه پيامدهاي ناشي از نوسان در تصميم گيري ها و  پنجره يو پي وي س
ــدم پيش بيني و آينده نگري الزم  ــل بيرون از اختيار خويش - به دليل ع عوام
براي مواجه شدن با مخاطرات و چالش ها و گرفتاري ها- اقدام به تعطيل كردن 
ــاري خويش كرده اند. نگاهي به  ــب و كار و قفل زدن بر واحد توليدي و تج كس
ــان مي دهد  ــد ورود وخروج افراد با انگيزه هاي مختلف به اين صنعت نش فراين
ــت تا اين فرايند و چرخه مورد  كه رويش ها و ريزش ها طبيعي نبوده و نياز اس
آسيب شناسي قرار گيرد كه؛ چگونه است افراد بدون در نظر گرفتن دشواري ها 
ــوند و  ــب و كار مي ش و پيچيدگي هاي فعاليت در اين صنعت و تجارت، وارد كس
ــرمايه خويش، ناچار به  ــي از س ــت دادن تمام يا بخش كوتاه زماني بعد با از دس
ــده و يا با روش هاي تخريب به فضاي كسب و كار ديگران آسيب  ترك بازار ش
ــطه ارائه كاالها و خدمات از  زده اند و نهايت اين كه مصرف كننده نهايي به واس

سوي برخي ناواردهاي تازه وارد، از كل صنعت دل زده مي شوند.
ــرمايه گذاران جديد به اين صنعت را نقد كرد و منفي دانست،  نمي توان ورود س
ــت هدايت شود، بديهي  ــرمايه ها درس چه اين كه با راهنمايي هاي الزم اين س
است كه به نفع كل صنعت در و پنجره يو پي وي سي خواهد بود، به ويژه اين كه 
رشد سرمايه گذاري بيش از آن كه تهديدي بر عليه واحدهاي توليدي و تجاري 

ــد، به نفع ايشان است كه دست كم اصل رقابت سالم و كيفيت برتر  موجود باش
را همواره در اولويت خويش قرار دهند. باوركنيم در نبود رقابت، خالقيت ها به 
فراموشي سپرده شده و كيفيت در خدمات هم دچار نقصان خواهد شد. بنابراين 
ــرمايه گذاري و فعاليت در اين  ــرمايه هاي جديد و افراد داراي انگيزه س ورود س
صنعت هم مي تواند تهديدآميز باشد، در صورتي كه به خوبي هدايت نشود، يا 
فرصت آفرين خواهد بود به شرطي كه اين سرمايه ها در مسير درست قرار گيرد.

ــت كه راه نهايي براي فايق آمدن بر مشكالت نه در  باور پنجره ايرانيان اين اس
ــت، رقابت در فضاي كسب و كار در همه صنايع،  واگرايي كه در همگرايي اس
ــان دادن توانمندي ها و معرفي محصوالت و  ــت و نش ــده اس امري پذيرفته ش
ــرو و ماندگار  ــت، اما در صنايع موفق، پيش خدمات، البته راز بقا و دوام همه اس
وقتي مشكلي فراگير و همه گير مي شود، ديگر تك روي كردن و واگرايي پيشه 

خويش ساختن، جفا به كل صنعت خواهد بود.
از اين منظر تعطيل شدن واحدهاي توليدي را به واسطه عدم وجود اراده صنفي 
ــي و  ــري مطالبات صنعت در و پنجره يو پي وي س ــجم براي پيگي قوي و منس
صنايع وابسته به آن، نبايد نشان از قدرت و توان ديگراني دانست كه مي توانند 
ــا، تولدها و مرگ هاي  ــرپا باقي بمانند. رويش ها و ريزش ه ــيار س با هزينه بس
ــگام همواره اتفاق مي افتد. اما وقتي اين رويش ها و ريزش ها و تولدها و  زودهن
ــب وكار و از دست رفتن رقابت سالم  ــطه نوسان در فضاي كس مرگ ها به واس
ــود، نگران كننده و تهديدآميز خواهد بود. پنجره ايرانيان بر اين باور و  تشديد ش
انتظار است كه نمايشگاه آينده صنعت در و پنجره مي تواند فرصتي باشد براي 
ــهم خويش گامي هرچند كوچك براي  ــه واري رقابت برندها، همه به س اين ك
ــت نه  ــته اس همگرايي بردارند نه واگرايي. اين صنعت را كدخداي واحد شايس
خدايان متعدد. پنجره ايرانيان به سهم خويش فرصتي است براي بيان ايده ها و 
نقد  ها و نظرها. پنجره هميشه براي گفتن، نوشتن، شنيدن، و نقد و نظردادن باز 
است. خودمان بايد پيشگام شويم و پنجره ذهن و تجربه و دانش را بازبگذاريم 

تا ديگران هم بياموزند و بياموزانند. نمايشگاه آينده منتظرتان هستيم.
امير شيرى

28

تهديدها با همگرايي به فرصت تبديل مي شوند
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ــي از  ــنام پروفيل يو پي وي س ــركت آورتا از توليدكنندگان خوش ــروه خبر:ش گ
ــركت آورتا،  ــر داد. به گزارش روابط عمومي ش ــش ظرفيت توليد خود خب افزاي
ــخ گويي به نياز  ــي با هدف پاس ــد پروفيل يو پي وي س ــت تولي ــش ظرفي افزاي
ــه قالب جديد و يك خط  ــتريان خود اعالم و تأكيد كرد: با اضافه كردن س مش
اكسترودر، اين شركت درنظر دارد تعداد اكسترودرهاى خود را به 10 خط افزايش 
ــانى به مشتريان خود،  ــركت همچنين به منظور افزايش خدمات رس دهد. اين ش
ــاى فريم، لنگه و موليون را افزايش  ــم توليد خود را با توجه به تعدد قالب ه حج
ــدات ويژه اي را  ــركت آورتا، تمهي ــاس اين گزارش، مديريت ش مى دهد. بر اس
ــت تا با باالبردن ظرفيت توليد خود هيچ  ــب با تقاضاى بازار انديشيده اس متناس
ــان آورتا نگذارد.  ــي را نيازمند پروفيل با نش توليدكننده در و پنجره يو پي وي س
ــيارى از موارد  ــده گزارش داده كه در بس ــركت شناخته ش روابط عمومي اين ش
ــركت جلوتر از نياز  ــه، ظرفيت توليدي اين ش ــا برنامه ريزى هاى صورت گرفت ب
مشتريان خود گام برمى دارد و سرعت در تحويل و كيفيت مناسب را از تعهدات 
ــتريان مى داند. شركت آورتا از سال 1383 با تحقيق و مطالعه  خود در مقابل مش
فراوان مبنى بر جلوگيرى از اتالف انرژى در ساختمان (مبحث 19) و هدر رفتن 
سرمايه هاى كشور، تأسيس و با مشاوره با يكى از معتبرترين كارخانجات ساخت 
ــفارش و دستگاه هاى  ــتروژن، قالب هاى خود را س ــترودر در قالب هاى اكس اكس
ــركت گواهينامه فنى  ــرد. به گزارش پنجره ايرانيان، اين ش ــدارى ك الزم را خري
ــال 1387 اخذ كرده است و با ارتقاي چشمگير  ــكن را نيز در س و تحقيقات مس
ــترش خدمات تالش خواهد كرد تا همچنان در  كيفيت پروفيل هاي توليد و گس

جمع شركت هاي پيشرو و برتر باقي بماند.
ــال هاى اخير، افزون بر در اختيار گرفتن  يكي از راهبردهاي مديريت آورتا در س
بازار داخلى، تالش براي ورود به بازارهاي صادراتي به ويژه كشورهاي همسايه 

نظير عراق است. 
 پروفيل آورتا به رقابت جهاني مي انديشد

خبر ديگر از روابط عمومي شركت اورتا به حضور چشمگير و پررنگ اين شركت 
ــتان  ــاختمان ايران بود كه تابس ــگاه بين المللي صنعت س ــن نمايش در دوازدهمي
ــتقبال بسيار خوبي  ــد و به گفته كارشناسان اين شركت با اس ــال برگزار ش امس
مواجه شده است. گفتني است شركت توليدكننده پروفيل يو پي وي سي با نشان 
تجاري اورتا با حضور در دوازدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت و ساختمان به 
ــر طاليى نمايشگاه محصوالت خود را معرفى ديد بازديدكنندگان  عنوان اسپانس

ــاژكاران و پيمانكاران از  ــين و مونت ــرار داد و ميزبان و پذيرايى تمامى مهندس ق
ــرافراز، بود. اين شركت رسمًا اعالم  ــر كشور عزيزمان، ايران سر بلند و س سراس
ــتعانت از خداوند متعال در اين فضاى پر التهاب  ــت: پروفيل اورتا، با اس كرده اس
ــش توان توليدى خود به فعاليت و توليد  ــت با حفظ كيفيت و افزاي كنونى تواناس
محصوالت خود ادامه دهد و رضايت هر چه بيشتر مشتريان عزيز و گرامى خود 
ــاس اين گزارش، دوازدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت و  را جلب نمايد. بر اس
ساختمان فرصت بسيار مناسبى بود تا تمامى بازديدكنندگان از نمايشگاه با گروه 
صنعتى اورتا آشنا شوند و از نزديك از نمونه پروفيل هاى موجود در غرفه بازديد 
ــواالت و بحث هاى تخصصى خود را با مديران فنى، توليد،  به عمل  بياورند و س
كنترل كيفيت و بازرگانى اورتا مطرح و پاسخ هاى خود را دريافت نمايند. پروفيل 
ــگاه، عالوه بر بازديدكنندگان داخلى ميزبان مهمانان خارجى  اورتا در اين نمايش
ــه، ايتاليا، اتريش، تركيه، چين، روسيه، تاجيكستان،  ــور هاى آلمان، فرانس از كش
ــا ارئه محصوالت خود  ــتان، عراق، مالزى و ژاپن بوده ب ــتان، هند، پاكس افغانس
باعث آشنايى هرچه بيشتر كارشناسان خارجى با توليدات و دستاورد هاى صنعت 

پروفيل يو پى وى سى در ايران گرديد.

خبر خوش براي در و پنجرهخبر خوش براي در و پنجره  سازان؛ سازان؛ 

آورتا ظرفيت توليد را افزايش داد



پنجره ايرانيان30 پنجره ايرانيان30

ــش و موفقيت خود  اين بار و البته براي  ــتن در ادامه درخش گروه صنعتى همارش
ــتاندارد  ــوي اداره كل اس ــمين بار متوالي، به عنوان واحد توليدى نمونه از س شش
ــووالن از خدمات و فعاليت مهندس  ــتان مورد تقدير قرار گرفت و مس ــتان لرس اس
ــن صفايي مديرعامل گروه صنعتي همارشتن تقدير و تنديس واحد نمونه  سيد محس
و منتخب استاندارد استان لرستان را به اين گروه صنعتي تقديم كردند. به گزارش 
ــمي كه به  ــتان در مراس ــتان لرس ــتاندارد اس خبرنگار پنجره ايرانيان،  اداره كل اس
ــتان با حضور جمعى از مسئوالن استاني  منظور معرفى واحدهاى توليدى نمونه اس
ــتان لرستان به مهندس  ــتاندارد اس ــد، تنديس واحد نمونه و منتخب اس برگزار ش
ــن صفايى، مدير عامل گروه صنعتى همارشتن  اهدا شد. اين تنديس نه  سيد محس
ــت و در صنعت  ــتن در ميدان رقابت اس ــش كيفي همارش اولين و نه آخرين درخش
ــاختمان، همارشتن يك برند ملي شناخته مي شود. به گزارش خبرنگار ما، تاالر  س
ــان و كاركنان اين گروه  ــان از توفيق مديريت و كارشناس ــتن نش افتخارات همارش
ــاختمان دارد. سال گذشته  صنعتي براي معرفي يك برند تماما ايراني در صنعت س
ــتن در همايش معرفي و تجليل از واحدهاي توليدي برتر  هم گروه صنعتي همارش
ــد و تنديس طاليي  ــور به عنوان واحد برترملي  انتخاب ش ــاختماني كش مصالح س
ــده تا  ــاختماني را دريافت كرد. اين موفقيت باعث ش ــتاندارد مصالح س كيفيت اس
ــاختمان  ــر ايران از حيث توليد مصالح س ــع 30 توليد كننده برت ــتن در جم همارش
ــتاندارد ملي قرار گيرد. گفتني است گروه صنعتي همارشتن يكي از بزرگ ترين  اس
ــي»، پروفيل  ــي»، ورق «پي وي س و معتبرترين توليدكنندگان پروفيل «يو پي وي س
ــت، در و پنجره «يو پي وي سي»، انواع ديوارپوش، كفپوش، قرنيز، سقف  چوب پالس
ــاندويچ پانل است كه طي حدود  ــويي و ورق هاي س كاذب، كابينت حمام و دستش
ــور، همواره كيفي گرايي و مشتري مداري  ــاختمان كش دو دهه حضور در صنعت س
ــب عناوين متعدد  ــت با كس ــته اس ــرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده و توانس را س

ــتاندارد، كارآفريني و صادرات، برگزيده مجامع و  ــوري در حوزه هاي توليد، اس كش
ــد. پيش از اين هم گروه صنعتي همارشتن، در  ــنواره هاي طراز اول كشور باش جش
ــت و اقتصاد ايران، واحد نمونه  ــال 1390 موفق به دريافت عنوان قهرمان صنع س
ــي» از سوي وزارت صنعت،  ــوري و برند برتر صنعت در و پنجره «يو پي وي س كش

معدن و تجارت شده بود. 
ــران اين گروه صنعتي موفق تالش دارند با تكيه بر تجربه و تخصص مديران  مدي
ــعه و تعالى سازمانى حركت و تالش كنند  ــير توس و كادر فني خود، همواره در مس
ــي مؤثر در  ــاختماني نقش تا با توليد و عرضه طيف متنوعي از محصوالت نوين س
مقاوم سازي ساختمان ها و اجرايي شدن سياست ملي بهينه سازي مصرف انرژي در 
كشور داشته باشد. استفاده از مواد اوليه مرغوب، استاندارد و باكيفيت و به كارگيري 
جديدترين و پيشرفته ترين ماشين آالت و تجهيزات در خط توليد سبب شده است تا 
ــتن از مزيت رقابتي در بازار ايران برخوردار باشند. محصوالت گروه صنعتي همارش

ــتن تا حاال توانسته است با همكاري نمايندگان و توليدكنندگان در و پنجره  همارش
ــتفاده مي كنند، ميليون ها  ــركت در محصوالت خود اس ــه از پروفيل هاي اين ش ك
ــي در جلوگيري از اتالف انرژي  ــي» توليد كرده و نقشي اساس پنجره «يو پي وي س
ــال گذشته هم در مراسم  ــي از آن ايفا كنند. 12 ديماه س و كاهش هزينه هاي ناش
ــه  در مركز همايش هاي  ــت و اقتصاد ايران ك ــنواره قهرمانان صنع ــن جش هفتمي
ــن صفايي مديرعامل گروه  ــيما برگزار شد، مهندس سيد محس بين المللي صداوس
ــتن تنديس قهرمان صنعت و لوح تقدير دريافت كرد.گروه صنعتي  صنعتي همارش
همارشتن پيش از اين و در سال 1389 موفق به كسب عنوان واحد نمونه صنعتى 
ــور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و در سال هاي 1387 و 1389  كش
ــنواره توليد ملى، افتخار ملي كه توسط خانه هاي صنعت و معدن برگزار  نيز در جش

مي شود، عنوان واحد نمونه كشورى را از آن خود كرده است.

اين بار واحد توليدي نمونه از طرف 
مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى استان 

 استمرار درخشش همارشتن

حباب در بخش مسكن اقتصاد آلمان را تهديد مى كند
ــدار داد نگرانى ها  ــز هش ــه مالى آليان ــس مؤسس ريي
ــارهاى تورمى در آلمان خطر  ــبت به افزايش فش نس
تشكيل حباب در بخش مسكن اين كشور را افزايش 
ــد كرد اجراى  ــيميليان زيمرر تأكي ــت. ماكس داده اس
ــوى بانك  ــاطى پولى جديد از س ــت هاى انبس سياس
مركزى اروپا خطر افزايش فشارهاى تورمى و تشكيل 
حباب در بخش مسكن آلمان را بيش از پيش افزايش 
داده است. وى تصريح كرد بانك هاى مركزى جهان 
از جمله اروپا در حال تزريق نقدينگى ارزان قيمت به 
ــتن نرخ بهره  ــتند. پايين نگه داش اقتصاد جهانى هس
ــراى اقتصاد  ــدت خطر بزرگى ب ــى براى بلند م بانك
ــاله  ــعه يافته خواهد بود و اين مس ــورهاى توس كش
موجب تشكيل حباب قيمتى در بخش مسكن آلمان 
ــكن  ــكيل حباب در بخش مس ــد. خطر تش خواهد ش
ــش از اين آثار منفى خود را در اقتصادهاى آمريكا،  پي
ــت. اگر بانك مركزى  ــپانيا و ايرلند نشان داده اس اس

ــت هاى انبساطى خود ادامه دهد آلمان  اروپا به سياس
ــكن  ــكيل حباب در بخش مس ــز قربانى بعدى تش ني
ــزود بى ثباتى اقتصادى و  خواهد بود. وى در ادامه اف
ــورهاى جنوب  ــادل اقتصادى و مالى در كش عدم تع
ــت هاى رياضت اقتصادى و  اروپا تنها با اجراى سياس
اصالحات ساختارى مالى پايان خواهد يافت. تركيدن 
ــكن آمريكا در سال 2008 ميالدى  حباب بخش مس
ــرآغاز بحران مالى و اقتصادى بزرگى شد. اقتصاد  س
ــا كنون تحت  ــال 2008 ميالدى ت ــپانيا نيز از س اس
ــكن با ركود اقتصادى  تأثير تركيدن حباب بخش مس
ــده است. يك  ــكالت متعدد اقتصادى روبرو ش و مش
ــان مى دهد اين كشور  ــى دولتى در آلمان نش گزارش
ــكونى در بازار  ــديد عرضه واحدهاى مس با كمبود ش
ــت و اين وضع ممكن است منجر  ــكن مواجه اس مس
ــكن در اين  ــديد اجاره بها و قيمت مس به افزايش ش
كشور شود. گزارش كارشناسان وزارت مسكن آلمان 

نشان مى دهد نشانه هاى كمبود مسكن در آلمان ديده 
ــق پرجمعيت محدود  ــود و اين كمبود به مناط مى ش
نيست. قرار است اين گزارش به كابينه آلمان عرضه 
ــود. تهيه كنندگان اين گزارش اعالم كردند بهاى  ش
ــته در آلمان سه درصد  ــال گذش ــكن در س اجاره مس
ــترين ميزان افزايش اجاره مسكن  افزايش يافت. بيش
ــهر  رايسفالد به ثبت رسيد كه 10/4 درصد بود  در ش
ــهر برمن با 8/8 درصد و فرايبورگ و پرايزگاو با  و ش
8/1 درصد افزايش در رده هاى بعدى قرار دارند. اين 
ــان مى دهد قيمت خريد امالك  گزارش همچنين نش
به ويژه در برلين و هامبورگ و مونيخ و فرنكفورت و 
دوسلدورف به ميزان چشمگيرى افزايش يافته است. 
ــت.  اين افزايش قيمت بين هفت تا 9 درصد بوده اس
تهيه كنندگان اين گزارش بر اهميت حفظ كمك هاى 
ــكن به  ــى كه دولت براى پرداخت اجاره مس اجتماع

شهروندان ارائه مى كند تأكيد كردند.
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 افزايش ساخت مسكن با فناورى ساختمان هاي پيش ساخته

مصرف انرژى موتورخانه ها را تا 30 درصد كاهش دهيد

ــات راه،  ــى مركز تحقيق ــور پژوهش ــركل ام مدي
ــكن و شهرسازى از توسعه استفاده از فناورى  مس
نيك سيستم در ساخت مسكن در كشور خبر داد. 
ــين ماجدى اردكانى گفت: اين فناورى  محمدحس
ــن مركز تحقيقات به  ــاى برآمده از اي از فناورى ه

عنوان اولين فناورى توليد ساختمان است.
وى افزود : ضرورت كاربرد سامانه هاى ساختمانى 
ــا تأكيد بر  ــخص و ب ــاخته با مقياس مش پيش س
ــور، با هدف  ــاختمانى كش ــط معمارى و س ضواب
ــازگارى با شرايط داخلى موجب  بومى سازى و س
طراحى اين سامانه در مركز تحقيقات راه، مسكن 
ــن فناورى  ــد. وى ادامه داد: اي ــازى ش و شهرس
ــامانه هاى  ــا كارايى باالتر از س ــريع االحداث، ب س
ــتان هاى مازندران و  اجرايى فعلى، تاكنون در اس
ــه طراحى و در  ــده و تا پنج طبق ــتفاده ش البرز اس
كشور در حال گسترش است. وى قابليت استفاده 
ــف جامعه با  ــار مختل ــامانه براى اقش ــن س از اي
ــاى مالى متفاوت را از جمله ويژگى هاى  توانايى ه

آن برشمرد.
ــاره به ضرورت بازگشت به معمارى  ماجدى با اش
ايرانى اسالمى، خاطرنشان كرد: تأكيد بر فرهنگ 
ــا اقليم از  ــازگار بودن ب ــى و س ــش اجتماع و من
ــاس آن تحقيقاتى  ــه نيازهايى بود كه بر اس جمل
ــاختار و استفاده  در اين زمينه براى بازنگرى در س
ــالمى در اين مركز  ــورهاى اس ــات كش از تجربي

تحقيقات انجام شود.
ــر  ديگ از  را  ــد  توانمن ــاى  بتن ه ــاخت  س وى 
ــاى محققان  از پژوهش ه ــده  ــوالت برآم محص
ــكن و شهرسازى عنوان  مركز تحقيقات راه، مس
ــال و مقاومت  و تصريح كرد: طول عمر تا 120 س
در برابر خوردگى از مزيت هاى لوله هاى فاضالب 

ساخته شده با اين بتن است.
ــگاه ها و تجهيزات در  ــى آزمايش ــت: برخ وى گف
ــات فعاليت دارد  ــور تنها در اين مركز تحقيق كش

ــگاه  ــتيك و آزمايش ــگاه آتش، آكوس كه آزمايش
شيشه هاى دوجداره از آن جمله اند. مديركل امور 
پژوهشى مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى 
ــارم آيين نامه طراحى  ــزود: تدوين ويرايش چه اف
ساختمان براى مقاوم سازى در برابر زلزله تا پايان 
ــد. وى افزود: برخى مصالح  سال به اتمام مى رس
ــتفاده در  ــاختمانى مورد اس و محصوالت نوين س
ــتاندارد ملى تعريف نشده  كشور كه براى آنها اس
ــت بايد از اين مركز تحقيقات گواهينامه فنى  اس

دريافت كنند.
ــدى اردكانى افزود: براى اينگونه محصوالت  ماج
ــى كه براى  ــى، تا زمان ــس از آزمايش و بررس پ
ــود، گواهينامه فنى  ــتاندارملى تعريف ش ــا اس آنه
ــه طراحى پروژه  ــود. وى با بيان اينك صادر مى ش
هوشمندسازى بيمارستان ها با 70 درصد پيشرفت 
ادامه دارد، اظهار داشت: طراحى معمارى اسالمى 
ــتان ها نيز تا پايان سال انجام مى شود  در بيمارس
ــاس  ــور بر اس ــتان هاى كش ــام بيمارس ــرا تم زي
الگوهاى غربى ساخته مى شود و بسيارى مسايل 
در آنها لحاظ نمى شود. وى اضافه كرد: در مباحث 
مختلف نيز موارد مطرح شده در مبانى دين اسالم 

ــاختمان ها توسط متخصصين  مرتبط با طراحى س
ــتخراج و براى اجرايى شدن در اختيار معماران  اس

قرار مى گيرد.
ــوده در  ــاره به وجود بافت هاى فرس ماجدى با اش
ــور، اضافه كرد: تاكنون  بسيارى از شهرهاى كش
ــكن و  ــريه در مركز تحقيقات راه،  مس ــت نش هف
ــازى، براى ارائه اصول مقاوم سازى در اين  شهرس
ــماره از آن به چاپ  ــده كه دو ش بافت ها، تهيه ش
رسيده است. وى با اشاره به تهيه بانك اطالعاتى 
ــز تحقيقات راه،  ــف در مرك ــاى مختل در زمينه ه
ــك  ــت: بان ــار داش ــازى، اظه ــكن و شهرس مس
اطالعاتى ژئوتكنيك اين مركز با لحاظ كردن 19 
ــزار گمانه و پنج هزار و 600 پروژه و با موافقت  ه
ــت  ــت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياس معاون
جمهورى براى استفاده متخصصان كشور بر روى 
ــى  ــرار مى گيرد. مديركل امور پژوهش اينترنت ق
ــكن و شهرسازى با بيان  مركز تحقيقات راه، مس
ــجد نيز در  ــاخت مس اينكه در خصوص اصول س
كشور هيچ ضوابطى وجود نداشته است، افزود: در 
ــن مورد نيز ضوابط خاصى در حال جمع آورى و  اي

تدوين است.

ــامانه كنترل هوشمند  ــاخت س ــركت ايرانى در طراحى و س با نوآورى يك ش
ــكان صرفه جويى 30درصدى در مصرف انرژى  حرارت مركزى موتورخانه، ام
ــينى، كارشناس فنى اين شركت در  ــده است. كاوه حس موتورخانه ها فراهم ش
ــرق ايران اظهار كرد:  ــگاه بين المللى صنعت ب جريان دوازدهمين دوره نمايش
ــور، به دليل  ــات حرارتى موجود در كش ــامانه هاى عمومى و فراگير تأسيس س
ــازى مصرف  ــتفاده از فناورى قديمى، فاقد كارايى و بازده الزم در بهينه س اس
ــاس كنترل دما در  ــتند. وى افزود: در زمان حاضر، اس ــوخت و انرژى هس س
ــط تنظيم درجه حرارت  ــاختمان به روش سنتى و توس ــات حرارتى س تأسيس
ترموستات ديگ است و اين نوع تنظيم، سبب كنترل دماى آبگرم چرخشى در 

تأسيسات و در نتيجه آن، آب گرم مصرفى مى شود.
ــان كرد: در اين روش هيچگونه كنترل و نظارت دقيقى بر ميزان  وى خاطرنش
ــامانه هاى گرمايشى و آب گرم مصرفى  ــى در س دماى مورد نياز آبگرم چرخش
انجام نمى شود و سامانه قادر به درك و شناسايى مناسب ترين وضعيت كنترل 
رژيم حرارتى ساختمان براى دسترسى به الگوى درست مصرف انرژى توأم با 

ايجاد محدوده آسايش حرارتى براى ساكنان نيست.
ــمند حرارت مركزى موتورخانه  ــينى به كاركرد سامانه جديد كنترل هوش حس
ــاره كرد و گفت: توسط اين سامانه، دماى آبگرم مصرفى در طى شبانه روز  اش
ــى توسط يك منحنى  به طور دلخواه تنظيم و كنترل و در واقع كنترل گرمايش

حرارتى انجام مى شود.
ــات، تابعى از درجه حرارت  به گفته وى، در اين منحنى، آب گرم رفت تأسيس
محيط خارج ساختمان است و به صورت لحظه اى، خودكار و هوشمند متناسب 
ــاختمان كنترل و در نهايت سبب صرفه جويى در  با تغيير دماى محيط خارج س

مصرف انرژى بين 20 تا 30 درصد مى شود.
ــامانه هاى  ــريع بر روى انواع س ــامانه را نصب س وى ويژگى هاى ديگر اين س
ــان، قابليت توسعه و افزايش امكانات در آينده،  حرارتى موتورخانه، كاربرى آس
ــبكه هاى محلى  ــرل از راه دور از طريق خط تلفن و پيامك و اتصال به ش كنت
ــاعت هاى كارى در  ــى و يا آماده باش موتورخانه پس از س و اينترنت، خاموش

ساختمان هاى غيرمسكونى عنوان كرد. 
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ابتكار تبديل انرژي خورشيدي به برق با نانوساختارهاي جديد
ــلول هاى  ــورمان موفق به توليد س ــگران كش پژوهش
ــلول هاى  س ــن  اي ــدند.  ش ــاختار  نانوس ــيدى  خورش
ــلول هاى فوتوولتائيك ابزارى هستند  خورشيدى يا س
ــيدى را به انرژى الكتريسيته تبديل  كه انرژى خورش
ــترن رياحى، دانش آموخته دكترى  مى كنند. دكتر نس
ــگاه تربيت مدرس در خصوص  ــى مواد دانش مهندس
ــيدى گفت: اين سلول هفت  اجزاى اين سلول خورش
ــامل چهار اليه  نانو ساختار و سه اليه   اليه دارد كه ش
ميكرونى است كه اين هفت اليه به وسيله ى دو ورق 

شيشه پوشانده شده است. 
ــاختار  ــيدى نانوس ــلول هاى خورش وى ادامه داد: س
ــات انعطاف پذير طراحى  ــد به صورت صفح مى توانن
شده و با توجه به خواص مكانيكى مواد مورد استفاده 
در آن در برابر ضربات كوچك مقاوم هستند. رياحى 
ــيدى  ــلول هاى خورش ــتفاده  اين س درباره موارد اس
ــيدى در نيروگاه ها،  ــلول هاى خورش ــن س ــت: اي گف

ــيدى،  خورش آبگرمكن هاى 
و  ــش  گرماي ــتم هاى  سيس
آب  ــيدى،  خورش سرمايش 
ــيدى،  خورش ــيرين كن  ش
ــتم هاى  سيس ــك كن  خش
ــلولى،  س واحدهاى  ــه  تغذي
فتوولتائيكى،  ــاى  نيروگاه ه
ــرات،  مخاب ــتگاه هاى  ايس
ــاز و  ــاخت و س ــت س صنع

ــترس  ــتايى و دور از دس ــانى به مناطق روس برق رس
ــلول هاى  به كار مى روند. وى در خصوص مزاياى س
خورشيدى نانوساختار نسبت به نسل اول(سليكونى) 
و نسل دوم (اليه نازك) سلول هاى خورشيدى گفت: 
در دسترس بودن، كم هزينه بودن، غير سمى بودن، 
ــت، امكان توليد انبوه بدون  سازگارى با محيط زيس
نياز به تجهيزات پيشرفته، عدم وابستگى عملكرد به 

زاويه تابش از جمله مزيت هاى سلول هاى خورشيدى 
ــبت به نمونه هاى ديگر است. گفتنى  نانوساختار نس
ــال به  ــت اين طرح كه مطالعه بر روى آن دو س اس
طول انجاميده است با همكارى يك تيم مهندسى در 
ــگاه نيرو از جمله مهندس على مهدى خانى،  پژوهش
ــين كوهانى  ــدس مهرنوش هور و مهندس حس مهن

ومهندس ناصر جعفرى ندوشن انجام شده است. 

ممنوعيت صادرات برخي مواد اوليه پتروشيمي و پليمري

سيستم ايراني هوشمند ساختمان رونمايي شد

مقاومت  سراميك در برابر شكست افزايش يافت
ــت با تصويب مصوبات جديد ارزى، صادرات 50 قلم كاال را كه به نوعى  دول
ــت. در  ــتفاده مى كنند، ممنوع اعالم كرده اس از ارز مرجع يا اتاق مبادالتى اس
ــت اقالمى از كاالهاى اساسى و تجهيزات و ماشين آالت صنعتى  اين فهرس

قرار دارد.
موضوع از اين قرار است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ــعه تجارت ايران اعالم كرده است كه بر مبناى آن،  ــازمان توس نامه اى به س
ــده، اين در شرايطى است كه سازمان حمايت  صادرات 50 قلم كاال ممنوع ش
ــوى دولت مكلف شده بود تا كاالهايى  مصرف كنندگان و توليدكنندگان از س

را كه از مرجع يا مبادالتى استفاده مى  كنند، را قيمت گذارى كند.
ــتاى اجراى مفاد مصوبه شماره 134268/ت  ــت: در راس در اين نامه آمده اس
ــت به تصميمات  ــرم وزيران و با عناي ــأت محت ــورخ 91/7/8 هي 47898 ه م
ــعه بازرگانى داخلى  ــه هماهنگى مورخ 91/8/3 معاونت توس متخذه در جلس
وزارت متبوع كه نمايندگان آن سازمان نيز در جلسه مذكور حضور داشته اند، 
ــت كاالهايى كه صادرات آنها ممنوع است ابالغ مي شود. به اين ترتيب  ليس
ــمش آلومينيوم، شمش فوالد، كاتد مس، قراضه آهن،  صادرات انواع كاغذ، ش
ــواع چوب، نواع محصوالت  ــولفور موليبيدن، انواع محصوالت پليمرى، ان س
ــن pp، پلى اتيلن  ــن pe، پلى پروپيلي ــر، پلى اتيل ــتايرن مونوم فوالدى، اس
ــى pvc، پلى استايرن ps،دوده كربن، دى اكتيل  ترفتاالت pet، پى وى س
ــولفات سديم، اكريلونيتريل بوتادين استايرن abs، كربنات  فتاالت dop، س
ــديم، كريستال مالمين،  سود كاستيك، اسيد سولفوريك و بنزن تا اطالع  س

ثانوي ممنوع خواهد بود.

ــمند كنترل از راه دور سيستم روشنايى،  دستگاه هوش
ــق واحد هاى  ــالم حري ــى و اع ــى و سرمايش گرمايش
ــاخته شد. اين  ــكونى و تجارى و اماكن عمومى س مس
ــگاه آزاد  ــارك علم و فن آورى دانش ــتگاه كه در پ دس
ــالمى قزوين طراحى و ساخته شد، به علت قابليت  اس
ــرد فراوانى دارد.  ــات و ادارات كارب ــاال، در كارخانج ب
كنترل، بهينه سازى و كاهش مصرف انرژى، مديريت 
هزينه از جمله مزاياى اين سيستم است كه تكنولوژى 

آن قابل رقابت با مشابه خارجى است. الناز بابايى مدير 
ــتم كنترل از راه دور  ــتم گفت: سيس اجرايى اين سيس
ساختمان در مدت 2 سال و توسط پنج گروه فنى، سه 
گروه بازرگانى و چهار گروه تحقيقات توسعه با اعتبارى 
بيش از 150 ميليون ريال ساخته شد. وى افزود: قابليت 
ــرقت و هشدار از طريق اينترنت،  كنترل دما، اعالم س
تلفن همراه و ريموت و امكان روشن و خاموش كردن 
ــايل برقى از ديگر مزاياى اين سيستم است. پيش  وس

ــابه اين سيستم از كشورهاى خارجى تهيه  از اين، مش
ــاهد رونمايى از طرح صد در صد  ــد كه امروز ش مى ش
ــماعيلى زاده ها سرپرست پارك علم و  ملى هستيم. اس
فناورى دانشگاه آزاد اسالمى قزوين در مراسم رونمايى 
ــه هم اكنون 84 متقاضى،  ــتم با بيان اينك از اين سيس
ــد اين دانشگاه ارائه كرده اند  طرح و ايده به مركز رش
ــه و در مراحل  ــان آنها پذيرفت ــرح از مي ــت: 12 ط گف

اجرايى قرار دارد.

ــراميك در  ــازى س ــهركرد با ارائه طرحى، موفق به مقاوم س ــگاه ش محققان دانش
ــراميك مقاوم در برابر شكنندگى توسط  ــاخت س ــكنندگى شدند. طرح س برابر ش
ــى مواد گرايش سراميك  ــى ارشد مهندس ــجوى كارشناس ــدزاده، دانش محسن اس
دانشگاه شهركرد با راهنمايى دكتر محمدرضا سائرى عضو هيئت علمى دانشكده 
ــهركرد در قالب پايان نامه دوره كارشناسى ارشد در  ــگاه ش ــى دانش فنى ومهندس

دانشگاه شهركرد ارائه شده است.
ــزى و غيرفلزى كه به طور  ــكل از عناصر فل ــراميكى از تركيبات متش بدنه هاى س
ــيميايى بهم متصل شده اند ساخته مى شود و با وجود اينكه اين تركيبات داراى  ش
ــواص مكانيكى مطلوبى  ــختى و خ ــده پايين، س مزيت هايى مانند قيمت تمام ش
ــدن و نيز  ــبب پرهزينه ش ــكنندگى اين بدنه ها س ــتند اما خاصيت تردى و ش هس
ــاس يافته هاى  ــت. بر اس ــده اس ــال هاى اخير ش ــاخت در س كند بودن فرآيند س
ــاف، ذره و صفحه به بدنه هاى  ــاز ثانويه به صورت الي ــن طرح، اضافه كردن ف اي
ــراميكى مشكل تردى اين بدنه ها را تا حد زيادى كاهش مى دهد. در اين طرح،  س
ــن زاده با توجه به مزاياى استفاده از فرآيند سل- ژل و همچنين الگوبردارى  محس
ــيم- پلى  ــاخت كامپوزيت كاريبد سيلس از تركيبات طبيعى تالش خود را براى س
متيل متا اكريالت متمركز كرده است و اين كامپوزيت با بهره گيرى از فرآيندهاى 
ــيليس، پيروليز، فرآيند احياى  ــازى بدنه هاى سلولزى، تزريق نانو ذرات س آماده س
كربوترمال سيليس و فرآيند پليمريزاسيون راديكال آزاد ساخته شده است. بررسى 
نتايج آزمايش هاى خواص مكانيكى كامپوزيت ساخته شده نشان مى دهد اين بدنه 
ــتفاده در صنايع هوا- فضا و جايگزين  ــبى جهت اس مى تواند به عنوان گزينه مناس

آلياژهاى فلزى آلومينيم(T9) مورد استفاده در اين صنعت مطرح شود.
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كنفرانس رويكردهاى نوين در نگهداشت انرژى؛ اسفندماه در تهران

همايش  فناورى هاى نوين و بهينه سازى صنعت ساختمان؛ آذر در آستارا

انقالب  انرژي در عربستان با خروج سوخت هاى فسيلى از چرخه توليد برق

دومين كنفرانس بين المللى رويكردهاى نوين در 
نگهداشت انرژى، هشتم و نهم اسفندماه با هدف 
ــت در زمينه  ــگاه، دولت و صنع ــى دانش هم افزاي
ــگاه تهران  ــازى مصرف انرژى در دانش بهينه س
برگزار مى شود. اين كنفرانس با شعار«خودكفايى، 
ــرژى» به همت  ــى در زمينه ان ــد و كارآفرين تولي
منطقه ويژه اقتصاد انرژى پارس جنوبى، كلينيك 
ــيون صنعت  ــگاه تهران و كنفدراس صنعت دانش
ــازمان بين  المللى بهره ورى  ــران و با حمايت س اي

آسيا برگزار مى شود. 
ــرژى و يارى به  ــازه در اقتصاد ان ــاى ت راهكاره
صنعت پس از حذف يارانه ها، حمايت از كارآفرينى 
و توليدات و مهندسى بومى، تكنولوژى هاى نو و 
ــتفاده از انرژى  هاى تجديدپذير،  اقتصادى در اس
ــى و صنعتى در توليد  روش  هاى كاربردى مهندس
ــبز و  ــاختمان هاى س ــرف بهينه انرژى، س و مص

ــا، مطالعات تطبيقى   ــتفاده از آنه روند جهانى اس
در    (Reduce – Reuse – Recycle)
زمينه نگهداشت و بازيافت انرژى و حقوق انرژى 
ــاى تأمين مالى صنايع براى تطبيق با  و راهكاره
ــا از جمله محورهاى اين كنفرانس  حذف يارانه ه

محسوب مى شوند.
ــراى صنايع نفت  ــن كنفرانس، پنل هايى ب در اي
ــاختمان، خودرو و  ــيمى، فوالد، س و گاز و پتروش
نيرو در نظر گرفته شده است تا دستاوردهاى اين 
ــالن و صاحبان صنايع  ــع از طرف خود عام صناي
ــته  خصوصى و دولتى به بحث و گفت وگو گذاش

شود.
همچنين در كارگاه هاى تخصصى اين كنفرانس، 
روش هاى پيشرفته و كاربردى نگهداشت انرژى 
در صنايع مختلف توسط كارآمدترين متخصصان 
ايرانى و خارجى، مورد بحث قرار خواهند گرفت. 

رييس دانشگاه آزاد اسالمى واحد آستارا از برگزارى 
همايش منطقه اى فناورى هاى نوين و بهينه سازى 
ــن مركز  ــى اي ــه ميزبان ــاختمان ب ــت س در صنع
ــگاهى در استان گيالن خبر داد. دكتر موسى  دانش
ــان كرد: اين  ــالم اين خبر خاطرنش رضوانى با اع
ــازى مصرف انرژى  همايش در محورهاى بهينه س
ــاختمان،  ــى و مكانيكى س ــات الكتريك در تأسيس
ــازه ها،  ــرزه اى س ــازى ل ــيب پذيرى و مقاوم س آس

ــازه ها، مواد  ــاى طراحى س ــررات و آيين نامه ه مق
ــاختمانى، سيستم هاى  ــازه هاى س كامپوزيت در س
ــاختمان، فناورى هاى نوين  ــى و برودتى س حرارت
ــاختمان، بهينه سازى مصرف سوخت  در صنعت س
ــاختمان، خانه هاى  و انرژى، فرآورده هاى نوين س
هوشمند، تكنولوژى بتن و اقتصاد مهندسى برگزار 
مى شود. وى دانشگاه هاى آزاد اسالمى واحد رشت، 
ــرفيه، صومعه سرا، انزلى،  ــتانه اش بابل، زنجان، آس

لشت نشا، دانشگاه گيالن و دانشگاه مازندران را به 
عنوان مراكز آموزش عالى همكار در اين همايش 
ــان برگزارى اين همايش  عنوان كرد. رضوانى زم
ــرد: عالقه مندان  ــالم و اظهار ك ــاه اع را 28 آذر م
مى توانند آثار خود را تا تاريخ 20 آذر ماه به معاونت 
ــتارا (دبيرخانه  ــى دانشگاه آزاد اسالمى آس پژوهش
همايش) ارسال كنند. وى افزود: تاريخ اعالم نتايج 

مقاالت پذيرفته شده 25 آذرماه است. 

ــتان قصد دارد سوخت هاى فسيلى را براى هميشه از چرخه توليد برق  عربس
ــتفاده از  ــعودى اعالم كرد كه قصد دارد به جاى اس ــتان س خارج كند. عربس
ــوخت ها براى توليد كاالهاى  ــوخت هاى فسيلى براى توليد برق از اين س س
ــتفاده كند. يكى از اعضاى با نفوذ خانواده سلطنتى عربستان گفت:  ديگر اس
ــور به عنوان بزرگترين توليد كننده نفت جهان قصد دارد به كشورى  اين كش
ــاز خود را از انرژى هاى تجديدپذير  ــود كه 100 درصد برق مورد ني تبديل ش
ــد. اما اين روند به احتمال زياد چند  ــاى داراى كربن كم تأمين كن و انرژى ه
ــتر آن را به يك ژست شبيه  ــيد و برخى از ناظران بيش دهه طول خواهد كش

مى دانند. 
ــاهزاده تركى ال فيصل، يكى از سخنگوهاى دولت سعودى، در سمپوزيوم  ش
ــه بتواند در دوران عمر خود  ــى اقتصاد در برزيل ابراز اميدوارى كرد ك جهان
ــت  ــتان ببيند اما وى معتقد اس توليد برق از انرژى هاى كم كربن را در عربس

كه اين امر احتماال در زمان حيات وى محقق نخواهد شد.
ــال وى تأكيد كرد:  ــا اين ح ــال دارد. ب ــل هم اكنون 67 س ــاهزاده فيص ش
عربستان با سرمايه گذارى در انرژى هاى تجديدپذير، انرژى هسته اى و ديگر 
ــيلى در حال حركت رو به جلو است و  ــوخت هاى فس گزينه هاى جايگزين س
ــتيك و پليمر  ــد از ذخاير نفتى براى توليد كاالهاى ديگر مانند پالس مى توان
ــتفاده كند. وى افزود: نفت از يك منبع سوختى صرف براى ما با ارزش تر  اس
ــيم كه بتوانيم سوخت هاى فسيلى را جايگزين  است. اگر ما به نقطه اى برس
ــتفاده كنيم براى جهان بسيار  و از نفت براى توليد محصوالت مفيد ديگر اس
خوب خواهد بود. عربستان سعودى در حال حاضر فقط از سوخت هاى فسيلى 

ــتفاده مى كند بطوريكه حدود دو سوم از انرژى اين كشور از نفت و مابقى  اس
از گاز تأمين مى شود. به گفته اداره اطالعات انرژى آمريكا، عربستان روزانه 
نزديك به 12 ميليون بشكه نفت توليد مى كند (بيش از 12 درصد توليد نفت 

جهان) و در حدود يك پنجم ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد.
ــبت به  ــتان نس ــز به ازاى هر فرد در داخل عربس ــرف انرژى ني ــرانه مص س
ــت، چرا كه قيمت انرژى در اين كشور بسيار  ــتانداردهاى جهانى باال اس اس
ــاهزاده تركى الفيصل گفت: عربستان پتانسيل  ــته مى شود. ش پايين نگه داش

زيادى براى استفاده از انرژى خورشيد دارد.
ــال  ــيدى در حال حاضر 15 درصد هزينه آن در 20 س ــه انرژى خورش هزين
ــت. وى افزود: عربستان سعودى همچنين در زمينه انرژى هسته اى  پيش اس
ــچ توافقى نهايى  ــن امضا كرده اگرچه هنوز هي ــت تفاهمى با آرژانتي يادداش
ــده است. اما باوجود تعهد شاهزاده تركى به استفاده از انرژى هاى تجديد  نش
پذير در خاورميانه، وى تصريح كرد كه بقيه جهان به احتمال زياد سال ها به 

وابستگى خود به سوخت هاى فسيلى ادامه خواهند داد.
ــرويس اطالعات عربستان  ــابقا بيش از 20 سال مدير س ــاهزاده تركى س ش
ــت. به گزارش  ــس و آمريكا بوده اس ــوردر انگلي ــفير اين كش و همچنين س
ــتفاده از يكى از  ــورى نمى تواند اس ــت: هيچ كش ــه گاردين، وى گف روزنام
ــنوويچ نايب رئيس موسسه بين المللى  ــا ناكيس انواع انرژى را رها كند. نبجس
ــتفاده از انرژيهاى تجديدپذير گفت:  ــتم هاى كاربردى درباره اس تحليل سيس
ــرژى از منابع تجديدپذير را  ــال 2030 توليد 30 درصد از ان ــان بايد تا س جه

هدف گذارى كند. 
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پنجره هاى مولد برق  با استفاده از پيل هاي خورشيدي شفاف در راهند
ــفاف جديدى  ــيدى ش ــاخت پيل خورش ــگاه كاليفرنيا موفق به س محققان دانش
ــاخت پنجره هايى براى خانه ها و ديگر  ــمت س ــرفت به س ــده اند كه يك پيش ش
ــاختمان ها است كه برق توليد مى كنند، در حالى كه هنوز امكان ديدن بيرون  س
ــوع جديدى پيل  ــا كمك نانومواد، ن ــن گروه تحقيقاتى ب ــم مى كنند. اي را فراه
ــت كه انرژى را بوسيله جذب عمدتًا نور  ــيدى پليمرى (PSC) ساخته  اس خورش
ــى توليد مى كند و اين محدوديت جذب، اين پيل ها را  ــادون قرمز و نه نور مرئ م
ــم انسان تقريبا 70 درصد شفاف مى كند. اين محققان افزاره مذكور را  براى چش
از يك پالستيك فوتوولتائيك كه نور مادون قرمز را به جريان الكتريكى تبديل 
مى كند، ساختند. يانگ يانگ، رهبر اين گروه تحقيقاتى مى گويد: اين نتايج براى 
ــيدى پليمرى به عنوان اجزاى افزودنى در الكترونيك قابل حمل،  پيل هاى خورش
ــمند، فوتوولتائيك يكپارچه ساختمان و در ديگر كاربردها توان  پنجره هاى هوش

بالقوه اى ايجاد مى كند. 
ــيدى  ــترده جهانى در خصوص پيل هاى خورش ــا بيان اين كه عالقه گس وى ب
ــبه  ــيدى پليمرى ما از مواد ش ــود دارد، مى افزايد: پيل هاى خورش ــرى وج پليم
ــتيك ساخته شده اند و سبك و انعطاف پذيرند. مهم تر اينكه مى توان آنها را  پالس
در حجم باال و با هزينه كم ساخت. يانگ اظهار مى كند: قبال تالش هاى بسيارى 
براى ساخت افزاره از مواد فوتوولتائيك شفاف براى نور مرئى، انجام شده است. 

با اين حال، به دليل اينكه در طراحى و ساخت افزاره از مواد فوتوولتائيك شفاف 
ــب و رساناهاى شفاف كارآمد استفاده نمى شد، اين تالش ها اغلب منجر  و مناس

به راندمان كم افزاره و يا شفافيت نور مرئى كم شده اند. 
اكنون گروهى از محققان دانشگاه كاليفرنيا با كمك روش هاى مبتنى بر محلول، 
پيل هاى خورشيدى پليمرى شفاف بسيار كارآمدى ساخته اند كه در آنها از پليمر 
حساس به نور مادون  قرمز نزديك استفاده شده و الكترودهاى شفاف بااليى آنها 
ــاخته شده اند. اين پليمر فوتوولتائيك  از فيلم هاى كامپوزيتى نانوسيم نقره اى س
ــترى جذب مى كند، اما به نور  مادون  قرمز نزديك، نور مادون  قرمز نزديك بيش
مرئى كمتر حساس است؛ بنابراين تعادلى بين عملكرد پيل خورشيدى و شفافيت 
ــاخته  ــفاف س ــاناى ش در ناحيه طول موج مرئى ايجاد مى كند. تحول ديگر، رس
ــده از مخلوطى از نانوسيم هاى نقره اى و نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم است كه  ش
مى توان آن را جايگزين الكترود فلزى مات استفاده شده در افزاره هاى قبلى كرد. 
ــكان را فراهم مى كند كه اين پيل هاى  ــن الكترود كامپوزيتى همچنين اين ام اي
ــيدى را بتوان با فرآورى محلول كم  هزينه ساخت. با اين تركيب مى توان  خورش
ــفاف  ــيدى پليمرى ش به راندمان تبديل توان چهار درصد براى پيل هاى خورش
 ACS» ــود را در مجله ى ــيد. اين محققان، جزئيات نتايج كار تحقيقاتى خ رس

Nano» منتشر كرده اند. 

  جلوگيري از هدررفت انرژي با ساخت و سازهاى خشك
يك كارشناس معمارى با اشاره به مزاياى استفاد ه 
ــك (د يوارهاى  ــاز خش ــاخت و س ــتم س از سيس
ــد ه از كناف) د ر ساخت ساختمان، گفت:  ساخته ش
ــازه، د قت و سرعت  ــب س عملكرد لرزه اى مناس
ــان، افزايش  ــيار آس ــب، اجراى بس اجرايى مناس
سطح مفيد بنا به ميزان تقريبى 10 د رصد با توجه 
ــا، قابليت ترميم و  ــيار كم د يواره به ضخامت بس
تعويض و دسترسى و تعميرات آسان تأسيسات از 
مزاياى استفاد ه از سيستم ساخت و ساز خشك د ر 
ــاختمان است. د اوود جوزى اظهار كرد:  ساخت س
استفاد ه از سيستم ساخت و ساز خشك د ر ساخت 
ــاختمان سبب محافظت از آن د ر برابر حريق و  س

مانع هد ررفت انرژى مى شود.
وى با اشاره به سبك بودن د يوارهاى ساخته شد ه 
از كناف، گفت: حد اكثر وزن د يوارهاى ساخته شد ه 
با سيستم ساخت و ساز خشك، 50 كيلوگرم است 
ــت كه د يوارهاى سنتى سفالى  و اين د ر حالى اس
ــا حد اقل وزن 150 كيلوگرم و د يوارهايى با آجر  ب
ــرم وزن د ارند. اين  ــارى حد اقل 260 كيلوگ فش
ــه د يوارهاى  ــا بيان اين ك ــناس معمارى ب كارش
جد اكنند ه، سقف هاى كاذب، د يوارهاى پوششى و 
پوشش هاى محافظ تير و ستون (د ر برابر حريق) 

از انواع سيستم هاى ساخت و ساز خشك هستند، 
ــتم ساخت و ساز خشك صفحات  گفت: د ر سيس
به وسيله پيچ مخصوص بر روى زيرسازى نصب 
ــپس د رز ميان آن ها به وسيله نوار  مى شوند و س
ــد ه و بد ين ترتيب  ويتونه مخصوص د رزگيرى ش
سطحى يكپارچه و بد ون د رز حاصل مى شود كه 
قابليت اجراى رنگ، كاغذد يوارى، كاشى و د يگر 

پوشش ها را د ارد.
ــقف ساخته  جوزى با تأكيد بر اين كه د يوارها و س
ــق  ــر حري ــاختمان را د ر براب ــاف، س ــد ه از كن ش
ــتم  ــتفاد ه از سيس محافظت مى كند، افزود: د ر اس

ساخت و ساز خشك براى ساخت ساختمان وزن 
ــاختمان 30 تا 40 درصد كاهش مى يابد و اين  س
ــبب كاهش تلفات ساختمان به هنگام زلزله  امر س

است.
ــتفاد ه از سيستم ساخت  وى با بيان اين كه د ر اس
ــاز خشك حجم بتن مصرفى، وزن ساختمان  و س
ــاختمان  ــتون هاى س و حجم ميلگرد ها و ابعاد س
ــد، اظهار اميد وارى كرد با توجه به  كاهش مى ياب
ــتفاد ه از سيستم ساخت و ساز خشك  مزاياى اس
ــاختمان ها، طراحان ساختمان بيش از پيش  د ر س

به استفاد ه از اين سيستم رو بياورند.

خانه خورشيدى كه تغيير شكل مي دهد
برخى ساختمان ها مجهز به شيشه هاى ترموكروميك 
ــتند كه در واكنش به گرماى خورشيد تغيير رنگ  هس
ــده اند كه  ــراميكى طراحى ش مى دهند يا ديوارهاى س
ــرده و باعث خنك  ــش درجه حرارات، عرق ك با افزاي
ــوند. خانه تبديلى خورشيدى يك  ــدن محيط مى ش ش
طرح مفهومى است كه از پنج بخش مدوالر با قابليت 
ــت. ــده اس ــكيل ش ــكل يافتن تش چرخش و تغيير ش

ــائيل يانتسن نخستين  ــده توسط ميش اما طرح ارائه ش
ساختار مفهومى تبديلى محسوب مى شود كه مى تواند 
به صورت خودكار يا دستى و بر اساس خواست كاربر، 
ــه يا از طريق  ــردن يك دكم ــكل دهد. با فش تغيير ش
ــده، بخش هاى مختلف با  يك برنامه از پيش تعيين ش
كمك سلول هاى خورشيدى انرژى حداكثرى خورشيد 
ــرژى دريافت و آب  ــردن و تأمين ان ــرم ك ــراى گ را ب

ــاد براى خنك كردن محيط  ــاران را جمع آورى و از ب ب
داخلى استفاده مى كنند. لوازم منزل بر روى يك سطح 
ــه يى متحرك قرار مى گيرند كه با توجه به تغيير  شيش
وضعيت داخلى، به راحتى در محيط جابه جا مى شوند. 
امكان چرخش 360 درجه يى پنجره ها، امكان استفاده 
ــيد را در تمام طول روز فراهم  ــرى از نور خورش حداكث

كرده و ديد متنوعى براى ساكنان ايجاد مى كند.
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 نانولوله ها سالمت سازه هاى عمرانى را تضمين مي كند
ــى كاربرد تركيباتى از نانولوله هاى  يك تيم تحقيقات
ــراى تضمين  ــگرهايى ب ــه  عنوان حس ــى را ب كربن
ــازه هاى عمرانى مورد بررسى قرار دادند.  سالمت س
ــگرهاى اختراع شده قابليت  مزيت كليدى اين حس
اتصال آن به سازه هاى مختلف با هر شكل و طرحى 
ــگرها مى توانند نقص هاى ساختارى  است. اين حس
سيستم را شناسايى كرده و از وقوع حوادث خطرناك 

جلوگيرى كند. 
در آگوست سال 2007 پل 35W-I بر روى رود خانه 
مى سى سى پى، فرو ريخت كه منجر به كشته شدن 
ــدن 145 نفر شد. ريختن پل به   13 نفر و زخمى ش
وجود نواقصى در طراحى مربوط مى شد كه منجر به 
شكستن ساختار در حين عملكرد آن شد. هم اكنون 
يك تيم تحقيقاتى در دانشگاه دالور در حال توسعه 
ــاختارها است كه قادر  يك سيستم كنترل ايمنى س
ــن مصيبت هايى در آينده  به جلوگيرى از وقوع چني
است. تاستنسون و شوماخر از مركز مواد كامپوزيتى 
ــگاه دالور با دريافت بودجه اى برابر 300 هزار  دانش
ــى استفاده از نانولوله هاى كربنى  دالر در حال بررس
به  عنوان يك پوسته هوشمند در سازه هاى عمرانى 
ــن دو محقق  ــه، اي ــاى اولي ــتند. در پژوهش ه هس
ــب از نانولوله هاى  ــاختارهاى مرك ــد كه س دريافتن
ــته و بسيار  كربنى و فايبرگالس، به  عنوان يك پوس
ــرده و منجر به  ــرات تنش عمل ك ــاس به تغيي حس

ــاختار و شناسايى نقاط  ــعه صدمات وارده به س توس
ــؤول بخش  ــوند. شوماخر، مس ــازه مى ش معيوب س
ــزرگ، ادعا مى كند كه  مكانيكى پروژه در مقياس ب
ــته مى تواند در جايى كه نانولوله ها  ــيت پوس حساس
ــاختار اضافه مى شوند، ساختارى  به  منظور تقويت س
ــه نانولوله ها به  عنوان  ــد و مى تواند در جايى ك باش
ــوند، غير ساختارى  ــاختار اضافه مى ش حسگر به س
ــؤول بخش فرآورى مواد و  ــون مس ــد. تاسنس باش
آناليز حساسيت ساختار، خاطرنشان مى كند: كوچكى 
ــه نفوذ آنها در نواحى بين الياف و ايجاد  نانولوله ها ب
ــك مى كند. نانولوله ها به  طور  فواصلى بين آنها كم
يكنواخت در ساختار فايبرگالس قرار گرفته و بدون 
ايجاد تغييرى در ميكروساختار آن، عملكرد جديدى 

ــن روش مى تواند نقص هاى  به آن اعطا مى كند. اي
ــاختارى سيستم را شناسايى كرده و توجه ما را به  س
ــيت  چند نقطه خاص معطوف كند؛ به  عالوه حساس
ــايى راحت اين نقاط كمك كرده  اين مواد به شناس
ــد از وقوع حوادث خطرناك جلوگيرى كند.  و مى توان
ــاره مى كند كه مزيت كليدى اين حسگرهاى  او اش
اختراع شده قابليت اتصال آن به سازه هاى مختلف با 
هر شكل و طرحى است، هرچند كه امكان قرارگيرى 
ــاخت نيز  ــازه هاى جديد در حين فرايند س آن در س
ــگر اصلى  ــت. بنا به گفته دو پژوهش امكان پذير اس
ــاختارى بود كه  ــاختار بزرگترين س اين طرح، اين س
تاستنسون و كوچكترين ساختارى بود كه شوماخر تا 

به امروز با آن كار كرده اند!

شهرداري تهران كيفيت ساخت و سازها را رها كرده است

اختراع بخارى گاز سوز بدون منواكسيد با باالترين راندمان انرژي

ــيون عمران شوراى شهر تهران با انتقاد از اينكه شهردارى خود  رييس كميس
ــت، گفت: تمامى  ــيده اس ــازها كنار كش ــاخت و س را از نظارت بر كيفيت س
هسته هاى نظارت بر ساخت و ساز در مناطق تعطيل شده است. حمزه شكيب 
در تذكرى ضمن انتقاد از وضعيت كنترل كيفيت در ساخت و سازهاى پايتخت 
گفت: بخشى از اين موضوع در اختيار شهردارى نيست، اما در بخشى از موارد 

ناظر بر كيفيت ساخت و ساز، شهردارى مى تواند قانونًا ورود كند.
وى با بيان اينكه در گذشته ساختارى براى كنترل مضاعف بر ساخت و سازها 
ــهر وجود داشت، افزود: اين موضوع قبال تحت پوشش معاونت  در شوراى ش

شهرسازى بود كه بعدها به مناطق شهردارى سپرده شد.
ــيون عمران شوراى شهر تهران ادامه داد: اما اخيراً توسط يكى  رييس كميس
ــته هاى نظارتى مناطق  ــران تمامى هس ــهردار ته ــازى ش از معاونان شهرس

جمع آورى و گفته شد كه موضوع نظارت بر ساخت و ساز تنها جزو اختيارات 
ــازمان نظام مهندسى است. وى با انتقاد از وضعيت سازمان نظام مهندسى  س
ــد و تنها  ــود را از اين موضوع كنار بكش ــهردارى هم نبايد خ ــار كرد: ش اظه
هندسه ساختمان را كنترل كند. به اعتقاد شكيب، در شرايط فعلى عمال بخش 
ــت و هنگامى كه بحران رخ مى دهد دستگاه هاى  ــگيرى حذف شده اس پيش
مسئول اعالم مى كنند كه در حداقل زمان ممكن كار را جمع كرده اند؛ اين كه 
هنر نيست! به گفته رييس كميسيون عمران شوراى شهر تهران در شهرهاى 

توسعه يافته 80 درصد نيرو و منابع در فاز پيشگيرى هزينه مى شود.
ــكيب خاطر نشان كرد: به دليل كوتاهى در كنترل كيفيت ساخت و سازها  ش
ــاختمانى در مرحله اسكلت بتنى درست در روز كاهش  شاهد فرو رويختن س

اثرات بالياى طبيعى بوديم.

ــترين  ــوز با بيش ــهدى، بخارى گاز س مخترع مش
ــيد كربن  راندمان انرژى و بدون توليد گاز منواكس
ــن ايده هاى دانش بنيان  اختراع كرد. رئيس انجم
استان خراسان رضوى گفت: توليد اين بخارى گاز 
ــوز با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها  س
ــزوم صرفه جويى در مصرف بهينه انرژى براى  و ل
ــان بيش از 82 درصد  ــور با راندم اولين بار در كش
ساخته شده است. راندمان بخارى هاى گاز سوز در 
ــت. فرهمند، نداشتن  كشور تاكنون 67 درصد اس

ــيد  ــى از توليد گاز منواكس ــر مرگ و مير ناش خط
ــت محيطى و مصرف  ــن، كاهش اثرات زيس كرب
ــه انرژى را از مزاياى اين بخارى عنوان كرد.  بهين
ــدار حرارت  ــتگاه نيز، مق ــف، مخترع اين دس ظري
ــى كه  ــاى معمول ــش بخارى ه ــى از دودك خروج
ــال دارند، 198 تا 230  ــالف مصرف گاز را بدنب ات
ــن ميزان حرارت در  ــه عنوان كرد و افزود: اي درج
بخارى هاى جديد به 65 تا 85 درجه كاهش يافته 
است. وى گفت: هواى داغ  پس از خروج از مشعل 

در داخل كوره هاى اين بخارى به سرعت گردش 
ــر حرارت آن به  ــوده و بعد از پس دادن حداكث نم
صورت چرخان از كالهك تعديل به خارج هدايت 

مى شود.
ــورت دريافت  ــتگاه افزود: در ص ــرع اين دس مخت
ــك ميليون بخارى در  ــهيالت، قادر به توليد ي تس
ــت. اين بخارى گازى به تأييد آزمايشگاه  سال اس
ــان رضوى  ــتاندارد خراس ــه اداره كل اس آكروديت

رسيده است.
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كلينيك مصالح ساختمانى را راه اندازي كنيد 
ــمنان و مهديشهر در مجلس گفت: براى اينكه دولت نظارتى بر  نماينده مردم س
ــاختمانى داشته باشد، بهتر است كلينيك مصالح  ــاخت و ساز و مصالح س امور س
ــروى درباره وضعيت اقتصادى  ــاختمانى در كشور راه اندازى شود.عليرضا خس س
ــت كه در برهه كنونى تا  ــد، اين اس ــت: آنچه به نظر مى رس ــور اظهار داش كش
ــود دارد و در اين بازار  ــركت هاى دولتى در اين زمينه وج ــدودى بى توجهى ش ح
آشفته، آنها نيز چندان به سودهاى كم قانع نيستند. وى تصريح كرد: بايد دانست 
ــمه، پتروشيمى، قير و  ــازى اراك، مس سرچش ــركت آلومينيوم س كه توليدات ش
ــدازه به ارز و دالر  ــود، تا چه ان ــگاه ها توليد مى ش موادى كه در ارتباط با پااليش
ــمنان و  ــتگى دارد و كار آنها را مورد تأثير خود قرار مى دهد.نماينده مردم س بس
مهديشهر در مجلس شوراى اسالمى افزود: اين شركت ها در مجموع، اقالمى را 
كه براى ساخت واحدهاى مسكونى و به طور كل بنا مورد نياز است، بين سه تا 
ــروى اضافه كرد: به نظر مى رسد برخى از  80 درصد افزايش قيمت داده اند. خس
اين ها هيچ ارتباطى به ارز و گران شدن آن ندارد و بايد كنترل و نظارتى بر روى 
آنها از سوى مجموعه دولت وجود داشته باشد. وى تصريح كرد: بهترين راهكار 
ــت كه ما همان كارى را كه براى روستاها پيشنهاد شد  در اين بخش نيز اين اس

و در حقيقت نجات دهنده اقتصاد كشور است، انجام دهيم.
ــالمى در ادامه گفت:  ــهر در مجلس شوراى اس ــمنان و مهديش نماينده مردم س
براى اينكه دولت نظارتى بر امور ساخت و ساز و مصالح ساختمانى داشته باشد، 
ــت كه كلينيك مصالح ساختمانى در كشور راه اندازى شود. خسروى  بهتر اين اس

ــتفاده قرار مى گيرد  ــا و كارگر و امكاناتى كه مورد اس ــتاها، بن ادامه داد: در روس
ــتاها انتظارات كمتر  ــرد دارد اما چون در روس ــهرها كارب ــت كه در ش همانى اس
ــت، هزينه تمام شده پايين تر قرار مى گيرد. وى اظهار داشت: كلينيك مصالح  اس
ــاختمانى اگر در روستاها و شهرها تنظيم و راه اندازى شود، به نظر مى رسد در  س
ــهر در  ــمنان و مهديش ــت.نماينده مردم س اين زمينه مى توان كنترل خوبى داش
ــمت هاى مختلف مسئوليت  ــالمى افزود: افرادى كه در قس ــوراى اس مجلس ش
ــه اين كلينيك ها مراجعه  ــاختمانى را بر عهده دارند، مى توانند ب توليد مصالح س
ــروى يادآور شد: افراد عادى نيز كه به كلينيك هاى مصالح ساختمانى  كنند. خس
در كشور مراجعه مى كنند، دسترسى آسان ترى خواهند داشت و قيمت ها تا حدود 

زيادى حساب شده و تنظيم شده خواهد بود.
ــالمى در ادامه همچنين با اشاره به  ــيون عمران مجلس شوراى اس عضو كميس
اهم برنامه هاى اين كميسيون اظهار داشت: كميسيون عمران خانه ملت، برخى 
طرح ها و لوايحى كه از قبل در دست داشت را پيگيرى مى كند. خسروى اضافه 
كرد: طرح هايى در زمينه  كشتيرانى به تصويب مجلس رسيد كه از سوى شوراى 
ــد و  ــيون عمران مجلس ارجاع ش ــد و به كميس نگهبان ايراداتى بر آن گرفته ش
نماينده شوراى نگهبان نيز در كميسيون حضور پيدا كرد و در جلسه توضيحاتى 
ارائه داد. وى در خاتمه خاطرنشان كرد: درباره مناطق زلزله زده نيز در كميسيون 
ــه درباره دهيارى ها مد  ــد و ادامه كارهايى ك عمران مجلس توضيحاتى داده ش

نظر بود، پيگيرى شد.

• يكى از راه هاى صرفه جويى سوخت در فصل زمستان، بستن كامل درهاى منزل و حتى اتاق هاست. 
اگر اتاق سردى داريد كه داخل آن بخارى يا هيچ وسيله گرمازايى روشن نيست، بايد در طول زمستان در آن 

را ببنديد تا از ورود سرما به داخل خانه تان جلوگيرى كنيد.

نقشه خطرات لرزه اى كشور در حال تهيه است
ــه خطرات لرزه اى كشور در حال  ــتين نقش نخس
ــت و فاز نخست آن تا آذر ماه امسال به  تهيه اس

پايان خواهد رسيد.
ــكده علوم  زمين  مرتضى طالبيان، رييس پژوهش
ــازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور،  س
از تهيه نخستين نقشه خطرات لرزه اى كشور خبر 
ــور  ــه خطرات لرزه اى كش داد و گفت: تهيه نقش
ــال پيش آغاز شده  ــت كه از سه س پروژه اى اس
ــه لرزه اى براى سراسر كشور  و هدفش تهيه نقش

است.
ــا بيان اين كه اين پروژه در چهار فاز انجام  وى ب
ــد: فاز اول آن در شمال  شرق  مى شود، يادآور ش
ــمال  غرب كشور بوده كه در حال اجراست و  و ش
ــد. طالبيان  ــال جارى به پايان مى رس تا آذرماه س
ــن پيش بينى اين كه تمام فازهاى اين پروژه  ضم
ــيد،  ــم ديگر به پايان خواهد رس ــال و ني تا دو س
ــرق  ــان كرد: فاز بعدى اين پروژه در ش خاطرنش
ــه زاگرس و  ــاز نهايى در منطق ــت و ف ايران اس

جنوب غرب ايران خواهد بود.
ــه با  ــكده علوم  زمين از اين نقش ــس پژوهش ريي
ــه هاى موجود ياد  ــبت به نقش مزاياى فراوان نس
ــيار بااليى  ــه با دقت بس ــرد و گفت:  اين نقش ك
ــات جديدى را در  ــده و همچنين اطالع تهيه ش
ــى، داده هاى  ــاى زمين شناس ــاى داده ه زمينه ه
ــتم اطالعات مكان (GPS)، نقشه بردارى،  سيس

ــن يابى و داده هاى پارينه لرزه شناسى  داده هاى س
به كارشناسان ارائه مى دهد.

ــن پروژه عالوه  ــا بيان اين كه با اجراى اي وى ب
ــور براى  ــل هاى فعال كش ــه گس بر اين كه نقش
اولين بار در مقياس كشورى و در محيط سيستم 
اطالعات جغرافيايى (GIS) تهيه مى شود، تأكيد 
كرد: همچنين درباره زمين لرزه هاى ايران بروشور 
جامعى تهيه خواهد شد كه حاوى اطالعات جديد 

و پردازش شده مربوط به آنهاست.
ــه را نه پيش بينى  طالبيان، هدف از تهيه اين نقش
ــرزه، بلكه برآورد خطر در آينده عنوان كرد  زمين ل
و افزود: با استفاده از اين نقشه مى توان پيش بينى 
كرد در آينده در يك منطقه چه ميزان خطر زمين 

ــخ زمين لرزه  ــود دارد و طيف هاى پاس ــرزه وج ل
چگونه خواهد بود. رييس پژوهشكده علوم  زمين 
ــه  ــتفاده از اين نقش در ادامه با بيان اين كه با اس
نيز مى توان نحوه ساخت ساختمان ها را متناسب 
ــى كرد،  ــك منطقه طراح ــن ي ــا موقعيت زمي ب
خاطرنشان كرد: به عنوان مثال مى توان نقشه را 
ــى كرد و به اين نتيجه رسيد كه با توجه به  بررس
ــن لرزه در يك منطقه،  ــخ زمين به زمي نحوه پاس

ساختمان ها كوتاه يا بلند ساخته شوند.
ــات به صورت  ــرد: قبال اين اطالع ــد ك وى تأكي
ــور تهيه مى شد، اما با تهيه  موردى در سطح كش
اين نقشه در سطح كشور براى اولين بار اين كار 

به طور هماهنگ انجام مى شود.
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 نظام مالياتى مسكن بايد زنده شود
ــكن مجلس با بيان اينكه  نايب رئيس كميته مس
خريدو فروش مسكن شهرى يكى از ظرفيت هاى 
ــى رود گفت:  ــمار م ــور به ش ــم اقتصادى كش مه
ــى ترين نياز  ــت با اساس ــت هاى اين ظرفي سياس
ــاط تنگاتنگى دارد.  ــكن، ارتب ــواده يعني مس خان
ــكن بر  ــرقلعه به اثرات زمين و مس مجيد جليل س
ــزود: زندگى بدون  ــاره كرد و اف ــى افراد اش زندگ
ــرايط كنونى امكان پذير نيست و از  مسكن در ش
ــرمايه موجب ايجاد چالش در  دست دادن اين س

زندگى افراد مى شود.
سرقلعه با بيان اينكه سرمايه، مصالح ومجوزهاى 
ــكن نياز است افزود:  ــاخت مس متعددى براى س
ــق وقانونمند  ــت هاى عمي ــت با تدوين سياس دول
ــور بازار مسكن  ــب با جمعيت واقتصاد كش متناس

را كنترل مى كند.
نايب رئيس كميته مسكن مجلس در ادامه تصريح 
كرد: سياست نظام مالياتى در بازار زمين و مسكن 
ــهرى  ــطوح ملى وش ــهرى مى تواند بايد در س ش
ــود. وى در ادامه يادآورشد: به دليل خال  تدوين ش
ــاخت ها ى نظير بانك  ــف در زير س ــون و ضع قان
ــكن و زمين دچار مشكل و ضعف  اطالعات، مس
ــرقلعه در ادامه تصريح كرد: دريافت  ــده ايم. س ش
ــهردارى ها  ــن بخش ها از جمله ش ــات در اي مالي
ــق درآمد فراهم  ــل وانتقال زمينه براى تحق و نق
مى كند و از سوى ديگر موجب بى توجهى به ديگر 
ــكن از جمله كنترل  كاركردهاى نظام مالياتى مس
ــود. وى در ادامه  ــوداگرى دراين بخش مى ش س
ــد: بى توجهى به دريافت ماليات موجب  يادآور ش
مى شود منابع به صورت بهينه به تمامى بخش ها 

تخصيص پيدا نكند.
ــالوه بر اعمال  ــه توضيح داد: ع ــرقلعه در ادام س
ــت هاى ملى نظام مالياتى در بخش مسكن  سياس
سياست هاى شهرى در اين بخش توصيه مى شود 

كه اين امر موجب ساماندهى بازار مسكن مى شود.
ــا بيان  ــكن مجلس ب ــه مس ــس كميت ــب رئي ناي
ــكن  ــش قيمت زمين و مس ــد بر افزاي ــه باي اينك
ــردد افزود:  ــا ماليات اخذ گ ــگام معامله آنه و هن
ــانى كه براى اولين بار اقدام  پيشنهادمى شود،كس
ــد به مدت  ــكن مى كنن ــه خريد و يا عرضه مس ب
ــوند. وى در  ــال از پرداخت ماليات معاف ش 4 س
ــت: دريافت ماليات برابر با قيمت  ادامه اظهار داش
ــازار و افزايش عرضه زمين  ــك موجب ثبات ب مل
ــش قيمت را به همراه  ــكن و همچنين كاه و مس
ــكونى  ــرقلعه با بيان اينكه واحدهاى مس دارد. س
ــكنه بايد ملزم به پرداخت ماليات شوند  خالى از س
افزود: اخذ چنين مالياتى هزينه هاى نگهدارى اين 
ــه اين كاال و  ــش و موجب عرض ــا را افزاي واحده

تعادل در بازار مى شود.
ــاره به  ــكن مجلس با اش ــب رئيس كميته مس ناي
ــكونى خالى از سكنه  اينكه ماليات واحدهاى مس
ــفانه  بايد بين 3 تا 5 درصد اخذ گردد افزود: متأس
ــرا اين ماليات  ــل زياد بودن هزينه هاى اج به دلي
ــگاه برنامه ريزان  ــوى ديگر به دليل آنكه ن واز س
اقتصادى اين بخش صرفا درآمد زايى بوده ماليات 

ــكنه به فراموشى  ــكونى خالى از س واحدهاى مس
سپرده شد. وى با بيان اينكه اخذ ماليات واحدهاى 
مسكونى خالى از سكنه موجب كنترل سوداگرى 
وتعديل در اين بازار شده است گفت: نبود سياست 
ــه و افزايش 10 درصدى  مالياتى به كمبود عرض
واحدهاى مسكونى خالى از سكنه شده مسكن در 
ــده درصورتى كه ميانگين جهانى بين 4  تهران ش

تا 5 درصد است.
ــات خريد وفروش  ــه به اخذ مالي ــرقلعه در ادام س
ــاره كرد وافزود: اخذ چنين  امالك گران قيمت اش
ــود كه قيمت  ــر امالكى اعمال ش ــى بايد ب ماليات
ــت. نايب  ــازار باالتر اس ــت ب ــط قيم آن از متوس
ــه اظهار  ــكن مجلس در ادام ــس كميته مس رئي
ــت: هرچه قيمت ملك باالتر رود درصد اخذ  داش
ــات افزايش مى يابد كه اين امر موجب تحقق  مالي

درآمدهاى دولت مى شود.
ــيارى از كشورهاى  ــان كرد: در بس وى خاطر نش
اروپايى اين ماليات اخذ مى شود گفت: در صورتى 
ــه اين ماليات در ايران تحقق يابد منابع حاصل  ك
ــكن ومحرومان تخصيص پيدا  از آن به بنياد مس

مى كند.

اليحه تخريب و گودبردارى ساختمان  به شوراي پايتخت مي رود
ــد مربوط به  ــران از تهيه اليحه جد ي ــهر ته ــاختمان ش مدير كل معمارى و س
گود برد ارى ساختمان ها خبر داد و گفت: اين اليحه بعد از جمع بند ى نهايى براى 

تأييد به شوراى اسالمى شهر تهران ارائه مى شود.
ــتاى كاهش حواد ث ناشى  جواد كريميان اقبال با بيان اين مطلب گفت: د ر راس
ــط  ــاختمان، اليحه اى مربوط به قوانين اين كار تد وين و توس ــرد ارى س از گود ب
ــازى و سازمان نظام مهند سى و همچنين نمايند ه  نمايند گان وزارت راه و شهرس
ــهر بررسى و د ر نهايت به اد اره كل حقوقى تدوين  ــيون عمران شوراى ش كميس
ــن اد اره كل نيز مورد  ــد. وى افزود: اين اليحه د ر اي ــررات و ضوابط ارائه ش مق

بررسى قرار گرفت و هم اكنون در مراحل نهايى بازنگرى است .
كريميان اقبال با بيان اين كه همه مسائل موجود در اين اليحه مربوط به ضوابط 
ــازمان هاى  ــاماند هى وظايف هر يك از س ــاختمان و س تخريب و گود برد ارى س
ــت، خاطر نشان كرد: بسيارى از شهروند ان فكر مى كنند كه موضوع  مربوطه اس
گود برد ارى ساختمان و حواد ث ناشى از آن بر عهد ه شهرد ارى است، د ر صورتى 
كه مقوله نظارت بر كيفيت ساخت و ساز و مسائل مربوط به آن بر عهد ه سازمان 

نظام مهندسى و مهندس ناظر است.
ــهرد ارى تهران تصريح كرد: در اليحه اى كه  ــاختمان ش مد ير كل معمارى و س
ــاختمان به طور  ــوه حضور آنان د ر س ــان ناظر و نح ــد ه وظايف مهند س تهيه ش
ــهردارى در ساخت و سازها  ــت. وى با اشاره به مسئوليت ش ــخص آمد ه اس مش
ــهردارى تنها در ساخت و سازها  ــت ش افزود: همانطور كه در قانون هم آمده اس
نظارت عاليه دارد و در صورت عدم حضور به موقع مهندس ناظر موضوع توسط 
ــازمان نظام مهندسى اعالم  ــى و مراتب به شوراى انتظامى س ــهردارى بررس ش
ــهردارى،  ــاره به اين كه در اين اليحه وظايف ش ــود.كريميان اقبال با اش مى ش
ــان  ــت، خاطر نش ــى به تفكيك آمده اس ــازمان نظام مهندس مهندس ناظر و س
ــاختمانى ونظارت بر جراى  ــهردارى فقط در بحث صدور پروانه هاى س كرد : ش
ــه هاى تأييد شده توسط مهندسان ذى صالح و داراى  صحيح مفاد پروانه و نقش
پروانه اشتغال به كار نقش دارد و امور مربوط به كيفيت ساخت وسازها بر عهده 
شهردارى نيست. به گفته وى اين اليحه بعد از جمع بندى نهايى براى تأييد به 

شوراى اسالمى شهر تهران ارائه خواهد شد.
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كنتور هوشمند آب هم طراحي و هم ساخته شد
ــى و تحقيقاتى  ــهرك علم ــراى مصارف خانگى در ش ــمند آب ب ــور هوش كنت
ــهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان  ــد. رييس ش ــاخته ش اصفهان طراحى و س
ــتفاده از اين سامانه امكان قرائت سنتى كنتور وجود داردو مى توان  گفت: با اس
ــاهده كرد.  ــرف هر واحد را مش ــمارنده ى كنتور، ميزان مص ــاهده ى ش با مش
ــركت دانش بنيان هم گفت: اين سامانه اطالعات مربوط به  مديرعامل اين ش
( ModBus پروتكل) ــيم هر واحد را با دقت يك ليتر از طريق ارتباط بى س

ــاختمان (پروتكل تغيير يافته ى X10) و يا ارتباط ساده ى  و يا خطوط برق س
سريال به سيستم مركزى ارسال كرده و سيستم مركزى نيز مصرف و هزينه ى 
ــبه و در اختيار مشتركان  ــازمان آب محاس ــاس تعرفه هاى س هر واحد را بر اس
ــرف كل هر مجتمع براى مركز كنترل  ــال ميزان مص قرار مى دهد. راجى، ارس
ــا وصل كردن هر  ــامانه ى GSM، GPRS و امكان قطع و ي ــق س از طري
ــعاب از طريق مركز كنترل را از ديگر مزاياى كنتور هوشمند آب برشمرد. انش

المپ هاى جديد LED با صد هزار ساعت عمر مفيد 
ــاعت عمر  ــركت RAB از توليد المپ هاى جديد LED با صد هزار س ش
ــنايى RAB ادعا كرده است تخمين 50 هزار  ــركت روش مفيد خبر داد. ش
ــيار محافظه كارانه  ــركت بس ــاعت عمر مفيد براىLED هاى قبلى ش س
ــد بايد 100  ــاى LED جدي ــتاندارد TM-21 المپ ه ــق اس ــوده و طب ب
ــاوى با استفاده 10 ساعته در  ــاعت عمر مفيد داشته باشند كه مس هزار س
ــزارش، اين پروژه تا  ــد. به  نقل از اين گ ــال مى باش ــول روز براى 27 س ط
ــده است كه سازندگان  ــتاندارد TM-21 طرح ريزى ش حدودى بر پايه اس
ــده  ــتفاده كنند( زمان صرف ش ــازد تا از اطالعات L-80 اس ــادر مى س را ق
ــد از ظرفيت اصلى خود) براى  ــتيابى به 80 درص براى توليد نور براى دس
ــم اكنون عمر  ــپ را تخمين بزنند. ه ــر يك الم ــد طول عم ــه بتوانن اينك
ــاعت رسيده  ــركت RAB به باالى 16 هزار س مفيد المپ هاى LED ش
ــد كاهش يابد. ــى آن از 80 درص ــت  نور خروج ــدون اينكه كيفي ــت ب اس

 تنفس واقعي با پنجره تصفيه كننده هوا! 
آلودگى هوا در تمام دنيا به يك مشكل بسيار بزرگ 
تبديل شده است و بسيارى از شركت ها به دنبال آن 
ــكل را به گونه اى برطرف كنند.  ــتند تا اين مش هس
يكى از مهمترين عللى كه بايد از آلودگى هوا دورى 
ــان ايجاد  ــت كه براى بدن انس ــكالتى اس كرد مش

مى كند و همچنين به سالمت ما آسيب مى رساند.
معموًال در مواقعى كه آلودگى بسيار شديد است حتى 
باز كردن پنجره نيز مى تواند كار خطرناكى باشد، اما 

ــكل به طور كامل  ــا طرح «تنفس واقعى» اين مش ب
حل خواهد شد.« تنفس واقعى» طرحى از يك پنجره 
است كه توسط« Yu-Cheng Wang» طراحى 
ــل از ورود به خانه  ــت و مى تواند هوا را قب ــده اس ش
ــما تصفيه كند و به هيچ عنوان نمى گذارد تا  براى ش

هواى آلوده وارد فضاى داخلى اتاق شود.
اين طرح به صورت يك پنجره دو جداره است كه در 
ميان جداره هاى آن گلدان هايى قرار گرفته اند؛ هواى 

آلوده به زير گلدان ها هدايت مى شود و سپس توسط 
آنها تصفيه مى شود؛ اين هوا وارد جداره ميان شيشه 

شده و توسط يك فن به داخل اتاق مى آيد.
ــه كامًال از انرژى پاك استفاده مى كند به  اين شيش
طورى كه حتى فن آن نيز داراى يك پنل خورشيدى 
ــت و به باترى و يا برق نيازى ندارد؛  ــارژ اس براى ش
اين پنجره به عنوان يكى از طرح هاى برتر در حوزه 

سالمت در نمايشگاه هاى متفاوت بوده است. 

مبتكر مازندراني با پوست برنج عايق ساختمان ساخت
ــتفاده از پوست  ــت با اس مبتكر جوان مازندرانى توانس
ــازد. آرزو صادق زاده،  ــج عايق صوتى و حرارتى بس برن
جوان مازندران اهل شهرستان فريدون كنار است. وى 
ــتفاده  ــت با اس ــين برانگيز توانس در اقدامى نو و تحس
ــازد.  ــت برنج عايق صوتى و حرارتى بس از گچ و پوس
ــاختمان، صرفه جويى  كاهش ضريب انتقال حرارت س
ــرمايى، كاهش هزينه  ــرف انرژى گرمايى و س در مص
ــل و نقل به علت كاهش وزن، ارزان بودن مصالح،  حم
ــت برنج به علت داشتن نقش بومى  فراوان بودن پوس
ــته ترين ويژگى هاى  ــتان مازندران از برجس آن در اس

طرح آجر است.
ــرح آجر نام دارد از  ــت: اين طرح كه ط وى اظهار داش
ــا بيان اينكه از گچ و  ــت. وى ب تركـيب كامپوزيتى ا س
پوست برنج به عنوان مصالح در آن استفاده شده است، 
ــر ارزان بودن و در  ــح كرد: اين دو ماده عالوه ب تصري
ــترس بودن، خاصيت آكوستيكى نـيـز دارند و گچ  دس
ــات صوتى موجود در ساختمان را  تا 75 درصد ارتعاش
ــم از ديرباز در  ــت برنج ه بـه خود جذب كرده و پوس
ــق در زمينه جذب صدا  ــتان به عنوان يك عاي اين اس
ــت. مبتكر جوان مازندرانى  ــتفاده شده اس و حرارت اس

ــر از قوانين مربوط  ــاخت اين آج تصريح كرد: براى س
ــد و  ــتفاده ش ــتاندارد ملى اس به ابعاد و ضخامت در اس
ــكل شش ضلعى به جاى دايره اى در شكل  گيرى  از ش
سوراخ هاى آجر بـه كار رفت كـه در مقايسه با اشكال 
ديگر كمترين فضاى خالى به قطر سه سانتى متر ايجاد 
ــش مقاومت اطراف  ــن امر باعث افزاي ــد و همي مى كن
ــت. صادق زاده افزود: اين آجر با  ــوراخ آجر شده اس س
توجه به مشخصه ها و ويژگى هايى خود موجب كاهش 

ــيب پذيرى در  ــاختمان و در نتيجه كاهش آس جرم س
برابر زلزله مى شود.مخترع فريدون كنارى با بيان اينكه 
ــان  ــابه داخلى و خارجى ندارد، خاطرنش اين ابتكار مش
ــنواره جوان خوارزمى  ــاخت اين آجر در جش كرد: با س
ــنواره كاوشگران جوان استان  ــدم و در جش برگزيده ش
نيز مقام دوم را به دست آوردم. ابتكار آجر عايق صوتى 
ــماره 387051431 در سازمان مالكيت  و حرارتى با ش

صنعتى ثبت شده است.

آيا ميدانيد بيشـــــــــــتر انرژى توليدى ايران در بخش هاى ســـــــــــاختمان مصرف مى شـــــــــــود، در حالى كه با 
اســـــــــــتفاده از پنجره هاى دوجداره ميتوان انرژى صرفه جويى شـــــــــــده را به بخش توليد ملى هدايت كرد؟ 
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باريك ترين خانه جهان در لهستان
ــهر ورشو پايتخت  باريك ترين آپارتمان جهان در ش
ــان باريك در بين  ــد. اين آپارتم ــتان احداث ش لهس
ــده است. معمار  ــاختمان بلند احداث ش فاصله دو س
ــراح اين آپارتمان، گفت: ارتفاع اين خانه نه متر و  ط
ــول آن ده متر خواهد بود درحالى كه عرض خانه  ط
ــيار باريك است. حداقل عرض اين خانه هفتاد و  بس
ــانتى متر و حداكثر عرض آن يك متر و بيست  دو س

و دو سانتى متر است.
ــكلت بندى براى اين  ــال طراحى و اس پس از دو س
خانه بسيار خاص، سرهم بندى قطعات خانه دو ماه 

طول كشيد.
ــارف چهارده  ــه نامتع ــاحت اين خان مجموع مس
ــك در زير اين خانه،  ــت. پله اى باري متر مربع اس
ــپزخانه و حمام منتهى مى شود.  ــتقيما به آش مس
ــاختمان بايد  ــراى باال رفتن به طبقه دوم اين س ب

ــبيه نردبان باال رفت تا به اتاق خواب  از چيزى ش
رسيد. مجموع اين آپارتمان فقط يك پنجره دارد 
ــوى خيابان مجاور اشراف دارد. مردم با  كه به س

شگفتى به اين ساختمان جديد مى نگرند.
ــه عنوان باريك ترين  ــن خانه در كتاب ركوردها ب اي

خانه جهان به ثبت رسيده است. 

المپ هاي LED شهر سبز اورنهم هلند را روشن مي كنند
ــبز اورنهم هلند بوسيله شركت فيليپس مجهز  شهر س
به المپ هاى LED مى شود. بنابراين گزارش، شركت 
ــت جاده هاى  ــاله قرار اس فيليپس طى برنامه چهار س
ــبز اورنهم هلند را به المپ هاى LED مجهز  شهر س
ــنايى جاده ها را  با توجه به جريان  ــطح روش نمايد و س

ــهر اورنهم  ــى تنظيم كند. ش ــطح تاريك ترافيك و س
ــناخته شده است و با  ــبز در اروپا ش ــهر س به عنوان ش
 LED سرمايه گذارى در زمينه روشنايى با المپ هاى
ــهردار اورنهم  ــام را براى خود ثبت مى نمايد. ش اين ن
ــهر به يك نمونه مثال زدنى  براى تبديل كردن اين ش

ــرژى را در فضاهاى عمومى  ــه صرفه جويى ان توجه ب
ــد: هزينه  ــزارش مى افزاي ــت. اين گ ــتر كرده اس بيش
ــرمايه گذارى براى اين امر فاش نشده است اما اين  س
هزينه قرار است از طريق كاهش مصرف انرژى، تعمير 

و جايگزينى لوازم روشنايى كم مصرف جبران شود.

يخچال بدون برق هم طراحي شد
ــت كه بدون  ــال جديدى را طراحى كرده اس ــن نيكالس هوبرت يخچ  فرنچم
ــت. اين  نياز به انرژى برق مى تواند مواد خوراكى را در آن خنك و تازه نگه داش
ــپزخانه كنار پنجره نصب مى شود و در زمستان ها به  يخچال بر ديوار بيرونى آش
ــود تا با حداقل انرژى، بهترين  ــير سرماى هوا موجب مى ش ويژه در نقاط سردس
ــك مى كند تا يخچال  ــيد كم ــتان هم انرژى خورش بهره را از آن برد و در تابس
بيرون از خانه بدون استفاده از انرژى برق، مواد خوراكى را خنك و تازه نگه دارد.

ــت به صورت  ــت كه تنها با تماس دس از ديگر مزاياى اين يخچال درب آن اس
ــى مورد نياز را  ــود و به راحتى مى توان از پنجره ماده خوراك ــويى باز مى ش كش
ــت. عالوه بر اين يك نمايشگر بر روى بدنه يخچال وجود دارد كه درجه  برداش
ــه نورپردازى هاى روى بدنه  ــان مى دهد. نكته قابل توجه اينك حرارت آن را نش
ــرگرمى براى خانواده  ــيله س ــب مى تواند به عنوان يك وس يخچال در هنگام ش

باشد.

خانه اي روي آب يا داخل منبع آب؟
ــيك و رويايى حتمًا الزم نيست كه در يك ساختمان  ــتن يك خانه ش براى داش
نوساز در يك منطقه مرفه نشين زندگى كرد، يك منبع آب هم مى تواند تبديل به 
خانه اى بى نظير شود. خالقيت طراحان استوديو ّ«بهام» يك منبع آب 250 هزار 
ــت منبع آبى كه  ــرى متروكه در بلژيك را تبديل به خانه اى رويايى كرده اس ليت
از آن تا 1990 ميالدى هم استفاده مى شده و در سال 1941 ساخته شده است.

سازندگان اين خانه مجبور شده اند تمامى قسمت هاى اين منبع آب 30 مترى را 
ــازى كنند و تغييرات بسيارى در آن به وجود آورند تا تبديل به يك خانه 7  باز س

طبقه رويايى با 450 متر مربع بنا شود.
همكف : پاركينگ با ظرفيت دو خودرو

طبقه اول : تأسيسات و انبارى
طبقه دوم : اتاق ميهمان و دفتر

طبقه سوم : سرويس بهداشتى و حمام
طبقه چهارم: اتاق خواب و يك راه پله چرخان به طبقه باال

ــيمن، آشپزخانه، ناهار خورى، كتابخانه،  سرويس بهداشتى،  طبقه پنجم: اتاق نش
رختكن، خانه گربه!

طبقه ششم :  نماى 360 درجه فوق العاده به مناظر اطراف و البته يك دوش آب 
براى حمام كردن در ارتفاع 30 مترى
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مصرف انرژى در كامپيوتر را با ريزپردازنده هاي جديد كاهش دهيد

ــط محققان دانشگاه  ــى هاى انجام شده توس   بررس
بركلى نشان مى دهد كه نسل آينده ريزپردازنده هاى 
ــيليكونى  ــه با تراشه هاى س ــى در مقايس مغناطيس
ــرژى را يك ميليون برابر  ــروزى ميزان مصرف ان ام
ــن كاهش  ــزارش نيچر، اي ــد. به گ ــش مى ده كاه
ــاده فيزيكى  ــا تكيه بر قوانين س ــم گير انرژى ب چش
انجام مى شود. تراشه هاى ريزپردازنده سيليكونى كه 
ــتفاده قرارمى گيرند بر مبناى جريان  امروزه مورد اس
ــده است، اين  الكتريكى يا حركت الكترون ها بنا ش
ــود كه به  فرآيند منجر به توليد گرماى زيادى مى ش
ــت. ولى در ريزپردازنده هاى  معناى اتالف انرژى اس
ــه در حافظه، منطق و  ــى در مقياس نانو ك مغناطيس
ــتفاده قرار مى گيرند  ــوئيچينگ مورد اس عملكرد س
ــه ها  ــت.اين تراش هيچ جريان الكترونى جارى نيس
فقط هجده ميلى الكترون ولت از انرژى را در دماى 

اتاق تلف مى كنند.
ــون دوم ترموديناميك  ــر قان ــد با تكيه ب اين فرآين
ــود كه در هر پردازش  ــود و باعث مى ش انجام مى ش
ــه ميزان يك  ــزان انرژى مصرفى ب ــرى مي كامپيوت

ــد. در كامپيوترهاى  ــدا كن ــون برابر كاهش پي ميلي
ــان دارد و الكترون ها در  ــيته جري امروزى الكتريس
ــردازش اطالعات صورت  ــدار حركت مى كنند و پ م
ــت  ــى حرك ــاى مغناطيس ــرد. در كامپيوتره مى گي
ــن كامپيوترها ذخيره  ــدارد. در اي ــى وجود ن الكترون
ــود. ــط آهنربا انجام مى ش و پردازش اطالعات توس
ــد مى توانند  ــه اندازه اين آهنرباها كوچكتر باش هرچ

ــر قرار گيرند و با  ــرده در كنار يكديگ به صورت فش
يكديگر تعامل داشته باشند. از اين خاصيت در تمام 
ــتفاده  ــاى كامپيوتر و به ويژه در حافظه اس مؤلفه ه
ــعه اين تكنولوژى  ــت كه با توس ــود. اميد اس مى ش
كامپيوتر هاى شخصى و به ويژه كامپيوترهاى قابل 
حمل در طى يك مسافرت طوالنى چند ماهه بدون 

نياز به برق مورد استفاده قرار گيرند.

با آجرهاي خوني، خانه بسازيد
يك فارغ التحصيل معمارى انگليسى موفق به كشف 
شيوه اى براى ساخت مصالح ساختمانى با استفاده از 
ــت. در دنياى امروز از تمام  ــده اس خون حيوانات ش
ــتفاده مى شود  ــفند اس مناطق بدن يك گاو يا گوس
ــب خون با داروى ضد  ــون جك مونرو با تركي و اكن
انعقاد خون EDTA توانسته يك آجر خونى توليد 
كند. اين تركيب به خون كمك مى كند تا به سرعت 

ــديم را به  ــدد. مونرو در گام بعدى آزيد س ــه نبن دلم
ــد  ــوان نگهدارنده براى جلوگيرى از تجزيه و رش عن

باكترى به اين تركيب افزوده است.
وى پس از چند تالش ناموفق براى ساخت چسب با 
ــيميايى مانند استيك اسيد از تركيب  افزودن مواد ش
ــن  ــتفاده كرده كه به آن ش ــاده تر آب و خون اس س
ــده است. قرار گرفتن اين تركيب نهايى در  اضافه ش

يك چارچوب و پخت يك ساعته در دماى 70 درجه 
سانتيگراد باعث لخته شدن پروتئين هاى خون براى 

توليد سبك آجر ضدآب ثابت شده است.
ــت  ــت كه 30 ليتر خون بدس ــرو بر اين باور اس مون
آمده از يك گاو وحشى و ميزان كافى شن مى تواند 
ــى در مناطق  ــبى براى آجرهاى گل جايگزين مناس

خشك باشد. 

تغيير نحوه محاسبه گازبها بدون افزايش قيمت از اول آبان
ــاه مطابق با الگوهاى  ــتركان خانگى از روز اول آبان م ــه جديد گاز مش تعرف
ــتاد  ــاس آخرين تصميم س ــود، ضمن آنكه براس ــبه مى ش ــتانى محاس زمس
ــود و  ــتانى گران نمى ش ــدى يارانه ها، قيمت گاز خانگى در دوره زمس هدفمن
ــده براى  ــان دوره ثابت خواهد ماند. آخرين تصميم گيرى هاى انجام ش تا پاي
ــان مى دهد كه ستاد  ــتانى نش ــبه گاز بهاى بخش خانگى در دوره زمس محاس
هدفمندى يارانه ها هيچگونه بحثى مبنى بر افزايش قيمت گاز بخش خانگى 
ــتان امسال  ــتانى مطرح نكرده و از اين رو، قيمت گاز براى زمس در دوره زمس
ــتانى كه از ابتداى آبان ماه  ــاس براى دوره زمس ــت. بر اين اس ثابت مانده اس
آغاز شده، متوسط قيمت گاز خانگى به ازاى هر متر مكعب 70 تومان تعيين 
شده است، ضمن آنكه محاسبه قيمت گاز مشتركان خانگى در دوره زمستانى 
ــته هيچ گونه تغييرى نكرده است. براى دوره زمستانى  ــبت به سال گذش نس
سال جارى تعداد اقليم هاى هواشناسى مشتركان گاز خانگى در سطح 4 اقليم 
تثبيت شده و بر اساس فرمول قيمت گذارى گاز خانگى پس از اجراى فاز اول 
قانون هدفمندى يارانه ها، 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه 
ــيم بندى شده است كه الگوهاى مصرف اين حامل انرژى در  پايانى سال تقس

هر يك از اين دو دوره زمانى تفاوت هايى با يكديگر دارند.
مطابق با تعرفه گاز زمستانى مشتركان خانگى (از ابتداى آبان ماه اعمال شده 
ــت) محل سكونت مشتركان از نظر آب و هوايى به چهار اقيلم (سرد يك،  اس

دو، معتدل و گرمسيرى) تقسيم بندى شده و  12 دامنه مصرف گاز هم در اين 
بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال شده است.

ــبه گازبهاى  ــتانى – منطقه اى در محاس ــت شهرس ــا توجه به اجراى سياس ب
ــط مصرف گاز طبيعى در بيش از 360 شهر  ــتركان بخش خانگى، متوس مش
ايران مطابق با چهار اقليم آب و هوايى تعيين شده كه بر اين اساس شهرهاى 
ــير مجاز به مصرف گاز بيشترى نسبت به شهرهاى گرمسيرى هستند.  سردس
با توجه به اينكه براى زمستان سال جارى تعرفه محاسبه گازبهاى مشتركان 
خانگى تغييرى پيدا نكرده است محاسبه قيمت گاز به ترتيب براى پله اول تا 
دوازدهم به ازاى هر متر مكعب به ترتيب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 

220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.
ــدم پرداخت قبوض گاز، ابتدا 2  ــوى ديگر مطابق با قانون در صورت ع از س
ــط شركت ملى گاز صادر و سپس گاز مشتركان بدحساب  نوبت اخطاريه توس
ــاعت قطع مى شود.شركت ملى گاز از مشتركان خانگى   به طور موقت 48 س
ــت كرده است: همزمان با ورود به فصل  تجارى و صنايع غير عمده درخواس
ــازى و رعايت الگوهاى  ــاى بهينه س ــتركان بايد با اجراى طرح ه ــرما، مش س
ــع آن كاهش بار مالى  ــرف، صرفه جويى و به تب ــه كاهش مص ــرف زمين مص

قبوض خانگى را فراهم كنند.
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فناورى نانو در ساختمان سازى جدي گرفته نمي شود

ابداع تازه آمريكايي ها؛ از ويروس بي ضرر برق بگيريد

در  ــدى  جدي ــاى  فرصت ه ــواد  نانوم و  ــو  فناورى نان
ــاز و معمارى ارائه مى كنند. اگرچه  ــاخت و س صنعت س
گزارش هاى بخش تحقيقات، نشان دهنده پيشرفت هاى 
ــازى است،  ــترده فناورى  نانو در بخش ساختمان س گس
ــان دهنده اين امر است كه در صنعت  اما واقعيت ها نش
ــش كم رنگى  ــوالت نانو» نق ــازى «محص ساختمان س
 niche) داشته و در حال حاضر به ندرت بازارهاى بكر
markets) را به خود اختصاص مى دهند. كسب و كار 
حوزه ساخت و ساز محتاطانه عمل كرده و نوآورى ها به 
ــختى در اين بازار نفوذ مى كنند. يكى از داليل اصلى  س
اين امر، استمرار قيمت هاى باال در اين بخش است. در 
ــواد و محصوالت فناورى نانو به خاطر  حال حاضر نانوم
فناورى توليد موردنياز، در مقايسه با راهكارهاى موجود به 
طور قابل توجهى گران تر هستند. معموال مواد ساخت و 
ساز نيز در حجم زياد استفاده مى شوند كه در اين صورت 
ــاوت اندك در قيمت ها نيز مى تواند هزينه هاى  حتى تف

كلى براى يك ساختمان را افزايش دهد. 
ــن، عملكرد فنى محصوالت جديد نيز بايد  عالوه بر اي
تاييد شوند. در صنعت ساختمان، عمر مفيد در نظر گرفته 
ــده براى ساختمان ها بين 20 تا 30 سال است كه در  ش
ــتفاده از پوششى كه عمر آن تنها 1 تا 3  اين صورت اس
ــال است، بسيار دشوار است. همچنين تجارب عملى  س
ــو وجود ندارد و  ــيارى از محصوالت نان بلندمدت در بس

بنابراين اطالعات كمى درخصوص عمر آنها وجود دارد. 
ــاخت و ساز ترجيح مى دهد تا  با اين حساب، صنعت س
ــده استفاده كند. براساس  از محصوالت رايج و تأييد ش
ــال 2009 ميالدى در بخش ساخت  تحقيقى كه در س
ــخ گويان (75 درصد)  ــاز اروپا انجام شد، بيشتر پاس و س
ــر  ــه آنها با محصوالت مبتنى بر فناورى  نانو س از اينك
ــد. اين امر به خاطر فقدان  ــد يا نه، آگاه نبودن و كار دارن
ــب گذارى اجبارى محصوالت نانو است. در حال  برچس
حاضر محصوالت نانو در صنعت ساختمان بر 4 بخش 

تمركز دارد:
1) مواد سازنده سيمان؛ 

2) كاهش سر و صدا و عايق هاى حرارتى؛ 
3) پوشش هاى سطوح براى بهبود عملكرد مواد مختلف؛ 

4) حفاظت در برابر آتش. 
به طور كلى در بخش هاى تحقيق و توسعه، تالش هاى 
گسترده اى در حال انجام است تا خواص مواد را بهبود داده 
ــوالت فناورى نانوى جديدى كه مى توانند مورد  و محص
توجه صنعت ساختمان سازى قرار گيرند را عرضه كنند. 
در عين حال موفقيت اين تالش ها به رفتار فعاالن بخش 
ساخت و ساز بستگى دارد، در صورتى محصوالت مبتنى 
بر فناورى نانو مورد قبول فعاالن بخش ساختمان سازى 
قرار مى گيرند كه عملكرد فنى و قيمت آنها مناسب باشند. 

دانشمندان آزمايشگاه ملى الورنس بركلى در وزارت انرژى آمريكا راهى براى 
ــى را به برق تبديل  ــرق از ويروس هاى بى ضررى كه انرژى مكانيك ــد ب تولي

مى كنند، يافته اند. چگونه؟
ــما كار گذاشته  ــارژرى كه در اليه زيرى كفش ش تصور كنيد كه با كمك ش
شده و ضخامت آن به نازكى يك كاغذ است، بتوانيد در هنگام راه رفتن تلفن 
ــارژ كنيد. اين داستان تخيلى اكنون كمى به واقعيت نزديك  همراه خود را ش
ــگاه ملى الورنس بركلى در وزارت انرژى  ــده است، اما دانشمندان آزمايش ش
آمريكا راهى براى توليد برق از ويروس هاى بى ضررى كه انرژى مكانيكى را 

به برق تبديل مى كنند، يافته اند. 
ــاخت افزاره هاى كوچكى است كه  اين راهبرد جديد نويدبخش مراحل ابتدايى س
ــيله اى  ــاى روزانه انرژى الكتريكى توليد مى كند. اين مولد، اولين وس از فعاليت ه
ــرل و مهار مى كند. اين  ــواص پيزوالكتريك مواد بيولوژيكى را كنت ــت كه خ اس
ــود كه انرژى  ــاخت افزاره هاى كوچكى ش ــى مى تواند منجر به س ــه اساس مرحل
ــتن يك در يا باال  ــى از حركات روزانه نظير بس ــى را از لرزش هاى ناش الكتريك
ــاخت افزاره هاى پيزوالكتريك  رفتن از نردبان جمع آورى كند. موادى كه براى س
ــمى بوده و كار كردن با آنها بسيار مشكل بوده  ــتفاده قرار مى گيرند، س مورد اس
ــتفاده گسترده از آنها با محدوديت مواجه شده است. باكترى خوار  و در نتيجه اس
ــارژ  ــول 880 نانومتر و قطر 6/6 نانومتر با حدود 2700 پروتئين ش ــا ط M13 ب
ــازد كه از اين ويروس به عنوان يك نانو رشته  ــمندان را قادر مى س ــده و دانش ش
ــروس راه  ــش از اينكه يك وي ــى و همكاران ــد.  ل ــتفاده كنن ــك اس پيزوالكتري
ــان مى دهد، شگفت زده شدند.  ــاخت افزاره هاى پيزوالكتريك نش بهترى براى س
باكترى خوار M13 تنها به باكترى حمله مى كند و براى انسان خطرناك نيست. 
ــگاه بركلى ابتدا بايد پيزوالكتريك بودن ويروس M13 را  ــگران آزمايش پژوهش
ــى مى كردند. آنها يك ميدان مغناطيسى را بر روى اليه اى از ويروس هاى  بررس

ــكوپ ويژه اى  ــط ميكرس ــرده و آنچه كه اتفاق مى افتد را توس ــال ك M13 اعم
ــده و  ــكلى كه به دور ويروس پيچيده ش ــاهده كردند. پروتئين هاى فنرى ش مش
ــد و اين در عمل  ــروع به گردش كردن ــدان الكتريكى ش ــانده، در مي آن را پوش
ــانه اى مطمئن از اثر پيزوالكتريك بود. سپس دانشمندان توان پيزوالكتريك  نش
ــيد شارژ شده با بار  اين ويروس را افزايش دادند. آنها از باقى مانده چهار آمينواس
ــى ژنتيك آنها را به انتهاى پروتئين هاى  ــتفاده كرده و با كمك مهندس منفى اس
ــكلى كه اين ويروس را پوشانده اند، افزودند. اين باقيمانده ها اختالف بار  فنرى ش
ــاژ ويروس را تقويت  ــى پروتئين را افزايش داده و ولت ــن انتهاى مثبت و منف بي

مى كنند. 
اين دانشمندان با افزودن تك اليه هاى ويروس بر روى هم و تشكيل اليه اى 
ــرفته ترى را ايجاد كردند. آنها دريافتند تركيبى با بيست  تركيبى سيستم پيش

اليه، اثر پيزوالكتريكى قوى ترى از خود نشان مى دهد.
ــمندان يك مولد  ــذا اين دانش ــت ل ــت عملكرد اس ــا مورد باقيمانده، تس تنه
پيزوالكتريك انرژى بر پايه ويروس ساختند. آنها شرايطى را ايجاد كردند كه 
ــى ژنتيك به صورت خودبخود فيلمى  ويروس هاى مهندسى شده با مهندس
ــطح حدود يك سانتى متر مربع ايجاد كنند. سپس اين فيلم  چنداليه اى با س
بين دو صفحه طال به عنوان دو الكترود مانند ساندويچ پيچيده شده و آنگاه 
ــط سيم به صفحه نمايش كريستال مايع متصل شدند. زمانى  الكترودها توس
ــش نانوآمپر و  ــود، جريانى در حدود ش ــار اعمال مى ش ــه به اين مولد فش ك
اختالف پتانسيلى معادل چهارصد ميلى ولت ايجاد مى شود. اين مقدار انرژى 
ــت و تقريبا  ــدن عدد «1» بر روى صفحه نمايش كافى اس ــن ش براى روش
ــت. اين دانشمندان جزئيات  ــه عدد باطرى A اس معادل يك چهارم ولتاژ س
 Nature Nanotechnology  ــود را در مجله نتايج كار تحقيقاتى خ

منتشر كرده اند. 
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مديريت مصرف برق خانه ها با تكنولوژي جديد ايراني
ــور كمك به  ــه منظ ــى ايرانى ب ــروه صنعت يك گ
ــانگر مصرف  ــتگاه «نش مديريت مصرف برق، دس
ــى بومى و  ــه دانش فن ــى» را با اتكا ب ــرق خانگ ب
توانمندى هاى متخصصان داخلى توليد كرده است. 
ــيه  ــى و توليد اين گروه صنعتى در حاش ــاون فن مع
ــگاه بين المللى صنعت برق  دوازدهمين دوره نمايش
ــاى صورت گرفته،  ــت: با تالش ه ايران اظهار داش
هم اكنون كشور توانسته است در صنعت اندازه گيرى 
ــمند (طراحى و توليد كنتورهاى هوشمند برق،  هوش

آب، گاز و نشانگر مصرف) به خودكفايى برسد.
ــانگر داراى  ــه اين نش ــا بيان اينك ــپهر ذاكرى ب س
تأييديه كيفى سازمان بهره ورى انرژى كشور (سابا) 
ــت، از ويژگى هاى مهم اين نشانگر را سه تعرفه  اس
با قابليت تعريف نرخ هزينه مصرف براى هر تعرفه، 
نمايش هزينه هاى برق مصرفى به صورت لحظه اى 
ــرق مصرفى به  ــى هزينه ب ــا 15 كانال، پيش بين ت
ــاالنه و ذخيره اطالعات  صورت روزانه، ماهانه و س
مصرفى دوره هاى گذشته به صورت هفتگى، ماهانه 
ــال برشمرد. وى طى دوره  ــاالنه به مدت دو س و س

طراحى تا توليد اين محصول را يك سال بيان كرد 
ــت: خط توليد صنعتى اين محصول از 10 روز  و گف

ديگر آغاز به كار مى كند.
ــتگاه ميزان مصرف برق همه  به گفته وى، اين دس
ــه ريالى آن  ــه را به همراه هزين ــايل برقى خان وس
ــخص مى كند. ذاكرى با بيان اينكه  محاسبه و مش

مى توان ميزان مصرف برق را از طريق اين دستگاه 
ــزود: اين  ــرل كرد، اف ــك كنت ــا پيام و از راه دور ب
ــتگاه با جمع بندى چند مدل مختلف و نوآورى  دس
ــه خارجى در جهان  ــيده و نمون به مرحله توليد رس
ــاز داخلى طراحى و  ــاس تقاضا و ني ندارد زيرا براس

توليد شده است. 

حذف مصرف همزمان برق و گاز از سبد انرژى مردم
وزير نيرو گفت: تأمين انرژى كشور با دو سيستم برق 
ــور را افزايش مى دهد، بنابراين دولت  و گاز هزينه كش
ــبكه برق و  در نظر دارد با برنامه ريزى جديد تنها از ش

يا گاز نيازهاى مردم را در زمينه انرژى تأمين كند.
ــرق تهران، مجيد نامجو با  به گزارش پايگاه خبرى ب
اشاره به وظايف دولت در تأمين نيازهاى اساسى مردم 
ــش برق خبر داد.  ــاى جديد دولت در بخ از رويكرده
وى اظهار داشت: دولت براى كاهش هزينه ها رويكرد 

ــاختار  جديدى را دنبال كرده و در نظر دارد با تغيير س
ــبكه  ــى خاص در مناطقى كه فاقد ش ــاد صنايع و ايج
ــرق يا گاز انرژى  ــبكه ب ــتند، تنها با ش گاز و برق هس
مورد نياز مردم را تأمين كند. نامجو افزود: براى تأمين 
انرژى روستاها، الزم نيست با هزينه سنگين از شبكه 
ــق را تأمين كنيم بلكه مى توان  اصلى، برق اين مناط
ــبكه گاز و نصب مولدهاى توليد پراكنده  با احداث ش
ــردم را توليد كرد. همچنين مى توان  برق مورد نياز م

ــبكه برق در مناطق جديد، از انرژى پاك  با احداث ش
ــتفاده كرد. وزير نيرو رويكرد  ــوخت گاز اس به جاى س
ديگر دولت را در بخش برق، تأمين منابع با روش هاى 
ــا افزايش ظرفيت بودجه،  ــد بيان كرده و افزود: ب جدي
ــع مالى صورت  ــاى الزم براى تغيير مناب پيش بينى ه
ــوردارى از  ــا توجه به برخ ــتان تهران ب ــه و اس گرفت
ــاى باال از نظر كار و عمليات مى تواند نقش  ظرفيت ه

بسزايى در تأمين اين منابع داشته باشد.

4

• يكى از قسمت هاى ساختمان كه بخش عمده اى از انرژى را هدر مى دهد پنجره هاى آهنى و شيشه هاى 
تك جداره است كه حدود 40 درصد از مصرف انرژى گرمايشى ساختمان را هدر مى دهد؛ يعنى در ساختمان ها از 
پنجره هاى دوجداره استاندارد استفاده كنيم 40 درصد از مصرف انرژى گرمايشى خود  را  كاهش    مى دهيم. 

كنترل دماي ساختمان با بال هاي پروانه در نسل جديد خانه هاي هوشمند
ــداع كرده اند كه قادر به  ــام از بال هاى پروانه، ماده جديدى اب ــان با اله محقق
ــان است و مى تواند در نسل آينده خانه هاى  دفع آب و ايجاد رنگ هاى درخش
هوشمند با مصرف بهينه انرژى مورد استفاده قرار گيرد. بال هاى پروانه عالوه 
بر داشتن رنگ هاى خيره كننده، داراى برجستگى هاى كوچكى است كه باعث 
ــود. شو يانگ،  لغزيدن قطرات آب از روى بال و ايجاد خاصيت ضد آب مى ش
ــيلوانيا تأكيد مى كند: اين  ــت تيم تحقيقاتى گروه شيمى دانشگاه پنس سرپرس
ماده مانند بال هاى رنگين پروانه با استفاده از ساختارهاى ظريف روى سطح 
خود، براى دفع آب و ايجاد رنگ هاى درخشان استفاده مى كند. اين ماده با دو 
ــان مى تواند در حسگرهاى تنظيم  خاصيت دفع آب و ايجاد رنگ هاى درخش
كننده دماى داخلى خانه هاى هوشمند مورد استفاده قرار گيرد. يانگ به همراه 
ــاخت حسگر مقاومى هستند كه  ــان به دنبال س گروهى از معماران و مهندس

ــد. تغيير رنگ از طريق  ــش به تغييرات دمايى قادر به تغيير رنگ باش در واكن
ــتم گرمايش و تهويه هوا در خانه  يك برنامه رايانه اى كه بطور خودكار سيس
هوشمند را كنترل مى كند، انجام مى شود. هدف نهايى استفاده از اين ماده در 
ــمند با مصرف بهينه انرژى است؛ اين ماده مى تواند براى  ــاخت خانه هوش س
ــاختمان نيز استفاده شود كه در مقايسه با رنگ هاى معمولى  نماى بيرونى س
ــت.  از دوام و مقاومت باالترى در برابر آلودگى و تغييرات جوى برخوردار اس
ماده جديد داراى نانو برجستگى هايى براى ايجاد حالت ضد آب و ساختارهاى 
ــت و محققان بدنبال ايجاد تغيير در فرايند توليد براى كاهش  تغيير رنگ اس
ــگاه پنسيلوانيا در  ــتاورد جديد محققان دانش ــتند. نتيجه اين دس هزينه ها هس
ــردى  ــواد كارب ــه Advanced Functional Materials  - م مجل

پيشرفته- منتشر شده است. 
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 مشتركين بايد براى جلوگيرى از قطع برق قرارداد جديد ببندند

ــرق تهران  ــع نيروى ب ــركت توزي ــر عامل ش مدي
ــتركينى كه مصرف  ــر اينكه مش ــا تأكيد ب بزرگ ب
ــت بايد براى خريد  ــرق آن ها بيش از 15 آمپر اس ب
ــرق آن ها قطع  ــدام كنند تا ب ــتر اق قدرت برق بيش
ــود، گفت: زبان ما با مشتركين قدرت قراردادى  نش
ــدرت برق تا 60 آمپر  ــت؛ كنتورها توان تأمين ق اس
ــاس فيوز  ــتركين براس را دارند اما قرارداد ما با مش
ــيدمحمد هاشمى در حاشيه نمايشگاه برق  است. س
ــده  ــال ش در جمع خبرنگاران در مورد نامه هاى ارس
ــتركين مبنى بر لزوم خريد قدرت برق بيشتر  به مش
ــتركين قديمى  اظهار كرد: قدرت برق قراردادى مش
ــد. با  ــت 5، 6 ، 10، 15 و يا 32 آمپر باش ممكن اس
ــت زمان به افزايش تجهيزات طبيعتًا مصرف  گذش
ــود. وى افزود: يك زمانى  هم به تبع آن زياد مى ش
ــپ 60 وات، يك يخچال  ــه اى تنها يك الم در خان
كوچك و راديو بود اما اكنون رفاه و تجهيزات برقى 
ــت بنابراين بايد قدرت قراردادى  ــده اس ــتر ش بيش
مشتركين نيز افزايش يابد. مديرعامل شركت توزيع 
ــاره به هزينه قدرت  نيروى برق تهران بزرگ با اش
ــده گفت: اگر مصرف مشتركين مطابق  برق ارائه ش
ــده باشد، مشكلى نيست  با قدرت برق خريدارى ش
ــترك بايد قرارداد  ــت مش اما اگر مصرف بيش تر اس
ــته باشد. اگر قرارداد در راستاى خريد 25  جديد داش

ــد حدود 120 هزار تومان و اگر  آمپر قدرت برق باش
ــود.  ــد 200 هزار تومان بايد هزينه ش 32 آمپر باش
هاشمى با تأكيد بر اينكه پس از تغيير قرارداد قطعى 
ــترك ادعا  برق اتفاق نمى افتد، تصريح كرد: اگر مش
ــده مصرف  مى كند بيش از قدرت برق خريدارى ش
ندارد، فيوز وى به همان صورت قبلى پلمپ مى شود 
تا زمانى كه فيوز بپرد. پس از پريدن فيوز مشخص 
ــبت به فيوز  ــترك قدرت بيشترى نس است كه مش
ــده مصرف مى كند و بايد ميزان آمپر را  خريدارى ش
ــتركين  افزايش دهد. او با تأكيد بر اينكه قرارداد مش

ــت، گفت: فيوز مشخص كننده  ــاس فيوز اس بر اس
قرارداد است. امكان دارد هنگام تعويض فيوز نيازى 
به تعويق كابل يا كنتور نباشد چرا كه كنتورها تا 60 
ــد بنابراين قدرت قراردادى در  آمپر را تحمل مى كن
ــده و فيوز است.  رابطه با مقدار ظرفيت خريدارى ش
ــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ  مديرعامل ش
ــار قوى در دو  همچنين تصريح كرد: كابل هاى فش
رنج 150 و 300 هستند؛ كنتور هم به همين صورت 
ــده براى مشتركين در  ــت منتهى نامه ارسال ش اس

رابطه با قرارداد ظرفيت است. 

نصب 18 ميليون كنتور گاز هوشمند در 5 سال آينده
ــل 18 ميليون كنتور معمولى گاز  ــركت ملى گاز ايران از برنامه تبدي مدير عامل ش
ــاله خبر داد. جواد اوجى با بيان اين كه جلوگيرى  ــمند در يك دوره پنج س به هوش
ــراى طرح تعويض  ــن اهداف اج ــبكه، از مهم تري ــت گاز در ش ــرقت و هدررف از س
ــت، افزود: مرحله نمونه اين طرح براى مشخص شدن نوع  ــمند اس كنتورهاى هوش
ــال پيش آغاز شده است و سال آينده  ــمند قابل استفاده در شبكه، از س كنتور هوش

نيز پايان خواهد يافت.
ــود، اظهار  ــاخته مى ش ــمند گاز در داخل س وى با تأكيد بر اين كه كنتورهاى هوش
ــدن نوع كنتور، مرحله دوم كه تعويض آنها خواهد بود، آغاز  ــت: با مشخص ش داش
ــمند گاز از مركز را از  ــد. اوجى، قابل قرائت بودن و قطع كنتورهاى هوش خواهد ش
ــه هيچ وجه قابل  ــمند ب ــمرد و گفت: كنتورهاى هوش جمله مزاياى اين طرح برش

ــركت ملى گاز ايران تصريح كرد: تعويض  ــت كارى نخواهند بود. مديرعامل ش دس
كنتورهاى هوشمند گاز در ابتدا از مشتركان پرمصرف آغاز خواهد شد. طرح استفاده 
ــركت ملى  ــور معمولى،  يكى از طرح هاى مهم ش ــمند به جاى كنت ــور هوش از كنت
ــرى گاز، جلوگيرى از  ــامانه هاى اندازه گي ــت. افزايش اطمينان در س ــران اس گاز اي
تخلف هاى احتمالى، كنتورخوانى از راه دور و  مديريت مصرف در شرايط اضطرار، از 

مزيت هاى كنتورهاى هوشمند است.
امكان قطع گاز يا كاهش جريان آن از مراكز بهره بردارى، اعمال نرخ هاى متفاوت 
ــى  ــتركان، دسترس ــبانه روز، امكان خريد اعتبارى مش ــاعت هاى مختلف ش در س
مشتركان به اطالعات مصارف با اتصال به مركز اطالعات شركت هاى گاز استانى 

و  تسويه گازبهاى روزانه مشتركان، از ديگر مزاياى كنتورهاى هوشمند است.

• كارشناســـــــــــان مى گويند:براســـــــــــاس برآوردهاى صورت گرفته صرفه جويى حاصل از نصب پنجره هاى 
دوجداره در كل كشـــــــــــور ســـــــــــاالنه بالغ بر 710 هزار بشـــــــــــكه معادل نفت خام اســـــــــــت.

توليد برق با توربين هاى بادى قابل حمل 
ــتم مفهومى توربين بادى قابل حمل با توان توليدى 50 كيلو وات مى تواند  سيس
ــتم مفهومى  ــبكه را در هر مكان فراهم مى كند. سيس برق مورد نياز خارج از ش
ــط محققان شركت Uprise Energy در سن ديه گو  قابل حمل PPC توس
طراحى شده است. برخالف توربين هاى بادى عظيم كه در يك مكان مشخص 
ــتم مفهومى  ــق زمين قرار مى گيرند، سيس ــده و پايه هاى آنها در عم ــتقر ش مس
PPC در يك كانتينر كوچك سوار شده و ظرف كمتر از دو ساعت آماده استفاده 

مى شود. در طراحى اين سيستم از 40 فناورى نوين در حوزه سيستم هاى تبديل 
انرژى استفاده شده است و 50 هزار وات انرژى الكتريكى مى تواند در بخشى از 
سيستم ذخيره شود. سيستم هوشمند توربين بادى قابليت چرخش 360 درجه اى 
را دارد و مى تواند به طور خودكار با بررسى الگوهاى آب و هوايى و تنظيم توربين، 
ــتم قابل  ــتفاده كند. به گفته طراحان، هزينه اين سيس ــر انرژى باد اس از حداكث

رقابت با سوخت هاى فسيلى است. 
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ــا تأكيد بر اين كه  ــاه، ب ــتاندارى كرمانش مدير فنى و نظارت معاونت عمرانى اس
ــاختمان ها  ــازى س ــى و مقاوم س فرهنگ و ديد جامعه بايد در بحث علوم مهندس
ــاختمان خود  ــاختمان، براى نماى س ــفانه مالكان س تغيير كند، اظهار كرد: متأس
ــتحكام هاى اوليه  ــازى و اس ــائل كيفى، پى س ميليون ها تومان هزينه و براى مس
چانه زنى مى كنند. منوچهر پشنگ با ابراز تأسف از اين كه پس از وقوع هر حادثه 
بالخيز در كشور و كشته هاى فراوان، موضوع ايمن سازى و آمادگى دستگاه هاى 
اجرايى در خصوص امدادرسانى تا مدت كوتاهى مطرح و پس از آن به فراموشى 
سپرده مى شود گفت: زلزله و تكانش هايى كه در گسل هاى تشكيل دهنده ى زمين 
ــته و دارد و هر  ــت كه از زمان پيدايش زمين ادامه داش اتفاق مى افتد مسأله ايس
لحظه خطر وقوع آن كشور را با توجه به قرار گرفتن بر روى كمربند زلزله تهديد 
ــاختمان ها  مى كند. وى افزود: با توجه به اين موضوع، بايد در خصوص ايمنى س
و مسائل مربوط به آمادگى در برابر زلزله، نه تنها در دوره زمانى كوتاه بلكه بايد 
ــارت معاونت عمرانى  ــود. مدير فنى و نظ ــال ها كار و برنامه ريزى ش در طول س
ــيارى را در افزايش آمار تلفات زلزله در كشور  ــاه عوامل بس ــتاندارى كرمانش اس

دخيل برشمرد و افزود: به تنهايى 
نمى توان عامل مشخصى را مؤثر 
ــوارد از  ــت، چون در همه م دانس
ــل آيين نامه، اجرا و نظارت در  قبي
ــاز و مهم تر از آن در  ــاخت و س س
ــگ جامعه ضعف هاى  بحث فرهن

بسيارى وجود دارد.
ــاره به اين كه بخش  پشنگ با اش
ــاختمانى  ــح س ــده اى از مصال عم
گفت:  ــت،  نيس ــتاندارد  اس كشور 
ــتن استانداردهاى  هم خوانى نداش
داخل  ــازى  نياز ساختمان س مورد 
ــتانداردهاى مصالح  ــور با اس كش
ــل مقاوم  ــى، يكى از عوام واردات
نبودن ساختمان هاى احداث شده 
ــث  ــوص بح ــت. وى در خص اس
ــاز و  ــازى در زمينه س فرهنگ س
ادامه  ساخت اصولى و مستحكم، 
ــد در جامعه  ــن فرهنگ باي داد: اي
ــود كه افراد مراجعه به  نهادينه ش

سازمان نظام مهندسى و شهردارى را هزينه تلقى نكنند.
ــاه تصريح كرد: بايد اين  ــتاندارى كرمانش مدير فنى و نظارت معاونت عمرانى اس
ــأله در جامعه جا بيفتد و به مردم اين آگاهى داده شود كه هزينه  براى مقاوم  مس
ــرمايه نيست و بدانند كه در طوالنى مدت با  ــاختمان اتالف هزينه و س كردن س
ــيارى را  ــود بس ــاختمان و حفظ جان افراد اين هزينه ها س افزايش طول عمر س
ــاختمان مى كند. به گفته پشنگ، عالوه بر نبود فرهنگ درست  نصيب مالكان س
ــازى  ــت مصالح نيز در گريزانى مردم براى مستحكم س ــاره، افزايش قيم در اين ب

ساختمان هاى خود مزيد بر علت شده است.
ــتاندارد مصالح وارداتى نيز اظهار كرد: استاندارد مصالحى كه  وى در خصوص اس
ــازى در كشور به آن نيازمنديم با استاندارد مصالحى كه در خارج  در ساختمان س
ــود هم خوانى ندارد. به گفته مدير فنى و نظارت معاونت  ــاخته مى ش از كشور س
ــتاندارد نبودن بخش عمده اى از مصالح ساخته  عمرانى استاندارى كرمانشاه، اس
ــده در كشور نيز يكى از عوامل مقاوم نبودن ساختمان هاى احداث شده است.  ش
پشنگ در خصوص وظايف مهندسين ناظر ساختمان، پايين بودن درآمد را يكى 
ــت كه سبب شده مهندسان ناظر نسبت به مسئوليتشان  از مهم ترين عللى دانس

ــند. به گفته ى وى، هر چند كه مهندس ناظر نمى تواند مسئوليت  كم اهميت باش
ــد، اما پايين بودن درآمد  ــه كن ــروژه اى را كه برعهده دارد با رقم و ريال مقايس پ
ــاخت و ساز ساختمان پايين آورده  ــت بر س انگيزه اين افراد را براى نظارت درس
است. مدير فنى و نظارت معاونت عمرانى استاندارى كرمانشاه با اشاره به اين كه 
ــام دهد باز هم  ــتى انج ــد هم وظيفه خود را به درس ــدس ناظر هرچن ــك مهن ي
ــاختمان نظارت و اشراف داشته باشد، وجود يك  نمى تواند به همه بخش هاى س
استاد كار ماهر و آموزش ديده را در پروژه هاى ساختمان سازى بسيارى با اهميت 

عنوان كرد.
ــوراى فنى كرمانشاه به عنوان باالترين مرجع در  ــنگ افزود: در اين راستا ش پش
پروژه هاى عمرانى، آموزش استادكاران ماهر بخش ساختمان را پيگيرى مى كند 
ــت. وى  ــازمان آموزش فنى و حرفه اى اس ــون متولى انجام اين كار س و هم اكن
ــازمان فنى حرفه اى آموزش ديده  ــامى افرادى كه توسط س تصريح كرد: اگر اس
ــى نصب شود و فقط از اين  ــازمان نظام مهندس و گواهى دريافت كرده اند در س
ــتادكاران مجبور به گذراندن  ــاخت ساختمان ها استفاده شود، همه اس افراد در س

ــى خواهند شد و به طور تخصصى ترى خواهند توانست در  اين دوره هاى آموزش
ساخت ساختمان ها فعاليت كنند.

مدير فنى و نظارت معاونت عمرانى استاندارى كرمانشاه با تأكيد بر اين كه ساخت 
و ساز در بخش خصوصى بايد از قالب كارفرماى شخصى خارج شود، اظهار كرد: 
ــركت سازنده تمام كارهاى ساخت و ساز ساختمان را  در برخى كشورها، يك ش
ــووليت همه كارها را برعهده مى گيرد و در اين ميان  انجام مى دهد و تعهد و مس
ــنگ تصريح كرد: متأسفانه در كشور  مالك فقط هزينه ها را پرداخت مى كند. پش
ــاخت و ساز ساختمان خود  ــخصى با هر تخصصى به عنوان كارفرماى س هر ش
ــبب شده تا ساختمان هاى اصولى و ايمنى در سطح  عمل مى كند و همين امر س
شهر نداشته باشيم. به گفته ى وى، بايد شركت هاى تخصصى، كار ساخت و ساز 
ــركت ها تمام كارها را به آنها  ــده بگيرند و مالك با عقد قرارداد با اين ش را برعه
ــتاندارى كرمانشاه يادآور شد: به  ــپارد. مدير فنى و نظارت معاونت عمرانى اس بس
ــى ادارى، كارهاى دريافت مجوز  ــنايى شركت هاى سازنده با بوروكراس علت آش
ــردم در ادارات  ــود مى گيرد و از اتالف وقت م ــم خاصى به خ ــز در ادارات نظ ني

جلوگيرى مى كند.

ككرمانشاه ؛ مالكان برسر استحكام  بنا چانه زني مي كنند!
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مديركل راه و شهرسازى خوزستان مهم ترين چالش 
مسكن مهر استان را عدم نقدينگى و آورده متقاضيان 
ــت و گفت: سهم آورده متقاضيان در خوزستان  دانس
ــت و اگر متقاضيان اين ميزان  12 ميليون تومان اس
ــداث واحدها ديرتر  ــت نكنند كار اح آورده را پرداخ
ــا بيان اين كه  ــد. نصراهللا دهقانى ب ــه پايان مى رس ب
ــت و دولت در  ــروژه مردمى اس ــكن مهر يك پ مس
قبال آن تعهداتى دارد، اظهاركرد: اهداى زمين هاى 
ــاخت و  ــهيالت بانكى، زيرس ــاله، تأمين تس 99 س
ــت در احداث  ــدات دول ــاخت هاى الزم از تعه روس
مسكن مهر است. وى ادامه داد: در خوزستان تاكنون 
ــده و حدود 60 تا  ــداث 85 هزار واحد آغاز ش كار اح
70 درصد آن ها از تسهيالت بانكى بهره مند شده اند. 
همچنين براى حداقل 70 هزار واحد زيرساخت هاى 
ــت. ــده اس ــم ش ــالب فراه ــرق، آب، گاز و فاض ب

ــاره  ــا اش ــتان ب ــازى خوزس ــركل راه و شهرس مدي
ــه متقاضيان،  ــون تومانى ب ــهيالت 25 ميلي ــه تس ب
ــا 100 مترمربع و  ــراژ واحده ــر مت ــرد: اگ تصريح ك
ــد، كل  ــن 350 هزار تومان باش ــت هر متر زمي قيم
ــود كه  ــون تومان مى ش ــد 35 ميلي ــه هر واح هزين
ــت و  ــان آن مابه التفاوت اس ــون توم ــا 10 ميلي تنه
ــود؛ بنابراين انتظار  ــط متقاضى پرداخت مى ش توس
ــه آورده الزم هرچه  ــبت ب ــان نس ــى رود متقاضي م
ــريع تر اقدام كنند. وى خاطرنشان كرد: متقاضيان  س
ــام تعاونى ها نظارت  ــر كار تم ــند كه ب مطمئن باش
ــان از بين برود. ــژه داريم و امكان ندارد كه پولش وي

ــا ميزان  ــش كه آي ــخ به اين پرس ــى در پاس دهقان
ــرار مى گيرد  ــار متقاضى ق ــه در اختي ــهيالتى ك تس
ــب است؟ گفت: روزى كه مسكن مهر آغاز شد  مناس
پيش بينى بر آن بود كه باالى 70 درصد هزينه ساخت 

ــهيالتى در اختيار متقاضى قرار  واحدها با اعطاى تس
گيرد، اما امروز باتوجه به افزايش قيمت مصالح اين 
ــم اين موضوع را قبول  ــب به هم خورد و من ه تناس
دارم. وى روند پيشرفت مسكن مهر استان را مناسب 
ــا آذربايجان،  ــوان خود را ب ــمرد و افزود: نمى ت برش
ــه كرد چون آن ها هميشه  ــهد و اصفهان مقايس مش
ــبت به  ــدر فرصت ها را بهتر از ما مى دانند، اما نس ق
ــتان هاى جنوبى و هم تراز، وضعيت ما بهتر است.  اس
ــا روندى كه در پيش داريم باالى 70 تا 80 درصد،  ب
احتمال تكميل واحدها تا زمان معين شده وجود دارد.

ــازى خوزستان يادآور شد: كل  مديركل راه و شهرس
ــتان 82 هزار و 500  تعهد واحدهاى مسكن مهر اس
واحد است كه تاكنون 20 هزار واحد آن در سال هاى 
ــت و در  ــده اس پيش آماده و به متقاضيان تحويل ش
سال 91 نيز بايد 40 هزار واحد به بهره بردارى برسد.

ــازمان  ــهرى در س ــى منظر ش ــر پروژه پژوهش مدي
ــاختمان مازندران گفت: شكل و  ــى س نظام مهندس
ــت و روى كوه البرز  ــازها در پش ــاخت و س نماى س
ــورت پيش رويم  ــه اين ص ــده و اگر ب ــبيه هم ش ش
ــت.  ــبيه تهران خواهيم داش ــده، مازندرانى ش در آين
ــيما و  ــى س ــر پروژه پژوهش ــرى مدي محمدرضا حائ
ــازمان نظام مهندسى ساختمان  ــهرى در س منظر ش
ــهرى رامسر در دوره  ــى سيماى ش مازندران با بررس
ــرد: در هيچ  ــران تأكيد ك ــى در اي ــف حكومت مختل
ــگران بيايند و  ــه گردش ــده ك ــاى دنيا ديده نش كج

مالك محل شوند كه اين امر در مازندران و به ويژه 
ــتان مازندران به وفور ديده  ــهرهاى غربى اس در ش
مى شود. حائرى مازندرانى اظهار داشت: اگر من جاى 
ــتاندار بودم براى غيربومى ها براى تملك اراضى  اس
شرايطى قائل مى شدم. اين پژوهشگر، جنگل و دريا 
ــزو منفعت هاى ملى و خيابان، كمربندى، پارك  را ج
و... را جزو منفعت هاى عمومى دانست و افزود: ما در 
ــاختمان هم مى توانيم منفعت عمومى  احداث يك س
را رعايت و هم مى توانيم رعايت نكنيم، ولى آنچه كه 
را كه بايد بدانيم اين است كه هنوز فرصت پشتيبانى 

ــود دارد. ــرب مازندران وج ــى در غ ــع عموم از مناف
ــت: اگر  ــازها گف ــاخت و س ــاره وضعيت س وى درب
ــازها به اين صورت پيش رود  ــاخت و س وضعيت س
ــت مى كنند در 20  ــه امروز زباله ما را اذي آنچنان ك
ــتيم كه از  ــال آينده ما با مخروبه اى رو به رو هس س
ــاختمانى راه گريزى وجود  ــت اين نخاله هاى س دس
ــكل و  ــان بيان كرد: ش ــئول در پاي ــدارد. اين مس ن
ــت و روى كوه البرز  ــازها در پش ــاخت و س نماى س
ــورت پيش رويم  ــه اين ص ــده و اگر ب ــبيه هم ش ش
ــت. ــبيه تهران خواهيم داش ــده، مازندرانى ش در آين

ــروش يا  ــت: تبليغات پيش ف ــان گف ــهردار كرم ش
ــاختمان با هر  ــن يا س ــوص زمي ــاركت در خص مش
ــى، بايد پس از  ــانه هاى عموم كاربرى از طريق رس
ــهردارى صورت پذيرد. ــمى از ش ــتعالم رس اخذ اس

ــاهده شده  ــيف  الهى گفت: اخيرا مش ــم س ابوالقاس
ــى ضمن درج  ــى يا حقوق ــى افراد حقيق ــت برخ اس
ــدا و  ــق ص ــى، از طري ــانه هاى محل ــى در رس آگه

ــال پيام كوتاه اقدام به تبليغ پيش  ــيما و يا با ارس س
ــر كاربرى كنند. وى  ــاختمان با ه فروش ملك يا س
ــا تبليغ در موارد  ــه پيش فروش ي ــه داد: هرگون ادام
ــده، قبل از صدور پروانه ساختمانى و تفكيك  ياد ش
زمين براساس ماده 101 قانون شهردارى ها، خالف 
ــتفاده احتمالى عده   ــوء اس مقررات بوده و امكان س
ــاس  ــت مردم براس اى را فراهم مى كند و ممكن اس

ــكل مواجه  اين آگهى ها اقدام كنند و در آينده با مش
ــهردار كرمان تصريح كرد: قبل از هرگونه  شوند. ش
ــمى  ــتعالم رس ــى مراجع مربوطه، بايد اس درج آگه
ــپس نسبت به انتشار  ــهردارى كرمان اخذ و س از ش
ــيف الهى ادامه داد: در غير اين  ــود. س آگهى اقدام ش
ــردارى، بر  ــتفاده و كالهب ــوء اس صورت هرگونه س
ــر كننده آگهى خواهد بود. عهده  دستگاه هاى منتش

ــهد  ــاورين معامالت امالك مش رئيس اتحاديه مش
گفت: التهابات موجود در بازار و افزايش قيمت مسكن 
ركودى نسبى را بر بازار خريد و فروش ملك مشهد 
حكم فرما كرده است. صادق عابدزاده سعيدى اظهار 
ــديد نرخ ارز و حباب هاى قيمتى  ــانات ش كرد: نوس
بوجود آمده در بازار موجب شد بازار مسكن نيز مانند 
ــود. عابدزاده سعيدى  بازار ارز و طال دچار التهاب ش
ــده واحدهاى  ــاال رفتن قيمت تمام ش ــاره به ب با اش

ــى در تعيين  ــكونى تصريح كرد: عوامل مختلف مس
ــت كه در اين ميان افزايش  ــكن مؤثر اس قيمت مس
ــاخت مانند قيمت مصالح ساختمانى و  هزينه هاى س
ــتمزد كارگران فنى تأثير قابل توجهى  همچنين دس
ــت. وى بخش اعظم  ــته اس ــد قيمت ها گذاش بر رش
ــت و افزود: از  ــكن محور دانس ــاد ايران را مس اقتص
ــاز در كشور به  ــكن و ساخت و س آنجا كه بازار مس
ــمار مى آيد، وضعيت رونق يا  عنوان صنعتى مادر بش

ركود آن مشاغل متعددى را تحت شعاع قرار داده و 
ــزايى در ميزان اشتغال دارد به همين جهت  تأثير بس
ــود. رئيس  ــكن همواره بايد حفظ ش رونق بازار مس
ــاورين معامالت امالك مشهد تصريح  اتحاديه مش
ــازان در مشهد حاشيه امنيت داشته  كرد: اگر انبوه س
ــاز خود ادامه دهند  ــاخت و س ــند و بتوانند به س باش
ــلمًا التهابات موجود برطرف خواهد شد و شرايط  مس
ــندگان و خريداران نيز مناسب مى شود. براى فروش

كمبود نقدينگي؛ مهم ترين چالش مسكن مهر خوزستان 

خطر شبيه سازي ساخت و ساز تهران در مازندران

شهردارى كرمان براى پيش فروش ملك شرط گذاشت

بازار مسكن مشهد راكد است همراه با تورم
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ــازى و معمارى  ــران، شهرس ــيون عم رييس كمس
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: عدم هماهنگى 
ــاوران در بازنگرى طرح تفصيلى موجب شده در  مش
ــاختمان ها در شهر اصفهان سليقه اى  زمينه ارتفاع س
برخورد شود. مصطفى بهبهانى اظهار كرد: مشكالت 
ــده  بازنگرى طرح تفصيلى در مرحله اجرا نمايان ش
ــهرى در مواجهه با اين  ــت مديران ش و ضرورى اس
مشكالت با ديد كارشناسى اقدام به اصالح بازنگرى 
ــال 84 پنج  ــرح كنند. وى با بيان اينكه از س اين ط
ــى مناطق مختلف،  ــاور انتخاب شدند تا با بررس مش
ــهر اصفهان را اصالح كنند، افزود:  طرح تفصيلى ش
ــى در برخى مناطق  ــث ارتفاعات طرح تفصيل در بح

شهر مواردى ناديده گرفته شده است و اين طرح به 
ناچار بايد دوباره بررسى شود.

رييس كمسيون عمران و شهرسازى شوراى اسالمى 
ــرى طرح تفصيلى  ــهر گفت: پيش از ابالغ بازنگ ش
ــاس قوانين قبلى صادر  پروانه هاى ساختمانى بر اس
ــد كه اين تغييرات در بازنگرى طرح تفصيلى  مى ش

لحاظ نشده است.
بهبهانى با بيان اينكه در ضوابط جديد طرح تفصيلى 
ــخص شده  ــاختمان ها، كمتر از ارتفاع مش ارتفاع س
ــرح تفصيلى» به  ــالغ «طرح بازنگرى ط پيش از اب
ــازمان هاى مربوطه است، گفت: تا جاى ممكن از  س
ــش ارتفاعات تبعيت خواهيم كرد اما در صورتى  كاه

كه ناهماهنگى در سيماى شهرى ايجاد شود، ارتفاع 
ساختمان ها كاهش نخواهد يافت. وى تصريح كرد: 
ــهرى هماهنگى ارتفاع و خط  در ضوابط سيماى ش
ــمان اهميت دارد و در جاهايى كه قسمت عمده  آس
ــد كمى از  ــه و ارتفاع درص ــكل گرفت خط ارتفاع ش
ــاختمان ها افزايش نيافته است، كاهش ارتفاع زيبا  س

نيست.
رييس كمسيون عمران و شهرسازى شوراى اسالمى 
با بيان اينكه طرح هاى توسعه شهرى غير قابل تغيير 
نيست، خاطر نشان كرد: شهرها همچون موجودات 
زنده در حال تغيير هستند و طرح هاى توسعه شهرى 

نيز بايد مطابق با اين تغييرات اصالح شود.

عضو شوراى شهر شيراز گفت: زمين لرزه هاى شيراز 
ــت و بايد نوسازى و مقاوم سازى  ــدار طبيعت اس هش
ــوده را جدى بگيريم. احمدرضا نقيب زاده  بافت فرس
ــوراى اسالمى بيان كرد: در حال حاضر  در جلسه ش
استان فارس در دوره زمين لرزه قرار دارد و متأسفانه 
ــزار بافت  ــيراز و وجود 17ه ــرايط ش ــا توجه به ش ب

فرسوده هشدارهاى طبيعت جدى گرفته نشده است. 
ــاوران متخصص،  ــى هاى مش ــه داد: بررس وى ادام
ــيراز  ــوده را در ش ــزارو 500 هكتار بافت فرس دو ه
ــود  ــان مى دهد كه اگر به اين موضوع توجه نش نش
ــاهد بروز حادثه جبران ناپذيرى در شيراز هستيم. ش

ــيراز اضافه كرد: تجربه نشان  ــوراى شهر ش عضو ش

ــخت در زمينه نوسازى  ــى س داده با وجود بروكراس
ــتاى  ــوده نتيجه الزم در راس ــازى بافت فرس و بازس
ــود. وى با تأكيد  ــازى خانه ها گرفته نمى ش مقاوم س
ــئله مديريت بحران ابراز  ــهردارى به مس بر توجه ش
ــه اى تمامى ارگان ها و به  ــرد: براى هر گونه حادث ك
ــته باشند. ــهردارى آمادگى الزم را داش خصوص ش

ــاخت  ــه آزاد كيش، افزايش س ــل منطق ــر عام مدي
ــى و اقتصادى  ــازها و اجراى طرح هاى عمران و س
ــت بخش خصوصى  ــى از رونق فعالي ــانه مثبت را نش
ــت در كيش  ــراى فعالي ــرمايه گذاران ب ــل س و تماي
ــمرد. عليرضا عامرى افزود: در دو سال گذشته  برش
سازمان منطقه آزاد كيش توانسته است بخش قابل 

ــرمايه هموطنان مقيم خارج از كشور و  توجهى از س
سرمايه گذاران داخلى را جذب كرده و با برنامه ريزى 
مناسب طرح هاى عمرانى متعددى را به بهره بردارى 

برساند.
وى با بيان اينكه ساخت مراكز تجارى متعدد مطابق 
ــاز عمليات اجرايى چند  ــتانداردهاى جهانى، آغ با اس

ــقف،  ــاد مراكز تفريحى مس ــگرى، ايج طرح گردش
ــز اقامتى از جمله فعاليت هاى اقتصادى  هتل و مراك
و عمرانى در دست اجرا در جزيره كيش است، افزود: 
فراهم كردن محيطى امن و آرام براى سرمايه گذاران 
اهميت بسزايى داشته و ضامن تداوم سرمايه گذارى 

در كيش است.

ــتركين شركت توزيع  معاون فروش و خدمات مش
ــتان  ــتان زنجان با بيان اينكه اس ــروى برق اس ني
ــتان هاى مورد نظر براى نصب  زنجان يكى از اس
ــمند برق است، اضافه كرد: كنتور  كنتورهاى هوش
ــتان هوشمند  ــترك شهرى در اس 200 هزار مش
ــت: تاكنون  ــود. منصور حسينى اظهار داش مى ش
ــان نصب  ــتان زنج ــمند برق در اس ــور هوش كنت
ــاس  ــاره به اينكه بر اس ــت. وى با اش ــده اس نش
ــه در قانون برنامه  ــاى صورت گرفت برنامه ريزى ه
ــمند برق به صورت  پنجم، نصب كنتورهاى هوش
پايلوت براى يك ميليون مشترك در سطح كشور 
ــان كرد: براى  ــده است، خاطر نش برنامه ريزى ش
نصب اين كنتورها در فاز نخست فقط پنج استان 

انتخاب شده اند.
ــتركين شركت توزيع  معاون فروش و خدمات مش

ــتان  ــتان زنجان با بيان اينكه اس ــروى برق اس ني
ــتان هاى مورد نظر براى نصب  زنجان يكى از اس
ــمند برق است، اضافه كرد: كنتور  كنتورهاى هوش
ــتان هوشمند  ــترك شهرى در اس 200 هزار مش
مى شود. وى قرائت از راه دور را يكى از مهم ترين 
ــمند دانست و يادآور  مزيت هاى نصب كنتور هوش
ــد: اين كنتورها قابليت كنترل مستقيم از مركز  ش

را دارند.
ــمند  ــاره به اينكه كنتور هاى هوش ــينى با اش حس
ــتركين مى توانند با  ــگرهايى دارند كه مش نمايش
ــتفاده از آن از ميزان مصرف خود مطلع شوند،  اس
ــالع از ميزان مصرف  ــتركين با اط ادامه داد: مش
ــرق را مديريت  ــد ميزان مصرف ب ــود، مى توانن خ

كنند.
وى با تأكيد بر اينكه در حال حاضر شهر سلطانيه 

به صورت پايلوت براى نصب كنتورهاى هوشمند 
ــتان زنجان انتخاب شده است، تصريح  برق در اس
ــمند در اين  ــرد: در مجموع 2 هزار كنتور هوش ك
ــروش و خدمات  ــود. معاون ف ــهر نصب مى ش ش
مشتركين شركت توزيع نيروى برق استان زنجان 
ــمند برق در شهر  با بيان اينكه نصب كنتور هوش
ــال جارى آغاز  ــلطانيه همزمان با بهمن ماه س س
ــان كرد: بعد از شهر سلطانيه  ــود، خاطر نش مى ش
ــمند در ساير شهرهاى استان نيز  كنتورهاى هوش

نصب مى شود.
ــرق دار نيز با  ــاورزى ب وى در زمينه چاه هاى كش
ــمند  تاكيد بر اينكه تاكنون يك هزار كنتور هوش
ــتان زنجان  ــاورزى اس آب و برق در چاه هاى كش
ــده است، ادامه داد: هوشمندسازى كنتور  نصب ش
ساير چاه هاى كشاورزى نيز در دست اقدام است.

ارتفاع ساختمان هاى اصفهان سليقه اي است

فارس؛ نوسازى بافت فرسوده را جدى بگيريم 

ساخت و ساز در كيش رونق گرفت

زنجان؛ نصب كنتور برق هوشمند 

س
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رئيس سازمان مهندسى استان اصفهان گفت: شرايط 
ــت كه نياز به بالكن  ــى اصفهان به گونه اى اس اقليم
ــاختمانى دارد، اما طبق قانون جديد ابالغى بالكن  س
ــازى حذف شود. مصطفى  بايد از قاعده ساختمان س
ــؤال كه نحوه تقاضاى  ــخ به اين س بهبهانى در پاس
ــه صورت و  ــان به چ ــاختمانى در اصفه ــن س بالك
مجوزها چگونه صادر مى شود، اظهار كرد: بر اساس 
ــازمان نظام مهندسى ساختمان  ضوابط ابالغى در س
ــازى  ــوع و از قاعده ساختمان س ــتن بالكن ممن داش
ــده است. وى افزود: سازمان نظام مهندسى  حذف ش
ــتان اصفهان با اين ضابطه كه بالكن از ساختمان  اس

حذف شود مخالف است.
ــتان اصفهان  ــى اس ــازمان نظام مهندس رئيس س
ــتيم كه چون اصفهان  تصريح كرد: ما معتقد هس
ــكى است ساختمان هاى آپارتمانى  يك اقليم خش
ــتن  ــاز به بالكن دارد. وى با بيان اينكه داش آن ني
ــاب به ويژه  ــش نور آفت ــه كاهش تاب ــا ب بالكن ه
ــد، ادامه داد:  ــا كمك مى كن ــمت پياده روه در س
ــن ضابطه را جدى  ــهردارى به همين دليل اي ش
ــت. بهبهانى  ــل نكرده اس ــه و ممنوع كام نگرفت

ــاخت بالكن را مجاز  ــهردارى تا حدى س گفت: ش
ــته و با افرادى كه بالكن را از مقادير معمول  دانس
جلوتر مى سازند، جريمه  مى كنيم.وى حذف بالكن 
ــت و افزود: در مورد  ــكال قانونى دانس را يك اش
ــالغ قانونى  ــازى اب ــن از ساختمان س حذف بالك

ــاخت بالكن در  داريم، اما با افرادى كه اقدام به س
ساختمان هاى خود مى كنند نيز برخورد نمى كنيم. 
ــتان اصفهان  ــى اس ــازمان نظام مهندس رئيس س
گفت: مردم خود متقاضى بالكن ساختمانى هستند 

چرا كه ارزش افزوده براى ساختمان دارد.

ــات كامل آن در  ــواد پليمرى و تركيب ــت م كامپوزي
ــر و باعث  ــاختمان مؤث ــح س ــواع مصال ــازى ان نوس
ــكده  ــود. محققان دانش كاهش اتالف انرژى مى ش
ــتين بار  ــك براى نخس ــاى پليمرى بلژي فناورى ه
ــه كرده اند كه از  ــرى كاملى را تهي ــت پليم كامپوزي
ــازى بافت فرسوده كاربرد زيادى خواهد داشت.  نوس
ــد يك روكش  ــواد پليمرى كامل مانن ــت م كامپوزي
ــير آالت، بدنه  ــه، ش ــطوح لول ــبك و منعطف، س س

ــى و تهويه هواى  ــتم هاى سرمايش ــور، سيس راديات
ــطح اين سيستم هاى  ــاند و س ــاختمان را مى پوش س
تأسيساتى ساختمان را صاف و صيقلى مى كنند. اين 
ــزارش مى افزايد: اين پليمرها در تغييرات محيطى  گ
ــبندگى كامپوزيت نقش بسزايى را ايفا  و قدرت چس
ــزان كاربرد آنها  ــد و كوچكترين تغيير در مي مى كنن
مى تواند مقاومت كامپوزيت را در برابر تغييرات فشار 
و دماى محيط متحول كند. انعطاف پذيرى و قابليت 

شكل پذيرى از مزاياى آن به شمار مى رود و اين امر 
سبب مى شود كه فشار مضاعفى به بدنه سيستم هاى 
گرمايشى و سرمايشى ساختمان وارد نشود و قدرت 
ــدگارى و انتقال انرژى آنها نيز افزايش پيدا كند.  مان
سازمان توسعه شهرى بلژيك ضمن استقبال از اين 
ــدود 40 درصد از بودجه توليد  ــرح، در نظر دارد ح ط
ــتفاده در پروژه هاى  انبوه اين كامپوزيت را براى اس
ــورش تأمين كند.  ــازى بافت هاى فرسوده كش نوس

حذف بالكن از ساختمان در اصفهان!

بافت هاى فرسوده  را با فناورى جديد نوسازي كنيد

ح

معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اردبيل گفت: توجه به اصول و ضوابط 
ــاختمانى را به  ــهرها به ويژه در اردبيل مى تواند تخلفات س طرح تفصيلى ش
ــت: ما در بحث استانداردسازى  ــف محمدى اظهار داش ــاند. يوس حداقل برس
ــازها به يك برنامه ريزى مدون و اصولى طبق سازه ها و عمران  ــاخت و س س
ــا هدف تقويت  ــل در اين زمينه و ب ــهردارى اردبي ــهرى نياز داريم كه ش ش

برنامه هاى پايه و اصولى افق پنج ساله را طراحى و تدوين كرده است.
ــان كرد:  بر اساس اين برنامه پنج ساله عمران شهرى و ساخت  وى خاطرنش
و سازها اصولى و طبق استاندارد تعريف مى شود و بخش مهمى از مشكالت 
ــايى هاى شهرسازى برطرف خواهد شد. معاون معمارى و شهرسازى  و نارس
ــهردارى اردبيل در توسعه آسفالت ريزى و  ــهردارى اردبيل اقدام خوب ش ش
ــفالت به 200 هزار تن اشاره كرد و يادآور شد: ما  ــيدن توليد و پخش آس رس
ــته توانستيم توليد آسفالت خود را به  در يك ركورد حقيقى در هفت ماه گذش
باالترين حد انتظار برسانيم كه در كنار آن توسعه فضاى سبز، اصالح معابر، 
ــعه شهرى انجام  ــاس طرح جامع توس جدول گذارى و پازل گذارى نيز بر اس

ــهرى و حاشيه شاهد  ــت. محمدى با بيان اينكه ما در محدوده ش ــده اس ش
ساخت و سازهاى غير اصولى هستيم، گفت:  در بافت اصلى شهر اكثر ساخت 
ــازهاى غير اصولى ناشى از وضعيت نامطلوب در آمدى مردم و اقتصادى  و س
ــعى كرده اند بدون ضوابط و نظارت ساخت و ساز ها را انجام  ــت كه س آنهاس

دهند.
ــئول تأكيد كرد:  در حاشيه شهرها نيز رعايت نشدن برخى از ضوابط  اين مس
ــاكنان اين  ــى از طوالنى بودن زمان صدور پروانه و نگرانى س و مقررات ناش
مناطق از كسب مجوزهاى قانونى بوده كه سعى كرديم در اين زمينه اقدامات 

اساسى و زير بنايى را انجام دهيم.
ــش ديگرى به  ــل در بخ ــهردارى اردبي ــازى ش ــارى و شهرس ــاون معم مع
ــازى و معمارى و  ــررات در حوزه شهر س ــازى ضوابط، قوانين و مق شفاف س
ــاره كرد و بيان داشت: اين شفاف سازى قوانين و ضوابط بر  صدور پروانه اش
ــدور پروانه بيش از هر زمان ديگر كمك  ــاس طرح تفصيلى به جهش ص اس

كرده است.

ككاهش تخلفات با اجراى طرح تفصيلى در اردبيل
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گزارش ويژه از هم انديشي خانواده بزرگ سيــندژ

 سيندژي ها به خانواده خودتان خوش آمديد
ــيندژ) در  ــركت زرين بنا پارسيان(س ــدس خطيبي رييس هيأت مديره ش مهن
ــركت در  ــتقبال خوب نمايندگان اين ش ــم صميمي كه با اس ابتداي اين مراس
سراسر كشور همراه بود، ضمن خوش آمدگويي به حاضران در اين هم انديشي 
ــور از حيث اقتصادي با تهديدها و چالش هاي جدي  ــت: شرايط كش اظهار داش
مواجه است كه بايد تالش كنيم اين تهديدها را به فرصت تبديل كنيم هرچند 
ــا شده است. او تأكيد كرد: طبيعي  ــب و كار براي توليد طاقت فرس فضاي كس
ــركت ها و واحدهاي توليدي كه بتوانند در اين شرايط سخت دوام  است كه ش

بياورند و به فعاليت ادامه دهند، با عادي شدن شرايط و رفع موانع و تهديدها و 
چالش هاي به راحتي مي توانند در جاده موفقيت گام بردارند و نبايد از مشكالت 

ترسيد و نااميد شد. 

 چالش هاي توليد را جدي بگيريم
ــر راه تأمين مواد اوليه و نوسان نرخ  ــكالت ايجادشده بر س او كه صادقانه مش
ــايش اعتبار اسنادي براي واردات را با  ــر گش ارز و البته تنگناهاي موجود بر س
ــريح برخي تنگناهاي موجود  ــيندژ مطرح مي كرد، با تش نمايندگان شركت س

15 آبان ماه 1391، مركز بين المللي همايش هاي برج ميالد تهران، سـالن سـعدي و همايشـي مهم و تاثيرگذار در خانواده بزرگ سـيندژ. 
مديران شركت زرين بنا پارسيان يا همان «سيندژ، نماد آرامش» در يك اقدام خالقانه و البته جسارت آميز كه نشان از اعتماد به نفس باالي 
مديران داشته و دارد، نشستي برگزار كردند با عنوان هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ. نشستي نه از جنس تعارفات و تمجيد از همديگر كه 
همايشـي كارشناسـانه و نقادانه براي عبور از دشـواري ها و موانع. چه اينكه به گفته مهندس خطيبي، مرد اول و استراتژيك سيندژي ها، عبور 
از دشـواري ها و شـرايط سـخت باعث خواهد شد تا در شـرايط عادي بهتر رقابت كرد و بيان مشكالت و تشريح دست اندازها با هدف يافتن 
راه است و تبديل تهديدها به فرصت ها. نشستي كه صادقانه و صميمانه برگزار شد و انتقادها و گاليه ها با لبخند و پاسخ كارشناسانه مديران 
مواجه شـد و اگر هم انتقادي وارد دانسـته مي شـد، هيات مديره شركت سيندژ شفاف اعالم كردند كه با جان دل انتقادها را مي پذيرند و هرگز 
ادعايي بر بي نقص بودن توليدات اين شركت و مبرا بودن مديران و كارشناسان سيندژ ندارند. 15 آبان را بايد آغازي دانست براي برداشتن 
گام هاي اسـتوارتر و مطمئن تر سـيندژي ها در جاده موفقيت چرا كه به گفته مهندس تاجيك مديرعامل شـركت زرين بنا پارسـيان (سـيندژ) 
پيشـنهاد تشـكيل كارگروه هاي تخصصي با هدف مشـاركت دادن همه اعضاي خانواده سيندژ به اين دليل مطرح مي شود كه مشاوره گرفتن و 
اسـتفاده از توان و ظرفيت و تجربه همديگر را نصب العين خويش قرار داده ايم باور داريم همه عضو يك خانواده ايم؛ خانواده بزرگ سـيندژ. 

گزارش ويژه پنجره ايرانيان از نشست هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ را بخوانيد:
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ــنادي در بانك ها  ــايش اعتبار اس ــواري هاي تأمين مواد اوليه و گش افزود: دش
ــد و به واقع سيستم خريد اعتباري بانك ها براي  ــال قبل تشديد ش از آذرماه س
ــد از اعتبارات  ــنادي حذف و به جاي پرداخت 30 درص ــايش اعتبارات اس گش
گشايش شده به صورت نقد مقرر كردند كه بايد 100 درصد وجه را به صورت 
ــود تا براي  ــپرده گذاري ش ــد بپردازيم و 30 درصد هم نزد بانك ها عامل س نق
ــت همگي  ــبز گمركي گرفت كه بديهي اس ــه بتوان برگ س ــواد اولي واردات م
ــان داريد تبديل 30 درصد به 130 درصد حجم زيادي از نقدينگي را طلب  اذع
ــواري هاي زيادي به واسطه  ــياري از واحدهاي اقتصادي را با دش مي كرد و بس
ــت پولي و  ــاخت. مهندس خطيب نتيجه اين سياس ــود نقدينگي مواجه س كمب
ــاي توليدي و اخراج  ــدن برخي واحده ــت ميزان توليد، تعطيل ش ــي را اف بانك
كارگران اعالم و تصريح كرد: از سوي ديگر تشديد تالطم هاي ارزي از خرداد 
ــال جاري باعث شد تا بانك مركزي بخشنامه هاي گوناگون و حتي  و تيرماه س
ــته تا 5 مرداد  ــال گذش متناقضي را ابالغ كند به گونه اي كه از 20 دي ماه س
ــد، نرخ ارز مرجع اعالم شد، اختصاص ارز  ــال 11 بخشنامه ارزي صادر ش امس
هم اولويت بندي شد و راه اندازي مركز مبادالت ارزي هم تاكنون نتوانسته است 
ــص ارز و انتقال آن چگونه  ــخ دهد كه تخصي ــاي به زمين مانده را پاس ابهام ه
ــت اندازهاي  ــد تا زنجيره تأمين كاال با دس ــد بود و اين وضعيت باعث ش خواه

زيادي مواجه شود.
 توليد با آخرين توان؛ تدبير با نهايت دقت

عضو انجمن صنايع توليد پروفيل يو پي وي سي كشور در ادامه تشريح مشكالت 
پيش روي اين صنعت مهم و تعيين كننده در كاهش مصرف انرژي در صنعت 
ــواد اوليه از مجتمع هاي  ــع پيش رو براي خريد م ــاختمان به تنگناها و موان س
پتروشيمي و افزايش قيمت اشاره و اظهار كرد: مواد اوليه حكم آرد را براي يك 
ــد ديگر امكانات نانوايي كاربردي نخواهد  ــي ايفا مي كند و وقتي آرد نباش نانواي
ــي حكم نانوا را دارند و مواد اوليه  ــت و توليدكنندگان پروفيل يو پي وي س داش
براي توليد هم حكم آرد را دارد و واقعيت اين است كه مجتمع هاي پتروشيمي 
ــه راحتي مواد اوليه را در اختيار  ــتند كه ب به مثابه كارخانه هاي توليد آردي هس
ــيار  ــا قرار نمي دهند. مهندس خطيب تأمين مواد اوليه از بورس كاالها را بس م
ــت و با تأييد باالبودن قيمت مواد اوليه عرضه شده در  ــوار و پرهزينه دانس دش
ــواري ها و دست اندازها و  ــبت به بازار تأكيد كرد: با همه اين دش بورس كاال نس
ــيندژ حتي يك ساعت هم توليد خود را تعطيل نكرده است و  موانع، شركت س
ــيفت خط توليد كار مي كند و به همه تعهدات خود عمل كرده ايم. اين  ــه ش س
فعال اقتصادي موفق كشور خطاب به نمايندگان شركت سيندژ گفت: با سال ها 
ــما مي گويم هر واحد  ــابقه فعاليت سخت در شرايط مختلف اقتصادي به ش س
ــواري ها  ــرايط را تحمل كند و از دش توليدي كه بتواند با تدبير، عقالنيت اين ش
عبور كند، قطعا در آينده موفق خواهد بود اما آن دسته از واحدهاي توليدي كه 

احساسي و بدون تدبير عمل كنند قطعا ناچار به ترك بازار خواهند بود.

 فرصت سازي كنيد نه فرصت سوزي
ــيندژ)، در بخش ديگري از  ــيان (س ــركت زرين بنا پارس رييس هيأت مديره ش
ــش روي فعاالن صنعت در و  ــريح فرصت هاي پي ــخنان خود اين بار به تش س
ــر كشور پرداخت و  ــركت در سراس ــي و نمايندگان اين ش پنجره يو پي وي س
ــوزي گفت: با توجه به  ــازي كرد نه فرصت س ــاره به اينكه بايد فرصت س با اش
ــان نرخ ارز عمال واردات پروفيل خارجي با كيفيت توجيه  ــرايط ارزي و نوس ش
اقتصادي ندارد و از سوي ديگر در دولت نهم و دهم ساخت حدود 1/8 ميليون 
ــكن مهر در كشور شروع شده و افزون بر اين روند ساخت و سازهاي ديگر  مس
ــران براي فعاالن صنايع مرتبط با  ــم ادامه دارد، بنابراين بازار بالقوه اي در اي ه
ــكل گرفته است كه بايد در اين زمينه تالش هاي زيادي براي در  ساختمان ش
اختيار گرفتن سهم بيشتري از بازار به خرج داد، هرچند نمي توان و نبايد موانع 

و دشواري ها را دست كم گرفت. 

 خبري خوش براي سيندژي ها
ــي ايران با برشمردن ويژگي ها  عضو انجمن صنايع توليد پروفيل يو پي وي س
ــرد: با اين همه  ــاختمان تأكيد ك ــوه و بالفعل در صنعت س ــاي بالق و ظرفيت ه
ــاختمان  ــد صنعت س ــب با رش ــي متناس در صنعت توليد پروفيل يو پي وي س
ــب با نياز بازار افزايش  ــت و ظرفيت توليد هم متناس ــرمايه گذاري نشده اس س
ــده، تأمين مواد  ــوارتر ش ــت. به گفته او، هرچند تأمين نقدينگي دش ــه اس نيافت
ــان نرخ ارز بي ثباتي را تشديد  ــده، نوس اوليه پرهزينه و با موانع زيادي مواجه ش
ــي از رونق بازار ساختمان  ــت اما نبايد از فرصت ها و ظرفيت هاي ناش كرده اس
ــكن مهر  ــه اينكه حدود 1/2 ميليون واحد مس ــاره ب ــي كرد. او با اش چشم پوش
مراحل نهايي ساخت را طي مي كند كه همه نياز به پنجره دارند، به خبري مهم 
ــاي محترم خانواده بزرگ  ــد كرد: پيام و حرف اصلي من به اعض ــاره و تأكي اش
ــختي ها و تنگناها تا اين لحظه توانسته ايم دوام  ــيندژ اين است كه با همه س س
ــن نگه داريم و اين روند را در ماه هاي  ــه شيفت خط توليد را روش بياوريم و س
ــترش دهيم،  آينده هم ادامه خواهيم داد و تصميم داريم تا خطوط توليد را گس
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طراحي قالب ها را متنوع سازيم و ظرفيت توليد پروفيل با نام و نشان سيندژ را 
ــمي برسانيم. مهندس خطيبي افزايش دوبرابري ظرفيت  به حداكثر ظرفيت اس
ــتريان اعالم و اظهار كرد:  ــيندژ براي پاسخ دادن به نياز مش توليد را تالش س
ــته ايم تا با افزايش عرضه، تأخير در تحويل كاال  همه تالش خود را به كار بس

را به حداقل ممكن برسانيم.
 تعهدات سنگين را با هماهنگي انجام دهيد

رييس هيات مديره شركت زرين بنا پارسيان(سيندژ) با اعالم اينكه هزينه تمام 
ــي در چهار سال اخير، چهار برابر شده است، افزود:  ــده پروفيل يو پي وي س ش
ــت اما با در نظر گرفتن  ــف بار اس ــان در قيمت براي ما هم تأس اين ميزان نوس
شرايط اقتصادي كشور و افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت كاالها و خدمات 
اجتناب ناپذير است. او در ادامه اين هم انديشي صميمانه اما جدي و كارشناسي 
به يك مسأله كليدي اشاره و خطاب به نمايندگان سيندژ در كشور اظهار كرد: 
ــان كه قيمت ها به واسطه افزايش هزينه توليد  ــرايط دشوار و پرنوس در اين ش
ــنگين و بزرگ بدون هماهنگي با  ــت، از ايجاد تعهدات س ــان مواجه اس با نوس

ــه پذيرش تعهدات بزرگ بدون كار  ــيندژ خودداري كنيد چرا ك دفتر مركزي س
ــي و هماهنگي الزم براي روشن ساخت شرايط همكاري يك تهديد  كارشناس
ــه كرد: قبل از  ــود. مهندس خطيبي به حاضران توصي ــوب مي ش مطلق محس
ــته  ــنجي دقيق داش ــرش تعهدات بزرگ و امضاي قرارداد، حتما امكان س پذي
ــيد، ميزان نقدينگي خود را برآورد كنيد، نوسان هاي احتمالي قيمت ها را در  باش
قراردادها لحاظ كنيد و حتما با كارشناسان و مديران سيندژ هماهنگي هاي الزم 
ــما و سيندژ را با تهديد  ــي اعتبار ش را انجام دهيد. او افزود: تصميم هاي احساس
ــتر و امضاي قراردادي با گردش  ــب سود بيش ــازد و به صرف كس مواجه مي س
ــه انگيز تن ندهيد و تالش  نقدينگي بزرگتر، به قراردادها يا مناقصه هاي وسوس

كنيد با هماهنگي الزم مطمئن تر و كارشناسي شده تر گام برداريد. 
 سيندژ هميشه پشتيبان سيندژي ها

او كه در عين حال عضو انجمن فناوران صنعت ساختمان ايران و از انبوه سازان 
ــناخته شده كشور است، تصريح كرد: تالش سيندژ در شرايط كنوني پوشش  ش
ــت نه سودآوري و مصمم هستيم تا تالطم را مديريت كنيم تا نشان  هزينه هاس
ــربلند باقي بماند. مهندس خطيبي در پايان  ــه س ــيندژ چون هميش و اعتبار س
ــه اعالم مي كنم با آخرين  ــيندژي ها صادقان بارديگر تأكيد كرد: همكاران و س
توان به افزايش دوبرابري ظرفيت توليد متعهد خواهيم بود و يقين بدانيم حتي 
ــور بحراني تر شود، سيندژ آخرين واحد توليدي كشور  ــرايط توليد در كش اگر ش
در صنعت توليد پروفيل يو پي وي سي خواهد بود كه با مشكل در توليد مواجه 

خواهد شد.
او افزود: از شما هم مي خواهم به عنوان عضوي از خانواده بزرگ سيندژ هرگز 
ــنجيده تصميم نگيريد و با درايت و عقالنيت تهديدها را تدبير  شتاب زده و ناس
ــي با واحدهاي  ــرپوش بگذاريد و بدون هماهنگ ــر منافع آني خود س ــد و ب كني
ــا بتوانيم براي  ــزرگ خودداري كنيد ت ــيندژ از امضاي قراردادها ب ــتيبان س پش
ــور و بازگرداندن تعادل در توليد ملي  ــه با ثبات در شرايط اقتصادي كش هميش

بتوانيم به رقابت روي آوريم و در جاده موفقيت گام برداريم.

 تشكيل كارگروه هاي تخصصي؛ نمادي از مشاركت 
ــم، مهندس تاجيك مديرعامل  ــه گزارش خبرنگار پنجره ايرانيان از اين مراس ب
ــزرگ خانواده  ــيندژ) با خير مقدم به اعضاي ب ــيان (س ــركت زرين بنا پارس ش
ــيدن به اجماع نظر درباره مشكالت و رفع آنها  ــيندژ پيشنهاد داد تا براي رس س
ــكيل شود. او با  ــاركت اعضاي ديگر تش كارگروه هاي تخصصي با حضور و مش
تبيين اهداف و برنامه هاي آينده سيندژ با اشاره به اظهارات دكتر خطيبي مبني 
ــأله اين است كه  ــواري هاي پيش رو تأكيد كرد: واقعيت مس بر فرصت ها و دش
ــت، نهادينه كردن فرهنگ مشاركت پذيري، انتقادپذيري در  هدف از اين نشس
ــاس خرد جمعي است. مديرعامل شركت  ــتاي رفع موانع و چالش ها براس راس
ــاره به نوسان شديد نرخ ارز و ديگر مشكالت  ــيان (سيندژ) با اش زرين بنا پارس
ــت سيندژ  ــور افزود: بديهي اس ــب و كار در كش ــر راه فضاي كس موجود بر س
ــد و كيفيت در  ــه تنها افت تولي ــت تا ن ــالش خود را به كار گرفته اس ــام ت تم
ــتانداردهاي  ــوالت رخ ندهد، بلكه با افزايش ظرفيت توليد و باالبردن اس محص
ــش و مصرف كنندگان  ــا همواره در كنار نمايندگان خوي ــت ت كيفي مصمم اس
ــب  ــرايط فعلي هدف كس نهايي باقي بماند. مهندس تاجيك تصريح كرد در ش
ــياري از شركت ها و واحدهاي توليدي  ــود حداكثري در بازار نيست بلكه بس س
براي بقا تالش مي كنند و ما در شركت سيندژ به بقاي با كيفيت برتر و خدمات 
بيشتر مي انديشيم. او تشكيل كارگروه هاي تخصصي را با هدف مشاركت دادن 
ــت  ــازي ها وتصميم گيري ها دانس ــنهادهاي همه در تصميم س نظرات و پيش
ــتيك مواد اوليه  ــوع تأمين و لجس ــي از كارگروه ها به موض ــد كرد: يك و تأكي
ــي  ــاص دارد تا بتوانيم بهترين و كم هزينه ترين راه ممكن براي دسترس اختص
ــاركت همه پيدا كنيم و از توانمندي هاي همديگر  ــان به مواد اوليه را با مش آس
بهره مند شويم. مديرعامل شركت سيندژ كارگروه ديگر را كارگروه آموزش فني 
ــياري از همكاران و  ــت كه بس ــي عنوان كرد و گفت: واقعيت اين اس و مهندس
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ــيندژ پيش از اين درخواست تقويت آموزش و نظارت هاي فني را  نمايندگان س
ــي و فني  ــرح كرده بودند، به همين دليل براي رصد كردن نيازهاي آموزش مط
ــنهاد كارگروه ويژه اي را مطرح كرده ايم  ــاي توليدي و مونتاژكاران، پيش واحده
ــتمر و دقيق  ــن همديگر و برنامه ريزي مس ــا انتقال تجربيات بي ــم ب و مي تواني
ــوان يكديگر كمك كنيم. مهندس  ــي به تقويت ت و برگزاري دوره هاي آموزش
ــوم پيشنهادي سيندژ را كارگروه تبليغات، بازاريابي و فروش  تاجيك كارگروه س
ــي را به خوبي  ــاي تبليغاتي و بازارياب ــر بتوانيم نيازه ــار كرد: اگ ــوان و اظه عن
ــاركت نظرات همديگر راه بهتر براي مشتريان بالقوه سيندژ  ــايي و با مش شناس
ــت كه بار هزينه هاي تك تك اعضا در زمينه بازاريابي و  پيدا كنيم، بديهي اس
ــنهاد مي كنيم تا اعضاي عالقه مند  ــروش كاهش خواهد يافت. او افزود: پيش ف
ــن كارگروه ها به تقويت توانمندي هاي همديكر و هم  ــال با عضويت در اي و فع

افزايي استعدادها و ظرفيت هاي همديگر كمك كنند.
ــيندژ در ادامه با تأكيد بر اينكه پيشنهاد مي كنم نشست  ــركت س مديرعامل ش
ــود نه اينكه يكي سخن بگويد و ديگران  ــي به هم انديشي تبديل ش هم انديش
ــركت مصمم هستند تا انتقادها و  ــنونده باشند، مديران و كارشناسان اين ش ش
ــوال ها و ابهام ها را صادقانه بشنوند و بديهي است كه نقدپذيري سيندژ خود  س
عامل پيشرفت و امتياز مهم براي رقابت است، بنابراين اكنون تريبون در اختيار 

شما عزيزان قرار مي گيرد تا نظرات، انتقادها و پيشنهادها را مطرح نماييد.
ــي 4 ساعته نمايندگان سيندژ به  به گزارش خبرنگار ما در ادامه اين هم انديش
ــكالت و انتظارات خود  ــي فرصت ها و تهديدهاي موجود پرداختند و مش ارزياب
ــتند، نكته جالب اينكه بر خالف انتظار اوليه  ــيندژ در ميان گذاش را با مديران س
ــوال ها و ابهام ها معطوف به نوسان قيمت  ــترين س مبني بر اينكه احتماال بيش
ــي از حاضران در  ــود، تنها در موارد معدودي برخ ــيندژ خواهد ب محصوالت س
ــان گيري در قيمت محصوالت و عدم تغيير فهرست  ــت خواستار نوس اين نشس

قيمت ها شدند.
عمده مسايل مطرح شده در اين نشست به ضرورت جدي گرفتن آموزش هاي 
ــدي در و پنجره،  ــت واحدهاي تولي ــتر بر فعالي ــي و تخصصي، نظارت بيش فن
ــيندژ، كاهش  ــي و هم افزايي توانمندي هاي اعضاي خانواده بزرگ س هم گراي
ــووليت  ــخ دادن به مطالبات و انتقادها، تفكيك مس ــي داخلي در پاس بوروكراس
نظارت از اجرا در مواقع طرح برخي انتقادهاي كارشناسي، تنوع بخشيدن بيش 
ــب با سبك  ــازي مقاطع پروفيل متناس از پيش به محصوالت و حتي بومي س
زندگي ايرانيان، برگزاري تورهاي آموزشي و دوره اي، بازديد از كارخانه سيندژ 
ــنا كردن نمايندگان با خطوط توليد و فرايند آن، تقويت روحيه همگرايي  و آش
ــكالت نقدينكي اعضا، ضرورت برنامه ريزي براي بهبود  و تعاون براي رفع مش
ــل كاال و ... از عمده  ــود روزافزون مراحل تحوي ــد تأمين مواد اوليه، بهب فراين

مسايلي بود كه در نشست هم انديشي شركت سيندژ مطرح شد.

ــي  ــي و هم انديش ــم در ادامه با ارزيابي كارشناس ــيندژ ه ــركت س مديران ش
ــت اندازها با ديگر اعضاي خانواده بزرگ سيندژ تأكيد كردند:  دشواري ها و دس
ــور را سرمايه اصلي خود مي داند و هرگز  ــيندژ نمايندگان خود در سراسر كش س
حاضر نخواهد شد كه كيفيت و محصوالت خود را تضعيف كند و تالش خواهد 
شد با برنامه ريزي دقيق و رصد مسايل گفته شده در كارگروه هاي تخصصي به 

مطالبات و پيشنهادهاي مطرح شده پاسخي شايسته دهد.
ــرفت و موفقيت  ــيندژ، انتقادپذيري راز اصلي پيش ــركت س به گفته مديران ش
سيندژ بوده و خواهد بود و نشست هاي كارشناسي و هم انديشي ها ادامه خواهد 
يافت چرا كه ما همواره خود را در كنار نمايندگان مي دانيم و دغدغه و مشكالت 
فني و اجرايي آنها را مشكالت خود قلمداد مي كنيم اما تأكيد داريم كه سيندژ، 
نماد آرامش باقي بماند و همه سختي ها را به جان مي خريم تا اعضاي خانواده 

با كمترين چالش به فعاليت خويش ادامه دهند.

 نمايندگان سيندژ به خبرنگار پنجره ايرانيان چه گفتند؟
سيندژ را به دليل كيفيت و خدمات برتر انتخاب كرده ايم

خبرنگار ما در حاشيه نشست هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ، به سراغ برخي 
ــيد برگزاري اين  ــركت موفق و آينده دار رفت و از آنها پرس از نمايندگان اين ش
ــي تا چه ميزان ضرورت داشته است و  ــي ها و نشست هاي كارشناس هم انديش
ــته است فرصت نقد كارشناسي و طرح مشكالت را به صورت مستقيم و  توانس
ــازد. مهندس انوش عبيدي مديرعامل واحد توليدي عبيدي از  رودرو فراهم س
نمايندگان باسابقه و شناخته شده و صنعتگر در توليد در و پنجره به خبرنگار ما 
گفت: واقعيت اين است كه توليد در و پنجره يوپى وى سى، يك صنعت جديد و 
نوپا در ايران محسوب مي شود، بنابراين فكر مي كنم برگزاري اين هم انديشي 
ــا در نتيجه انتقال تجربيات خويش بتوانيم  ــت كم به ما كمك خواهد كرد ت دس
ــدا كنيم. او افزود: در  ــايي و براي آن راهكاري پي ضعف هاي احتمالي را شناس
واقع آن دسته از توليدكنندگان در و پنجره كه بدون اطالعات وارد اين صنعت 
ــده اند، بتوانند با ديگراني كه  ــغول به كار ش ــده اند يا با اطالعات ناقص مش ش
ــن فكر مي كنم بايد  ــاوره بگيرند اما م ــتر دارد، صحبت كنند و مش تجربه بيش
مديران شركت سيندژ تشكيل كارگروه هاى آموزشي را جدي بگيرند و و مهمتر 
ــت. او با تشبيه كيفيت  ــى كردن از واحدهاي توليدي اس ــئله سركش از آن مس
ــازندگان در و پنجره به پارچه و خياط مي گويد: من پيش از اين با  پروفيل و س
ــره را توليد مي كردند و جالب بود كه نمايندگان  ــاي خارجي در و پنج پروفيل ه
ــده به واحد توليدي ام سركشي  ــركت هاي خارجي به صورت زمان بندي ش ش
ــود و نقاط  ــتفاده نمي ش ــان اس مي كردند تا ببينند چگونه از پروفيل توليدي ش
ــايي و خطاهاي احتمالي در فرايند ساخت را يادآوري مي كردند  ضعف را شناس
و من از مديريت شركت سيندژ مي خواهم نظارت بر واحدهاي توليدي را بيش 
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ــيت هاي فني را ارتقا دهند. او  از پيش جدي بگيرد و حساس
تأكيد كرد:  بايد اين فرهنگ جا بيافتد كه توليدكننده پروفيل 
يو پي وي سي بتواند فرايند توليد در و پنجره را كنترل كنند 
ــيندژ كيفيت را رعايت نكرد،  ــا اگر نماينده اي از خانواده س ت
ــى ندارد به او  ــد، اگر اطالعات كاف ــهميه اش را قطع كنن س
ــت، آموزش هاي  اطالعات بدهند، اگر از نظر فنى ضعيف اس
الزم داده شود تا پنجره با استانداردهاي باال با پروفيل سيندژ 

به دست مصرف كننده برسد.
مهندس ابراهيم طوقيان، مديرعامل شركت پارس آمود سپاهان 
ــيندژ معرفي مي كند و  ــتريان محصوالت س خود را از اولين مش
ــيار خوب  ــي ها بس مي گويد: برگزاري اين همايش ها و هم انديش
ــود و رفع مشكل شود. او  ــت به شرطى كه مشكالت ديده ش اس
تأكيد كرد كه به هر حال پروفيل سيندژ، پروفيل خوب با كيفيت 
برتر و خدمات مطلوب محسوب مي شود و برخي اشكاالت مطرح 
شده در اين هم انديشي هم طبيعي است و هيچ محصول توليدي 
ــد اما همين كه شركتي بيايد و نشستي  ــت كه بي نقص باش نيس
ــنهادها صريح و مستقيم مطرح شود،  برگزار كند تا انتقادها وپيش
ــازماني سيندژ دارد. او افزود: با شناختي  نشان از بلوغ و تعالي س
ــيندژ دارم، مطمئن هستم برخي  كه از مديريت و كارشناسان س
مسايل مطرح شده در قالب كارگروه هاي تخصصي ريشه يابي و 
ــد و ما فقط بايد فكر خود را معطوف به توليد در و  رفع خواهد ش
پنجره با استانداردهاي فني الزم با محصوالت و پروفيل شناخته 
ــروه صنايع  ــوادي مديرعامل گ ــيندژ كنيم. مهندس ج ــده س ش
ــي جوادي كه در اردبيل فعاليت دارد، مي گويد با آغاز  يو پي وي س
ــركت سيندژ استفاده از پروفيل هاي خارجي  به فعاليت رسمي ش
ــتيم چرا كه انصافا پروفيل سيندژ از كيفيت بااليى  را كنار گذاش
ــر همين كيفيت اش آن را انتخاب  ــتر به خاط برخوردار بوده بيش
ــكالت ارائه خدمات فني و پشتيباني  ــاره به مش كرديم. او با اش
سيندژ در روزهاي اول راه اندازي تأكيد كرد: همان روزها هم اين 
مشكالت نتوانست مشكل ساز شود و حاال مي بينيم كه با تالش 
چشمگير مديران سيندژ مشكالت داخلي و طبيعي اوليه برطرف 
شده و االن در اين نشست تالش براي افزايش سطح مطالبات و 
نقد كارشناسي برخي نيازهاي فني و آموزشي است كه اميدواريم 
ــدن انتظارات مطرح شده  ــت هاي آينده شاهد محقق ش در نشس
ــيم. او تأكيد  ــكالت باش ــو و رفع برخي چالش ها و مش از يك س
ــه عنوان يكي از  ــتان اردبيل ب ــيندژ در اس مي كند كه پروفيل س
ــردترين استان هاي ايران در برابر تغييرات آب و هوايي و افت  س
ــوس دما حتي زير صفر درجه هيچ مشكلي از نظر كيفيت،  محس
ــت. مهندس  ــته اس ــاير الزامات فني نداش ــت و رنگ و س مقاوم
ــتمالچي مديرعامل پنجره عايق كوير يزد هم همين كيفيت  دس
ــي سيندژ در شرايط آب  را در ارتباط با پروفيل هاي يو پي وي س
ــك استان يزد را تأييد كرد و گفت: ما حدود  و هوايي گرم و خش
ــتفاده مي كرديم اما بعد از  ــال از پروفيل هاي آلماني اس چهار س
ــي از آن اقدام به استفاده  ــكالت ناش ــان هاي نرخ ارز و مش نوس
ــيندژ  ــل توليد داخل كرديم و از همان ابتدا با پروفيل س از پروفي
شروع كرديم كه پس از دو سال و نيم مي توان شهادت بدهم كه 
ــكلي از حيث كيفي و استاندارد نداشته ايم. او با اشاره به نبود  مش
ــي اميدوار  ــاد صنفي در بين فعاالن در و پنجره يو پي وي س نه
است با تداوم برگزاري نشست هم انديشي سيندژ و جدي گرفتن 
ــده بتوان در آينده شاهد  ــنهادها و انتظارات مطرح ش برخي پيش

موفقيت روز افزون خانواده بزرگ سيندژ بود.
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ــت هم انديشي خانواده سيندژ را برگزار كرديد وقتي كيفيت پروفيل   چرا نشس
توليد شما مورد تأييد است و از سوي بازار با اقبال خوبي مواجه شده است؟

يكي از اهداف سيندژ ارتقاي كيفيت در و پنجره توليدشده با پروفيل يو پي وي سي 
ــان تجاري سيندژ است چرا كه كيفيت پروفيل سيندژ مورد تأييد همه اعم  با نش
ــاختماني و سازندگان در و  ــركت هاي س ــازي، ش از مركز تحقيقات راه و شهرس
 پنجره است اما مشكل اصلي وقتي پديدار مي شود كه در فرايند مونتاژ يا ساخت 
ــي كمتر مورد توجه قرار  ــب در و پنجره، الزامات فني و مهندس ــن نص و همچني
مي گيرد. اعتقاد مجموعه مديريتي سيندژ بر اين است كه در هر تجارت و كسب 
و كاري اگر واقع بينانه، صادقانه و شفاف نقطه نظرات بيان شود، حتما به نتيجه 
مطلوب خواهد انجاميد و هرگز منافع و مصالح و اهداف بلندمدت خود را قرباني 
اهداف كوتاه مدت و زودگذر نخواهيم كرد. ما در هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ 
به دنبال اين بوديم كه به نمايندگان خود در مقام يك همكار هميشگي و همراه 
ــت و راز بقا در تجارت و رقابت، رعايت اصول فني و  ــالم كنيم كه رمز موفقي اع
ــتر كيفيت  ــي توليد و نصب در و پنجره و تالش براي ارتقاي هرچه بيش مهندس
ــت بود. اين تجربه شيرين و بزرگي  ــت، در غير اين صورت بايد منتظر شكس اس
ــري يكديگر براي رفع  ــينيم و با همفك ــيندژ بود كه همه دور هم بنش ــراي س ب

مشكالت و تهديدها و چالش هاي چاره انديشي كنيم.
 پيش بيني شما از مباحث احتمالي كه در اين هم انديشي قرار بود، بيان شود تا 

چه ميزان با آنچه اتفاق افتاد، يكسان بود؟
در اين نشست انتظار اوليه ما اين بود كه نمايندگان سيندژ بيشتر به سمت انتقاد 
از نوسان قيمت محصوالت بروند اما خيلي براي ما جاي شگفتي داشت وقتي كه 
ــان در فهرست قيمت ها به واسطه تغيير در هزينه  ديديم كمترين انتقادها از نوس
تمام شده محصوالت صورت گرفت و عمده بحث ها بر سر كيفيت توليد بود كه 
ــوار اقتصادي و نابسامان شدن فضاي كسب  ــان مي دهد در اين وضعيت دش نش
ــان كيفيت است نه قيمت. از اين  ــيندژ دغدغه اصلي ش و كار، اعضاي خانواده س
ــيندژ اين است كه براي ارتقاي كيفيت به سياست هاي  منظر رويكرد مديريت س
ــتوري و آمرانه تكيه نداشته باشد و به همين خاطر از نمايندگان خود دعوت  دس
ــر و انتقال تجربه صورت  ــركت كنند، تبادل نظ ــي ش كرديم تا در اين هم انديش
ــتمر  ــده و مس گيرد و در قالب كارگروه هاي تخصصي به صورت برنامه ريزي ش
نسبت به رفع دغدغه هاي فني و كيفي همكاران خود اقدام كنيم تا مصرف كننده 
ــته باشد و با خيال راحت دست به انتخاب بزند. البته ما  نهايي هيچ نگراني نداش
ــركت سيندژ خيلي مصمم بوديم و تالش كرديم تا موضوع مهم و كليدي  در ش

ارتقاي كيفيت توليد و نصب در و پنجره را در قالب نهاد صنفي خود يعني انجمن 
ــفانه بايد گفت  ــي به پيش ببريم كه متأس صنايع توليدكننده پروفيل يو پي وي س
ــراي پيگيري و عملياتي كردن اين مهم وجود ندارد و كمترين تعاملي  اراده اي ب
ــتان وجود ندارد و بيشتر دوستان درگير مسايل معطوف به نمايشگاه و  بين دوس

... شده اند.
ــي در برنامه ريزي بلند مدت سيندژ قرار داشت يا   آيا برگزاري اين هم انديش

ناگهان به فكر افتاديد كه دست به برگزاري آن بزنيد؟
ــايد عمر حضور واقعي و جدي سيندژ در بازار در و پنجره يو پي وي سي  ببينيد! ش
به حدود سه سال برسد اما هدف ما اين بوده و هست كه نسبت به بازخوردهاي 
ــال بود كه دنبال برگزاري  ــيم و حدود يك س ــاس باش حضور خود در بازار حس
ــيندژ بوديم. ابتدا فعاليت هاي  ــي خانواده بزرگ س ــت هم انديش نخستين نشس
ــازمان هاي  بازاريابي را كليد زديم و در فاز دوم با حضور در مجامع مختلف و س
ــوم  ــوول به معرفي محصوالت و توانمندي هاي خود روي آورديم و در فازس مس
نگهداشت مشتريان و حمايت و خدمات واقعي از نمايندگان را هدف قرار داديم. 
ــما اعالم كنيم  ــي اين بود كه رس ــا از برگزاري اين هم انديش ــزه اصلي م انگي
ــرمايه هاي اصلي و واقعي ما هستند و ادعايي  ــتريان سيندژ، س نمايندگان و مش
ــه و همواره با آنها  ــته و نداريم كه در عمل ثابت كنيم هميش بيش از اين نداش
ــرمايه هاي معنوي و  ــت كه اگر س ــان نمي گذاريم. بديهي اس ــتيم و تنهايش هس
ــته به آنها ارائه نكنيم، با  واقعي خويش را جدي نگيريم و خدمات الزم و شايس

دشواري هاي زيادي مواجه مي شويم و زيان خواهيم ديد.
 از انتقادهاي تند و نظرات مخالف با نظر مديريت واهمه نداشتيد؟

ــنيدن و بيان نظرات  ــه و صريح اعالم كنم كه اصال از انتقاد ش ــد صادقان بگذاري
ديگران واهمه نداشته و ندارم و تمام تالش همكاران ما اين است كه انتقادها را 
ــكاالت و خطاهاي احتمالي را برطرف كنيم و اصال قصد سرپوش  ــنويم و اش بش
ــما هم در اين نشست  ــتن روي معايب و نقايص احتمالي را نداريم. خود ش گذاش
ــت  ــي آزادانه حاضر و ناظر بوديد و ديديد كه هدف برگزاري يك نشس هم انديش
ــيندژ قرار  ــا تعارف و تمجيد نبود و خيلي راحت تريبون در اختيار نمايندگان س ب
گرفت تا بدون پرده و صريح انتقادها و مطالباتشان را بيان كنند. بديهي است كه 
هركس از زاويه نگاه خودش به مسايل نگاه مي كند و اين وظيفه مديريت سيندژ 
ــخگو باشد. پاسخگو بودن مديريت  ــت كه دقيق به انتقادها گوش دهد و پاس اس
سيندژ باعث شده تا بسياري از مشكالت و انتقادها در نتيجه تعامل و تبادل نظر 

با نمايندگان و كارشناسان شركت به راحتي برطرف شود.

مهندس تاجيك مديرعامل سيندژ در گفتگوي اختصاصي با پنجره ايرانيان

نمايندگان؛سرمايه هاي واقعي سيند ژ هستند

اشاره: برگزاري نشست هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ در برج ميالد تهران بهانه اي شد تا در صبح يك روز باراني و دل انگيز به سراغ مهندس 
حسـن تاجيك مديرعامل موفق و خوش صحبت شـركت زرين بنا پارسيان (سيندژ) برويم و بپرسيم حاال كه اين نشست برگزار شده چه برنامه اي 
براي تحقق برنامه ها و وعده ها دارد و آيا اين هم انديشي ها و همايش ها ادامه خواهد يافت؟ نتيجه دو ساعت گفتگوي بي پرده و انتقادي با مهندس 
تاجيـك را در چكيـده ايـن مصاحبه مي خوانيد با اين توضيح كه، بايد گفت ايشـان بـه راحتي انتقادها را با روي باز پذيرا بودند و قصدشـان توجيه 
نبود. وقتي از مديرعامل سـيندژ پرسـيدم چه نيازي بود كه نمايندگان خويش را از سراسـر كشـور دعوت كنيد تا به جاي تعارف و تمجيد، انتقادها 
را گاه تند و گاه جدي تحمل كنيد؟ خنديد و پاسـخ داد: آمده بوديم كه انتقاد بشـنويم چرا كه نمايندگان و مشـتريان سـيندژ در سراسر اين ميهن، 
سـرمايه هاي اصلي و واقعي ما هسـتند و ما همه عضو يك خانواده ايم نه رقيب يكديگر. اين گفتگو فرصت خوبي اسـت براي نمايندگان سـيندژ كه 
مشـاركت اقتصادي و مسـئوليت اجتماعي خود در مقابل خانواده خويش را جدي بگيرند و در عبور از ناهمواري ها و تنگناها به سـالمت عبور كنند. 

گفتگوي اختصاصي خبرنگار پنجره ايرانيان با مهندس تاجيك را بخوانيد:



پنجره ايرانيان56

ــي خانواده بزرگ  اكنون كه با هم گفتگو مي كنيم حدود يك هفته از هم انديش
سيندژ مي گذرد، به چه نتيجه اي رسيديد و قرار است چه اتفاقي بيافتند؟

ــت را از قبل در نتيجه رصد  ــده در اين نشس ــياري از بحث هاي مطرح ش  بس
بازخوردها و تعامالت جداگانه با نمايندگان احصا كرده بوديم اما هدف شخصي ام 
اين بود كه اين بحث ها در يك نشست با حضور اكثريت اعضاي خانواده سيندژ 
ــور كرده ام تا  ــخص مام ــود. االن هم يكي از همكاران را به طور مش ــرح ش مط
ــد. اعتقاد دارم نتيجه اين  ــدن كارگروه هاي تخصصي را پيگيري كن عملياتي ش
ــاركت همگاني و درون خانواده اي سيندژ  ــبب مش ــد به س كارگروه ها هرچه باش
ــت. در همين نشست برخي از  ــت و اين يك بازي برد – برد اس به نفع همه اس
ــووالن مسكن و شهرسازي حضور داشتند، مديران عامل برخي شركت هاي  مس
ــده بودند تا در كنار نمايندگان  ــووالن دولتي هم دعوت ش بزرگ صنعتي و مس
سيندژ اين بحث ها مطرح شود بلكه بتوانيم تمام ايده ها و فكرها را در كنار خود 

داشته باشيم.
ــكيل كارگروه هاي تخصصي و عملياتي كردن آنها يك  ــاره كرديد با تش  اش
ــكل خواهد گرفت. آيا اين هم  ــيندژ و نمايندگان اش ش بازي برد – برد بين س
انديشي ها و همايش ها در آينده تكرار خواهد شد و در يك سال آينده چه تحولي 

در خانواده بزرگ سيندژ رخ خواهد داد؟
ــتيم كه قصد نمايش  ــتم دولتي نيس ــت كنده بگويم كه ما يك سيس رك و پوس
ــه بگذاريم و به  ــكيل دهيم و جلس ــيم و بخواهيم كارگروه تش ــته باش دادن داش
ــر وعده اي مي دهيم  ــع بينانه مي دانيم كه اگ ــي اكتفا كنيم. خيلي واق ــي گوي كل
ــتيم  ــا برنامه اي را به عنوان هدف اعالم مي كنيم بايد پاي حرف خويش بايس ي
وگرنه زيان خواهيم ديد و اعتماد سرمايه هاي خود را از دست خواهيم داد. بنيان 
ــيندژ بر اعتماد گذاشته شده و خيلي شفاف همه مسايل را  تعامل و فعاليت در س

با نمايندگان خود در ميان مي گذاريم.
 به طور مشخص بفرماييد چه رخداد تازه اي قرار است در يك سال آينده رقم 
زده شود. اين سوالي است كه اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان سيندژ در صدد 

يافتن پاسخي براي آن هستند؟
ــده اند، اعضاي هركارگروه تعيين شده اند و در حال  ــخص ش اوال كارگروه ها مش
مكاتبه با تك تك آنها هستيم و قرار است در اولين گام دوره هاي فني و آموزشي 
در محل كارخانه براي نمايندگان برگزار شود و از سوي ديگر قرار شده تا اعضاي 
ــتيك ماهانه در دفتر مركزي شركت نشست تخصصي و  كارگروه تامين و لجس
اجرايي داشته باشند و گزارش كار تمام كارگروه ها را در اختيار نمايندگان سيندژ 
ــرار خواهيم داد و چه نمايندگان ما بخواهند يا نخواهند ما اين اهداف را دنبال  ق
ــده قرار مي دهيم و اين هم به نفع  خواهيم كرد و آنها را در مقابل عمل انجام ش
ماست و هم به نفع نمايندگان ما و اين همدلي و همگرايي براي ما يك فرصت 
و براي نمايندگان يك امتياز محسوب مي شود. هدف اين است كه سطح دانش 
و كيفيت محصوالت توليدي يعني در و پنجره هاي يو پي وي سي با پروفيل سيندژ 

به هم نزديك تر و همسو با يكديگر ارتقا يابد.
ــما در حاشيه اين هم انديشي در گفتگو با خبرنگار پنجره  برخي از نمايندگان ش
ــان سيندژ عنوان  ــاره به تقاضاي رو به افزايش براي پروفيل با نش ايرانيان با اش
ــريع تر و به موقع صورت بگيرد و  مي كردند كه انتظار دارند تا تحويل پروفيل س
ــته  منتظر بودند تا با افزايش ظرفيت توليد و خطوط جديد توليد اين نياز و خواس
به حق آنها برآورده شود. پاسخ مديرعامل شركت سيندژ به اين تقاضاها و نيازها 

چيست؟
ــن زمان بندي را  ــالم نكنم چرا كه قبال ما اي ــتم زمان دقيقي را اع ــدا خواس ابت
ــما اعالم كرديم اما بانك عامل در انجام تعهداتش كوتاهي كرد و به مشكل  رس
ــت و در نهايت با صرف  ــيندژ نگذاش برخورد و اثر خوبي بر فعاليت ها و اهداف س
ــعي  ــتيم و به رغم تنگناي نقدينگي س ــيار بانك عامل را كنار گذاش ــه بس هزين
ــعه اي را بر پايه منابع بودجه اي داخلي خودمان  كرديم اهداف و برنامه هاي توس
ــما خيلي صريح سوال مي كنيد و اصرار  تنظيم كنيم و به پيش ببريم. اما چون ش
ــت كه ظرف يك سال آينده، ظرفيت  مي ورزيد، اعالم مي كنم تالش ما اين اس

توليد خود را افزايش دهيم و تمام تالش ما اين است كه وقتي به نتيجه مطلوب 
رسيديم رسما جزييات خبر را در اختيار شما قرار خواهيم داد چرا كه يك بار براي 
هميشه مصمم شده ايم دندان حمايت شدن از سياست هاي حمايتي دستگاه هاي 
ــتيم. واقعيت اين است كه تكيه  ــيم و روي پاي خود بايس دولتي و بانكي را بكش
كردن بر حمايت هاي دولتي و بانكي در اين شرايط باعث مي شود تا برنامه ريزي 
شركت دچار اختالل شود و بقاي سيندژ در ميدان رقابت با دست اندازهاي برون 

سازماني مواجه گردد.
ــازندگان در و پنجره  ــياري از س ــم كه بس  آقاي مهندس بدون پرده مي پرس
يو پي وي سي كشور از نوع نگاه و رويكرد شركت هاي توليدكننده يا عرضه كننده 
ــن مجموعه ها همواره نگاه از باال به  ــره انتقاد دارند كه چرا مديران اي در و پنج
ــتند كه در خط اول  ــن دارند در حالي كه اين توليدكنندگان در و پنجره هس پايي
رقابت حضور دارند و تالش مي كنند. زوايه ديد شما به اين انتقادها چيست البته 
ــت هم انديشي خانواده بزرگ سيندژ به وضوح نشان داد،  تاكيد مي كنم كه نشس
ــان و همكاران ما  ــت. تمام تالش مديريت، مهندس نگاه باال به پايين حاكم نيس
ــيندژ اين بوده و هست كه اصال نمايندگان اين احساس را نداشته  ــركت س در ش
ــت و حتي  ــند كه نگاه از باال به پايين بر رفتار اقتصادي و تجاري حاكم اس باش
ــه عضو يك خانواده ايم با يك  ــتيم ما هم قايل به رابطه پدر و فرزندي هم نيس
هدف مشترك با مشكالت مشترك و با حفظ اصل رقابت. به همين خاطر تأكيد 
ــيندژ است و  ــكل گيري و دوام و موفقيت خانواده بزرگ س مي كنيم كه هدف ش
ــي اخير هم دنبال اين بودم كه دوستان خودم را  نه چيز ديگر.در همين هم انديش
در خط مقدم توليد و رقابت از نزديك ببينم. اما نكته مهم اين است كه دوستان 
ــاس  ــاله را در نظر بگيرند كه در يك فعاليت تجاري احس و همكاران ما اين مس
كنند كه يك تيم هستند كه نتيجه برد براي همه است. در اين هم انديشي فقط 
ــعي داريم همه را در هم انديشي  ــوند و س ــتند حاضر ش نيمي از نمايندگان توانس
آينده دورهم جمع كنيم. ما حساب كرده ايم كه اشتغال ايجاد شده توسط خانواده 
ــود يعني يك خانواده  ــور حدود 2500 شغل مي ش ــيندژ در سراسر كش بزرگ س
ــد بهتر مي تواند  ــايل خانواده باش ــري. وقتي اين خانواده در جريان مس 2500 نف

تصميم بگيرد و بر مشكالت فايق آيد.
ــواد اوليه  ــر م ــيمي بر س ــا مدير بازرگاني يكي از مجتمع هاي پتروش ــا ب  گوي

مشكالتي داشته ايد. توضيح مي دهيد موضوع از چه قرار است.
ــيمي غدير- بر خالف  ــيمي- پتروش ــر بازرگاني يكي از مجتمع هاي پتروش مدي
ــكالتي ايجاد كرده كه مصمم  ــي مش انتظارها و برنامه ها در تحويل پي وي س
ــت راه اندازي  ــووليت اش بردارم. وقتي اين مجتمع مي خواس ــتم او را از مس هس
ــان كنيم و ما هم خط توليدمان را در  ــود بارها و بارها از ما خواستند كمك ش ش
ــت هاي فني را ما انجام داديم تا به  ــان قرار داديم تا راه افتاد و تمام تس اختيارش
ــود. حاال آقايان طاقچه باال مي گذارند و جواب توليدكنندگان داخلي  بازار وارد ش
يو پي وي سي را نمي دهند. خيلي جاي تأسف دارد كه اين گونه توليدكننده داخلي 
ــود را در تنگناهاي خود رها  ــتريان اصلي خ ــرار مي دهند و مش ــه ق را در مضيق
ــي روي آورده اند. اين نتيجه تلخ نگاه از باال نگاه كردن  مي كنند و به خام فروش
ــت كه برخي از نمايندگان خود هماهنگ كرده ايم و بر  ــت. به همين دليل اس اس
ــتيم و با اينكه داريم زيان ناشي از تغيير قيمت را متحمل  قيمت قبلي پايبند هس
ــه بازاريابي مي دانيم. به همين خاطر جناب آقاي  ــويم ، اين ها را جزو هزين مي ش
ــيندژ اعالم كردند نمايندگان قبل  ــي خانواده بزرگ س دكتر خطيب در هم انديش
ــت با دفتر مركزي  از پذيرش و انعقاد هر قرارداد بزرگ و طوالني مدت بهتر اس

هماهنگ باشند تا در اجرا به مشكل برخورد نكنند.
 سخن آخر با نمايندگان سيندژ در سراسر كشور؟

سيندژ هرگز سرمايه هايش را تنها نمي گذارد و در كنار آنها تا آخرين توان خواهد 
ــزي دقيق به فعاليت خويش ادامه  ــت با هماهنگي و برنامه ري ماند. آنها بهتراس
ــت تا آرامش در فعاليت توليدي و تجاري خويش را به  ــيندژ با آنهاس دهند كه س

واقع احساس كنند.
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تنگناي توليد ملي در سال توليد ملي 
و حمايت از كار و سرمايه ايــراني

 مهندس معصومي؛ مديرعامل شركت اكسيرآسا (ايده آل)
ــال 1391 هجري خورشيدي به نام سال توليدملي و حمايت از كار و  نام گذاري س
ــرمايه ايراني، اميد را در نزد توليدكنندگان داخلي دوچندان كرد كه در اين سال  س
بسياري از تنگناها و دشواري هاي پيش رو، برداشته خواهد شد و فضاي كسب و كار 
ــمت توليد سرازير مي شود و ظرفيت خطوط  بهبود پيدا خواهدكرد و نقدينگي به س
ــت كه  ــعارها و وعده ها، واقعيت اين اس ــيد. وراي ش ــد به حداكثر خواهد رس تولي
ــدند، به  ــكالت تازه اي هم مواجه ش ــال، بنگاه هاي توليدي ايران با مش در اين س
ــرمايه گذاري جديد  ــور در اختصاص منابع الزم براي س نحوي كه بانك هاي كش
ــرمايه در گردش واحدهاي توليدي، نهايت سخت گيري را به انجام رساندند،  يا س
ــنگيني مواجه  ــور با چالش هاي س تأمين مواد اوليه هم از داخل و هم از خارج كش
ــبب تنگناهاي ناشي از تحريم هاي  ــد، تخصيص ارز به واحدهاي توليدي به س ش
سياسي و اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايران به واسطه تالش براي برخوداري 
ــتفاده صلح آميز از آن با دشواري هاي تازه اي همراه شد و  ــته اي و اس از حقوق هس
ــده كاالها و خدمات داخلي به شدت  ــو هزينه تمام ش ... خالصه اين كه از يك س
ــالمي ايران در همين  افزايش پيدا كرد، به نحوي كه بانك مركزي جمهوري اس
ــال جاري اعالم كرد كه رشد متوسط هزينه توليد  نزديك به 40 درصد  ابتداي س
ــاخص در ماه هاي بعد رشدي بيشتري پيدا كرده  ــت و مسلم اينكه اين ش بوده اس
ــوي ديگر به واسطه بروز برخي بي ثباتي ها و عدم تعادل ها در مقررات  است. از س
ــل فرصت و قدرت مديران و فعاالن  ــاي معطوف به توليد، در عم و جهت گيري ه
اقتصادي بخش توليد ملي براي برنامه ريزي به حداقل ممكن كاهش پيدا كرد كه 
ــنامه هاي متعدد ارزي  توسط بانك  ــخن را مي توان در صدور بخش مصداق اين س
ــدن واردات و صادرات برخي  ــاري مبني بر محدودش ــنامه هاي تج مركزي، بخش
كاالها، نبود اراده الزم براي مديريت نقدينگي سرگردان به بخش هاي توليدي به 

دليل پايين بودن نرخ بازده سرمايه در بخش توليد و ... مشاهده كرد.
وراي تصويري كه هر توليدكننده ايراني از وضعيت خويش در سال جاري در ذهن 
ــت كه در ماه هاي  ــه انتظار همه توليدكنندگان اين اس ــت ك دارد، واقعيت اين اس
باقي مانده سال جاري چه اتفاقي رخ خواهدداد؟ بديهي است كه برخالف انتظار و 
پيش بيني فعاالن اقتصادي و البته توليدكنندگان، در سال جاري بازهم شاهد غلبه 
ــت بر اقتصاد بوديم و حتي در مواقعي كه مشكالت اقتصادي كشور، محور  سياس
ــي در سطوح مختلف  بحث ها و گفتگوها قرار مي گرفت، بازهم رويكردهاي سياس
ــد تا حاشيه بر متن غلبه كند و نه تنها گرهي از مشكالت توليد باز نشود  باعث ش

كه شايد بتوان گفت گرهي بر گره هاي قبلي افزوده شد تا كالف مشكالت بخش 
ــكالت حاد و تنگناهاي آزاردهنده پيش  ــود. تأمل در برخي مش توليد پيچيده تر ش
ــي و در و پنجره دوجداره و صنايع جانبي  روي صنعت توليد پروفيل يو پي وي س
ــال توليد ملي با  ــان خواهد داد كه چگونه فعاليت در بخش توليد در س آن خود نش

دست اندازهاي جديد مواجه شده است.
ــيمي  ــت كه تأمين مواد اوليه از واحدها و مجتمع هاي پتروش ــه صراحت بايد گف ب
ــو و رويكردهاي تجاري و واسطه گرايانه در  ــطه نوسانات نرخ ارز از يك س به واس
ــايد رويكرد انتقادي بين وزير  ــوار شده است. ش ــيار پرهزينه و دش بورس كاال بس
ــركت  ــازمان بورس و اوراق بهادار و ش ــووالن س ــت، معدن و تجارت با مس صنع
ــرش، عرضه و  ــال در فرايند پذي ــه به هرح ــان داد ك ــورس كاال به وضوح نش ب
ــراي واحدهاي توليدي  ــه ماهيتا حكم مواد اوليه را ب ــاي برخي كاالها - ك تقاض
ــكاالتي وجود دارد كه دسترسي توليدگران به مواد اوليه نظير پي وي سي  دارد- اش
ــوار تر كرده است. از  ــي را گران تر و دش براي توليدكنندگان پروفيل يو پي وي س
ــركت بازرگاني داخلي و مجتمع هاي  ــوي ديگر سياست گذاري و جهت گيري ش س
پتروشيمي هم بيش از آن كه در جهت حمايت از توليد ملي و صنايع وابسته داخلي 
با حفظ سودآوري و اصل رقابت پذيري باشد، تكيه بر سودحداكثري دارد  كه تداوم 
اين وضعيت راهي جز افزايش هزينه تمام شده كاالها و خدمات را باز نمي گذارد. 
بديهي است كه اثر اين افزايش قيمت بر واحدهاي توليدكننده در و پنجره يو پي 
وي سي و البته مصرف كننده نهايي دوچندان خواهد بود چرا كه واحدهاي توليدي 
ــرمايه در گردش خود مواجه هستند و  ــديد براي س ــده با كمبود نقدينگي ش يادش
ــتار قيمت پايين تر است، حتي اگر  ــت خواس مصرف كننده نهايي هم در نگاه نخس
ــتانداردهاي الزم  ــاي افت كيفيت و ناديده گرفتن اس ــن قيمت پايين تر، به معن اي
ــاله را  ــد. مصداق علني اين مس ــي باش در توليد و نصب در و پنجره يو پي وي س
ــطه مقاومت وزارت راه و  ــكن مهر رصد كرد كه به واس مي توان در طرح هاي مس
شهرسازي براي اصالح قيمت و پوشش هزينه هاي تمام شده به ازاي هر مترمربع 
ساخت، اين امكان تهديدآميز را براي سازندگان ايجاد فراهم ساخته است كه براي 
ــمت محصوالت فاقد كيفيت و استاندارد الزم بروند  كاهش هزينه هاي خود به س
ــخن اين كه  ــوق مصرف كننده نهايي را در اين فرايند ناديده بگيرند.كوتاه س و حق
تداوم اين وضعيت نه در راستاي حمايت از توليد ملي، كه تضعيف توليد است و راه 
برون رفت، جدي گرفتن دشواري ها و مهمتر وجود اراده قوي براي رفع مشكالت 

است؛ آن هم با مشاركت جدي و نظرخواستن از فعاالن اقتصادي.
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UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
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

فاكس دفتر مركزى : 021-2965
آدرس: بلوار ميرداماد – بين نفت و مدرس – پ 237

info@idealco. ir

www. idealco. ir

اورتا 
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل

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

آدرس: مازندران، سارى، شهرك صنعتى شماره 1

www. averta. 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

ايليار صنعت نوين
فعاليت : توليد پروفيل UPVC درب و پنجره

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

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

چپ- واحد اول
patrawin.ilyarco@yahoo.com

بازرگانى وين هاوس ايران
فعاليت: تأمين پروفيلهاى و متعلقات پنجره هاى دو 

 winhouse 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: 0311-66244502
فكس: 0311-6622673

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

info@petropooya. 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 ديوا
فعاليت: توليد پروفيل upvc و محصوالت چوب پالست

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

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

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

  UPVC
تلفن:9- 46812575      فكس: 9- 46812575

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

www. raspinawin. com                  info@raspinawin. com

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  
Kico Kermanshah@Gmail. com     www.kicogroup.com

Donyaye profile@kico group. com
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UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى

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

تلفن: 63406 -021
فكس: 66526016 -021

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

صنايع عايق پالست
 -upvc فعاليت : توليد كننده انواع مقاطع پروفيل

upvc توليدكننده انواع درب و پنجره هاى
 تلفن : 0371-2225582
فكس: 0371-2226368

آدرس : اصفهان-خوانسار-خ امام-مجتمع مانى-ط2-واحد 4
Winclassprofile.com
Winclassprofileco@yahoo.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

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

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

تلفن: 22433068-021   فكس: 021-22433069
آدرس : تهران- خيابان اوين-خيابان غياثى-بن بست دوم-پالك 3

  kianparstakan@yahoo.com

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

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

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

sales@homareshtan.com     www. homareshtan.com

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

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

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

info@butia. ir                                            www. Butia. ir

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

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

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

طبقه دوم 
www. fanavarplastic. com

ويستابست
فعاليت: توليد كننده پروفيل يو پى وى سى

تلفن: 23002100 -021
فكس: 22043754 -021 

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

www. vistabest. com

وينتك
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

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

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

هيراد پروفيل
upvc فعاليت : وارد كننده پروفيل هاى

تلفن: 88738723    
فكس: 88738758

آدرس :خيابان خرمشهر- خ گلشن-نبش كوچه ششم-
پالك 1-واحد 5

Hiradprofile@yahoo.com
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اشـاره: گفتگو با مهندس شـهرام عليزاده مديرعامل شـركت آلوم كاردينه (آلوكد) البته هم سهل است و هم ممتنع، سهل است و آسان از اين 
حيث كه صريح و شفاف نظراتش را مطرح مي كند، دشوار است وقتي كه بخواهيد بحث و گفتگو را به چالش هاي كارشناسي و فني و مهندسي 
و معماري بكشانيد. او كه از قضا در كنار مهندسى عمران شهرى(شهرسازى)، معماري نيز خوانده، تجربه زيادي در اجراي ساختمان به ويژه 
نماهاي ساختماني مدرن دارد. سخت كوش است و خوش برخورد. اين دومين گفتگوي پنجره ايرانيان با مديرعامل شركتي است كه در تنگناي 
تحريم ها و دسـت اندازهاي اقتصادي، تحقيق و توسـعه و خالقيت و نوآوري را چاره سـاز مي بيند. اين گفتگو البته در دو محور مشـخص دنبال 
شـد، محور نخسـت با موضوع روند فعاليت ها و پيشرفت هاي شركت آلوكد در يك سال اخير و چگونگي عبور از دشواري ها و برنامه هاي پيش 
رو و محور دوم گفتگو كه در شـماره بعد چاپ خواهد شـد، به چالش هاي كارشناسـي مطرح شـده در ارتباط با نماهاي ساختماني در شهرهاي 

ايران پاسخ مي دهد و توضيح مي دهد كه چرا بايد نگاه هاي مبتني بر افراط و تفريط را كنار گذاشت. بخش نخست اين گفتگو را بخوانيد:

گفتگو با مهندس شهرام عليزاده مديرعامل خالق شركت آلوم كار دينه(آلوكد)
كيفيت و نوآوري در آلوكد تعطيل بردار نيست

ــما برنامه هايي را  ــال پيش ش ــك به يك س   نزدي
ــركت آلوكد اعالم كرديد. حاال  براي افق يك ساله ش
ــق برنامه هاي از پيش  ــا چه ميزان در تحق بفرماييد ت

تعيين شده پيشرفت داشته ايد؟
ــت موفق شديم كه  - صريح مي گويم كه در گام نخس
 International جايزه بين المللي كيفيت را با عنوان
Trophy For Quality به دست آوريم آن هم به 
ــتن و تالش شركت در زمينه تمركز و  دليل گام برداش
ــاختمان. خوشبختانه ظرف  ــته خارجي س توجه به پوس
ــتيم گواهينامه هاي ايزو 2008:9001  مدت اخير توانس
در حوزه مديريت كيفيت را نيز دريافت نماييم . افزون 
ــال اخير طراحى مقاطع اختصاصى  بر اين ها در يك س
ــب اينكه بعد از  ــم و نكته جال ــذاري كرده اي را هدف گ
ــان اتفاق افتاد،  ــريه پنجره ايراني ــه قبلي با نش مصاحب
دريافت پروژه هاى مطالعاتى جهت پوسته هاى خارجى 
ــاختمان بود. وراي اينكه اجراي نما و پوسته خارجي  س
ــداف از پيش تعيين  ــان اجرا كنيم، يكي از اه را خودم
ــركت، مشاوره هاي تخصصي دادن و در اختيار  شده ش
ــراردادن مطالعات و تجربيات به ديگران بود و ظرف  ق

ــركت هاي  ــازندگان و ش ــاه اخير كار فرماها و س چندم
ــوع انتخاب نما  ــاختماني زيادي از ما در ارتباط با ن س
ــايل مربوط به پوسته خارجي ساختمان از توان  و  مس
ــتفاده  ــركت آلوكد اس ــي و معماري ش فني و مهندس
ــداف ديگر ما در بحث نماى  بهينه برده اند..يكى از اه
شيشه اى ،اجراى نماهاى دوپوسته است كه هم مطابق 
ــوده و هم زيبايي  ــازي و معماري ب ــا مقررات شهرس ب

نماي ساختمان ها را دوچندان مي سازد.
ــان نرخ ارز بسيار زياد شده  ــال اخير نوس  در يك س
ــان بر فعاليت كاري شركت شما  ــت، تأثير اين نوس اس
چگونه بوده و آيا اين نوسانات جنبه تهديد آميز دارد؟ 
ــت اندازهاي ناشي از نوسان نرخ ارز و  - گذشته از دس
ــب و كار كه به  ــروز برخي بي ثباتي ها در فضاي كس ب
نظرم قابل مديريت كردن هم هست، احساس  مى كنم 
ــه صورت فرصت هم  ــرايط پيش آمده را  مى توان ب ش
ــه فعاليت  ــان ها در زمين ــت كم تأثير اين نوس ديد،دس
ــركت ما، تا اندازه زيادي خوب هم بوده به اين معنا  ش
ــه فعاليت هاي تجاري به صورت پرداخت هاى نقدي  ك
پيش مي رود و ديگر از دردسرهايي ناشي از چك هاي 

ــدن  ــده ايم و نقدي ش مدت دار و گاه بالمحل راحت ش
ــرمايه و  ــرعت گردش س ــده تا س ــالت باعث ش معام
ــر اينكه  ــد. اما مهم ت ــالت افزايش ياب ــفافيت معام ش
ــانات نرخ ارز و تنگناهاي ناشي از تحريم  ــديد نوس تش
ــركت هاي  ــد تا ضمانت ها و خدمات برخي ش باعث ش
ــن  ــركت هاي ايراني روش ــي طرف قرارداد با ش خارج
ــود. ببينيد! در سال هاي اخير بسياري از شركت هاي  ش
ــته  ــي در همين صنعت در و پنجره و صنايع وابس ايران
ــمي فالن شركت  تالش كرده اند تا خود را نماينده رس
ــش يك برند خارجي  خارجي معرفي كنند و تحت پوش
ــدن برخي تنگناها  ــد، اما نمايان ش ــان دهن خود را نش
ــورها پرده از  در فعاليت تجاري بين ايران و ديگر كش
برخي واقعيت ها برداشت. اين واقعيت تلخ كه بسياري 
ــركت هاي ايراني نمايندگي  شركت هاي خارجي كه ش
ــان را يدك مي كشيدند، يك شركت فعال در  رسمي ش
يك كشور جهان سوم ودر حال توسعه هستند، در حالي 
ــي ايرانيان در برخى موارد حتي  كه توان فني و مهندس
بيش از شركت هايي است كه گاه به داشتن نمايندگي 
آنها افتخار مي كنيم. فكر مي كنم تحريم ها و تنگناهاي 
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ــت براي مديران و كارشناسان ايراني  ارزي فرصتي اس
ــي خود را به  ــوه ديگري از توان فني و مهندس كه جل

نمايش بگذارند
 شفاف تر توضيح مي دهيد

ــه وارد كردن  ــال نيازي ب ــوارد اص ــياري از م - در بس
ــت. در  ــاي جديد با هزينه ارزي باال نيس تكنولوژي ه
ــمت مونتاژ  ــت در و پنجره به س ــال هاي اخير صنع س
ــت و اكثريت تالش مي كنند  حداكثري پيش رفته اس
پشت يك برند خارجي با پشتوانه ضعيف كارشناسي و 
ــي پناه گيرند. اماحاال به خاطر شرايط ارزى كه  مهندس
داريم كم كم از مونتاژ كاري به توليد واقعى مي رسيم. 
ــا و نبايد هاي آن كار  ــى و بايد ه اصال با مباحث سياس
ــتباه گرفته بوديم.  ــا توليد را با مونتاژ اش ــدارم ، اما م ن
ــام آوري باالرفته و  ــه صورت سرس ــاال قيمت ارز ب ح
ــد (يا مونتاژ!)  ــه زحمت انداخته و هزينه تولي همه را ب
ــت روي  ــت. چه بايد كرد؟ نمي توان دس را باالبرده اس
ــيم كه مواد اوليه  ــت گذاشت. بايد به اين فكر باش دس
ــت آوريم، طراحي  توليد داخل را با كيفيت خوب به دس
ــازي و  ــبت به بازس مقاطع جديد را جدي بگيريم. نس
ــوده توليد اقدام كنيم و در يك  ــازي خطوط فرس نوس
ــال  ــك س ــن ي ــم. در همي ــد را راه بياندازي كالم تولي
ــي  ــي واحدهاي توليد پروفيل يو پي وي س اخير برخ
ــش يافته بود به  ــان كاه يا آلومينيوم كه قبال توليدش
دليل افزايش قيمت محصوالت وارداتي، به خط توليد 
ــركت آلوكد، ما از قبل اين روزها را  ــته اند. در ش بازگش
پيش بيني مي كرديم و به همين دليل به دنبال طراحي 
مقاطع اختصاصي رفتيم. ما بدترين فرضيه ها را در نظر 
ــت واردات هرگونه  ــم به اين معنا كه ممكن اس گرفتي
ــتفاده در صنعت در و پنجره ممنوع  مواد اوليه مورد اس
ــود. نمي توان خط توليد را متوقف كرد و نيروي كار  ش
ــل برنامه هاي  ــراج كرد. به همين دلي ــه راحتي اخ را ب
شركت را با هدف تبديل تهديدها به فرصت ها طراحي 

و اجرايي كرديم كه موفق هم بوده ايم.
ــته دريافت  ــال گذش  براي جايزه  بين المللي كه س

كرديد،چه مراحلى را طى كرديد؟
ــى كه من مطالعه  ــزه بين المللى كيفيت ،تا جاي - جاي
كردم، تا كنون در ده سال اخير حدودا دو سال يكبار، به 
ــركت ايرانى داده شده كه خوشبختانه در زمينه  يك ش
نماي ساختمان به دليل رويكرد مطالعاتي و تحقيقاتي 
شركت آلوكد و فعاليت هاي اجرايي در طراحي و اجراي 
ــتين بار اين جايزه بين  ــديم براي نخس نماها موفق ش
ــب كنيم. انجمن اهدا كننده اين  المللي را در ايران كس
جايزه، داراي افراد خبره و كارشناس از تمام كشورهاى 
ــير تحوالت و پيشرفت هاي شركت ها  دنيا است كه س
در كشورهاي مختلف در زمينه نماهاي ساختمان را از 

ابعاد مختلف بررسي و به آنها جايزه را اهدا مي كند.
ــد آلوكد اقدام به طراحي مقاطع اختصاصي در   گفتي
نماهاي ساختمان كرده است. چرا وقتي مقاطع زيادي 
در بازار هست، حاضر شديد با تحقيق و توسعه و هزينه 
كردن در زمينه پژوهش اقدام به اين كار خالقانه كنيد؟

ــه حجم كار  ــت در پروژه هاي بزرگ ك ــي اس - بديه

ــدام به طراحي و  ــت، ضرورت ايجاب مي كند اق باالس
ــه نمي توان از  ــع اختصاصي كنيم چرا ك اجراي مقاط
ــا بايد براى آنها  ــع موجود در بازار بهره برد حتم مقاط
ــرى جزييات خاص و  ــم و بايد يكس ــزى كني برنامه ري
ــرى داده هايى  ــى را تبديل به يك س ــات خاص اطالع
ــتفاده از آنها، مقاطع اختصاصي  كنيم كه بتوانيم با اس
ــوي ديگر  براي نماي در حال اجرا طراحي كنيد. از س
ــتيم و در نماي  ما همواره دنبال نوآوري و كيفيت هس
ــت كه نماها تكراري نشوند و  ــاختمان مهم اين اس س
خالقيت و تفاوت در نما ديده شود.با اين توصيف برخي 
ــته بوده و از نظر استانداردهاي  مقاطع مربوط به گذش
نوآوري آلوكد بايد از آنها فاصله گرفت. مشكالت ارزي 
ــي از آن ما را مصمم كرد كه به جاي  و تنگناهاي ناش
ــازي و  ــتفاده از محصوالت خارجي به فكر بومي س اس

اختصاصي سازي مقاطع مورد استفاده در نما برويم .
 يكي از اهداف شركت آلوكد مشاركت در تحقيق و 
توسعه براي اجراي نماي ساختمان است. تا چه ميزان 

به اين هدف نزديك شده ايد؟
ــط  ــيب هاي اجراي نما توس ــبت به آس - ما از قبل نس
ــراد غيرمتخصص و يا فاقد صالحيت فني الزم آگاه  اف
ــت خويش تالش  ــال هاي فعالي ــم و در طول س بودي
ــي و ريشه  ــيب شناس ــكالت را آس كرديم تا اين مش
ــروع مي شود كه  ــكل از انجا ش يابي كنيم. عمده مش
ــووالن اجراي  ــي كارفرمايان يا پيمانكاران و مس برخ
ــاختماني خودشان اقدام به انتخاب نما و  پروژه هاي س
ــاوره گرفتن هاي  مجري پروژه مي كنند و كمتر به مش
فني و مهندسي و جنبه هاي زيبايي شناختي و معماري 
ــتن  ــا در اجرا به دليل نداش ــان مي دهند. ام توجه نش
ــراي نماي  ــه الزم براي اج ــات كافي از بودج اطالع
ــطح توان فني و اجرايي افرادي كه  انتخاب شده يا س
ــكالت زيادي مواجه  ــا را اجرا مي كردند با مش بايد نم
ــدند و حتي در پايان پروژه به اين نتيجه مي رسيدند  ش
ــده از زيبايي هاي  ــده و اجرا ش ــاي انتخاب ش ــه نم ك
ــت.  ــورد انتظار و اصول معماري الزم برخوردار نيس م
ــت و پرهزينه بود. هزينه  اين ديگر يك راه بي بازگش
ــده اجراي نما همواره افزايش مي يابد، اختالف  تمام ش
ــود، از يك سو مجريان نما  ــديد مي ش بين طرفين تش
ــان با مشكالتي مواجه مي شود  براي دريافت مطالباتش
ــكار يا كارفرما به دليل عدم رجوع به  و از طرفي پيمان
ــركت هاي موفق و داراي شناسنامه فني و مهندسي  ش
ــابقه كار مشخص نمي توانست پيگير روند اجرايى  و س
ــتكم در شركت  ــال اخير دس ــد. اما در دو س پروژه باش
ــيار خوبي مواجه شديم. امروز همه  آلوكد با اتفاقات بس
ــانند،  ــد قبل از اينكه پروژه اى را به انجام برس مي توانن
ــي و هزينه هاي اجراي  ــام مباحث و الزامات فن از تم
ــوند.حتى ما با كمك كامپيوتر  ــاختمان اگاه ش نماي س
ــروژه را براى  ــي و معمارى، پ ــرم افزارهاي طراح و ن
ــازى  مى كنيم يا  ــا زنده س ــازى  مى كنيم ي ــا بازس آنه
ــم و چيزى كه قرار  ــراى آنها ايجاد  مى كني ــروژه را ب پ
ــث ريالى آن را  ــود را مي بينند و و مباح ــت، اجرا ش اس
ــم و از همه مهمتر  ــريح  مى كني ــورت دقيق تش به ص

ــتم را با جزييات و با ايراد ها و  بايد ها و نبايدهاى سيس
ــان  مى گذاريم. افراد مراجعه كننده  مزيت ها در اختيارش
ــد حاال ممكن  ــد تصميم بگيرن ــي راحت مي توانن خيل
ــت بخش عمده اى از متقاضيان اجراي پروژه را به  اس
ــركت هاي ديگري را انتخاب كنند  آلوكد بسپارند يا ش
ــت كه راه درست و دقيق براي  ، براي ما مهم اين اس
ــاختمان انتخاب شود. انتخاب و اجراي  اجراي نماي س
ــورت گرفتن هاي فني را در  ــر نماي زيبا پس از مش ه
ــهر و كشور وظيفه خود مي دانيم  راستاي زيباسازي ش

كه اين مساله بر زيبايي هاي آلوكد مي افزايد.
ــى درباره نماهاى دو  ــركت آلوكد مبحث  گفتيد در ش
ــتر توضيح مي دهيد كه  ــته را دنبال مي كنيد، بيش پوس

دقيقا چه نماهايي مد نظرتان است؟
ــاء اهللا در مصاحبه هاى بعدى با شما عكس هايى  ان ش
از پروژه هاى در حال انجام، در اختيار تان قرار مى دهيم . 
ــدرن داريم  ــته، هم نماهاى م ــا در نماهاى دو پوس  م
ــرد نمايي را  ــن و هم تالش خواهيم ك ــا مصالح نوي ب
ــي براي نگراني و  ــان دهيم كه ديگر جاي به مردم نش
ــهري وجود نداشته باشد. در نماي  دغدغه مديريت ش
ــما هم شاهد جلوه هايي از معماري مدرن  دو پوسته ش
ــبك و مدرن خواهيد بود و هم اجراي يك  با مصالح س
ــه خواهيد كرد. فرض  ــرح و معماري ايراني را تجرب ط
ــاختمان از مصالح  ــه اي س ــد در يك نماي شيش كني
ديگري استفاده خواهيم كرد كه هم جلوه هاي بصري 
ــاختمان را ارتقا خواهد داد و  ــم ضريب مقاومت س و ه
ــبك سازي و مصرف انرژي در ساختمان  هم اصول س
ــكل فزاينده اي تغيير خواهد كرد. امروزه نماهاي  به ش
ــته تحوالت زيادي را در نماي ساختمان ايجاد  دوپوس
كرده و ما در شركت آلوكد به كيفيت و نوآوري مبتني 

بر معماري نوين و معماري ايراني مي انديشيم.
ــده نماي  ــان نرخ ارز را بر هزينه تمام ش  تاثير نوس
ــركت آلوكد  ــاختمان و ديگر محصوالت توليدي ش س

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــتر مصالح ما را در  ــا آلومينيوم ماده اصلى بيش  طبيعت
بر مى گيرد و در اجراي نماهاى شيشه اى، در و پنجره ها 
، ورق هاى كامپوزيت و لوورها و نرده هاى آلومينيومى 
ما شاهد نوسان قيمت ها هستيم . قيمت آلومينيوم هم 
جهاني است وعمده آلومينيومي كه ما استفاده مي كنيم 
ــت كه تكيه بر واردات دارد. شرايط ارزي  از آلياژي اس
ــده مواد  ــده تا قيمت تمام ش ــاري اخير باعث ش و تج
ــدت افزايش يابد. به همين دليل شاهد اين  اوليه به ش
هستيم كه برخي توليدكنندگان آلومينيوم داخلي اقدام 
ــازي خطوط توليدي خود كرده اند .  به نوسازي و بهس
تالش ما هم اين است كه به توليدكننده داخلي بيشتر 
ــوي ديگر  ــم تا در رقابت باقي بمانند. از س كمك كني
ــي را در آلوكد اعمال  ــام كنترل هاي فني و مهندس تم
ــاخته شده با  مي كنيم تا نه تنها كيفيت محصوالت س
مواد اوليه توليد داخلي افت نكند بلكه افزايش هم پيدا 
ــوان فعاليت، نوآوري و خالقيت  كند. به هرحال نمي ت
ــه بهانه تحريم و تنگناهاي ارزي به راحتي تعطيل  را ب

كرد و بايد ايستاد و از تنگناها عبور كرد.
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آذين جام سمنان
فعاليت : توليد شيشه هاى دو جداره و سكوريت

تلفن: 021-88525062-3
فكس: 021-88525064

آدرس : تهران- خيابان بهشتى- خيابان كاووسى فر-
 كوچه آريا وطنى- پالك 3- واحد 4

  www.azinjaamco.com       Tehran.azinjaam@gmail.com

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

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

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

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

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

آمود گستر
فعاليت : توليد درب و پنجره upvc و آلومينيوم

تلفكس : 88637042    و    88350737
آدرس : تهران-شيخ بهايى جنوبى-بلوار آزادگان- نبش خيابان 

25 غربى-واحد 1

اركان شيده پارسيان
upvc فعاليت: سازنده درب و پنجره

تلفن:88663096-7- 021
فكس:88674877- 021

آدرس:تهران- خ جردن- باالتر از ميرداماد- كوچه سرو-
 پالك 7- طبقه اول- واحد 101

E-mail: info@shide.de

Website :www.shide.de

گروه صنعتى به در رنگين

فعاليت  : توليدكننده انواع درب, پنجره و نماى شيشه آلومينيوم تحت 
ليسانس شوكو آلمان

تلفن:6- 2400792 -0511      فكس: 2400797 -0511
آدرس: مشهد- شهرك صنعتى فناورى برتر- بلوار صنعت- 

كوشش 5
www.rehauco.com         info@rehauc.com

تكنما پى وى سى سپاهان

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

فكس: 0311-6635869
آدرس: اصفهان- خيابان شيخ صدوق شمالى- بن بست 

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

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

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

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

تلفن: 4-4438882-0231  همراه:0919-3311066
فكس: 0231-4438881

آدرس : سمنان-ميدان مشاهير- بلوار قدس -ابتداى خيابان 
شورا-شركت كوهسار ارگ قومس

www.KAG-upvc@yahoo.com

www.KAG_90@yahoo.com

كيان وين سا
فعاليت : توليد كننده درب و پنجره يو پى وى سى

تلفن : 021-88579433-8
فكس: 021-88579439

بلوار  فرحزادى-  بلوار  صنعت-  ميدان  غرب-  شهرك   : آدرس 
دادمان- خ سپهر- پ 83- ط اول و دوم

www.Kianwinsa.com

info@kianwinsa.com

گروه صنعتي پارس فلوت جنوب
فعاليت : توليد درب و پنجره يو پي وي سي و شيشه هاي دو جداره

تلفكس: 0711-6321237-9
آدرس: شيراز- ايمان جنوبى-مجتمع وصال-طبقه 3

تلفن نمايشگاه: 07118389040
همراه: 09173156590

 pars_flot_jonob@yahoo.com

و و آلومينيوم  UPVC بانك اطالعاتى در و پنجره
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بانك اطالعاتى در و پنجره UPVC و آلومينيوم 
گروه صنعتى  جهان پنجره

UPVC فعاليت  : توليدكننده  درب و پنجره
تلفن: 2898105 -0411

فكس: 2898105 -0411
آدرس: تبريز- نرسيده به پليس راه تبريز- صوفيان- 

كنارگذر پت بعثت- انبار عمومى آذر

jahan_upvc@yahoo.com

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

جداره صنعتى
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 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: 021-88213132

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

info@lian-co.com

نيلگون آبگينه پارس كهن

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

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

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

ونوس شيشه
فعاليت: توليد انواع شيشه هاى ساختمانى

تلفن: 22843888  -  22885928
فكس: 22851808 

آدرس:خيابان شريعتى-خيابان دشتستان دوم-پالك23-طبقه 3
info@venusglass.net
www. venusglass.net

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

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

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

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

www.alaksiran.com             info@alaksiran.com

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

تلفن: 5 - 22650264
فكس: 26201042

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پروفيل هاى upvc و يراق آالت 
تلفن: 44961663-5

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

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

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

و ملزومات و نصب 
تلفن: 8- 66390665 -021

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

پاستوريزه- مركز تجارت استيل ايران   واحد312

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

پنجره يو پى وى سى
تلفن: 47281 (021)

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

info@BENISS.com                 www. BENISS.com

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

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

59A آباد-خ 57-نبش مينا-قطعه

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

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302 
فكس: 88881795 

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

info@parsansanat. com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hirad Metal هيراد متال
فعاليت :عرضه انواع يراق آالت و ملزومات پنجره دوجداره

تلفن : 021-88170356
فكس: 021-88738758 

آدرس :تهران-خيابان خرمشهر(آپادانا)- خيابان گلشن-
نبش كوچه ششم-پالك 1- واحد 5

هاردور
upvc فعاليت: يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0411-2865669
فكس: 0411-2865668

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

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

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

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

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

info@Hoonam-abzar.ir                www.Hoonam-abzar.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

تيراق آالت  يبانك اطالعاتى



بسمه تعالى

 از اين بابت كه نشريه پنجره مورد توجه شما قرار گرفته است خرسنديم و اميدواريم اين نشريه بتواند پاسخگوي خواسته هاي شما عزيزان باشد. 
دريافت نشريه پنجره ايرانيان به سه طريق زير امكان پذير مى باشد:

1- تكميل نمودن فرم زير و ارسال آن به دفتر نشريه به همراه فيش واريزى.
2- اشتراك آنالين از طريق مراجعه به سايت www.panjereh-iranian.ir (ثبت نام و واريز وجه از طريق همين سامانه) 

3- مراجعه به باجه هاى مطبوعاتى سراسر كشور.(ليست باجه هاى منتخب در سايت نشريه موجود مى باشد)

نام و نام خانوادگى:      نام شركت:   
سمت :                                                   تلفن:         همراه : 

نشاني پستى : 
پست الكترونيك :                                  كدپستى:                                   صندوق پستى:  

اشتراك از شماره :                                                                           تعداد درخواستى از هر شماره :

سفارشى              پيشتاز        نوع درخواست:   
سه ماهه         شش ماهه             يكساله             مدت تقاضاى اشتراك :  

 پست              سفارشى                    پيشتاز
200/000ريال سه ماهه(3 ماهه)                  100/000ريال  
390/000 ريال شش ماهه(6 ماهه)                 180/000ريال  
720/000 ريال يكساله(12 شماره)                 360/000ريال  

 مبلغ اشتراك را به شماره حساب 961326/48 بانك ملت (جام) به نام آقاى امير شيرى
 واريز و فيش واريزى را به همراه فرم زير به شـماره 33-44489429  فكس نمائيد.

فرم اشتراك
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 طرح تفصيلى به شورا باز مى گردد
ــوراى شهر تهران هم خواستار توقف ارائه بسته هاى تشويقى بافت هاى  رئيس ش
فرسود ه به ساختمان هاى ناپايد ار د ر مناطق شمالى پايتخت شد و اعالم كرد: طرح 
تفصيلي شهر تهران بايد براي بررسي بيشتر به شوراي اسالمي شهر برگشت د اد ه 
ــود. مهد ى چمران با اشاره به اينكه طرح تفضيلى برمبناى علمى و كارشناسى  ش
ــازى  ــوراى عالى شهر س ــى اين طرح د ر ش ــيد، گفت: اواخر بررس به تصويب رس
پيشنهاد ات عجيب وغريبى د اد ه و به تصويب رسيد كه بسيارى از مبناها را تغيير 
ــنهاد افزود ن يك  ــكن باال نرود پيش د اد. وى با بيان اينكه براى آنكه قيمت مس
طبقه به پهنه 211R د اد ه شد، گفت: اما د ر عمل اين پهنه به 221R  تغيير كرد 
ــرى اين قانون بايد  ــا در عرض 21 مترى و د ر قطعات 300 مت ــى كه تنه د ر حال

ــد. چمران با بيان اينكه بلند ى و كوتاهى ساختمان ها بر اساس كار  اجرايى مى ش
ــد ه بود، گفت: اين مصوبه تغييراتى د ر ارتفاع ساختمان ها  ــى پيشنهاد ش كارشناس
ــاره به ارائه تسهيالت بافت فرسود ه  ــوراى شهر تهران با اش ايجاد كرد. رئيس ش
ــاختمان هاى محله صاحبقرانيه گفت: اين محله سه شرط بافت فرسود ه كه  به س
ــت د انه است  ريزد انگى، ناپايد ارى و نفوذ  ناپذير را ند ارد بلكه بافت اين منطقه د رش
ــاله د ارند اما متأسفانه د ر قوانين به عنوان  ــاختمان هاى آن قد متى 30 س و تنها س
ــاختمان هاى وياليى د و طبقه مجوز ساخت 5  ــود ه محسوب شد ه و س بافت فرس
طبقه و بر اساس سياست هاى تشويقى اين بافت گاهى 7 طبقه نيز د اد ه مى شود. 
ــاختمان ها كه د ر بافت ناپايد ار قرار د ارند  ــت كرد فعال اين نوع س چمران د رخواس
اجازه ساخت و ساز بر اساس قوانين بافت هاى فرسود ه را ند هند تا اين مشكل د ر 

اشاره:هنوز اجراي طرح تفصيلي پايتخت يك ساله نشده كه خبر از اصالح آن مطرح شده است. اصالح زودهنگام اين طرح 
به معناي تغيير در مقررات ساخت و ساز در شهر تهران هست. اعضاي شوراي شهرتهران تأكيد دارند هر گونه اصالحي در 
اين طرح مهم و راهبردي بايد به تصويب شـورا برسـد. مسووالن شهرداري تهران هم تأكيد دارد كه اصالح طرح ضروري 
اسـت و ممكن اسـت تا 51 درصد نياز به بازنگري داشـته باشد. بر اساس گفته هاي قبلي قرار بود اصالح اين طرح پس از 
اجراي پنج ساله صورت گيرد و يك سال نگذشته سخن از تغيير برخي مفاد و مقررات مطرح است. آيا اين اصالح به واسطه 
برخي نارضايتي شهروندان صورت مي گيرد يا نظم بخشيدن به ساخت و ساز در تهران؟ مهم اين است كه لباس جديدي 
كه از ابتداي امسال بر تن پايتخت پوشيده شده است، قرار است رفو شود. ديدگاه اعضاي شوراي شهر تهران و مسووالن 

شهر تهران خود گوياي همه ابهام هاست.

لباس جديد پايتخت رفو مي شود

اصالح زودهنگام مقررات ساخت و ساز در تهران
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كميسيون ماد ه 5 اصالح شود.
 هشد ار نسبت به ساخت و سازهاى بى رويه

ــالمي شهر تهران هم با بيان  ــكيب رئيس كميسيون عمران شوراي اس حمزه ش
ــهرد ارى با هم  ــازى و ش ــگام تصويب طرح تفضيلى دولت، شهرس ــه د ر هن اينك
هماهنگ شد ه و تغييراتى را در اين طرح ايجاد كرد ند كه ظلم به شهر به حساب 
ــوراى سوم قرار مى گيرد. وى اد امه  ــفانه د ر كارنامه كارى ما د ر ش مى آيد و متأس
ــكالت پروانه هاى صاد ر شد ه 6 تا 7 سال د يگر بروز مى كند آن زمان كه  د اد: مش
د ر كوچه پس كوچه هاى شهر جاى پارك نباشد. شكيب تأكيد كرد: ما بايد رسمًا 
ــى قرار گيرد  ــورا بازگرد د و د وباره مورد بررس بخواهيم طرح تفضيلى د وباره به ش
ــكالتى كه به  ــد ه مبناى علمى ند ارد مش ــرا تغييراتى كه د ر اين طرح ايجاد ش زي
طور مثال االن د ر باالى بزرگراه همت ايجاد شد ه چند سال د يگر حاد تر مى شود 
ــهرد ارى به حساب مى آيد كه  ــوراى سوم و ش ــاب كارنامه كارى ش و اين به حس

كارنامه قشنگى نيست.
 بازنگرى در پروانه ساخت هاى برخي مناطق

معصومه ابتكار د بير كميته محيط زيست شوراى شهر تهران با بيان اينكه تمامى 
ــاس كار كارشناسى بود ه و تغيير د ر آنها كل  پهنه بند ى ها د ر طرح تفضيلى بر اس
ــبات را د ر هم مى ريزد، گفت: د ر همان زمان نامه اى نوشته شد و خواستار  محاس
ــاز د ر مناطق 1 ، 2 ،  ــاخت و س بازنگرى د ر اين تغييرات به خصوص تغييرات س
ــتيم مى د انيم د ر اين پهنه چه  ــاكن منطقه يك هس 3 و 5 بود ه ايم. ما كه خود س
ــت و معبرى براى عبور خود رو د ر اينجا وجود ند ارد.  اتفاقاتى د ر حال رخ د اد ن اس
او تأكيد كرد: شب ها نيز اينجا با خط مقد م جبهه از لحاظ سر و صد اى خود روهاى 

سنگين تفاوتى ند ارد.
ــاخت  ــاره به افزايش جمعيت د ر مناطق 12 و 22 گفت: آن زمان كه س وى با اش
ــازها اينگونه بى رويه نبود حد اكثر جمعيت 051 تا 002 هزار نفر بود اما حاال  و س
ــيد ه است. ابتكار افزود:  اتفاق عجيبى رخ د اد ه و اين جمعيت به 007 هزار نفر رس
بايد هرچه زود تر روابط بلند مرتبه سازى به شورا ارائه شود تا ببينيم د ر منطقه يك 
ــاختمان هاى آن يك طبقه است  چگونه برجى 51 طبقه د ر يك كوچه كه تمام س

ناگهان ساخته مى شود.
 صاحبان بافت هاى مسكونى كلك مي زنند

ــرح تفضيلى مانند  ــز با بيان اينكه ط ــهر تهران ني ــوراى ش عليرضا د بير عضو ش
ــت، گفت: مد يريت شهرى تأكيد د ارد اين كار  ــتان جد ايى رى از پايتخت اس د اس
ــت و شورا آن را غير علمى مى د اند اما يك اتفاق د يگر نيز د ر حال رخ  قانونى اس
د اد ن است و به نظر مى رسد كه از د اخل به آن خط مى د هند و آن اينكه مالكانى 
كه د اراى سند مسكونى هستند طبق كميسيون بخش 7 سند خود را به باغ تبد يل 
ــتغال 54 د رصد مى گيرند كه يك نوع كلك  ــاخت 9 طبقه با سطح اش و مجوز س
ــرعى است. حمزه شكيب د ر پاسخ به د بير گفت: كسى نمى تواند سر شهرد ارى  ش
را كاله بگذارد مگر اينكه خود ش بخواهد و تاكنون كه من د ر كميسيون عمران 
ــت. مهد ى  ــت كه يكى از زمين ها موروثى بود ه اس بود م تنها د و مورد وجود د اش
چمران نيز د رخواست كرد به زمين هايى كه مجوز باغ مى د هند پس از پايان كار 

نيز مورد بازبينى قرار گيرند تا د رخت كارى د رآن انجام شود.
 51 درصد طرح تفصيلى تهران اصالح مي شود

ــد ه طرح تفصيلى  ــهرد ارى تهران گفت: موارد اصالح ش ــازى ش مد ير كل شهرس
ــكيل مى د هد كه تا پايان سال به كميسيون ماد ه 5 ارسال  51 د رصد طرح را تش
ــهر تهران از معد ود  ــاز با اشاره به اين كه طرح تفصيلى ش ــود. مجيد پاكس مى ش
ــت كه پيش بينى هاى الزم براى تحقق آن انجام شد ه است گفت:  طرح هايى اس
ــاختارها و الگوهاى كارشناسى روز د نيا است و ما  اين برنامه ريزى ها منطبق بر س
براى اجراى آن فكر هاى د قيقى كرد ه بود يم. وى اد امه داد: معموال د ر طرح هايى 
ــت اما ما اين  ــكالت اجرايى اس ــعت احتمال برخى ناكار آمد يها و مش به اين وس
ــكالت را پيش بينى كرد ه بود يم و اين موضوع بسيار متفاوت است با اين كه  مش
ــت  ــت و يا ضمانت اجرايى پايينى د اش بگوييم اين طرح زمينه تحقق پذيرى ند اش
ــكالت اجرايى با توجه به حجم و  ــرى مش ــتيم احتمال يك س بلكه ما مى د انس
ــترد گى كار وجود د ارد كه امكان پيش بينى آن قبل از اجرا و شروع كار وجود  گس
ــت بنابراين ما مكانيزمى را طراحى كرد يم كه اين مشكالت شناسايى شوند  ند اش
ــى اصالح شود. پاكساز با تأكيد بر آماد گى الزم مد يريت شهرى  و با كار كارشناس
ــرح تفصيلى د ر زمان اجراى طرح  ــراى برطرف كرد ن برخى از موانع اجرايى ط ب
ــم و پراكند گى آن  ــد ه بود اما ميزان و حج ــكالت كامال پيش بينى ش ــت: مش گف
ــوى مناطق به ما ارسال شد ه  ــخص نبود. پس از اجرا اين موانع اجرايى از س مش
ــى آنها را مورد ارزيابى قرار د اد ه و د ر  ــت و ما د ر قالب كارگروه هاى كارشناس اس
ــه ها د ر حال رفع شد ن است. سپس مورد ارزيابى مد يريتى قرار مى گيرد و به  نقش
ــود كه اميد واريم تا آخر سال تمامى موانع اجرايى  ــيون ماد ه 5 ارسال مى ش كميس

شناسايى و د ر نقشه ها اصالح و مصوبه كميسيون را ماد ه 5 را نيز د ريافت كند.
ــازى شهرد ارى تهران با بيان اين كه اين گام د رراستاى تكميل  مد ير كل شهرس
فاز اجرايى اين طرح است گفت: موارد اصالح شد ه حد اكثر 51 د رصد طرح است 
ــاره به برخى موارد ى كه  ــت نه محتوايى. پاكساز با اش ــكلى اس كه به صورت ش
ــت گفت: بيشتر اصالحات د ر شبكه بند ى ها است به طور مثال  نيازمند اصالح اس
ــبكه د ر يك زاويه يك  ــى و چارچوب هاى طراحى ش ــاس اصول هند س ما بر اس
ــكلى براى گذر د يگرى ايجاد شد ه است و  ــبكه از شهر را اصالح كرد يم و مش ش
ــى برايش پيش بينى نشد ه است. وى د ر پاسخ به  ــت كه د سترس يا پالكى بود ه اس
ــبكه ها است يا برخى پهنه بند ى ها  ــش كه تغييرات تنها د ر پالك ها و ش اين پرس
ــته  هم مورد بازنگرى قرار مى گيرند گفت: د ر پهنه بند ى ها هم تغييراتى وجود د اش
ــت  ــد ه اس به طور مثال د ر انتهاى يك گذر 6 مترى پهنه كار و فعاليت تعريف ش
ــت. اين مقام مسئول در شهرد ارى  كه امكان پذير نبود ه و جزو موارد اصالحى اس
ــه چرا با وجود كار ميد انى د ر طرح تفصيلى يك گذر 6 مترى  ــوص اين ك د ر خص
ــه  ــت گفت: به د ليل زمان بر بود ن پروس ــت قرار گرفته اس ــه كار و فعالي د ر پهن
ــال تصويب آن د ر كميسيون ماد ه 5 به  ــى، تصويب و ابالغ كه تنها يك س بررس
ــرى تغييرات د ر شهر ايجاد شد ه بود كه مطابق با مطالعات  طول انجاميد، يك س

قبلى ما نبود.
 ساختمان ها كوتاه و بلند ساخته شوند 



ــازى و طرح هاى شهرى تهران گفت: بر اساس طرح تفصيلى اگر  مد يركل شهرس
ــكل گرفته باشد با طى يك مسير قانونى  ــكونى يك معبر ش 60 د رصد بافت مس
ــاختمان ها نيزبه همان شكل احد اث خواهند شد و الزم نيست از ضوابط  مابقى س
ــهر  ــاز افزود: آنچه كه د ر طرح تفصيلى جد يد ش ــرح پيروى كنند. مجيد پاكس ط
ــت كه د ر ابتد ا بتوان اصولى از شهرسازى را كه  ــد ه اين اس تهران به آن توجه ش
ــهر را تضمين مى كند د ر طرح ها اجرا و د ر چارچوب آن ها ساير برنامه ها  حيات ش
ــازى براى حيات  ــاس اولين چيزى كه د ر اصول شهرس را تنظيم كرد و بر اين اس
شهرى تعريف مى شود ارائه و تأمين خد مات به ساكنان شهر است. وى با تأكيد بر 
ــب آن با پتانسيل محالت افزود: اگر بد ون حساب و كتاب  اهميت جمعيت و تناس
ــود و از اين رو بايد افزايش  ــود، مشكالت متفاوتى ايجاد مى ش جمعيت اضافه ش
ــه بود ه و براى آن  ــيل هاى محله و منطق ــب با ظرفيت ها و پتانس جمعيت متناس
محد ود ه افق پيش بينى شود كه اين امر د ر طرح تفصيلى انجام شد ه است. پاكساز 
اد امه د اد: د ر طرح تفصيلى پتانسيل موجود د ر نظر گرفته شد و خد مات بر اساس 

آن محاسبه شد تا بر اساس آن محاسبات جمعيت افق طرح پيش بينى شود.
ــتا اليه  ــهرى افزود: د ر اين راس ــاره به اليه هاى مختلف طرح هاى ش وى با اش
مالحظات اجتماعى، كالبد ى، زيست محيطى و ... از جمله اليه هايى است كه د ر 
اين طرح پيش بينى شد ه است. پاكساز با اشاره به خط افق و خط آسمان د رتعيين 
ــاختمان خاطر نشان كرد: از د يد صاحب نظران خط افق و آسمان  تعد اد طبقات س
ــيم و از همه بخواهيم كه از اين خط  ــت كه يك خط صاف بكش به اين معنا نيس
صاف تبعيت كنند چرا كه اين امر نه تنها جنبه علمى ند ارد بلكه جنبه حقوقى هم 
ــهروند ى كه مى خواهد يك طبقه بسازد بخواهيم كه حتما  ند ارد و نمى توان از ش
ــهرى افزود: از سويى د يگر  ــازى و طرح هاى ش ــازد. مد ير كل شهرس 5 طبقه بس
ــته  ــهرى معتقدند كه خط افق مى تواند هماهنگى د اش صاحب نظران طرح هاى ش
باشد و ساختمان ها با يك تناسب بلند و كوتاه ساخته شوند. وى خاطرنشان كرد: 
ــهرى برا ى جلوگيرى ازناهنجارى هاى  ــان طرح هاى ش از طرفى د يگر كارشناس
ــى از بلند و كوتاهى ساختمان ها پيش بينى هاى الزم را كرد ه اند به طورى كه  ناش
اگر 60 د رصد بافت شكل گرفته باشد با طى يك مسير قانونى مابقى ساختمان ها 
نيزبه همان شكل احد اث خواهند شد و الزم نيست از ضوابط طرح پيروى كنند.

 نقشه اصالحى طرح تفصيلى ارائه مي شود
ــهرد ارى تهران از ارائه نقشه هاى اصالحى طرح  ــازى و معمارى ش معاون شهرس
تفصيلى به كمسيون ماد ه 5 تا پايان سال خبر د اد و گفت: نقشه هاى اصالح شد ه 
ــهر تهران تا پايان اسفند ماه به كميسيون ماد ه 5  ــد ه طرح تفصيلى ش و تد قيق ش
ارائه مى شود. عليرضا جاويد با بيان اين مطلب گفت: با توجه به آن كه د ر ابالغيه 
ــازى طرح  ــال پايش، تد قيق و بهس ــال اول اجراى اين طرح، س طرح تفصيلى س
ــت، بنابراين د ر 6 ماهه نخست سال اهتمام ما بر اين بود كه شناخت  تفصيلى اس
از مشكالت احتمالى ناشى از اجراى طرح افزايش يافته و ساز و كارهاى رفع اين 

مشكالت را به د ست آيد.
ــكاالت احتمالى و پيگيرى فرايند قانونى آن د ر 6 ماهه  وى با بيان اينكه رفع اش
ــال نيز د نبال مى شود افزود: اميد واريم كه نقشه هاى اصالح شد ه و تد قيق  د وم س
ــود تا به كمسيون ماد ه 5  ــفند ماه سال جارى نهايى ش ــد ه طرح تفصيلى تا اس ش
ــرد ن اصالحات و تد قيق ها زمينه اجراى  ــود. جاويد افزود: با لحاظ ك ارائه داد ه ش
ــال 29 فراهم مى شود و اميد واريم كه اين طرح د ر  مطلوب تر طرح تفصيلى در س
ــود. معاون شهرسازى و معمارى شهرد ارى  ــال آيند ه بهتر از امسال اجرايى ش س
ــهرتهران،  ــران تصريح كرد: يكى از مهمترين مزايايى طرح تفصيلى جد يد ش ته
راهبرد ىـ  ساختارى بود ن اين طرح است كه موجب افزايش انعطاف پذيرى طرح 
ــت. به گفته وى د ر سال  ــد ه و امكان تد قيق و اصالح براى آن بوجود آمد ه اس ش
ــازى طرح د نبال خواهد شد،  اول اجراى اين طرح مراحل تد قيق و اصالح و بهس
عالوه بر اين هر 5 سال يكبار نيز طرح امكان اصالحى د ارد و هر پنج سال يكبار 
اين طرح براى تد قيق مجد د و انطباق با وضع موجود، مورد بررسى قرار مى گيرد 

كه اين امر نيازمند بهره مند ى از نظرات كارشناسان و مشاوران مربوطه است.

اشـاره: تقاضاى روزافزون انرژى در يك دهه گذشته باعث 
ايجـاد بازراهـاى محدودترى شـد كـه در آن صرفـاً توقف 
سـاده عرضـه انرژى بـه دليل تغييـرات جوى يـا تحوالت 
ژئوپلتيك باعث افزايش شـديد قيمت ها مى شود. حتى قبل 
از بـروز بحران مالى و ركود اقتصاد جهانى، بازارهاى انرژى 
دسـتخوش تغيير و تحول بودنـد. اكنون نيز محدوديت هاى 
زيرسـاختى و فنـى خطـرات ژئوپلتيك و سـرمايه گذارى را 
افزايش مى دهد و اين امر نوسـان قيمت و ترسـيم تصوير 
پيچيـده اى از مقـررات زيسـت محيطى درباره اسـتفاده از 
سـوخت هاى فسـيلى را به همراه دارد. درهمين حال ظهور 
بازيگـران جديـد كه در بخش انرژى و شـرايط ژئوپلوتيك 
نفـوذ دارند، نشـان دهنـده تهديدهـاى تـازه اى عليه نفوذ 

آمريكا در بازار جهانى انرژى است. چگونه؟
در دهه هـاى آينـده جمعيـت جهان از شـش ميليـارد به 9 
ميليارد نفر خواهد رسيد. وقتى جمعيت افزايش پيدا مى كند 
رشد اقتصادى و استانداردهاى زندگى در مناطق پرجمعيت 
باال مى رود و جامعه به منابع بيشـترى براى بقا احتياج پيدا 
مى كند. تالش براى رسيدن به منابع جديد براى تأمين اين 
نيازها به تشـكيل روش هـاى جديدى مى انجامـد كه زمينه 
را بـراى آينـده انرژى در جهـان مهيا مى كنـد. حتى قبل از 
افزايـش اخير قيمت نفت، جهان در مسـير بى ثباتى انرژى 
قرار داشـت. اكنون زمان آن فرا رسيده كه يك نظام جديد 
طراحى و سياسـت هاى جديدى ترسـيم شـود كه شـرايط 
اقتصادى و زيسـت محيطى، سياست خارجى و چالش هاى 
امنيتـى مرتبط با توليـد انرژى، حمل و نقل و مصرف را مورد 

توجه قرار دهد. چشم انداز انرژى پنج پارامتر دارد: 
1. تغيير در الگوى تقاضا، 

2. تغيير در منابع، 
3. نوسان قيمت و ناامنى سرمايه گذارى، 

4. اتحاد بازيگران جديد و مقررات مرتبط، 
ــراى اعمال محدوديت روى توليد كربن در  ــرات جوى و تالش ب 5. تغيي

جهان وابسته به سوخت هاى فسيلى. 

ــراى انرژى در 25  ــود تقاضا ب ــوى تقاضا: پيش بينى مى ش ــر الگ 1. تغيي
ــد افزايش پيدا كند. اما مصرف كنندگان  ــال آينده بين 40 تا 60 درص س
ــورهاى  ــته كش تغييرات عمدى در تقاضاى خود بوجود آورده اند. در گذش
عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى يا كشورهاى توسعه يافته 
ــط  ــن مصرف كنندگان انرژى بودند. اما امروزه اين جايگاه توس بزرگتري
ــعه و به ويژه هند، چين و خاورميانه گرفته شده  ــورهاى در حال توس كش
است. براساس تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى تقاضاى انرژى 
در كشورهاى غيرعضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى از شش 

آژانس بين المللى انرژى پيش بيني كرد

 چشم انداز بازار انرژى
جهان در 20 سال آينده
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ــال 2035 ميالدى  ــال 2009 به 10 هزار و 800 تن در س هزار و 600 تن در س
ــازمان همچنين 64 درصد تقاضاى  ــورهاى غيرعضو اين س ــيد. كش خواهد رس
ــاص خواهند داد در حالى كه اين  ــال 2035 را به خود اختص انرژى جهان در س
ــال 2009، 54 درصد بود. سازمان كشورهاى صادركننده نفت(اوپك)  رقم در س
ــال 2012  ــكه در روز در س تخمين زده كه تقاضاى نفت خام از 89,5 ميليون بش
ــيد. تقاضاى نفت در  ــال 2015 خواهد رس ــكه در روز در س به 92,9 ميليون بش
ــعه و همكارى هاى اقتصادى در سال هاى 2012  ــورهاى عضو سازمان توس كش
ــعه بخش اعظم  ــورهاى در حال توس تا 2015 بدون تغيير باقى خواهد ماند. كش
ــش تقاضاى نفت را به خود اختصاص خواهند داد. تقاضاى آنها 3,5 ميليون  افزاي
ــت كه از اين مقدار هند و چين 2,5 ميليون بشكه در روز را به  ــكه در روز اس بش

خود اختصاص مى دهند. 
ــاى نگران كننده يك دهه  ــرف نظر از پيش بينى ه ــر عرضه كنندگان: ص 2. تغيي
ــارف و غير متعارف  ــر از منابع متع ــت كه جهان پ ــر خوش اين اس ــته، خب گذش
ــت و گاز در خاورميانه،  آمريكاى التين  ــت. اما ديگر منابع متعارف نف انرژى اس
ــوخت هاى غيرمتعارف نظير نفت  ــيا قرار دارند. نيم كره غربى غنى از س و اورآس
شيل، شن هاى نفتى و نفت فوق سنگين است كه استخراج و پااليش آنها چالش 
ــت. نكته مهم اين است  بزرگى به ويژه در دوران محدوديت هاى توليد كربن اس
ــد و دليل آن اين  ــه انقالب نفتى آمريكا در دهه هاى آينده بعيد به نظر مى رس ك
ــور تمايل زيادى به توليد نفت غيرمتعارف  ــركت هاى نفتى اين كش ــت كه ش اس
ــت كه بخش  ــاى اخير آژانس بين المللى انرژى حاكى از اين اس ــد. برآورده دارن
ــا 2035 در خاورميانه  ــال هاى 2010 ت ــم توليد نفت از منابع متعارف در س اعظ
ــارف در اين دوره زمانى در آمريكاى  ــش اعظم توليد نفت از منابع غيرمتع و بخ
ــال 2011 توليد نفت خام جهان به دليل افزايش توليد  ــمالى خواهد بود. در س ش
ــارف ) و آمريكا(منابع غير متعارف)  ــتان، امارات و كويت(منابع متع عراق، عربس
ــد كه اين  ــكه در روز افزايش يافت. به نظر مى رس يك ميليون و 100 هزار بش
روند ادامه پيدا كند. اوپك در سال 2011 توليد خود را 2,5 ميليون بشكه در روز 
ــكه در روز آن را توليد كرد.  ــتان به تنهايى 1,2 ميليون بش افزايش داد كه عربس
ــرژى جهان كه در ژوئن  ــوم در گزارش آمارى خود از ان ــركت بريتيش پترولي ش
ــال 2020 توليد نفت جهان 49 ميليون  ــر شد، پيش بينى كرد: در س 2012 منتش
ــكه اى  ــكه در روز افزايش يابد كه تقريبا نيمى از توليد كنونى 93 ميليون بش بش
ــم انداز انرژى جهان از سوى آژانس بين المللى  ــت. چش جهان در حال حاضر اس
انرژى در سال 2011 حاكى از اين است كه پس از تغيير فاكتورهاى ريسك كه 
روى اجراى پروژه هاى نفتى باالدست تأثير مى گذارد، توليد نفت خام 29 ميليون 
بشكه در روز برآورد مى شود. بنابراين دليلى براى نگرانى درباره عرضه نفت وجود 
ــال 2020 بيش از 1,6 درصد  ــاالنه براى نفت تا س ندارد، مگر اينكه تقاضاى س

افزايش پيدا كند كه يك سناريو بعيد به نظر مى رسد. 
ــرمايه گذارى: تقاضاى رو به رشد در كنار عرضه  ــان قيمت و تأخير در س 3. نوس
ــام قيمت نفت را در  ــاى باالى تجهيزات و مواد خ ــدود در بحبوحه قيمت ه مح
ــا 2008 قيمت  ــال هاى 2003 ت ــا 2008 افزايش داد. در س ــال هاى 2006 ت س
ــال به نيم كاهش  ــيد اما ظرف يك س ــكه رس نفت به باالى صد دالر در هر بش
ــورهاى مصرف كننده به  يافت. وقتى قيمت ها افزايش مى يابد پول زيادى از كش
ــى آمارى بريتيش پتروليوم درباره  ــورهاى توليدكننده منتقل مى شود. بررس كش
ــان قيمت انرژى باعث از بين  ــان مى دهد: نوس انرژى جهان در ژوئن 2012 نش
ــراى ورود انرژى هاى جديد  ــده كه راه را ب ــرمايه گذارى در پروژه ها ش ــن س رفت
ــه از ملزومات اقتصادى براى  ــان مى دهد ك به بازار هموار مى كند. مطالعات نش
سرمايه گذارى كافى در بخش هاى نفتى باالدست اين است كه قيمت نفت حدود 

70 دالر در هر بشكه باشد. 
4. اتحاد بازيگران جديد و مقررات مرتبط: تحوالت ژئوپلتيك تاثير قابل توجهى 
ــنت  ــت و تجارت انرژى دارد. افزايش قيمت ها باعث احياى س ــد، قيم روى تولي
ــخت تر دولت ها روى آنها مى شود. گرچه در  ــدن منابع نفتى و كنترل س ملى ش
ــورها اقداماتى براى تجديدنظر روى اين روال قانونى (محدوديت هاى  برخى كش
ــرمايه گذارى  ــى به منابع طبيعى) محدوديت هايى را براى س دولتى روى دسترس

ايجاد كرده است. 
ــت روى توليد كربن در جهان  ــرات جوى و تالش براى اعمال محدودي 5. تغيي
ــيلى: تغييرات جوى مهمترين فاكتور در حذف كربن  ــته به سوخت هاى فس وابس
ــت. جهان براى تأمين 80 درصد تقاضاى انرژى خود به سوخت هاى فسيلى  اس
ــرمايه گذارى هاى جديد و  ــتگى به س ــراى اين كاهش اين وابس ــاج دارد. ب احتي
تكنولوژى هاى پيچيده احتياج است. استفاده از منابع انرژى كربن پايين در آينده 
ــرژى و روى آوردن به الگوهاى جديد ثبات  ــتم كنونى انتقال ان به تغيير در سيس
ــم انداز انرژى جهان  ــاج دارد. در پيش بينى آژانس بين المللى انرژى از چش احتي
ــت از آب درآيد تأثيرات فاجعه  ــال 2011 آمده است: اگر پيش بينى ها درس در س
ــان را تهديد مى كند  ــش بزرگى از جه ــطح آب درياها بخ ــار افزايش دما و س ب
ــالى، بروز بيمارى ها  ــيالب و خشكس ــث كمبود آب و مواد غذايى، بروز س و باع
ــراى واكنش به اين  ــود. دولت ها توان خود را ب ــاى تحميلى مى ش و مهاجرت ه
ــال  ــد. آلودگى هاى كربنى از 30,4 گيگاتن در س ــه كاهش مى بينن ــائل رو ب مس
ــال 2035 خواهد رسيد. توليد دى اكسيد كربن در  2010 به 36,4 گيگاتن در س
ــام بخش ها افزايش خواهد يافت و در اين ميان نيروگاه ها 2,3 گيگاتن كربن  تم
ــيد كربن توليد خواهند كرد. اين دو  ــش حمل و نقل 2,1 گيگاتن دى اكس و بخ
بخش 75 درصد آلودگى ناشى از حاملهاى انرژى را به خود اختصاص مى دهند. 
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اشـاره: چند وقتي اسـت كه اعضاي شـوراي اسالمي شـهر تهران مصمم شـده اند تا به نازيبايي هاي شـهري پايان دهند و الگويي براي 
نماهاي ساختمان معرفي كنند. اما هنوز الگو مشخص نشده كه به ناگاه طرحي با عنوان الزام شهرداري پايتخت به رعايت اصول معماري 
اسـالمي– ايراني و زيباسـازي نما و منظر ساختمان هاي شهري در دستور كار شوراي پايتخت قرار گرفت و قيد يك فوريت آن را تصويب 
هم كردند. رسيدگي به جزييات اين طرح به دليل اختالف نظر اعضاي شوراي شهر باعث شد تا اين طرح براي بررسي كارشناسي بيشتر 
به كميسـيون عمران شـورا برگرداننده شـود و پس از آن دوباره براي تصويب به صحن پارلمان شـهري آورده شود. البته نظم بخشيدن 
به نماي شـهر امري مورد تأييد اسـت اما اينكه شـاخص ها و مؤلفه هاي معماري ايراني و اسالمي چيست و تا چه ميزان مي توان مالكان و 
سـازندگان سـاختمان ها را وادار به رعايت الزامات تصميم احتمالي شـورا كرد، جاي بحث دارد. به ويژه اينكه رييس شوراي شهر تهران 
پيشـنهاد حذف شيشـه و سـنگ و كامپوزيت از نماهاي شهري و سـاختمان ها را مطرح كرده تا به گفته او لباس ساختمان هاي پايتخت از 
جنس كاشـي و آجر باشـد. از سوي ديگر زمزمه هاي انتقادي از نماهاي شـهري هم شنيده مي شود و شايد تصويب طرح شوراي پايتخت 
باعث شـود تا ديگر شـهرها هم دسـت به تصميم هاي جديدي بگيرند. تا فرصت باقي اسـت پيشـنهاد مي كنيم كارشناسـان، طراحان، 
مهندسـان و فعاالن در بخش نماي سـاختمان دسـت به قلم شده و تا دير نشده نظرات خود را مطرح كنند. وگرنه از قديم هم گفته اند كه 

چه زود دير مي شود. گزارش ويژه پنجره ايرانيان را بخوانيد:

چالش بر سر الگوي مطلوب ساختمان و نماي شهر باال مي گيرد؟
كاشي و آجر به جاي سنگ، شيشه و كامپوزيت
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ش
زار

گ
شهروندان غصه دار مي شوند

ــهر  ــوراي ش ــيون فرهنگي اجتماعي ش رئيس كميس
ــان  ــهري گفت: انس تهران با انتقاد از فضا و منظر ش
ــود. ــگاه مي كند غصه د ار مي ش ــهر ن وقتي به اين ش

عليرضا د بير عضو هيئت رئيسه شوراي شهر تهران د ر 
ــي طرح الزام شهرد اري به رعايت اصول  جريان بررس
ــازي نما و منظر  ــالمي - ايراني و زيباس ــاري اس معم
ــي به ويژه د ر د وران  ــهري، با بيان اينكه فرهنگ معماري ايران ــاختمان هاي ش س
ــالمي يكي از گرانبهاترين و با ارزش  ترين ميراث هاي تاريخ بشري است گفت:  اس
ــان د يگري مورد  ــه د ار امروز بيش از هر زم ــن معماري اصيل و ريش ــفانه اي متأس
تهاجم قرار گرفته و نه تنها به آن پرد اخته نشد ه بلكه مورد غفلت و فراموشي قرار 
ــود جويان د ر احد اث ابنيه به سبك هاي د يگر معماري  ــت. او اد امه د اد: س گرفته اس
كه عمد تًا با فرهنگ اسالمي ما د ر مغايرت است، روي آورد ه اند و هرج و مرجي را 
باعث شد ه اند و نتيجه آن بي هويتي د ر عموم شهرها خصوصا د ر كالنشهر تهران 
ــت. وي در اد امه با بيان اينكه ما بايد د ر تصويب قوانين تأمل كنيم كه د ر اجرا  اس
ــور هم مشاهد ه مي كنيم تصميمات  ــرعت بيشتري د نبال شوند گفت: د ر كش با س
عجوالنه  د ر اجرا با مشكل روبرو مي شود. د ر يكي از ماد ه هاي اين طرح ممنوعيت 
استفاد ه از كامپوزيت مطرح شد ه، اما هيچ جزئياتي بيان نشد ه است. د بير د رخواست 
ــورا مجموعه كاملي د ر اين رابطه تد وين شود تا  ــه ماهه به ش كرد: طي فرصتي س

ضمانت اجرايي نيز د اشته باشد.

الگو چيست؟
ــوز تعريف  ــه اينكه هن ــاره ب ــاد م هم با اش ــول خ رس
مشخصي از معماري اسالمي به د ست نيامد ه گفت: ما 
ــخص كنيم معماري اسالمي يعني چه و  بايد اول مش
ــاخص هاي آن چيست. وقتي هنوز اين مسئله براي  ش
ــت ما چگونه د ر اين  ــان معماري روشن نيس كارشناس

زمينه شاخص ارائه كنيم.

ــيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران نيز  ــجد جامعي عضو كميس احمد مس
ــالمي بر اساس منطقه و نوع شهروند فرق  ــاره به اينكه معماري اس د ر اد امه با اش
ــود، با د يگر كشورها متفاوت  ــاخته مي ش ــاجد ي كه د ر ايران س مي كند، گفت: مس
ــجد ي كه د ر زاهد ان ساخته مي شود، با گيالن متفاوت است، زيرا  است؛ حتي مس
ــهر مقد م بر  ــي د ارند. وي با بيان اينكه ش ــي و فرهنگي متفاوت ــات تاريخ متقضي
ــهروند نيست، گفت: شهر اسالمي با شهروند اسالمي تحقق پيد ا مي كند و بايد  ش

به نسبت نيازهاي انساني شهرمان را بسازيم.

شاخص نداريم اما مشكل را حل مي كنيم
ــران در اد امه  ــهر ته ــوراي ش مهد ي چمران رئيس ش
ــالمي به شعر  ــبيه معماري ايراني - اس ــه با تش جلس
ــر ايراني را  ــاخص هاي هن حافظ گفت: نمي توانيم ش
ــاخص هاي  ــخص كنيم همانطور كه نمي توان ش مش
ــد بر اينكه  ــخص كرد. وي با تأكي ــعر حافظ را مش ش
هد ف از ارائه اين طرح تعريف شاخص ها نيست گفت: 
ــار بگذاريم به طور  ــت را كن ــا مي خواهيم اعمالي كه ضد اين معماري غني اس م
ــت يا نماي  ــكوني صحيح نيس ــتفاد ه از كامپوزيت در نماي خانه هاي مس مثال اس
ــه چه نسبتي با معماري ايراني د ارد. رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه  شيش
ــاختمان هاي د ولتي كه بايد سمبل و نماد  ــفانه ساختمان هاي شهرد اري و س متأس
ــانه اي از اين معماري ند ارد خاطرنشان  ــد را هيچ نش ــالمي باش معماري ايراني اس
ــاختمان وزارت نيرو و مسكن  ــهرد اري مناطق 10، 7 و 9 يا س ــاختمان ش كرد: س
ــالمي ند ارند، حتي ساختمان  ــازي هيچ شاخصه اي از معماري ايراني اس و شهرس

ــهرد اري مركز. وي گفت: چرا بايد تمام نماهاي شهر ما را از نماد هاي  ــورا و ش ش
شيشه اي و آهني پر كنند؟ او تأكيد كرد: ما اگر د نبال تعريف شاخص ها باشيم، 30 
سال ديگر هم به شاخص د ست پيد ا نمي كنيم. چمران اد امه د اد: تمام اين نماهاي 
شيشه اي د ر زمان رخ د اد ن يك انفجار به تركش تبد يل مي شوند يا د ر هنگام رخ 

د اد ن زلزله خطرآفرين هستند.

نماي شهر آشفته است و ناهنجار
ــجو نيز د ر اد امه اين جلسه با بيان اينكه  ــرو د انش خس
نماي شهر ما بسيار آشفته و ناهنجار است گفت: ميزان 
آشفتگي ها به حد ي باال رفته كه د خالت را مي طلبد و 
ما نمي توانيم به صرف اينكه بگوييم هر كسي بر خانه 
خود مالكيت د ارد و بنابراين هر طور نمايي تهيه كند. 
وي با اشاره به اينكه معماري اسالمي ايراني موضوع 
ــت گفت: اين طرح حد اقل كاري است كه براي كاهش اين  ــيار پيچيد ه اي اس بس
ناهنجاري ها مي توانيم انجام د هيم و نقطه آغازين كار است. او اد امه د اد: مطمئنا با 
اين نوع طرح ها آشفتگي نماهاي تهران چاره نمي شود. حسن بياد ي نيز ساماند هي 
ــازي د انست و گفت: نقش فرهنگ د ر اين  ــهري را ملزم به فرهنگ س نماهاي ش
زمينه بسيار پررنگ است.همچنين معصومه آباد د ر اد امه با بيان اينكه وقتي قوانين 
باال د ستي د ر اين زمينه وجود د ارد چرا چنين طرحي د ر شورا بايد ارائه شود افزود: 
تغيير رويه د ر بررسي طرح هاي اجتماعي و ساير طرح ها صحيح نيست. چمران د ر 
ــي كنيم. مرتضي طاليي نيز د ر اد امه  ــخ به وي گفت: نبايد د ر طرح ها گروكش پاس
ــان با نگاه كرد ن به نماي پايتخت غصه د ار مي شود  ــه با اشاره به اينكه انس جلس
ــت: بايد د يد اين طرح مي تواند انتظارات اوليه ما را برآورد ه كند. د ر اد امه خاد م  گف
ــاماند هي منظر شهري د وباره د ر كميسيون  ــت كرد اين طرح با رويكرد س د رخواس
ــه اي برا انتخابات  ــرد كه اعضا با فرصت يك هفت ــران مورد بازنگري قرار گي عم
ــي بر متن موافقت كرد ند. چمران نيز د ر اين  ــتي بر اين طرح و ويرايش عنوان د رس
رابطه گفت: اين طرح ها سال ها عقب افتاد ه و سازمان هاي متولي د ر خصوص آن 

كم كاري كرد ه اند حاال يك هفته د يگر نيز آن را به تأخير بياند ازيد. 

جزييات طرح شورا از زبان رييس شورا
ــوراي شهر تهران با اعالم اينكه محد ود يت هاي براي استفاد ه از كامپوزيت  رئيس ش
ــت  هاي  ــود گفت: همچنين سياس ــكوني ايجاد مي ش ــاختمان هاي مس د ر نماهاي س
ــد ه است.مهد ي  ــتفاد ه از مصالح ايراني همچون آجر پيش بيني ش ــويقي براي اس تش
ــه مصالحي كه د ر  ــد ه از جمل ــه تاكيد ش ــرح به چند نكت ــت: د ر اين ط ــران گف چم
ــاهد بكارگيري بي رويه مصالحي  ــهري بكار مي روند. متأسفانه ش ــاختمان هاي ش س
ــرد: كامپوزيت هاي  ــتيم. او تأكيد ك ــكوني هس همچون كامپوزيت د ر خانه هاي مس
ــاري و كارخانه ها كاربرد د ارند، اما كارايي  ــاختمان هاي اد اري - تج آلومينيومي د ر س
براي منازل مسكوني ند ارند و با نظام هند سي معماري و هويتي معماري ما د ر تضاد 
ــكوني بزرگ و يا كوچك بكار گرفته شوند. چمران  ــتند و نبايد د ر واحد هاي مس هس
ــاختمان هاي د يگر نيز  ــد ن اين مصالح د ر س ــتفاد ه ش افزود: همچنين براي كمتر اس
عوارضي براي آن تعريف شد ه است. وي اد امه د اد: براي كاربرد بيشتر مصالحي كه با 
معماري خود ما همخواني د اشته باشد مانند آجر تخفيفي د ر عوارض پيش بيني شد ه 
ــت هاي تشويقي تعريف مي شود. مرد م نيز از اين مصالح استقبال مي كنند  و يا سياس
ــان كج و معوج مي شود و مشكالت زياد ي  زيرا برخالف كامپوزيت هايي كه لبه هايش
را به همراه د ارد و نماي نامناسبي براي فضاي شهري ايجاد كرد ه شكل زيباتري به 
شهر مي د هد. رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به بخش هاي د يگر اين طرح گفت: 
ــازها بر روي نماهاي ساختمان ها هر  ــد ن ساخت و س در حال حاضر بعد از نهايي ش
كاري انجام مي شود، از نصب كولر گازي و آبي گرفته تا كانال هاي عجيب و غريب 
كه تأثيرات بد ي د ر فضاي شهري مي گذارد.وي با تأكيد بر اينكه اين موضوع پيش از 
اين نيز طي بخشنامه هايي ممنوع شد ه بود، افزود: در طرح معماري ايراني- اسالمي 

بر موضوع نظارت بر ساختمان ها پس از صد ور پروانه كار تأكيد شد ه است.
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مشكل نماهاي شهري را حل كنيم
ــور هم شنيد ني است  ــي ساختمان هاي كش ــازمان نظام مهند س واكنش رئيس س
ــاختمان هاي پايتخت را بايد با همكاري تمامي  ــت: مشكل نماهاي س كه گفته اس
ــوپ به زمين يكد يگر بود. ــئول حل كرد و نبايد به د نبال اند اختن ت ــاي مس نهاد ه

مهد ي هاشمي با اشاره به انتقاد هاي اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به نماهاي 
ساختمان هاي شهر تهران گفت: اين اشكال وارد است وبه جاي پيد ا كرد ن مقصر 
و اند اختن توپ به زمين هم د يگر بايد مشكل را حل كنيم. وي اد امه د اد: مسئوليت 
اين كار با وزارت راه و شهرسازي است و بايد به همراه مجلس نقش مطالبه گري 
ــهرد اري ها نيز مجري باشند البته اميد واريم با  ــازمان مهند سي و ش را ايفا كند و س
ــكل برطرف شود. به گفته  ــئول اين مش هم افزايي اصولي و منطقي نهاد هاي مس
هاشمي د ر زمينه نماهاي ساختماني نبايد براي آغاز كار، به د نبال تعريف ايد ه آل ها 
ــهري را پيش برد. رئيس سازمان  ــاماند هي نماهاي ش بود بلكه بايد گام به گام س
ــورد ر اد امه با اشاره توقف صد ور شناسنامه فني  ــي ساختمان هاي كش نظام مهند س
گفت: وزارت مسكن وشهر سازي بايد د ر اين زمينه جد ي تر موضوع را د نبال كند 
ــي بخواهد با سرعت بيشتري صد ور  ــور، شهرد اري و نظام مهند س و از وزارت كش

شناسنامه فني را آغاز كنند .

از معماري اسالمي فاصله گرفته ايم
ــهر تهران از معماري  ــفانه معماري ش ــهرد اري تهران گفت: متأس ــخنگوي ش س
ــوراي  ــت. محمد هاد ي ايازي در مورد انتقاد اعضاي ش ــالمي فاصله گرفته اس اس
شهر مبني بر فاصله گرفتن نماهاي ساختمان هاي شهر تهران از معماري اسالمي 
ــازي تهران انتقاد د اريم. وي افزود: هم  گفت: ما خود مان هم از معماري و شهرس
اكنون بسياري از نماهاي ساختمان هاي تهران از شيشه، كامپوزيت و سنگ است، 
ــت و  ــي بود ه اس ــالمي بعضا با آجر و كاش د ر حالي كه معماري اصيل ايراني و اس
ــود. او تأكيد كرد: ولي د ر بخش نماهاي فرهنگي و محيطي  اين خالء د يد ه مي ش
پايتخت اقد امات خوبي براي ترويج فرهنگ اسالمي و ايراني مطرح شد ه كه مورد 
تشويق و تقد ير شهروند ان قرار گرفته است. معاون اجتماعي و فرهنگي شهرد اري 
ــهر تهران 1843 مسجد د اريم كه بسياري  ــت: هم اكنون د ر ش تهران اظهار د اش
ــته و گنبد ند ارند. او با بيان اينكه مسجد را مرد م و د ستگاه هاي  از آنها حتي گلد س
د ولتي مي سازند، ولي بايد اين مسجد نشان د اد ه شود چرا كه نشان د هند ه معماري 
ايراني و اسالمي است، افزود: شهرد اري هم اخيرا مساجد ي كه د ر فضاهاي پر ترد د 

شهر است را زيباسازي و بازسازي كرد ه است.

ساخت و ساز در اسپانياي بحران زده در ركود فراگير
از هنگامى كه بحران اقتصادى وخيم كنونى اسپانيا با تركيدن حباب مسكن در سال 
2008 ميالدى آغاز شد، روند ساخت و ساز در اين كشور جنوب غربى اروپا همچنان 
ــپانيا با انتشار گزارشى  ــاختهاى اس ــت.وزارت امور زيرس در حال افول و كاهش اس
ــت سال جارى ميالدى فقط 32 هزار و 156 مجوز  اعالم كرد: در طول 8 ماه نخس
ساخت واحد مسكونى در اين كشور صادر شده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
ــال جارى،  ــان مى دهد. از ميان مجوزهاى صادره در س قبل 41 درصد كاهش نش
ــكونى انبوه ساز و 31/8 درصد  ــاخت 21 هزار و 946 واحد مس 68/2 درصد براى س
ــكونى انفرادى بوده كه به ترتيب نسبت به  ــاخت 10 هزار و 154 واحد مس براى س
ــته 46 و 17/7 درصد كمتر است.بر اساس اين گزارش، در  ــابه سال گذش مدت مش

ــكونى جديد با همين روند در طول چهار  ــاز واحدهاى مس ــاخت و س صورتى كه س
ــته باشد، كل اين واحدها در طول سال به 48 هزار و  ــال هم ادامه داش ماه بعدى س
ــازى در  ــد كه پايين ترين رقم تاريخى از زمان آغاز آپارتمان س 300 واحد مى رس
ــپانيا است. پيش از اين، پايين ترين رقم ساخت واحدهاى مسكونى آپارتمانى در  اس
ــور جنوب غربى اروپا مربوط به سال 2011 ميالدى بود كه در آن 78 هزار  اين كش
ــاخت و ساز در سال جارى نسبت به آن  ــاخته شده بود اما ميزان س و 286 واحد س
ــاخت و ساز در سال جارى ميالدى در واقع يك  38/3 درصد كاهش دارد. ميزان س
ــاخت واحدهاى مسكونى آپارتمانى در اسپانيا است كه در  هجدهم باالترين رقم س
ــيد. پس از همين  ــال 2006 ميالدى به ميزان 865 هزار و 561 واحد به ثبت رس س
ــور اروپايى دچار حباب مسكن شد و بخش ساخت و ساز آن  ــال بود كه اين كش س
ــال گذشته بطور مداوم  ــش س همچون"بوم"عمل كرد، به گونه اى كه در طول ش
ــال از ميزان ساخت و ساز آن كاسته شده است.ساخت بيش از نياز واحدهاى  هر س
ــت كه هم اكنون بيش از 700  ــكن موجب شده اس ــكونى و تركيدن حباب مس مس
ــپانيا روى دست شركتهاى سازنده  ــكونى آماده فروش در سراسر اس هزار واحد مس
ــال 2007  ــبت به س ــوم نس ــكن نيز به كمتر از يك س و بانكها مانده و قيمت مس
ــكن، همچنان خريدار  ــت. اما با وجود كاهش شديد قيمت مس ــيده اس ميالدى رس
ــردم اعتقاد دارند اين روند همچنان ادامه خواهد  ــى در بازار وجود ندارد زيرا م چندان
ــود خانه هاى فراوان آماده فروش، عدم  ــد. وج يافت و قيمت خانه ارزانتر خواهد ش
اعطاى وام از سوى بانكها براى خريد خانه و نيز، گسترش بحران بيكارى در اسپانيا 
ــكونى است.  ــه عامل اصلى تداوم ركود و بى رغبتى مردم به خريد واحدهاى مس س
بحران اقتصادى وخيم اين كشور اروپايى موجب شده است از يكسو، مردم اطمينان 
ــوى ديگر، با افزايش نرخ تورم و  ــغلى خود نداشته باشند و از س چندانى به آينده ش
كاهش درآمدها، از عهده خريد خانه برنيايند.بحران بيكارى اسپانيا هم با نرخ بيش 
ــده است تاكنون بيش از پنج ميليون و 700 هزار نفر در اين  از 25 درصد موجب ش
ــرايط به گونه اى بر بازار مسكن  ــور اروپايى كار خود را از دست بدهند. اين ش كش
تاثير گذاشته است كه حتى كسى رغبت به بازسازى و تعمير خانه ها هم ندارد.طبق 
گزارش وزارت امور زيربنايى اسپانيا، مجوز بازسازى يا توسعه واحدهاى مسكونى در 
ــال جارى ميالدى در اين كشور نسبت به مدت مشابه سال  ــت س طول 8 ماه نخس
ــت فقط 16 هزار و 63 مجوز  ــته و از ماه ژانويه تا آگوس قبل 20 درصد كاهش داش

تعميرات در سراسر كشور صادر شده است.
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فراز و فرود بازار مسكن در برنامه چهارم

  سال ششم   شماره 62    آذر ماه 1391
121

اشـاره: سـرانجام گزارش نظارتي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري از وضعيت بازار مسـكن و هزينه اي كه خانوارهاي 
ايراني در فاصله سال هاي 1384 تا 1389 پرداخته اند، رونمايي شد. گزارشي مهم كه نشان مي دهد هنوز يك سوم درآمد خانوارهاي ايراني 
به مسـكن اختصاص دارد و قيمت مسـكن در طول زمان اجراي برنامه چهارم توسـعه، دسـت كم 5 بار پرش داشـته است. البته اين گزارش 
تأييد مي كند كه افزايش قيمت مسـكن در اين سـال ها پس از توقف پرداخت تسـهيالت خريد مسـكن و آغاز طرح مسـكن مهر تا اندازه اي 

فروكش كرده است.
ساخت واحدهاى مسكونى كوچك و انبوه، تشويق بخش خصوصى به سرمايه گذارى در بخش مسكن، كاهش زمان و هزينه ساخت با تكيه بر 
سيسـتم هاى پيش سـاخته، تشويق و حمايت بيشتر از انبوه سازان در ساخت مسكن، افزايش و ارائه تسهيالت سهل و آسان توسط بانك  ها 
در تأمين مسـكن گروه  هاى هدف، اسـتفاده از فناورى  هاى پيشـرفته و صنعتى در ساخت مسـكن، جلوگيرى از نوسانات شديد قيمت مسكن 
در بازارهاى مالى و سـوء اسـتفاده رانت خواران و البته تأكيد بر گسـترش ساخت مسكن مهر با توجه به استقبال مردم از جمله پيشنهادهايي 
اسـت كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي مديريت بازار مسـكن در سال هاي آينده مطرح كرده است. اين گزارش 

را بخوانيد:



در جديدترين گزارش نظارتى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست 
جمهورى از عملكرد 6 ساله اجراى برنامه چهارم (84 تا 89) درباره سهم مسكن 
ــان دهنده ميزان سهم هزينه  ــاخص نش ــت: اين ش از كل هزينه خانوار آمده اس
ــت و به طور متعارف يك سوم از درآمد  ــبد هزينه خانوارها اس ــكن از كل س مس
ــال  هاى برنامه چهارم  ــاخص طى س خانوارها را به خود اختصاص مى   دهد. اين ش
توسعه بين 29/5 تا 33/3 درصد متغير بوده كه با روند پيش بينى شده در برنامه، 
اندكى تفاوت دارد. در سال 1389 سهم مسكن از كل هزينه  هاى خانواده شهرى 
ــبت به ابتداى برنامه چهارم توسعه 22 درصد و  ــيده كه نس به رقم 33 درصد رس
نسبت به سال 1388 به ميزان 5/7 درصد رشد داشته است. از منظر متوسط زمين 
يك واحد مسكونى هم بايد گفت كه اين شاخص ميزان متوسط استفاده از زمين 
ــان مى   دهد كه در طول برنامه روند كاهشى براى  ــكونى را نش براى هر واحد مس
اين شاخص پيش بينى شده بود. بررسى عملكرد اين شاخص طى سال هاى برنامه 
ــانگر تحقق ارقام پيش بينى شده است. در سال1389 متوسط زمين يك واحد  نش
مسكونى به ميزان 67/8 متر مربع كه نسبت به ابتداى برنامه چهارم توسعه (68 
ــبت به سال1388 ( 62 متر مربع) به  متر مربع) به ميزان 35 درصد كاهش و نس
ــته است. به اين ترتيب، ميانگين زيربناى هر واحد  ميزان 0/9 درصد افزايش داش
ــكونى در سال 1389برابر با 129 متر مربع كه نسبت به ابتداى برنامه چهارم  مس

توسعه (121 متر مربع) به ميزان 7/5 درصد و همچنين نسبت به سال 1388
 ( 125 متر مربع) به ميزان 3/2 درصد بيشتر رشد داشته است.

 پيشنهادها براي بهبود وضعيت بخش مسكن
1. ساخت واحدهاى مسكونى كوچك و انبوه از طريق امكانات موجود.

ــتر در اجراى مقررات ملى ساختمان در ساخت واحدهاى  2. كنترل و نظارت بيش
مسكونى شهرى و روستايى.

ــرمايه گذارى در بخش مسكن براى گروه  هاى  ــويق بخش خصوصى به س 3. تش
هدف در برنامه.

ــاخت سكونتگاه ها و ممانعت از احداث  ــايى و مكان يابى مناسب براى س 4. شناس
سكونتگاه ها در مناطق پرخطر و سانحه خيز.

5. كاهش زمان و هزينه ساخت با تكيه بر سيستم  هاى پيش ساخته.
6. تشويق و حمايت بيشتر از انبوه سازان در ساخت مسكن.

7. جلوگيرى از توسعه سكونتگاه هاى غير رسمى در اطراف كالن شهرها.
ــهيم در  ــاختمان به عنوان عامل نظارتى س ــتفاده از بيمه كيفيت س 8. ملزم كردن اس

خسارات.

ــط بانك  ها در تأمين مسكن  ــان توس ــهل و آس ــهيالت س 9. افزايش و ارائه تس
گروه  هاى هدف.

10. استفاده از فناورى  هاى پيشرفته و صنعتى در ساخت مسكن.
ــازى مصالح و ابزار  ــاغل و استانداردس ــانى ش 11. ارتقاى مهارت فنى نيروى انس

ساخت در بخش مسكن.
ــديد قيمت مسكن در بازارهاى مالى و سوء استفاده  12. جلوگيرى از نوسانات ش

رانت خواران.
13. گسترش ساخت مسكن مهر با توجه به استقبال مردم.

 قيمت مسكن در برنامه چهارم 5 مرحله گران شد
ــاس تازه ترين گزارش نظارتى از 6 سال اجراى برنامه چهارم توسعه، قيمت  براس
ــكن در پنج مرحله به طور چشم گير افزايش يافته است. در تازه ترين گزارش  مس
ــش سال  ــت جمهوري از ش نظارتى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياس
ــت: به  ــد قيمت ها و تورم آمده اس ــعه در بخش رون ــه چهارم توس ــراى برنام اج
ــاه 1384)، قيمت بنزين، نفت گاز،  ــون تثبيت قيمت ها ( مصوب تيرم موجب قان
ــرق، آب، نرخ خدمات  ــاير فرآورده  هاى نفتى، گاز، ب ــفيد، نفت كوره و س نفت س
ــال هاى 1384 و 1385 در  ــتى در س ــوالت پس فاضالب، ارتباطات تلفنى و مرس
ــهريور 1383 ثابت ماند. در سال هاى 1386 و 1387  ــطح قيمت  هاى پايان ش س
ــن كاالها و خدمات از جمله بنزين،  ــاس قانون بودجه، قيمت برخى از اي و بر اس
ــيگار، نوشابه و برخى خدمات افزايش يافت. همچنين نرخ تورم  آب، برق، گاز، س
ــى  ــات مصرفى و توليدكننده كه طى دوره 87-1385 با روند افزايش كاال و خدم
مواجه بوده اند، در سال 1388 روند شديدا كاهشى پيدا كردند به طورى كه رشد 
ــاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى از 25/4 درصد در سال 1387 به 10/8  ش
ــاخص بهاى توليد كننده از 20/9 درصد به 7/4  ــال 1388 و رشد ش درصد در س

درصد تقليل يافته است.
ــهود است؛ مخصوصا در بخش مسكن كه  ــال 89 نيز مش اين روند كماكان در س
به صورت مجزا بدان اشاره خواهد شد. بيشترين تورم در سال 89 مربوط به گروه 
ــت كه بيشتر ناشى از افزايش  ــت و درمان» معادل 19/9 درصد بوده اس « بهداش

تعرفه  هاى پزشكى در اين سال مى   باشد.
ــكن كه از ابتداى سال 1382  ــده است: ركود بازار مس در اين گزارش تصريح ش
ــال 1381 آغاز شده بود و تا ارديبهشت سال  ــكن در س در پى افزايش قيمت مس
ــت از اسفند سال 1384 با رونق بازار معامالت به سرعت و طى  1385 ادامه داش
ــهريور و آذر  ــال 1385 و ش ــهريور و آذرماه س پنج مرحله به ترتيب در خرداد، ش
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ــد. به دنبال افزايش  ــمگير قيمت  ها مواجه ش ــكن با افزايش چش 1386، بازار مس
ــفته بازى در كنار تقاضاى مؤثر اين بخش  ــديد قيمت  هاى مسكن، تقاضاى س ش
ــاخص بهاى كاالها و  ــد ش به وجود آمد. افزايش هزينه  هاى اجاره فراتر از نرخ رش
ــد كه تا قبل از  ــات مصرفى منجر به افزايش تقاضاى مؤثر در اين بخش ش خدم
آن، دچار ركود فرو شده، نرخ تورم در بخش « تعميرات و خدمات ساختمانى» در 

سال 1387 به 34/7 درصد رسيد كه طى ساليان گذشته بى سابقه بود. 
ــل فقدان قدرت خريد الزم  ــكن، به دلي ــس از باال رفتن غير متعارف قيمت مس پ
جامعه و كاهش ارزش نسبت تسهيالت بانكى به بهاى مسكن، تقاضاى مؤثر در 
ــيه سود سفته بازى كاهش يافت. كاهش انگيزه سفته  اين بخش و بنابراين حاش
ــت مؤثر دولت مبنى  ــود و به دنبال سياس بازى در اين بخش به دليل كاهش س
ــته سياستى- نظارتى بانك مركزى) و هدايت  بر محدود كردن طرف تقاضا ( بس
تسهيالت به سمت ساخت مسكن بوده است كه اثر آن در سال 1388 به وضوح 
ــده مسكن در  ــوي ديگر، حذف قيمت زمين از قيمت تمام ش ــود.از س ديده مى   ش
ــهيالت خاص جهت كنترل سير صعودى و فزاينده  ــكن مهر و ارائه تس طرح مس
ــال مؤثر افتاد كه تورم در بخش « تعميرات و  ــكن به حدى در اين س قيمت مس
ــاليان اخير ( 9/5 درصد) مى   رسد.  ــاختمانى» به پايين ترين حد طى س خدمات س
ــكن غيرشخصى» و « ارزش اجارى  اين وضعيت در گروه  هاى « اجاره بهاى مس
مسكن شخصى» در سال 88 نيز مشهود است. البته سياست  هاى دولت در بخش 
مسكن به قدرى مؤثر واقع شد كه اثرات آن در سال 89 نيز به خوبى مشهود شد.

ــاخص بهاى گروه «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت  ها» كه در سال 88،  ش
ــت، در سال 89 فقط به ميزان 7/3 درصد باالتر  معادل 12/2 درصد افزايش داش
ــال قبل بود. البته الزم به ذكر است كه در همين گروه قيمت  رفت كه كمتر از س
گاز مصرفى خانگى 24/7 درصد، گازوئيل مصرف خانگى 352 درصد ، نفت سفيد 
ــيلندر 60/6 درصد افزايش  ــده در س مصرف خانگى 66/3 درصد و گاز عرضه ش
ــه ماه  يافت كه علت اصلى آن تاثير اجراى فاز اول طرح هدفمندى يارانه  ها در س

انتهايى سال 89 بوده است.

 13 پيشنهادها براي مديريت نقدينگي و تورم
ــمت فعاليت  هاى مولد: تورم در وهله  كنترل و جذب نقدينگى و هدايت آن به س
اول ناشى از افزايش نقدينگى است و مقابله با آن قبل از هر چيز مستلزم كنترل 
ــمت فعاليت  هاى مولد اقتصادى است. برخى  و جذب نقدينگى و هدايت آن به س

از راهكارهايى كه مى   تواند در اين رابطه دنبال شود عبارتند از:

1. سوق دادن منابع مالى به سمت فعاليت  هاى مولد اقتصادى.
2. فروش اوراق مشاركت ( مخصوصا اوراق مربوط به بخش نفت و گاز) از سوى 

بانك مركزى با سود متناسب با تورم، به منظور جذب و هدايت نقدينگى.
3. تعيين سود سپرده  هاى بلندمدت بانك  هاى تجارى به شكل رقابتى.

ــته به منظور جلوگيرى از اعطاى وام مجدد به  ــركت  هاى ورشكس 4. بازتعريف ش
آنها.

5. جمع آورى مطالبات معوقه بانك  هاى دولتى و خصوصى.
6. ضرب سكه  هاى جديد و فروش آن در بازار به منظور جمع آورى بخش مهمى 

از نقدينگى.
ــات پولى و بانكى كه  7. تقويت نقش نظارتى بانك مركزى بر روى كليه مؤسس

در ارتباط با تزريق نقدينگى در اقتصاد ايران نقش دارند.
8. تالش بانك مركزى در جهت كنترل روند فزاينده پايه پولى از طريق مديريت 
ــاى خارجى خود، تعديل بدهى  هاى بانك  ها به  ــر منابع و ذخاير ارزى و دارايى  ه ب

بانك مركزى و اجتناب از دادن خطوط اعتبارى جديد.
ــد بهره ورى  ــد نهاده محور به رش 9. افزايش بهره ورى عوامل توليد و گذار از رش

محور.
ــتر بر منابع بخش  ــتم تأمين مالى غير تورمى و تأكيد بيش 10. بهره گيرى از سيس

خصوصى و سرمايه گذارى.
ــن نقدينگى بنگاه هاى اقتصادى از طريق منابع مالى بخش خصوصى با  11. تأمي
ــود توافقى بين بنگاه هاى اقتصادى و دارندگان منابع، اين مهم مى   تواند بخش  س
ــود، را در  ــكل ذخيره احتياطى نگهدارى مى   ش ــى را كه به ش ــى از نقدينگ عظيم

صورت ارائه تضمين بانكى و دولتى به چرخه توليد برگرداند.
12. استفاده از الگوهاى مشاركت عمومى و خصوصى در زيرساخت  ها مى   تواند در 

جذب نقدينگى، افزايش ظرفيت اقتصادى و كاهش تورم مثمر ثمر باشد.
ــرمايه گذارى  ــرمايه گذارى  هاى خارجى به خصوص س ــرى از س 13. بهره گي
مستقيم خارجى در فرآيند تأمين مالى به جاى اخذ تسهيالت بانكى - بهبود 
ــورد نياز و بكارگيرى ابزارهاى  ــرمايه از طريق ايجاد ثبات م وضعيت بازار س
مالى نوين، در صورت ايجاد جاذبه سرمايه گذارى در بازار سرمايه از يك سو 
و تجهيز منابع و حذف نقدينگى محقق شده از سوى ديگر و در سمت عرضه 
نيز تأمين مالى طرح  هاى اقتصادى با سهولت بيشترى صورت گرفته و توان 

توليد داخلى ارتقا مى   يابد.
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 رشد به دليل نوسان نرخ ارز
ــري انبوه سازان مسكن گفت:  ــن محتشم، عضو هيات مديره كانون سراس حس
ــه در آينده اي نزديك تاثير  ــانات ارز قرار گرفته ك ــكن تحت تاثير نوس بازار مس
ــود. وي ادامه داد: تاثير نوسان  ــكن نمايان مي ش آن بر بازار خريد و فروش مس
ــكن زمانبر است، بنابراين بايد منتظر جهش قيمتي در آينده  بازار ارز بر بازار مس
ــاختماني از جمله ميلگرد و  ــاره به اينكه قيمت مصالح س ــيم. محتشم با اش باش
ــاختماني وارداتي با افزايش  ــته است افزود: مصالح س فوالد افزايش قيمت داش
ــي داخلي نيز با درصد كمتري در طي مدت اخير افزايش  100 درصدي و كاالي
پيدا كرده است. عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه سازان با اشاره به اينكه 
ــديدي به بازار ارز دارند افزود: صنعت فوالد كه  ــياري از كاالها وابستگي ش بس
ــتگي به بازار ارز دارد. محتشم  ــمار مي رود، بس ــاختمان به ش از مصالح اصلي س

در ادامه تصريح كرد: افزايش 3 برابري قيمت مصالح موجب افزايش دستمزد 

ــت. عضو هيئت مديره كانون سراسري  ــده اس كارگران در طي چند ماه اخير ش
ــازان در ادامه اظهار داشت: تنها با كنترل بازار عرضه و تقاضا و افزايش  انبوه س
ــد جلوگيري  ــال ايجاد خواهد ش عرضه مي توان از جهش قيمتي كه در پايان س
ــاوران اقتصادي نقش  ــتفاده از راهكار مش ــت: اس كرد. وي در ادامه اظهار داش
ــكن نسبت به  ــم با بيان اينكه قيمت مس موثري در كنترل بازار ارز دارد. محتش

نيمه اول سال گذشته 30 تا 50 درصد افزايش قيمت داشته است افزود: تا پايان 
ــبت به وضعيت فعلي  ــرل بازار 30 درصد افزايش نس ــال در صورت عدم كنت س
ــد: بايد با افزايش ساخت و ساز و كنترل  ــت. وي در ادامه يادآور ش خواهيم داش

بازار ارز قيمت مسكن را كنترل كنيم. 

 افزايش قيمت مصالح عجيب بود
ــور با بيان اينكه متاسفانه نرخ  ــازان مسكن و ساختمان كش رييس انجمن انبوه س
ــته است، گفت:  ــته يك روند صعودي غيرقابل تصور را داش ارز طي ماه هاي گذش
ــته كه در طي 20 روز پول ملي كشور ارزش خود را از دست  ــابقه نداش در تاريخ س
بدهد. مجتبي بيگدلي تصريح كرد: افزايش نرخ ارز موجب شد تا مصالح ساختماني 
ــاره به افزايش قيمت آهن نيز  در اين مدت 10 تا 15 برابر افزايش يابد. وي با اش
ــد.  ــخگوي افزايش قيمت آهن باش ــت: وزير صنعت، معدن و تجارت بايد پاس گف
ــخگوي افزايش قيمت  ــوال كه چرا وزير تجارت و بازرگاني پاس وي با طرح اين س
ــت، افزود: دولت نيز هيچ حمايتي  ــكن نيس آهن به كارآفرينان و فعاالن بازار مس
ــازان نمي كند اين درحالي است كه نمايندگان مجلس نيز اصال عملكرد  از انبوه س
مناسبي را در اين خصوص نداشته اند. رييس انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان 
ــاره به تبعت افزايش بي رويه نرخ ارز  ــور در بخش ديگري از اظهاراتش با اش كش
ــخگوي تاثير آن در بخش ساختمان و ساير  ــووالن پاس در روزهاي آتي گفت: مس

اشاره: مصالح ساختماني در مسير افزايش قيمت قرار گرفته است و همه از رشد قيمت ها شوكه شده اند. اين روند صعودي بزرگترين طرح مسكني 
دولت يعني پروژه مسـكن مهر را با چالش هاي جدي مواجه ساخته اسـت. انبوه سـازان و شـركت هاي تعاوني مسكن سـاز مي گويند ديگر برايشان 
صرف نمي كند تا طرح هاي نيمه تمام را با قيمت هاي قبلي به پايان برسـانند. وزير راه و شهرسـازي قول داده تا قيمت سـاخت را افزايش دهد. اين 
تازه يك روي سـكه اسـت، چرا كه سـازندگان بخش خصوصي هم با درنظرگرفتن افزايش قيمت مصالح ساختماني نسبت به پيامدهاي آن بر بازار 
مسـكن هشـدار مي دهند كه در صورت عدم تدبير كافي قيمت مسـكن تا 30 درصد قد بكشـد. توضيح ضروري و هشدار دهنده پنجره ايرانيان اين 
اسـت كه با توجه به اينكه عمده طرح هاي مسـكن مهر مراحل پاياني ساخت را طي مي كنند اين احتمال تهديد كننده وجود دارد كه سازندگان براي 
كاهش هزينه هاي خود اقدام به انتخاب مصالحي كنند كه كيفيت الزم و اسـتاندارد را نداشـته باشد؛ نظير استفاده از پروفيل هاي فاقد كيفيت و يا در 

و پنجره هايي كه استاندارد الزم توليد و نصب در آنها رعايت نشده باشد. اين گزارش را بخوانيد:

پرش قيمت مصالح ساختماني؛
شوك در انتـظار بازار مسكن



ش
زار

گ
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ــغلي مرهون فعاليت  ــتند. وي با بيان اينكه 1200 گروه ش ــور نيس بخش هاي كش
ــاختمان است گفت: به جاي اينكه هر روز مشكالت انبوه سازان تسهيل  صنعت س
شود اما سياست هاي انقباضي جديد ايجاد مي شود. وي به افزايش 40 برابري نرخ 
ــاختمان اشاره كرد و گفت:  طي دو  بيمه تامين اجتماعي براي كارآفرينان بخش س
ــته نرخ بيمه تامين اجتماعي براي كارآفرينان ساختمان از 250 تومان  ــال گذش س
در هر متر مربع به حدود 12 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. بيگدلي در پايان 
خاطرنشان كرد: در سال توليد ملي بدترين تيرخالصي به انبوه سازان وكارآفرينان 

در بخش ساختمان كشور زده شد. 
 تثبيت قيمت در دستور كار دولت

ــا و ابراز نگراني ها گفت: دولت به دنبال  ــازي در واكنش به انتقاده وزير راه و شهرس
تثبيت قيمت مصالح در كشور است. علي نيكزاد اظهار كرد: مسكن داراي پنج مولفه 
ــت. او  ــي اس ــهيالت، مصالح، نيروي كارو خدمات فني و مهندس از جمله زمين، تس
ــان كرد: خدمات فني و مهندسي نيز در حال حاضر به نحو مطلوبي پيگيري  خاطرنش
مي شود. وي با بيان اينكه افزايش برخي مصالح به ارز ربطي نداشته و ارز بر نيست، 
ــود. نيكزاد با  ــط دولت تثبيت مي ش افزود: افزايش قيمت مصالح در حال حاضر توس
ــان كرد: نظر دولت افزايش  ــاره به تالطم به وجود آمده در زمينه مصالح خاطرنش اش
ــات الزم براي كاهش قيمت مصالح  ــت، بلكه در اين زمينه اقدام قيمت مصالح نيس
ــازان و تعاوني هاي مسكن مهر تصريح كرد:  ــود. وي با تقدير از انبوه س انجام مي ش
انبوه سازان و تعاوني ها اقدامات موثري براي پيشرفت مسكن مهر انجام داده اند. وزير 
ــاره به افزايش قيمت ميلگرد افزود: در حال حاضر بسياري از  ــازي با اش راه و شهرس
ــاخت  ــكن مهر اين مرحله را گذرانده اند و افزايش قيمت ميلگرد در س پروژه هاي مس

اين واحدها تاثيري ندارد. 

 افزايش قيمت مصالح؛ فريادي خاموش 
جعفر قرائتي ستوده رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان با 
اشاره به اينكه قيمت هاي جهاني مصالح ساختماني رو به افزايش است گفت: بسياري 
ــاختماني با مشكالت بسياري در اين زمينه مواجه شده اند.  از وارد كنندگان مصالح س
قرائتي در ادامه افزود: قيمت فوالد در ابتداي امسال هزار تومان به فروش مي رسد اما 
در حال حاضر قيمت  آن به 1600 تومان رسيده است. بنابر اين گزارش، بازار مسكن 
كه همچون روزهاي سرد پاييزي در سردي و ركود كامل به سر مي برد و بسياري از 
ــكن را تنها از چشم افزايش قيمت مصالح ساختماني  ــئوالن اين سردي بازار مس مس
ــازان با اشاره به وضعيت فعلي بازار مسكن  ــري انبوه س مي بينند. رئيس كانون سراس
گفت: بازار خريد و فروش مسكن طي ماه هاي اخير در ركود كامل به سر مي برد. وي 
با اشاره به اينكه بازار خريد و فروش مسكن متاثر از افزايش قيمت مصالح ساختماني 
است گفت: واحدهاي مسكوني كه در سطح شهر ساخته مي شوند تحت تاثير نوسان 
ــروي رئيس اتحاديه مشاوران  ــتند. مصطفي قلي خس ــاختماني هس قيمتي مصالح س
ــوري نيز در همين رابطه معتقد است: نوسانات بازار ارز و طال در افزايش  امالك كش
قيمت تمام شده ساخت مسكن بي تاثير نبوده و شايعات در خصوص افزايش قيمت 
ــكن در طي چند ماه  ــكن زمينه را براي صعود كاذب قيمت مس ارز و طال بر بازار مس
گذشته فراهم كرده است. خسروي با بيان اينكه بيش از 80 درصد مصالح ساختماني 
نياز به ارز وارداتي ندارند افزود: بسياري از مصالح اصلي ساختمان توليد داخل است. 

 اختالل در ساخت مسكن مهر
ــازان لب به گله باز كرد و از به صرفه  ــري انبوه س ــرو رهبر رئيس كانون سراس خس
ــر داد. رهبر با بيان  ــكن مهر با قيمت متري 330 هزار تومان خب ــاخت مس نبودن س
اينكه افزايش قيمت در طي چند ماه اخير بي سابقه بوده است افزود: رشد بي سابقه 
قيمت مصالح ساختماني موجب ايجاد اختالل در پروژه هاي مسكن مهر انبوه سازان 
ــازان در ادامه تصريح كرد: صعود قيمت مصالح  ــد. رئيس كانون سراسري انبوه س ش
ساختماني اثرات منفي بر ساخت و ساز مسكن مهر گذاشته و بسياري از انبوه سازان 
ــده اند. وي با اشاره به اينكه  ــتار افزايش قيمت مسكن مهر در هر متر مربع ش خواس
تحويل مسكن مهر با قيمت فعلي 330 هزار تومان در هر متر مربع براي انبوه سازان 

به صرفه نيست افزود: انبوه سازان مسكن مهر قادر به اتمام پروژه هاي خود با قيمت 
فعلي نيستند. 

 تامين مصالح ساختماني مشكل انبوه سازان 
ــان رضوي گفت: انبوه سازان به خاطر  ــازان مسكن خراس ــه انبوه س عضو هيئت رئيس
ــا نمي توانند كار خود را ادامه دهند و اين امر در كيفيت و نوع خريد  ــش قيمت ه افزاي
ــكن مهر  ــت اهللا ظريف اظهار كرد: 130 هزار واحد مس ــح تاثير مي گذارد. نعم مصال
ــه جانبه اي با وزارت راه و  ــان رضوي است و تفاهمنامه س ــاخت در خراس در حال س
ــازي و پيمانكاران در ارتباط با مسكن مهر منعقد شده است اما در حال حاضر  شهرس
با افزايش لجام گسيخته قيمت مصالح روبه رو هستيم. عضو هيئت رئيسه انبوه سازان 
مسكن خراسان رضوي افزود: در سه ماه اخير كه قيمت ارز افزايش بي رويه اي داشت، 
ــبب شد تا قيمت ها افزايش پيدا كند كه عالوه بر افزايش قيمت مصالح ساختماني  س
ــازي هيچگونه  ــتا وزارت راه و شهرس ــت و در اين راس ــتمزدها نيز افزايش داش دس
ــت. ظريف خاطرنشان كرد: چون دولت كمكي براي  ــان نداده اس انعطافي از خود نش
ــازان به خاطر افزايش قيمت ها  ــاز نمي كند، در نتيجه انبوه س تامين مصالح به انبوه س
ــد مصالح تاثير  ــن امر در كيفيت و نوع خري ــود را ادامه دهند و اي ــد كار خ نمي توانن
ــدت دار خريداري  ــاز مصالح خود را م ــته انبوه س ــذارد. وي تاكيد كرد: در گذش مي گ
ــال حاضر براي خريد كوچك ترين مصالح مانند ميخ بايد نقدا خريد  مي كرد اما در ح
كند كه اين به انبوه ساز فشار مي آورد. عضو هيئت رئيسه انبوه سازان مسكن خراسان  
ــروژه اي كه افزايش  ــته به پ ــاره به بازنگري تعديل افزايش قيمت  بس ــوي با اش رض
فيزيكي داشته، افزود: در هفته گذشته جلسه اي را با مسئوالن دولتي در راستاي اين 
ــد. ظريف يادآور  ــته باش برنامه برگزار كرديم كه اميدواريم نتايج مثبتي را در پي داش
ــتمزد افزايش مي يافت اما در حال حاضر از ابتداي  ــد: هميشه در فروردين ماه دس ش
سال سه مرتبه دستمزدها افزايش داشته اما باز هم نيروي انساني براي ساخت و ساز 
ــاز مسكن در شهرها گفت: فردي كه در  ــت. وي در ارتباط با قيمت ساخت و س نيس
ــهر ساخت و ساز مي كند اگر واحد خود را پيش فروش كرده باشد با مشكل روبه رو  ش
ــد با افزايش قيمت دستمزد، مصالح و عوارض  ــود و اگر پيش فروش نكرده باش مي ش
و چون تعهدي مانند پروژه مسكن مهر ندارد قيمت مسكن خود را افزايش مي دهد. 

 مهر تاييد بر افزايش قيمت مصالح ساختماني 
مركز آمار ايران اعالم كرد: قيمت مصالح ساختماني در نيمه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته 55/11 درصد افزايش يافته است. مركز آمار ايران درباره 
ــاختماني گزارش داد: قيمت مصالح ساختماني در نيمه نخست  تغيير قيمت مصالح س
ــد كرده است. بر اساس اين  ــبت به نيمه دوم سال گذشته 32 درصد رش ــال نس امس
گزارش، بيشترين افزايش قيمت مصالح ساختماني نسبت به نيمه دوم سال 90 براي 
ــفالي آجر تيغه  ــي چنايي 40 در 7 با 59 درصد و كمترين افزايش براي بلوك س گون
به ابعاد 10در 20 در 25 با 5/4 درصد بوده است. بيشترين و كمترين افزايش قيمت 
مصالح ساختماني نسبت به نيمه نخست سال 90 نيز در خصوص ميلگرد آجدار نمره 
ــاد 10 در 20 در 25 با 12/5درصد  ــفالي آجر تيغه به ابع ــا 89 درصد و بلوك س 12 ب
ــفيد درجه يك نسبت به نيمه دوم سال  ــت. سنگ پالك صيقلي تراورتن س بوده اس
ــال 90 معادل 34 درصد افزايش  ــت س ــبت به نيمه نخس 90 معادل 26 درصد، و نس
داشته است. بيشترين افزايش قيمت مصالح ساختماني در نيمه نخست سال جاري در 
خصوص ميلگرد بوده كه نسبت به نيمه نخست سال 90 بيش از 85 درصد افزايش 
يافته است. طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني از سال 65 به صورت 6 ماهه 
در سطح استان تهران از سوي مركز آمار ايران انجام مي شود. در گزارش مركز آمار 
ــال نسبت به دوره مشابه  ايران، برخي اقالم مانند تيرآهن نمره 14 در نيمه اول امس
ــال گذشته 82 درصد افزايش يافته و ميلگرد آجدار نمره 10 نيز در همين دوره  در س
ــي،  ــت. همچنين ميلگرد آجدار نمره 12 در دوره مورد بررس 88 درصد تغيير كرده اس
ــت. در  ــد يافته اس 89 درصد تغيير قيمت دارد و تيرآهن نمره 16 نيز 74/5 درصد رش
برخي اقالم مانند آجر فشاري درصد تغييرات به مراتب كمتر و به ميزان 22/3 درصد 

و در مورد آجر ماشيني سوراخدار سفيد 5/5 سانتي نيز 18/6 درصد است. 
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ــرح  ــراى ط دبير كميته انرژي د ر مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي از اج
ــر د اد. شيرزاد حسن بگي دبير كميته  ــرژى ساختمان ها  از سال 92 خب ــب ان برچس
ــگاه  انرژي د ر مؤسسه ملياستاندارد و تحقيقات صنعتي و كارشناس ارشد پژوهش
ــاى ساختمانى د ر ايران، گفت:  ــى با اشاره به اهميت استاند ارد ه استاند ارد سخنان
ــاى موجود به عملكرد لوازم خانگى باز مى گرد د اما مهمترين  برخى از استاند ارد ه
استاند ارد هاى مرتبط به ساختمان هاى ايران، برچسب انرژى ساختمان است كه با 
ــارى وزارت نيرو و وزارت نفت نهايى شد ه است. وى اد امه د اد:  د و استاند ارد  همك
ــم معيارمصرف د ر ساختمان هاى مسكونى و مسكونى تد وين شد ه است كه از  مه
ــى خواهد شد. حسن بگي  د ر  ــش مسكن ايران اعمال و اجراي ــال 1392 د ر بخ س
تشريح اين استاند ارد ها افزود: د ر قالب اين استاند ارد ها براى ساختمان هاى موجود 
ــاى د رحال ساخت محد ود ه مصرف تعيين شد ه است و محد ود  مجاز  و ساختمان ه

مصرف براى آنها تعريف خواهد شد.
ــا تأكيد بر اهميت اجراى مناسب اين استاند ارد ها از سال آيند ه توضيح د اد:   وى ب
ــزرگ و سختى است كه نيازمند  ــرح برچسب انرژى ساختمان ها كار ب ــراى  ط اج
ــد از همكارى  ــه د ر اين خصوص باي ــازى پيش از اجراست ك ــوزش و بستر س آم
ــاره به اهميت موضوع  ــاد ه مناسبى كرد. حسن بگى با اش ــاوران امالك استف مش
ــا افزود: با اجراى اين طرح، د ر آيند ه اى نه چند ان  ــره ورى انرژى د ر ساختمان ه به
ــه كارهاى  ــت خواهد شد و زمين ــه بخش ها رعاي ــرژى د ر كلي ــره ورى ان د ور به
ــه د اشت كه اين كار نيازمند  ــم  خواهد آمد اما با اين وجود بايد توج ــر فراه بزرگت

فرهنگ سازى و كار سخت است.
آقابيگى عضو خانه تأسيسات ايران هم د ر اين سمينار با تأكيد بر اينكه هم اكنون 
ــى   ــد آپارتمان هاى تهران، آب مورد استفاد ه د ر سيستم هاى گرمايش د ر 80 د رص
د اراى سختى بيش از استاند ارد الزم است، گفت: آب تهران PPM 225  سختى 
د ارد كه اين باال بودن سختى آب، د ر سيستم هاى گرمايشى باعث اختالل شد ه و 

ــى را كاهش مى د هد كه د ر نتيجه منجر به مصرف  بهره ورى سيستم هاى گرمايش
ــكل به ساد گى و با  ــتر د ر آپارتمان ها مى شود. وى اد امه د اد: اين مش سوخت بيش
نصب "سختى گير" قابل رفع است اما به د ليل اينكه هم اكنون انتخاب  تجهيزات 
ــى بد ون كارشناسى الزم انجام مى شود و متأسفانه اصول  در سيستم هاى گرمايش
ــكالت اد امه  ــور صحيح نيست اين مش نگهد ارى و تعميرات موتورخانه ها د ر كش
ــى تأكيد كرد: د ر حالى كه استفاد ه از پكيج د ر آپارتمان هاى با كمتر از  د ارد. آقابيگ
ــاى 60 متر ممنوع است، هم اكنون د يد ه مى شود كه اين اتفاق رخ مى د هد  زيربن
ــر به مرگ خاموش ساكنان آپارتمان هاى كوچك مى شود. وى توضيح د اد:  و منج
د ربند 3 مبحث 17 مقررات ساختمان تأكيد شد ه كه اگر ساختمان هوا بند ى شد و 
پكيچ هم وجود د اشت بايد حتما د ريچه هوا براى پكيج وجود د اشته باشد كه اين 

به معناى ايجاد مشكل و سيستم غلط است.
ــى د ر ادامه با تأكيد بر اينكه نبايد سيستم پكيج را طرد كرد گفت: استفاد ه   آقابيگ
ــود د ارد و خوابگاه هم د ر آن  ــى مناسب است كه د ريچه هوا وج ــج د ر جاي از پكي
ــج د ر ساختمان هاى كوچك،  ــد ارد، د ر غير اين صورت استفاد ه از پكي ــا قرار ن فض
بد ون دريچه هوا باعث مرگ خاموش خواهد شد. د ر اد امه مد نى، كارشناس ايمنى 
ــى از د اليل حواد ث  ــن سمينار با ارائه پاور پوينت ــت ملى گاز ايران هم د ر اي شرك
ــاوران امالك هشد ار د اد: بايد  گاز گرفتگى  د ر ساختمان هاى ايران به مرد م و مش
ــاى ايرانى رعايت شود و به جاى  ــول ايمنى د ر ساخت و ساز هاى ساختمان ه اص
استفاد ه از شومينه د ر ساختمان هاى ايران سيستم موتورخانه مركزى را توسعه د اد. 
ــرور وقايع اين حوزه گفت: بسيارى از حواد ث به اين د ليل رخ د اد ه است  وى د ر م
ــرم نمى شوند و ساكنان آن  ــى گ ــكالت ساختارى گرمايش كه منازل به د ليل مش
آپارتمان د ست به رفتارهاى خطرناك براى گرم كرد ن منازل مى زنند. مد نى تأكيد 
كرد: بازد هى گرمايشى شومينه ها بسيار پايين است و با توجه به اينكه د ر اتاق هاى 
ــازه نصب بخارى د اد ه نمى شود، بايد از سيستم موتورخانه مركزى  كوچك هم اج

طرح برچسب انرژى ساختمان ها   از سال 92 اجرا مى شود
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ــن ابوالفضل جان فد ا، كارشناس مكانيك  ــازل كوچك استفاد ه كرد. همچني د ر من
ــره ورى انرژى د ر ساختمان بر  ــراح سيستم هوشمند موتورخانه د ر سمينار به و ط
ــاورين  ترويج فرهنگ استفاد ه از سيستم حرارت مركزى به جاى پكيج توسط مش
ــالك تأكيد كرد و گفت: استفاد ه از اين نوع سيستم ها مى تواند باعث باال بردن  ام
ــان موتورخانه و همچنين پايين آورد ن ميزان مصرف سوخت ساختمان شود.  راند م
ــد سال اخير روش هايى د ر جهت به  ــا اشاره به معايب پكيج ها افزود: در چن وى ب
روز رسانى عملكرد موتورخانه هاى مركزى طراحى شد ه است كه منجر به كاهش 
مصرف سوخت و گاز مى شود. بكارگيرى سيستم هاى هوشمند موتورخانه مى تواند 
د ر مقايسه با روش هاى مختلف بهينه سازى هزينه بسيار پايين ترى د اشته باشد كه 
ــراى اين روش نيازمند هيچ گونه تخريبى نيست. وى د راد امه با اشاره به نصب  اج
سيستم هوشمند موتورخانه تصريح كرد: در صورت نصب اين سامانه مبالغ قبوض 
ــى قلى خسروى رئيس اتحاد يه  ــاز بين 20 تا 60 د رصد كاهش مى يابد. مصطف گ
كشورى مشاوران امالك د رنخستين سمينار بهره ورى انرژى د رساختمان، با اشاره 
به اينكه موضوع انرژى مسئله روز د رتمام د نياست گفت: نگاهى به ساختمان هاى 
ــرژى د ر ساختمان سازى ها ى ايران  ــه موضوع ان ــان مى د هد كه بايد ب كنونى نش
ــتر انرژى د ر ساختمان ها  ــترى د اشت. وى اد امه د اد: مسائل مصرف بيش توجه بيش
با تبليغ د رصنعت ساختمان قابل حل است و د ر اين راستا بايد از مشاوران امالك 
ــان و سازند گان ساختمان خط فكرى د رست بد هند.  ــت تا به مرد م و مهند س خواس
ــا بايد توسط  ــرف انرژى د ر ساختمان ه ــرد: اهميت ميزان مص ــروى تأكيد ك خس
ــود و د ر نظر د اشت كه تا زمانى كه  ــاوران امالك به خريد ران توضيح د اد ه ش مش
ــن موضوع توسط كسانى كه به مرد م سرويس خريد و اجاره ساختمان مى د هند  اي
ــيد ه نشود، موضوع جد ى گرفته نمى شود. وى با تأكيد بر اهميت اين  به تصويركش
ــاوران امالك خواست تا با مشاوره د رست به خريد اران، مانع مرگ  موضوع از مش
ــى د ر ساختمان ها شوند و  ــوش بر اثر استفاد ه ناد رست از سيستم هاى گرمايش خام

چرا برچسب انرژي، چرا ساختمان؟

ــن اقدامات مديريت مصرف جهت  ــن معيار مصرف انرژى، يكى از مهمتري تدوي
ــتورالعمل ها و پيش بينى هاى  ــب براى اعمال قوانين و دس تعيين چارچوب مناس
ــت.  بررسى  ــب با آن اس مربوط به تقاضا و برنامه ريزى جهت توليد انرژى متناس
ــاليان گذشته،   ــان مى دهد كه طى س ــرفته جهان نش ــورهاى پيش تجربيات كش
ــتورالعمل هاى متعددى براى مصرف انرژى در بخش هاى مختلف  معيارها و دس
صنعتى، خانگى،  تجارى و عمومى به منظور برنامه ريزى در راستاى برآورده شدن 
سياست ها و رشد اقتصادى آنها،  تدوين شده است.  نتايج حاصل از اين مطالعات 
ــازى مصرف انرژى براى  ــتين گام در راستاى بهينه س ــان مى دهند كه نخس نش
ــى  ــناخت وضعيت موجود آنها و بررس هر مجموعه از مصرف كنندگان انرژى،  ش
ــيل هاى قابل حصول جهت بهبود وضعيت از طريق تهيه دستورالعمل ها،  پتانس
ــتانداردها و يا برچسب هاى انرژى است.  بر اين اساس طى ساليان اخير تقريبا   اس
ــورهاى پيشرفته جهان، استانداردها و برچسب هاى مصرف انرژى  در تمامى كش
ــا كاربرى هاى مختلف  ــاختمان هاى ب ــيارى از تجهيزات انرژى بر و س براى بس
ــتانداردها  ــت.  اثرات اين تدوين اس ــورد بهره بردارى قرار گرفته اس ــن و م تدوي
ــطح  ــرف انرژى بر كاهش مصرف گروه هاى مختلف در س ــب هاى مص و برچس
ــازى در اين زمينه با  ــه روند استانداردس ــدازه اى قابل توجه بوده ك ــه ان جهان، ب

سرعت چشمگيرى در حال رشد و توسعه است.
بر اين اساس طى سال هاى گذشته در كشورمان نيز برچسب هاى مصرف انرژى 
ــيارى از تجهيزات انرژى بر تدوين شده كه در حال حاضر در حال اجرا  براى بس
ــب هاى مصرف انرژى در  ــتاندارد و برچس ــتند.  هر چند كه نتايج تدوين اس هس
ــيل هاى بسيار بااليى  ــت، اما هنوز پتانس ــور تا حدودى قابل قبول بوده اس كش
ــطح گروه هاى مختلف مشتركين وجود دارند  جهت كاهش مصرف انرژى در س
كه لزوم تداوم و افزايش ظرفيت استانداردسازى را در سطح كشور كامال روشن 

مى نمايند.
بر اساس اطالعات مندرج در سايت «مديريت اطالعات انرژى» دپارتمان انرژى 
آمريكا،  متوسط ساليانه مصرف انرژى الكتريكى در ساختمان هاى مسكونى اين 
ــاعت  بر مترمربع بوده است.  اين  ــال 2007 برابر با 45 كيلووات س ــور در س كش
ــاخص مذكور براى ساختمان هاى ادارى اين  ــت كه مقدار متوسط ش در حالى س
كشور برابر با 203 كيلووات ساعت بر مترمربع ارائه شده است.  همچنين متوسط 
ــاختمان هاى مسكونى و تيپ متوسط ساختمان هاى  مصرف انرژى الكتريكى س
ــور انگلستان به ترتيب برابر با 38 و  ــتم تهويه مطبوع در كش ادارى داراى سيس
ــط ساليانه  ــده اند.  عالوه بر آن متوس ــاعت بر مترمربع تعيين ش 226 كيلووات س
ــكونى و ادارى كشور آمريكا  ــاختمان هاى مس كل مصرف انرژى تحويلى در س
به ترتيب برابر با 130 و 370 كيلووات ساعت در سال بر مترمربع ذكر شده اند.

ــى وضعيت مصرف انرژى در ساختمان هاى ادارى كشورمان و مقايسه آن  بررس
ــاختمان هاى مسكونى نيز تفاوت هاى قابل توجهى را  با كميت هاى مربوط به س
ــاس نتايج مربوط به متوسط وزنى  ــاختمان ها نمايش مى دهد. بر اس ميان اين س
ــاختمان هاى ادارى  ــترده اى از س ــرف انرژى الكتريكى در جامعه نمونه گس مص
كشور در اقليم هاى مختلف آب و هوايى  شاخص متوسط مصرف ساليانه انرژى 
ــاختمان ها برابر با 59 كيلووات ساعت بر مترمربع،  تعيين  الكتريكى براى اين س
ــاس اطالعات آمار تفصيلى صنعت برق  ــده است.  اين در حالى ست كه بر اس ش
ــور برابر با 2843  ــتركين خانگى كش ــط مصرف برق مش ــال 1387متوس در س
ــكونى در  ــط زيربناى واحدهاى مس ــه با فرض متوس ــاعت بوده ك كيلووات س
ــدوده/28/43 تا 35/54  ــاخص مربوطه در مح ــدوده 100-80مترمربع،  ش مح
ــط مصرف  ــع تغيير خواهد نمود.  بدين ترتيب متوس ــاعت بر مترمرب كيلووات س
ــتركين ادارى كشور نزديك به دو برابر متوسط مصرف برق مشتركين  برق مش
ــب انرژى مجزا را براى آنها  ــت كه لزوم تدوين معيارمصرف و برچس خانگى اس
ــن مى نمايد.  اين اختالف در خصوص مصرف ساير حامل هاى انرژى   كامال روش
ــوخت هاى فسيلى)  نيز برقرار است.  بدين ترتيب لزوم مجزا بودن فرآيندهاى  (س
ــا كاربرى هاى  ــاختمان هاى ب ــب انرژى براى س ــن معيار مصرف و برچس تدوي

مختلف كامال بديهى به نظر مى رسد. 
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سازند گان را مجبور به رعايت استاند ارد هاى اين حوزه كنند.
ــاوران امالك د ر كشور از آنها د رخواست كرد تا بر  خسروى با تقد ير از فعاليت مش
موضوع مصرف انرژى د ر ساختمان هاى ايران توجه بيشترى د اشته باشند و مرد م 
ــد ار د هند. رئيس اتحاد يه كشورى مشاوران  را به موضوع مصرف ساختمان ها هش
امالك، از مسئوالنى كه كار مشاوران امالك را جد ى گرفته اند تشكر كرد و گفت: 
ــالك  و نهاد ينه كرد ن كار د اورى د ر  ــگاه علمى كاربرد ى اتحاد يه ام افتتاح د انش
معامالت امالك از اقد امات مهمى بود ه است كه عملياتى شد ه است. وى همچنين 
ــالت مسكن از اين پس با همكارى وكال و  ــر د اد: با پيش بينى د اورى د ر معام خب
قضات بازنشسته، تمام خريد اران مى توانند د اور مربوطه خود را د اشته باشند تا مانع 
ــه د اد: همچنين به تازگى  ــروز اختالف د ر معامالت مسكن شوند. خسروى اد ام ب
ــت تا براى سهولت فعاليت ها  ــورى تصميم گرفته شد ه اس د ر اتحاد يه امالك كش
ــاوران امالك با اين اتحاديه به پست سپرد ه شود تا  كليه مكاتبات و كارهاى مش
ــاره به اهميت اعتماد مرد م به  ــا آسان تر و سريع تر انجام شود. وى با اش فعاليت ه
مشاوران امالك تأكيد كرد: مشاوران امالك تنها قشرى هستند كه اجازه مى يابند 
ــت آنها هم بروند، اين نكته گوياست  ــه  خانه هاى مرد م و حتى به محل استراح ب
ــاوران امالك بايد شناخته شود و وظايف مهم ترى را  كه اين صنف و جايگاه مش

از اين صنف د رخواست كرد.

تدوين برچسب انرژى ساختمان در خط پايان
ــا اشاره به نهايى شد ن مراحل  ــل شركت بهينه  سازى مصرف سوخت ب مد يرعام
ــت: فاصله شد ت مصرف انرژى از  ــن برچسب انرژى براى ساختمان ها گف تد وي
ــخص شد هاست. عباس كاظمى  ــه A تا G به خوبى د ر اين برچسب ها مش رتب
ــت د ر ساختمان هاى ايرانى 500 كيلووات  ــار داشت: ميانگين مصرف سوخ اظه
ــر مترمربع است و با اجرايى شد ن طرح برچسب انرژى، شهروند ان  ساعت د ر ه
ــت و انگيزه ها براى  ــد مسكونى خواهند د اش ــراى انتخاب واح ــار مناسبى ب معي
ــتر خواهد شد. وى اعالم كرد: استفاد ه از اين برچسب ها  بهينه سازى مصرف بيش
ــه رفتار انرژى  ــارى مى شود ك ــى از سال آيند ه اجب ــاى دولت ــراى ساختمان ه ب

ساختمان ها را نشان مى د هد.
ــا خريد يك  ــرد ى كه قصد اجاره ي ــب اين برچسب ها، ف ــى گفت: با نص كاظم
ــد آگاهى مى يابد و د ر  ــى را د ارد، از ميزان مصرف انرژى آن واح ــد مسكون واح
ــذار است. وى گفت: برچسب  ــن (خريد و فروش و اجاره) هم تأثير گ ــازار مسك ب
 G تا A ــا طراحى شد ه و از ــرژى ساختمان ها شبيه به برچسب انرژى كااله ان
ــرژى را د ر ساختمان هايى كه رتبه  ــانه  گذارى شد ه است. كاظمى، مصرف ان نش
ــت د ر هر مترمربع اعالم كرد و افزود: اين رقم براى  ــووات ساع A د ارد، 90 كيل
ــت د ر هر مترمربع است  ــه G د ارد ، 400 كيلووات ساع ــى كه رتب ساختمان هاي
ــت مصرف مى كنند.  ــا تا 500 كيلووات ساع ــران بهترين ساختمان ه كه د ر ته
ــورهاى  مد يرعامل شركت بهينه  سازى مصرف سوخت افزود : د ر بسيارى از كش
ــازى شد ه كه شد ت  ــا برچسب انرژى ساختمان پياد ه س ــابه ب اروپايى روشى مش
ــرف انرژى را به 30 كيلووات ساعت د ر مترمربع كاهش د اد ه است. كاظمى  مص
پيش از اين هم با تأكيد بر اين كه د ر د نياى امروز و عصر فناورى با توجه به روند 
رو به رشد جمعيت جهان و افزايش سطح رفاه جوامع كه د ر بسيارى موارد منجر 
به افزايش يا ايجاد مصارف جد يد انرژى مى شود، گفته است: تأمين انرژى مورد 

نياز به نحوى كه با توسعه پايد ار هماهنگ باشد، از مهم ترين اولويت هاست.
مد يرعامل شركت بهينه سازى مصرف سوخت افزود: نياز انرژى جهان د ر صورت 
ــه روند فعلى، از 12 هزار و 800 ميليون تن معاد ل نفت خام د ر سال 2005،  اد ام
به بيش از 27 هزار و 300 ميليون تن در سال 2100 خواهد رسيد. اين د ر حالى 
است كه د ماى متوسط كره زمين كه د ر طول 140 سال گذشته تنها حد ود يك 
د رجه سانتيگراد افزايش يافته است، با اد امه اين روند تا 5,8 د رجه افزايش خواهد 
ــود ات روى كره زمين به شد ت به مخاطره  ــت كه د ر اين صورت حيات موج ياف

خواهد افتاد.
ــاى بهينه سازى  ــگيرى از اين روند بايد فعاليت ه ــت: براى پيش ــار د اش وى اظه

ــر د ر تأمين انرژى جهان  ــرژى و افزايش سهم انرژى هاى تجد يد پذي ــرف ان مص
ــوع تغييرات آب   ــد. كاظمى گفت: د ر كنار موض ــه و برنامه ريزى باش ــورد توج م
ــى د ر سطح جهان تبد يل  ــال حاضر به مهم ترين د غد غه و نگران ــوا كه د رح و ه
ــور ما هم نگرانى بيشترى وجود د ارد، به  عنوان نمونه نرخ رشد  شد ه است و كش
مصرف حامل هاى انرژى طى سال هاى 1980 تا 2006 در جهان حد ود 2  د رصد 
ــرخ رشد مصرف حامل هاى  ــد بود جه  است. د ر اين مد ت، ن ــران 6,3 د رص و د راي
انرژى د ر ايران بيش از سه برابر مقد ار جهانى آن بود ه است. شد ت مصرف انرژى 
ــورهاى مختلف شناخته  ــز كه به عنوان شاخص سنجش كارايى انرژى د ر كش ني
ــه ازاى يك ميليون د الر  ــران با مقد ار 907 تن معاد ل نفت خام ب ــود، د ر اي مى ش

توليد ناخالص د اخلى، بيش از چهار برابر متوسط جهانى آن بود ه است.
ــى يا  ــورها، روند كاهش وى تصريح كرد: شاخص شد ت انرژى كه د ر اغلب كش
ــود ه است و با اد امه روند  ــى روبرو ب ــل ثابت د اشته، د ر ايران با روند افزايش حد اق
ــور، د ر افق سند چشم اند از (1404)، ايران  فعلى رشد مصرف انرژى د ر د اخل كش
ــاى سرشار ناشى از صاد رات انرژى خود را از د ست خواهد  مزيت نسبى درآمد ه
د اد. وى گفت: خوشبختانه با اجرايى شد ن گام نخست قانون هد فمند ى يارانه ها 
ــور  ــى براى اصالح الگوى مصرف انرژى د ر كش ــت مطلوب از 28 آذر 89، حرك
برد اشته شد و اميد است با تد اوم اجراى آن شاهد آثار بيشتر آن د ر بخش انرژى 

كشور باشيم.
ــف د ر د و بخش عرضه و تقاضا براى بهينه سازى مصرف  وى راهبرد هاى مختل
انرژى را به اين شرح اعالم كرد: مهم ترين اين راهبرد ها د ر بخش عرضه شامل 
ارتقاى راند مان توليد انرژى الكتريكى با بهره گيرى از سيكل هاى تركيبى، ايجاد 
و توسعه سيستم هاى توليد پراكند ه (توليد در محل مصرف)، كاهش تلفات انتقال 
و توزيع نيرو، توسعه سيستم هاى توليد همزمان برق و حرارت، ارتقاى تكنولوژى 
ــرف انرژى د ر خطوط انتقال  ــگاه ها و كاهش مص پااليش نفت و گاز در پااليش

نفت و گاز است.
ــر 580 ميليون  ــت عرضه انرژى بالغ ب ــارف و اتالف انرژى در سم ــزان مص مي
ــد مصرف نهايى  ــن ميزان حد ود 50 درص ــاد ل نفت خام است كه اي ــكه مع بش
ــور را به خود اختصاص مى د هد. كاظمى افزود: د ر بخش تقاضا نيز  انرژى د ر كش
ــن راهبرد ها د ر سه بخش ساختمان (خانگى و تجارى)، صنعت و حمل و نقل  اي
ــاى بخش ساختمان مى توان به ساخت  ــى مى شود و از مهم ترين راهبرد ه بررس
ــاد ه از مصالح  ــرژى حرارتى و برود تى با استف ــد ف كاهش نياز به ان ــاز با ه و س
ــررات ملى ساختمان) و د ر نظر  ــى مناسب (اجراى كامل مبحث 19 مق ساختمان
ــازى مصرف انرژى لوازم  ــارى اقليمى، ارتقاى تكنولوژى و بهينه س گرفتن معم
ــرژى به جاى سوخت هاى  ــات و جايگزينى ساير حامل هاى ان ــى و تأسيس خانگ
پر مصرف و فسيلى و د ر بخش صنعت به ارتقاى راند مان و كاهش شد ت انرژى 
ــا و معيارهاى تعيين شد ه براى  ــاى صنعتى (اجراى كامل استاند ارد ه د ر فرايند ه
ــى و بازيافت انرژى هاى  ــوژى تجهيزات انرژى بر صنعت ــرف)، ارتقاى تكنول مص

اتالفى د ر واحد هاى صنعتى اشاره كرد.
در بخش حمل ونقل نيز ضمن متنوع سازى سبد سوخت و استفاد ه از سوخت هاى 
جايگزين، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومى، برنامه ريزى جامع حمل و نقل د رون 
ــرون شهرى و كاهش مصرف سوخت ناوگان به وسيله نوسازى آن و از رد ه  و ب
ــود ه و همچنين اجراى طرح معيار مصرف سوخت  خارج كرد ن خود روهاى فرس
خود روها كه به ارتقاى تكنولوژى خود روهاى مورد استفاد ه د ر ناوگان حمل ونقل 
ــور منجر مى شود، از مهم ترين راهكارها جهت بهينه سازى و كنترل مصرف  كش

سوخت محسوب مى شود.
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ــد گازهاى گلخانه اى،  ــه اروپايى در كاهش تولي ــتاى تعهدات اتحادي در راس
ــازى در كشورهاى عضو  ــتانداردهايى در خصوص ساختمان س  مقررات و اس
ــاليان متعدد مورد بازنگرى قرار گرفته اند. يكى  اين اتحاديه تدوين و طى س
ــتاى كاهش و بهينه سازى  ــتورالعمل هاى تهيه شده در راس از مهمترين دس
ــال 2002 توسط پارلمان اروپا تهيه  ــاختمان ها كه در س مصرف انرژى در س
شده،  دستورالعمل EC /91 /2002  است. اين دستورالعمل،  كشورهاى عضو 

را موظف به رعايت حداقل هايى در خصوص عملكرد ساختمان ها از نقطه نظر 
ــت. در 16 دسامبر سال 2002 دستورالعملى با عنوان  مصرف انرژى كرده اس
ــاختمان  (EPBD)  در اتحاديه اروپا تصويب شد و از تاريخ  كارايى انرژى س
ــد. اهداف اصلى اين دستورالعمل افزايش و  ــال 2003 اجبارى ش 4 ژانويه س
بهبود بازده ساختمان ها از نظر مصرف انرژى در كشورهاى عضواين اتحاديه 

بوده است.  اين دستورالعمل شامل چهار هدف اصلى بوده است:

فرماني براي همه قاره سبز

برچسب انرژى ساختمان در اروپا، آمريكا،كانادا و استراليا
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ــورهاى عضو موظف به  ــباتى عمومى:  كش ــاد يك متدولوژى محاس 1) ايج
ــرف انرژى در  ــبه مص ــك متدولوژى جامع براى محاس ــل و اجراى ي تكمي

ساختمان ها با تأثير دادن تمام پارامترهاى مؤثر هستند. 

2) تعيين حداقل شرايط الزم براى كارايى ساختمان ها از نظر مصرف انرژى: 
 در اين كشورها بايستى مقرراتى براى تعيين حداكثر مقدار مصرف انرژى در 
ساختمان هاى جديد و ساختمان هايى كه تحت تعميرات كلى قرار مى گيرند، 

 وجود داشته باشد. 
3) تهيه برچسب انرژى:  براى شناسايى ساختمان ها از نظر مصرف انرژى در 

هنگام فروش يا اجاره بايد يك برچسب تهيه شود. 
4) بازرسى و نظارت منظم بر سيستم هاى گرمايشى و سرمايشى ساختمان ها: 
 در اين كشورها بايستى قوانين نظارتى بر روى سيستم هاى تهويه مطبوع در 

راستاى استفاده از سيستم هاى معيوب و كم بازده وجود داشته باشد. 
ــورهاى  ــتورالعمل،  هر يك از كش ــده در اين دس با توجه به موارد كلى يادش
ــاختمان هاى  ــب انرژى ملى براى س عضو اتحاديه اروپا اقدام به تهيه برچس
ــن دارند.  از آنجايى  ــى و تدوي ــت بررس خود كرده و يا در حال حاضر در دس
ــاختمان ها بسيار  ــيل هاى صرفه جويى در مصرف انرژى س كه همواره پتانس
ــتند،  تهيه برچسب انرژى براى ساختمان ها يكى از مهمترين  قابل توجه هس
ــيارى از كشورهاى جهان قرار  و كارآمدترين راهكارها بوده و مورد توجه بس
گرفته است.  در اين بخش مرورى كوتاه بر نمونه هايى از برچسب هاى  انرژى 
ــورهاى مختلف جهان صورت خواهد  ــده براى ساختمان ها در كش تدوين ش

پذيرفت. 

 برچسب انرژى ساختمان ها در بريتانيا
ــتان و ولز در دو بخش ساختمان هاى  ــازى براى انگلس مقرارت ساختمان س
مسكونى و ساختمان هاى غيرمسكونى تدوين شده اند.  با توجه به اين قوانين 

بايستى در ساختمان سازى،  پنج معيار زير رعايت شوند:  
ــد از مقدار  ــاختمان نباي ــيد كربن يا CO2 س ــد گاز دي اكس ــرخ تولي 1- ن

مشخصى بيشتر باشد. 
ــتم هاى تاسيساتى و عايق بندى ساختمان ها  2- مشخصات عملكردى سيس
ــخص شده،  ــتانداردهاى مربوطه مش بايد مطابق با مقادير حداقلى كه در اس

باشند. 
ــط سيستم تهويه مطبوع سرويس دهى  ــاختمان كه توس 3- بخش هايى از س
ــتى از محافظ ها و كنترلرهاى مناسبى استفاده كنند تا جذب  نمى شوند، بايس

انرژى خورشيدى توسط آنها محدود شود. 
4- عملكرد يك ساختمان از نقطه نظر مصرف انرژى،  بايستى پس از ساخته 

شدن نيز با محاسبات انجام شده در مرحله طراحى سازگارى داشته باشد. 
ــاخص هاى ساختمان از نظر مصرف انرژى و توليد  5- اطالعات مربوط به ش
ــا خريداران و  ــوند ت ــخص ش ــتى در مدارك مربوط به آن مش CO 2 بايس

اجاره كنندگان آن در آينده، از عملكرد آن ساختمان مطلع شوند. 
ــاختمان هاى بريتانيا نيز نشان مى دهد  ــب انرژى س ــى وضعيت برچس بررس
ــه قوانين موجود،  بازه  ــى مختلف آن با توجه ب ــرايط اقليم كه هر چند در ش
ــب يادشده مورد استفاده قرارمى گيرند؛  اما قالب  بندى هاى مختلفى در برچس
ــان هستند.  مهمترين بخشى كه در همه اين شكل هاى  كلى آنها تقريبا يكس
ــب وجود دارد،  مقياس عملكرد كلى ساختمان از نظر مصرف  ظاهرى برچس
ــخص كرده و  ــا رده G را  با خطوط رنگى مش ــت كه از رده  A  ت ــرژى اس ان
ــن مقياس،  پارامتر  ــتند.  اي ــا داراى زيررده هاى رنگى نيز در هر رده هس بعض
ــكونى و SBEM براى  ــاختمان هاى مس خروجى نرم افزار SAP براى س
ــاختمان هاى غير مسكونى است كه پس از شبيه سازى ساختمان در محيط  س

نرم افزارى و اجراى آن،  استخراج مى شود. 

ــب انرژى يادشده،  اطالعاتى راجع به محل ساختمان  بخش ديگرى از برچس
در اختيار قرار مى دهد.   همچنين در بخش هاى ديگر اين برچسب،  اطالعاتى 
ــمت هاى مهم ساختمان نظيرديوارها، پنجره ها،  سقف ها  در مورد عملكرد قس
ــده و در نهايت اطالعاتى در مورد وضعيت  و غيره به صورت جداگانه ارائه ش
ــاخص هاى مصرف انرژى به تفكيك حامل مربوطه به  ــاختمان از نظر ش س

همراه ميزان توليد و پراكندن CO 2 مشخص مى شوند. 
 برچسب انرژى ساختمان ها در فرانسه

ــتورالعمل EC /2002/91 پارلمان اروپا،  ــدات دس ــراى تعه ــتاى اج در راس
ــورهاى عضو اتحاديه اروپا اقدام  ــيارى از كش ــه نيز مانند بس ــور فرانس  كش
ــت. در برچسب انرژى  ــاختمان ها كرده اس ــب انرژى براى س به تهيه برچس
ساختمان هاى اين كشور يك رده بندى جداگانه نيز براى ميزان توليد ساليانه 
CO 2 به ازاى واحد زيربناى ساختمان ها بر حسب مترمربع ارائه شده است. 

 برچسب انرژى ساختمان ها در آلمان
ــتانى كشور آلمان بيش از 30  ــته با توجه به قوانين اس در طول دو دهه گذش
نوع برچسب انرژى محلى و منطقه اى براى ساختمان هاى موجود تهيه شده 
كه هر يك در نوع جمع اورى داده،  متدولوژى مورد استفاده و اهداف موردنظر 
ــال 2002 با توجه به قوانين جديد ارائه  ــايرين بوده اند.  اما از س متفاوت از س
شده توسط اتحاديه اروپا،  برچسب واحدى در سطح اين كشور جايگزين شده 
ــه رده هاى A تا I در  ــت كه بازه بندى هاى مربوط ب ــت. الزم به ذكر اس اس

اقليم هاى آب و هوايى مختلف اين كشور با يكديگر تفاوت دارند. 

 برچسب انرژى ساختمان ها در ايتاليا
ــور ايتاليا،  بازه بندى رده هاى مصرف  ــاختمان هاى كش در برچسب انرژى س
ــده اند.  ــورت جداگانه تدوين ش ــق مختلف اقليمى به ص ــرژى براى مناط ان
طبقه بندى ساختمان ها در اين برچسب از رده A  تا رده  G  است كه A مربوط 

به كمترين و G مربوط به بيشترين شاخص هاى مصرف انرژى هستند. 

 برچسب انرژى ساختمان ها در سوئد
ــى شمالى و جنوبى  ــرايط اقليمى به دو منطقه اساس ــور سوئد از نظر ش كش
ــود كه مقررات موجود براى هر منطقه متفاوت است و  شكل  ــيم مى ش تقس
ــب هاى معمول در كشورهاى  ــب انرژى در اين كشور با شكل برچس برچس
ــتفاده شده  ــانه گيرى اس ــبيه به صفحه نش ديگر تفاوت.  در اينجا از نمادى ش
ــمت وسطى نشانه،  مصرف انرژى كم رده(A )و قسمت بيرونى نشانه  كه قس

مصرف انرژى باال رده(G)  را نمايش مى دهند. 
 

 برچسب انرژى ساختمان ها در كانادا
سازمان منابع طبيعى كانادا،  استانداردهاى مربوط به ساختمان ها را در دو قالب 
ــكونى دسته بندى كرده و دستورالعمل هاى  ساختمان هاى مسكونى وغيرمس
ــبيه به  ــب ش ــت.  ظاهر بخش رده بندى  اين برچس مربوطه را ارائه كرده اس
ــاختمان ها در آلمان است،  با اين تفاوت كه به جاي  برچسب طيف پيوسته س

طيف رنگى از طيف تك رنگ استفاده شده است. 

 برچسب انرژى ساختمان ها در آمريكا
ــتين بار در كشور آمريكا،  استاندارد مصرف انرژى  در سال 1974 براى نخس
ــاختمان ها در ايالت كاليفرنيا تهيه شد.  پس از آن به منظور گسترش  براى س
استانداردسازى به  اياالت ديگر و تدوين يك استاندارد مناسب كلى،  استاندارد 
ملى  اين كشور  (به صورت اختيارى و نه اجبارى) تدوين شد كه هرچند سال 
ــورد بازنگرى قرار مى گيرد.  با توجه به قوانين فدرال در آمريكا هر  يك بار م
ــت استاندارد ويژه خود را داشته باشد.  با وجود اختيارى بودن   ايالت مختار اس
ــاختمان،  در حال حاضر 41ايالت در آمريكا از استاندارد مصرف  ــتاندارد س اس
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ــاس نتايج موجود،  دو استاندارد ملى ساختمان در آمريكا وجود دارند كه   بر اس
ــتفاده مى شود.  استاندارد اول،  استاندار بين المللى  در اياالت مختلف از آنها اس
كاهش مصرف انرژى  ( IECC) و استاندارد دوم مربوط به انجمن مهندسان 
ــب  ــت. هر چند كه تهيه برچس ــش،  تبريد و تهويه مطبوع آمريكا اس گرماي
انرژى براى تجهيزات انرژى بر داخل ساختمان ها از برنامه هاى اصلى  اياالت 
مختلف آمريكا بوده است،  اما تدوين برچسب انرژى براى ساختمان ها كارى 
ــبتا جديدتر است.  در راستاى  اين تالش ها در سال 1980 برچسبى با نام  نس

Energy Guide براى تجهيزات خانگى تهيه شد. 
ــازده يا پربازده بودن  ــتگاه را نمايش داده و كم ب ــه تنها مصرف انرژى دس ك
دستگاه را به عهده خريدار مى گذاشت.  پس از آن در سال 1992 برچسبى با 
ــط آژانس ملى حفاظت از محيط زيست آمريكا  عنوان Energy Star توس
ــتريان قرار داده و موفقيت  ــد كه اطالعات جامع ترى را در اختيار مش تهيه ش
ــب نمود.  به دليل اثرات خوب برنامه  ــبت به برچسب قبلى كس ــترى نس بيش
Energy Star   استفاده از آن ، براى رتبه بندى و امتيازدهى ساختمان ها نيز 
ــنجش ساختمان هاى  ــد.  لذا در تكميل  اين برنامه،  معيارهايى براى س آغازش
ــد و به  اين ترتيب به 25 درصد از ساختمان هايى  ــكونى گنجانده ش غيرمس
ــت  ــس ملى حفاظت ازمحيط زيس ــگاه داده هاى آژان ــدى پاي ــه در رتبه بن ك
ــان Energy Star داده  ــت قرار داشتند،  نش آمريكا(EPA)  در باالى ليس
ــتركان انرژى در ساختمان ها،  ــويق بيشتر مش ــد.  پس از آن به منظور تش ش
ــاختمان هايى كه داراى حداقل شرايط مربوط به ساختمان هاى منتخب   به س

بودند نيز اين نشان اعطا شد. 
همچنين آژانس ملى حفاظت از محيط زيست آمريكا(EPA)  برنامه مشابهى 

براى ساختمان هاى مسكونى داشته است.
 Energy ــاز جهت دريافت ــكونى نوس ــاختمان مس ــاس يك س بر اين اس
ــه حداقل 30  ــت ك ــرط اول  اين اس ــرط را ارضا نمايد.  ش ــد دو ش Star باي
ــتاندارد مدل سازى انرژى سال1993 اين موسسه،  پربازده تر باشد  درصد از اس
ــرژى  ايالتى كه در آن  ــتاندارد ان ــرط دوم  اينكه حداقل 15 درصد از اس و ش
ــد.  براى خانه هاى موجود  (غيرنوساز)   نيز برنامه هايى  قرار دارد،  پربازده تر باش
ــطح كيفى  براى دريافت Energy Star  وجود دارد كه منوط به ارتقاى س
سيستم هاى گرمايش و تهويه مطبوع ساختمان است. عالوه بر  EPA انجمن 
ساختمان سبز اياالت متحده نيز برنامه اى با عنوان مديريت در طراحى انرژى 

و ،  زيست محيطى ساختمان پياده كرده است. 
اين برنامه تنها بر عملكرد ساختمان از نظر مصرف انرژى متمركز نشده و بر 
جنبه هاى ديگر نظير زيبايى و سازگارى با محيط زيست نيز توجه دارد.  براى 
ــا نيازمندى هاى  ــاختمان عالوه بر مطابقت ب ــان  LEED يك س دريافت نش
ــرژى ASHRAE 1 .90 نيز  ــتاندارد ان ــده بايد با آخرين اس ــى ذكر ش جنب
ــت كه در صورت دارا بودن  ــته باشد.  همچنين الزم به ذكر اس مطابقت داش
ــاختمان حتى  ــتاندارد،  س ــده در اين اس ــتر از حداقل هاى تعيين ش بازده بيش

امتيازهاى اضافى نيز دريافت مى نمايد.  
 برچسب انرژى ساختمان ها در استراليا

ــاختمان ها و  ــراى ارزيابى مصرف انرژى س ــور ب ــال حاضر در اين كش در ح
ــتاندارد اول،  استاندارد ستاره سبز  ــتاندارد وجود دارند.  اس رده بندى آنها دو اس
ــتم ملى رده بندى ساختمان هاى استراليا  ــتاندارد دوم،  استاندارد سيس 1 و اس
ــت كه به اختصار NABERS Energy ناميده مى شود.  استاندارد اخير  اس
ــناخته مى شد Green Star ; سيستم  در گذشته تحت عنوان ABGR ش
ــاختمان ها در استرالياست كه توسط انجمن  ــناخته شده براى رده بندى س ش

ساختمان سبز استراليا(GBCA)  تهيه شده است. 
ــرايط طراحى و نه واقعى  ــاختمان   (ش ــتاندارد كارايى بالقوه يك س در اين اس
ــده،  در  ــب ش ــاختمان)   مورد امتيازدهى قرار  گرفته و با توجه به امتياز كس س
ــهرت زياد  ــاختمان تعلق مى گيرد.  على رغم ش ــتاره به س محدوده 1 تا 6 س

ــده  ــده،  از آنجايى كه مبناى آن بر پايه كارايى پيش بينى ش ــتاندارد يادش اس
ــاختمان در مرحله طراحى (و نه بر مبناى وضعيت آن پس از ساخته شدن)  س
ــب براى رده بندى ساختمان ها نبوده و به همين دليل در   است،  ابزارى مناس

حال جايگزين شدن است.
ــتاندارد NABERS Energy برخالف Green Star مصرف انرژى  اس
ــنجش قرار مى دهد.  ــاختمان را در حالت عملكردى آن مالك س ــى س واقع
ــتفاده جهت سنجش مشخصه هاى مصرف  ــتاندارد پارامتر مورد اس  در اين اس
ــود .  روش اجراى كار  ــطح آن ارائه مى ش ــاختمان بر مبناى واحد س انرژى س
ــتفاده از ضريب تبديل  ــاختمان و اس ــازده انرژى س ــاى اندازه گيرى ب بر مبن
ــده  ــت محيطى  اين مصرف،  بنا ش ــه اى جهت وارد نمودن اثرات زيس گلخان
ــاختمان و عملكرد گلخانه اى آن در  ــت.  به منظور برآورد بازده انرژى س اس
استاندارد مورد بررسى،  اطالعات مربوط به ميزان مصرف حامل هاى مختلف 
ــال موردنياز هستند.  پس از تعيين بازده  ــاختمان در طول 12 ماه س انرژى س
ــاختمان و مقايسه آن با معيارهاى مدون،  تعداد ستاره هايى كه  انرژى يك س

آن ساختمان اخذ مى نمايد تعيين شده و رتبه بندى مى شود. 
ــاختمان داده مى شود،  ــده تعداد ستاره هايى كه به يك س ــتاندارد يادش در اس
ــاس بازده  ــد،  نحوه رده بندى براس ــاره ش  بين 1 تا 5 بوده و همانطوريكه اش
ــا توجه به تعداد  ــت.  در نهايت ب ــاختمان اس ــرژى و عملكرد گلخانه اى س ان
ــتاره هاى تعلق گرفته به يك ساختمان،  گواهى بهره ورى انرژى ساختمان  س

صادر مى شود. 

 روش شناسي تدوين برچسب انرژي ساختمان
ــان  ــورهاى مختلف جهان نش ــب انرژى در كش ــى رويه تدوين برچس بررس
مى دهد كه مناسب ترين و مرسوم ترين متدولوژى جهت بررس شاخص هاى 
ــّكله آن و تدوين معيار مصرف و  ــرف انرژى به تفكيك مولفه هاى متش مص
برچسب انرژى در ساختمان ها،  استفاده از جامعه نمونه اى از آنها جهت تامين 
ــرف انرژى به عنوان  ــاز مص ــات و بهره گيرى از نرم افزارهاى شبيه س اطالع

ابزارى دقيق و موثر،  بوده است. 
حتى برخى از كشورها نظير انگلستان و آمريكا،  جهت اعطاى برچسب انرژى 
به يك ساختمان نيز تنها بر نتايج مربوط به شبيه سازى آن با نرم افزار مربوطه 
ــرعت در تعيين  ــتناد مى نمايند.  اين متدولوژى عالوه بر افزايش دقت و س اس
شاخص هاى مصرف انرژى به تفكيك مولفه ها و حامل هاى مربوطه،  امكان 
ــى و اثرسنجى تاثيرات مربوط به اعمال تغيير در هر يك از بخش هاى  بررس
ــر اعمال فرصت هاى  ــيت كليه  اين تغييرات نظي ــاختمان و تحليل حساس س

صرفه جويى را مهيا كرده و عالوه بر آن فرآيندى تكرار پذير است. 
ــتخراج معيارهاى مصرف انرژى به تفكيك  نتيجه بهره گيرى از اين روش اس
ــاس داده هاى واقعى و  ــب انرژى بر اس مولفه و حامل مربوطه،  ايجاد برچس
ــتاى كاهش مصرف انرژى  ــب تدوين شده در راس ــى برچس تحليل اثربخش
ــاس،  نياز  ــازى خواهد بود. بر اين اس ــدگان به بهينه س ــويق مصرف كنن و تش
ــور جهت مدل سازى در  ــطح كش ــب در س به انتخاب جامعه نمونه اى مناس
ــاز مصرف انرژى و استخراج كميت هاى مورد نياز به  محيط نرم افزار شبيه س
ــب انرژى،  وجود خواهد داشت.  منظور تدوين معيار مصرف و بازه بندى برچس
ــنامه اى مفصل  ــاز مصرف انرژى، پرسش  لذا پس از انتخاب نرم افزار شبيه س
ــاختمان هاى  ــت تامين اطالعات ورودى آن طراحى و پس از انتخاب س جه
ــد.  پس از جمع آورى  ــوط به آنها جمع آورى خواهند ش ــه، اطالعات مرب نمون
ــازى نمونه هاى مربوطه در محيط نرم افزار،  اطالعات   اين اطالعات و مدل س

موردنياز جهت تدوين معيارها و بازه هاى انرژى مهيا خواهند شد. 
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ــده توسط شهردارى هاى  ــاختمانى صادر ش مركزآمار ايران نتايج طرح جمع آورى اطالعات پروانه هاى س
ــر كرد. بر اساس گزارش اين نهاد رسمي، در بهار سال 1391، تعداد 9 هزار و 502  ــور در بهار سال جارى را منتش كش
پروانه ساختمانى از سوى شهردارى تهران صادر شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 12 درصد افزايش داشته 
ــده 24 پروانه (3 درصد) مربوط به افزايش بنا و 9478 پروانه (99/7 درصد) مربوط  ــت. از كل پروانه هاى صادر ش اس
ــاختمان بوده است كه پروانه هاى صادر شده براى احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 12/1  به احداث س
ــت. اين تعداد پروانه در حدود  ــال گذشته حدود 43/5 درصد افزايش داشته اس ــابه س ــبت به فصل مش درصد و نس
ــده در بهار سال 1391 از سوى شهردارى هاى كشور را تشكيل  ــاختمانى صادر ش 17/3 درصد كل پروانه هاى س
مى دهد.مجموع مساحت زيربناى تعيين شده در پروانه هاى صادر شده براى احداث ساختمان از سوى شهردارى 
تهران در بهار امسال بالغ بر11765/8  هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 20/2 درصد 

و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 67/9 درصد افزايش داشته است و در حدود 36 درصد از مجموع 
ــده در پروانه هاى صادر شده براى احداث ساختمان از سوى شهردارى هاى كشور را  كل زيربناى تعيين ش
ــاختمان 1240 مترمربع محاسبه شده  ــكيل مى دهد. همچنين متوسط مساحت زيربناى هر پروانه س تش

است. تعداد واحدهاى مسكونى پيش بينى شده در پروانه هاى صادر شده براى احداث ساختمان از سوى 
ــت كه نسبت به فصل  ــال جارى بالغ بر 69 هزار و 290 واحد بوده اس ــهردارى تهران در بهار س ش

ــال 90 حدود 50/6 درصد افزايش داشته  ــبت به فصل مشابه س ــته حدود 15/2 درصد و نس گذش
ــكونى 34 درصد از واحدهاى مسكونى پيش بينى شده در پروانه هاى  ــت. اين تعداد واحد مس اس

احداث ساختمان صادر شده از سوى شهردارى هاى كشور را تشكيل مى دهد. با توجه به تعداد 
ــاختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسكونى  ــده براى احداث س پروانه هاى صادر ش

ــت. اين گزارش مي افزايد: پروانه هاى صادر  ــته از پروانه ها 7/3 واحد بوده اس در اين دس
شده براى احداث ساختمان از سوى شهردارى تهران در بهار سال 1391، برحسب نوع 

ــان مى دهد كه 51/7 درصد اين  ــكلت و مصالح عمده بكار رفته در بناى آنها نش اس
ــكلت فلزى و و 48/2 درصد براى احداث  ــاختمان هاى اس پروانه ها براى احداث س

ــاختمان هاى با آجر و  ــاختمان هاى بتون آرمه و يك دهم درصد براى حداث س س
آهن بوده است.

ــال تعداد 49 هزار و  ــاس گزارش مركز آمار ايران، همچنين در بهار امس براس
ــور (به جز شهرتهران)  ــاختمانى از سوى شهردارى هاى كش 887 پروانه س

ــبت به فصل گذشته حدود 15/6 درصد و نسبت  ــده است كه نس صادر ش
ــته حدود 3/7 درصد كاهش داشته است. از  ــابه سال گذش به فصل مش

ــزار و 448 پروانه (9 درصد) مربوط  ــده 4 ه كل پروانه هاى صادر ش
ــد) مربوط به  ــزار و 399 پروانه (91 درص ــا و 45 ه ــش بن ــه افزاي ب
احداث ساختمان بوده است كه پروانه هاى صادر شده براى احداث 
ــته حدود 16 و نسبت به فصل  ــبت به فصل گذش ــاختمان نس س
ــته حدود 3/8 درصد كاهش داشته است.تعداد  مشابه سال گذش
ــده در پروانه هاى صادر شده  ــكونى پيش بينى ش واحدهاى مس
ــر 134 هزار و  ــال بالغ ب ــاختمان در بهار امس براى احداث س
ــت كه نسبت به فصل گذشته حدود 13/3  387 واحد بوده اس
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/9 درصد 
ــت. با توجه به تعداد پروانه هاى صادر شده  كاهش داشته اس
ــاختمان، متوسط تعداد واحد مسكونى در اين  براى احداث س

دسته از پروانه ها 3 واحد محاسبه شده است.

رشد ساخت و ساز در پايتخت و افت در ديگر شهرها

ــرو تعداد واحد هاى  نمودار روب
در  پيش بينى شده  ــكونى  مس
نشان  را  ــتان هاى مختلف  اس

مى دهد 
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افزايش بازدهي انرژي در ساختمان (بخش پاياني) 
گرما و سرماي خانه را به عايق هاي ساختماني بسپاريم

   
شـاره: اين نوشـتار بخش دوم مقاله اي است با عنوان افزايش بازدهي انرژي در سـاختمان. در شماره پيشين كه در نشريه «پنجره ايرانيان» 
منتشـر شـد، با مباحثي درباب تجارت ديگر كشـورها آشـنا شـديد از جمله اقدامات و دستاورد كشـورهايي چون هلند، ژاپن، انگليس، هند و 
كره جنوبـي؛ اهميـت مديريت انرژي در سـاختمان وقتي جدي تر مي شـود كه به گفته كارشناسـان انرژي مصرفي در بخش سـاختمان عمدتاً 
جنبه مصرفي دارد و با بهينه سـازي مصرف انرژي مي توان انرژي مازاد را به صنعت يا بخش هاي توليدي اقتصادي كشـور سوق داد. باالبودن 
هدررفت انرژي در سـاختمان هاي ايران حكايتي اسـت تلخ؛ انتظار اين است كه در ايران دست كم به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
و حذف يارانه هاي انرژي، بهينه سـازي مصرف انرژي در بخش سـاختمان بيش از پيش جدي تر گرفته شود. اما چگونه؟ واقعيت اين است كه 
سـنگ بناي فاز نخسـت هدفمندي يارانه ها بر اساس سياسـت هاي قيمتي يعني افزايش قيمت حامل هاي انرژي گذاشته شد كه شرطي الزم 
بود و نه كافي. چه اينكه كشورهاي موفق در مديريت مصرف انرژي در كنار سياست هاي قيمتي، به سياست هاي غيرقيمتي هم روي آورده اند و 
حاال پنجره ايرانيان تالش دارد در راستاي رسالت فرهنگي و اطالع رساني خويش به تشريح سياست هاي غيرقيمتي توجه بيشتري نشان دهد.

نوشـتار قبلي را با عنوان « نقش پنجره هاي دوجداره انكارناپذير اسـت»، تقديم شـما مخاطبان هميشه همراه شد و بخش پاياني را با عنوان 
« گرما و سرماي خانه را به عايق هاي ساختماني بسپاريم» تقديم تان مي كنيم.
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درخانه ها و ديگر ساختمان ها، عايق كارى جريان گرما را به طرف بيرون در هواى 
ــد. در صنعت، عايق كارى  ــواى گرم كاهش  مى  ده ــرد و به طرف داخل در ه س
براى رسيدن به درجه حرارت هاى به خصوصى كه در فرايندهاى به كار رفته در 
توليدات صنعتى و ديگر عمليات الزم است، به كار  مى  رود. مواد استفاده شده براى 
ــامل فايبر گالس، فويل فلزى، فيبرهاى پشم سنگ (پشم معدنى)  عايق بندى ش
ــتيك هاى مخصوصى هستند. اين مواد  هادى هاى ضعيف حرارت هستند  و پالس
كه هنگامى كه در مجاورت صفحات سرد يا گرم قرار گيرند، يك مانع بر سر راه 
ــتفاده در عايق كارى طورى ساخته  جريان گرما ايجاد  مى  كنند. اكثر مواد مورد اس
شده اند كه داراى فضاهاى سلول مانند هستند كه اين فضا ها حركت هواى سرد 
يا گرم را كاهش  مى  دهند. در ساختمان ها عايق ها در محل هايى كه بيشترين دفع 
گرما يا جذب آن اتفاق  مى  افتد نصب  مى  شوند. در اكثر خانه ها اين محل ها، كف 
اتاق هاى زير شيروانى، سقف زير زمين هاى گرم نشده و ديوارهاى جانبى هستند. 
ــاى داخلى و خارجى نصب  ــاى جانبى در فضاى بين ديواره ــدى ديواره عايق بن
ــود ديوار هاى جانبى آن هم بايد عايق بندى  ــود. اگر يك زير زمين گرم ش  مى  ش
شوند. تقريبا تمام عايق بندى ها نياز به يك vapour barrier دارند كه مانع 
ــود. vapour barrier مانع انتقال  ــوذ بخار در عايق و كاهش تأثير آن ش نف
بخار آب اضافى توليد شده در داخل ساختمان به داخل اجزاء ساختمان  مى  شوند. 
ــاختمان باعث  ــويم عمل تقطير در داخل اجزاى س ــس اگر مانع اين انتقال نش پ
ــاختمانى احتمالى خواهد شد و با رشد كپك ها و قارچ ها و ايجاد  خسارت هاى س
ــتى در داخل خانه ايجاد خواهد شد. مانع هاى بخار  ــيدگى محيط غير بهداش پوس

تنها زمانى كه فراهم كردن تهويه كافى مشكل باشد نصب  مى  شوند
ــامل RFL، صفحات پلى اتيلن، صفحه فويل پالستيك، كاغذ  مانع هاى بخار ش
ــطوح نقاشى شده خوب نگهدارى شده هستند. چنانكه دو  TREATED، يا س
نوع اول استفاده شوند، بايد در سمت گرم عايق بندى نصب شوند كه مانع تماس 
ــوند كه خيس شدن عايق بندى باعث ناكارا شدن آن  ــطوح سرد ش بخار آب با س

 مى  شود.
 micro-pores مانع رطوبت مانعى است كه اجازه عبور بخار آب را از طريق
 house مى  دهد اما مانع عبور آب از خارج به داخل خانه  مى  شود و معموال به اينها 
ــود كه  ــاف خانه ) يا rather foil (فويل رطوبت زدا ) گفته  مى  ش warp ( لف
ــواص Insulative و Rerlctive را  ــه تنفس كند اما خ ــازه  مى  دهند خان اج
ــود كه در كنار  ــم  مى  كنند. البته خاص Insulative زمانى حاصل  مى  ش فراه

ــك عايق  مى  تواند منجر به  ــود. انتخاب غلط ي يك فضاى خالى محور نصب ش
صرف صدها هزار دالر هزينه تعمير و جايگزينى و اتالف زمان توليد شود. بخار 
ــه در هوا موجود بوده و  مى  تواند به آسانى به داخل سيستم هاى عايق  آب هميش
با دماى پايين وارد شده و يا نيروى مخرب در سيستم عايق بندى باشد. بخار آب 
ــبنم فرا  ــد به داخل يك ماده نفوذپذير رخنه كرده و هنگامى كه نقطه ش  مى  توان
ــود. معموال اين مايع در داخل ماده انباشته  ــد، تقطير شده به مايع تبديل ش برس
ــمت ها را ضعيف  مى  كند و يا از بيرون تراوش  مى  نمايد. اگر  ــود. و بقيه قس  مى  ش
لوله كشى به اندازه كافى سرد باشد مايع انباشته شده  مى  تواند يخ بزند و عالوه بر 
وارد آوردن خسارت به ساختمان با رشد كپك و قارچ و ايجاد پوسيدگى، محيطى 
ــر عايق بندى فقط 4درصد رطوبت را  ــتى در داخل خانه ايجاد كند. اگ غيربهداش
ــت خواهد داد. عايق بندى خيس  جذب كند، 70درصد بازده حرارتى خود را از دس
ــتم و. .. را در پى  ــزات، افزايش قابل توجه وزن به سيس ــد زنگ زدگى فل  مى  توان
ــته باشد. چكه آب از عايق بندى اشباع شده  مى  تواند خسارت هايى به سقف ،  داش
ديوار ، كف و ديگر اجزاء ساختمان وارد كند. يك عايق بندى كه در مقابل آب هر 
ــت خواص حرارتى خود را حفظ كرده و  ــكل مايع و بخار آن نفوذناپذير اس دو ش
اين به معنى اضافه شدن عمر سرويس براى خود عايق و سيستمى كه عايق از 
ــدن عايق و از دست دادن بازده  ــت. به هر حال خراب ش آن محافظت  مى  كند اس

حرارتى غير قابل اجتناب است.
اما پنج نوع اصلى عايق بندى برا ى ساختمان ها وجود دارد:

ــتند كه از  ــرم و قابل انعطاف هس ــاى ن Batts and Blankets (1 : واحده
ــم سنگ با فويل  ــده، فايبر گالس، فيبرهاى پش ــه اى تأييده ش فيبر هاى شيش
ــفند، پلى استر يا تركيبى از  ــى نصب شده به يك يا دو طرف، پشم گوس انعكاس

پشم گوسفند و پلى استر ساخته شده اند.
Loose – Fill insulation (2 :از فيبرهاى كوتاه فايبر گالس، پشم سنگ، 
ــلولز، قطعات كوچكPERLITEو Vermiculite تشكيل  مى  شود. اين  س
ــوند و پايين  ــيده ش ــيروانى دميده يا پاش عايق ها  مى  توانند به داخل اتاق زير ش
ــوراخ هاى ريز ديوار ها  ــط دميدن انها به داخل س ديوارهاى داخلى و خارجى توس

نصب شوند.
ــه كار  مى  رود كه  ــات كف ب ــاختن صفح ــراى س Cellular Plastic (3 : ب
ــقف الصاق شوند اين پالستيك ها براى ساختن فوم هاى   مى  توانند به ديوار يا س
عايق كه  مى  توانند به داخل ديوارهاى تمام شده اتاق ها ويخچال ها تزريق شوند 
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به كار  مى  روند.
ــتايرن،  ــد پلى اس ــوادى مانن ــا از م Rigide insulation Boards (4 ه
ــخت ساخته  مى  شوند  فايبر گالس، و gysum Perlite به صورت صفحات س

و  مى  توانند به سقف بام و ديوارها الصاق شوند. 
ــاى  ــى از فويل ه ــات نازك ــامل صفح Reflective insulation (5 : ش
ــده اند كه اين اليه ها به  ــتند كه به صورت اليه هاى طراحى ش آلومينيومى هس
ــده اند. اين  ــدود  مى  كنند، از هم جدا ش ــى كه حركت هوا را مح ــيله فضاهاي وس
ــوند. در صنعت  ــتفاده  مى  ش ــا بين JOIST و بين  Waii stud ها اس عايق ه
عايق بندى نقش مهمى در عمليات گوناگون بازى  مى  كند. به عنوان مثال، برخى 
ــيله anketهايى شبيه به آنهايى كه در خانه ها استفاده  كوره هاى صنعتى به وس
ــى از فيبرهاى  ــده اند. Blanket هاى عايق كارى صنعت ــيده ش ــوند پوش  مى  ش
ــراميكى ساخته شده اند ودماهاى تا حدود 1300 درجه سانتى گراد را  مى  توانند  س
ــش  مى  دهند به  ــان گرما از مورد را كاه ــن Blanketها جري ــل كنند. اي تحم

طوريكه دماهاى باال در حين پروسه هاى گرمايى قابل دستيابى هستند.
ــيله آجرهاى سراميكى  ــاخت فوالد استفاده  مى  شوند به وس كوره هايى كه در س
ــانتى گراد را تحمل كنند.  ــده اند كه دماهاى باال تا حدود 2000 درجه س عايق ش
ــز داغ گداخته داخل  ــط فل ــن آجرها مانع صدمه ديدن اجزاء فلزى كوره توس اي
كوره  مى  شوند.عايق هاى سراميكى بايد قادر باشند كه تغييرات ناگهانى در درجه 

حرارت و خيلى از انواع فعل وانفعاالت شيميايى را تحمل كنند.
ــاى انتقال مواد داغ  ــيدن به درجه حرارت خاصى در لوله ه ــدى براى رس عايق بن
 Trans-Alaskaــوند. مثال : فايبر گالس، خط لوله ــتفاده  مى  ش ــرد اس يا س
ــدود 1300 كيلومتر منتقل  مى  كند  ــام داغ را تا فاصله ح ــه نفت خ Pipline ك

ــاى باال كه براى  ــتيابى به درجه حرارت ه ــق  مى  كند. اين عايق بندى دس را عاي
 Super .ــت را فراهم  مى  كند ــپ كردن نفت خام از داخل خط لوله الزم اس پم
ــراى فضا پيما اتالق  ــه عايق هاى خاصى ب ــت كه ب ــى اس insulation عبارت

ــود كه در آنها دماى خارجى تا حدود صفر مطلق (273- درجه سانتيگراد)   مى  ش
ــايل بايد در مقابل اين سرما حفاظت شوند و از  ــان ها و وس كاهش  مى  يابد وانس

افت حرارت از طريق Radiation به فضا جلوگيرى شود.
و ــچ)  اين ــر  ه در  دالر  ــا100  50ت ــدود  ح (در  ــه  الي ــد  چن ــا  عايق ه ــن  اي

ــتند. ضخامت اين اليه ها حدود 50درصد ميلى متر  AluminizeMylar هس

ــود كه يك اندازه گيرى مقاومت مواد  است وتوسطR-Value آن تعيين  مى  ش

ــيله در  ــت. مقاومت در برابر انتقال حرارت تنها به وس ــل جريان گرما اس درمقاب
ــه نخواهد بود. مقاومت بايد به طور  نظر گرفتن هدايت حرارتى هوا قابل مقايس
تجربى به وسيله اندازه گيرى دماى سطح جامد، دماى هوا و حرارت منتقل شده 
از جامد به هوا مشخص شود. مقاومت محاسبه شده تركيبى از مقاومت همرفتى 
ــخص  ــود و معموال براى مش ــخص  مى  ش وتابش خواهد بود اين مقاومت با مش
ــاخص حرارتى مواد عايق بندى استفاده  مى  شود. مواد باR-value باال  كردن ش
داراى مقاومت بيشترى در مقابل جريان گرما هستند ساختمان هاى مناطق سرد 
ــترى در مقابل جريان گرما نسبت به ساختمان هاى مناطق گرم  به مقاومت بيش
ــده و R-valu بااليى دارند  ــاز دارند. عايق هايى كه به طور مطلوب نصب ش ني
ــرد  ــه طور قابل مالحظه اى مقدار انرژى الزم براى گرم كردن يا س ــد ب  مى  توانن
ــاختمان را كاهش دهند.معموال در آمريكا R-valu براى ديوارها  كردن يك س
حدود 11 و براى سقف 19 تا 31 بسته به مناطق آب و هوايى انتخاب  مى  شوند.

ــاخت بناهاى خود بايد مقررات  ــاختمان ها در اروپا و امريكا هنگام س  صاحبان س
خاصى را جهت استفاده از مصالح و عايق هايى با R-value خاص رعايت كنند. 
ــده است كه عايق بندى  ــاختمان ها، اعالم ش در مورد محل هاى عايق بندى و س
ــقف ها 20درصد تا 30درصد، ديوارها 10درصد تا 20درصد وكف ساختمان  در س
ــاختمان را باعث  ــى در هزينه هاى گرم كردن س ــد صرفه جوي 5درصدتا10درص
ــود. در انتخاب عايق  مى  توان اين فاكتورها را در نظر گرفت:هزينه، آسانى   مى  ش
نصب، مقاومت حرارتى محصول، مقاومت حرارتى سيستم نصب شده، ضخامت 
و دوام، عكس العمل نسبت به آتش، مخاطرات احتمالى براى سالمتى، مقاومت 

در مقابل حشرات موذى، مزيت هاى صوتى، جذب آب و بخار آب.
ــنگ، قير پليمرى، پلى استرو. .. اليه هاى عايقى  ــتفاده از تركيباتى از پشم س با اس
 Thermalو Water prof و Fire resistance ــه ــده اند ك ــاخته ش س

insulation و Sound proof هستند.

كجاها را بايد عايق بندى كنيم؟
ــامل موارد  ــوند ش ــاختمان كه بايد عايق بندى ش نقاط بحرانى موجود در يك س

زير است:
 فضاهاى زير شيروانى

ــده اى كه خوب عايق  ــيروانى ها، انبارى ها و ديگر فضاهاى محصور ش  زير ش
شده باشند، بايد تهويه مناسب داشته باشند تا مانع ايجاد نم اضافى شوند.

 در ورود به شيروانى
 اتاق هاى زير شيروانى

 بين تيرهاى عمودى، ديوارهاى زانويى
 بين تيرهاى عمودى و تير سقف ديوارهاى خارجى و بام

 سقف ها با فضاى سرد باالى آن
ــعه  مى  دهيم تا حركت هوا را  ــا را به تيرهاى موازى كف اتاق هم توس  عايق ه

كاهش دهد.
ــكونى و  ــامل :  تمام ديوارهاى بين فضاى هاى مس ــام ديوارهاى خارجى ش  تم
گاراژهاى گرم نشده، بام هاى اتاقك ها يا فضاهاى انبارى ، ديواره هاى فونداسيون 
ــده، تمام  ــيون در زير زمين هاى گرم ش ــن ، ديواره هاى فونداس ــطح زمي روى س

ديوارها. 
 كف هاى روى فضا ها سرد مانند گاراژ، هر قسمتى از كف يك اتاق كه نسبت 

به يك ديوار خارجى پيش روى دارد و زير آن فضاى آزاد است.
 كف هاى بتنى كه مستقيما روى زمين قرار  مى  گيرند. 

 ديواره هاى فونداسيون براى فضاهاى بدون باد راه
 توسعه عايق هاى فضاهاى بين تيرهاى افقى براى كاهش جريان هوا

اتصاالت تيرهاى افقى
ــرى و آب بندى تمام پنجره ها  ــض پنجره ها به انواع ضد طوفان و درزگي  تعوي

و درها
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 تجارت مواد اوليه در و پنجره
 وبرخي كاالهاي وابسته به ساختمان در نيمه نخست امسال

 آمار واردات گاز آرگون  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 10,299  126,262,865  14,600  چين 

 14,633  179,396,942  20,000  گرجستان 

 26,252  321,851,446  36,392  امارات متحده عربي 

 253,481  3,107,682,517  321,180  تركيه 

 178,139  2,183,978,171  9,245  هنگ كنگ 

 482,804  5,919,171,941  401,417  جمع 

 آمار واردات پايداركننده هاي پي وي سي  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 668,310  8,193,475,271  225,755  تركيه 

 329,701  4,042,134,534  140,056  جمهوري كره  

 159,407  1,954,328,450  40,000  فدراسيون روسيه 

 1,157,417  14,189,938,255  405,811  جمع 

 (EPDM) آمار واردات كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل 

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 
 832,400  10,205,218,440  281,650  چين 
 307,057  3,764,518,001  74,400  ژاپن 
 115,142  1,411,635,821  40,000  اسپانيا 

 4,177,886  51,220,888,111  765,600  امارات متحده عربي 
 103,765  1,272,154,554  19,745  ايتاليا 

 23,611  289,466,760  3,196  بلغارستان 
 65,996  809,107,981  18,990  تايوان 
 164,507  2,016,857,076  43,107  تركيه 

 4,363,192  53,492,733,348  865,492  جمهوري كره  
 266,946  3,272,762,469  36,000  قطر 
 79,430  973,807,401  35,123  هلند 

 136  1,669,000  13  هنگ كنگ 
 10,500,067  128,730,818,962  2,183,316  جمع 

 آمار واردات شيشه دو يا چندجداره 
 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 10,074  123,508,169  14,717  امارات متحده عربي 
 135,163  1,657,099,925  95,086  تركيه 
 193,353  2,370,505,563  105,263  چين 

 55,139  676,010,189  55,263  امارات متحده عربي 
 539  6,602,935  120  ايتاليا 
 11,840  145,161,585  10,663  تركيه 
 1,896  23,240,132  40  هلند 
 408,004  5,002,128,497  281,152  جمع 

 آمار واردات ورق كامپوزيت 
 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 7,338,567  89,848,486,738  3,165,727  چين 
 372,076  4,561,654,194  123,407  آلمان 

 2,182,803  26,700,118,723  1,326,976  امارات متحده عربي 
 73,854  905,456,000  28,600  بلژيك 
 441,284  5,410,141,096  155,485  تركيه 

 77,993  956,197,220  21,840  جمهوري كره  
 27,114  332,421,837  9,580  عراق 
 10,513,692  128,714,475,808  4,831,615  جمع 

 آمار واردات در,پنجره وچهارچوب آنها، دوره وآستانه در ازآلومينيوم.  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 18,186  222,963,448  5,190  چين 

 34,753  426,075,129  10,410  امارات متحده عربي 

 22,250  272,788,351  5,295  ايتاليا 

 16,173  198,283,179  2,633  تركيه 

 91,363  1,120,110,107  23,528  جمع 

 آمار واردات يراق ها، اتصاالت واشياء همانند براي دروپنجره دوجداره يو پي وي سي 

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 871,901  10,689,502,789  711,804  چين 

 512,396  6,281,970,134  80,631  آلمان 

 78,947  967,884,270  18,150  اسپانيا 

 88,923  1,090,194,422  37,750  امارات متحده عربي 

 141,291  1,732,224,068  6,316  ايتاليا 

 273,809  3,356,900,999  279,373  تايوان 

 13,079,182  160,350,772,458  3,022,416  تركيه 

 12,248  150,158,336  2,170  سوئيس 
 2,892  35,460,106  340  فرانسه 

 3,673  45,034,352  850  قرقيزستان 
 15,065,261  184,700,101,934  4,159,800  جمع 
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 آمار صادرات يراق ها، اتصاالت واشياء همانند براي دروپنجره دوجداره يو پي وي سي 
1808827200720ارمنستان
2880656453622046047افغانستان

500245200002000جمهوري عربي سوريه
23361145574409344عراق

 آمار واردات درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در از موا د پالستيكي 

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 77,478  949,879,222  48,221  چين 

 20,370  249,732,160  4,770  ژاپن 

 11,319  138,773,855  5,971  امارات متحده عربي 

 160,317  1,965,485,755  49,681  تركيه 

 144,102  1,766,692,671  84,615  جمهوري كره  

 413,586  5,070,563,663  193,258  جمع 

 آمار صادرات گاز آرگون  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

152096460171آذربايجان

305566152682607201245372تركمنستان

305581152703571801245543جمع

 آمار صادرات پايداركننده هاي پي وي سي  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

734503457724580282033آذربايجان

25210113926663092926ارمنستان

3450634455005175ازبكستان

830003917683000319550امارات متحده عربي

341501611908020131477اوكراين

310001439324000117400تركيه

1970008815859500719075عراق

2000094402000077000قطر

467260213892312301744636جمع

 آمار صادرات درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در از موا د پالستيكي 

916132811438026763افغانستان

2913920624707509تركمنستان

855031446900025650عراق

3000980800008000عمان

716026334480021480كنيا

30784109607065089402 جمع 

 (EPDM) آمار صادرات كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل 
4795434053205040330604تركيه

 آمار واردات اسكلت فلزي وقطعات آن، صفحه ، ميله، پروفيل، لوله وهمانند ازآلومينيوم 
براي استفاده درساختمان  

 ارزش دالري  ارزش ريالي   وزن به كيلو  نام كشور 

 328,521  4,027,663,959  71,565  چين 

 448,567  5,499,429,200  101,363  آلمان 

 1,407  17,250,131  350  اتريش 

 83,784  1,027,191,144  24,770  امارات متحده عربي 

 2,285  28,010,147  27  ايتاليا 

 393,153  4,820,059,982  94,943  تركيه 

 69,635  853,726,262  5,686  مالزي 

 1,227  15,048,725  170  نيوزيلند 

 8,884  108,923,005  2,200  هلند 

 1,337,464  16,397,302,555  301,073  جمع 
 آمار صادرات شيشه دو يا چندجداره 

4058114712000012000تركيه
7160263344802148عراق
400014712000012000عمان

5174132057448026148 جمع 

 آمار صادرات در,پنجره وچهارچوب آنها، دوره وآستانه در ازآلومينيوم.  

333012717298010373آذربايجان

1820073780680060180افغانستان

320012408346010121امارات متحده عربي

40661170094409544تاجيكستان

2459074830136061036تركمنستان

1356356573770046145عراق

300128730001050آذربايجان

299714697288011988ارمنستان

992534095060027810افغانستان

1169548842614039839تاجيكستان

373081471751700120045تركمنستان

350178505601456تركيه

1430257705202102جيبوتي

583972705365160220666عراق

505202455511651قطر

 624,006  7,650,317,851  189,856  جمع 
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اين روش اجرا يكى از انواع شيوه هاى اجراى سيستم ICF  است.در اين روش 
ــه توليد و به كارگاه  ــتطيلى در كارخان ــاى ماندگار بصورت پانل هاى مس قالب ه
ــكل از دو اليه ورق پلى استايرن، مش ميانى  ــوند. اين پانل ها متش منتقل مى ش
ــده  ــتن آرماتورهاى افقى و عمودى تعبيه ش و آرماتورهاى خرپائى براى نگه داش

است.
سازه حاصل از اين شيوه اجرا جزو سازه هاى ديوار باربر بتن مسلح محسوب شده 
ــرط رعايت الزامات و ضوابط مندرج در آئين نامه هاى ملى وبين المللى،در  و با ش

شرايط مختلف شكل پذيرى قابل اجرا است.
ــتم سازه اى ديوار  ــازه اى حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيس ــتم س 1. سيس
ــود. در صورتى كه ضوابط  ــلح محسوب مى ش ــى بتنى مس باربر با ديوارهاى برش
ــكل پذيرى بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملى ايران رعايت  ش
ــتناد به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم مقررات ملى ايران،كاربرد  ــود و با اس نش
ــتم صرفًا در مناطق با خطر نسبى كم و متوسط و براى ساختمان هاى  اين سيس
داراى اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز است. بديهى است در 
ــود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در  ــكل پذيرى رعايت ش صورتى كه ضوابط ش
ــاختمان بر اساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران،50  برابر حريق، حداكثر ارتفاع س

متر از تراز پايه است.
ــازه اى حاصل از اين روش، به ترتيب بر  ــتم س 2. بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيس
ــاختمان و استاندارد   ــم مقررات ملى س ــاس آخرين ويرايش هاى مبحث شش اس

2800 ايران صورت گيرد.
3. طرح سازه اى سيستم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات 
ــاى بعد از آن صورت  ــا آئين نامه ACI318-05 و ويرايش ه ــاختمان ي ملى س

گيرد.
4. ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد.

5. بتن مصرفى بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل مقاومت 20MPA و حداكثر 
اندازه اسمى سنگدانه مصرفى،20 ميلى متر باشد.

ــدى ماندگار، بايد  ــى مربوط به اجزاء قالب بن ــخصات كليه مصالح مصرف 6. مش

ــده باشد. مشخصات  ــناد ارائه ش ــتانداردهاى بين المللى معتبر و اس مطابق با اس
ــتانداردها و آئين نامه هاى ملى يا معتبر  ــاير مصالح مصرفى نيز بايد مطابق اس س

بين المللى باشد.
7. پلى استايرن مورد استفاده بايد از نوع منبسط شونده كند سوز يا خود خاموش شو، 
مطابق با استانداردهاى معتبر بين المللى و داراى گوهينامه فنى از مركز تحقيقات 

ساختمان و مسكن باشد.
ــتقيم  ــتايرن  و جلوگيرى از برخورد مس ــقفى پلى اس 8. براى حفاظت از بلوك س
هرگونه حريق احتمالى با بلوك الزم است تا زير سقف به وسيله پوشش مناسب 
(مانند يك تخته گچى به ضخامت حداقل12/5 ميلى متر يا اندود گچ به ضخامت 
حداقل 15 ميلى متر)محافظت شود. مسئوليت جزئيات و اجراى مناسب براى اين 

موضوع برعهده شركت است. 
9. محافظت از بلوك ديوارى پلى استايرن بايد به وسيله پوشش مناسب به عمل 
ــاير  ــش مى تواند يك تخته گچى با ضخامت 12/5 ميلى متر يا س آيد. اين پوش
مصالحى كه بر اساس مدارك فنى مصوب و متعبر از نظر مقاومت در برابر دماى 

باال معادل آن عمل مى كند، باشد.
ــش محافظت كننده بلوك هاى پلى استايرن، بايد داراى اتصال مكانيكى  10. پوش

به سازه باشد. اتصال پوشش به پلى استايرن، به تنهائى، مجاز نيست.
11. چنانچه اتصال پوشش محافظت كننده به ديوار، از طريق رابط هاى پالستيكى 

باشد، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان دو طبقه خواهد بود.
12. ديوارهاى بين واحدهاى مستقل (مانند ديوارهاى بين آپارتمان هاى مسكونى 
ــتقل و غيره) در هر ساختمان بايد داراى مقاومت  يا واحدهاى تجارى، ادارى مس
ــب از مصالح  ــن ديوارها بايد به صورت مناس ــند. در اي ــى در برابر آتش باش كاف
ــود، به گونه اى كه بلوك هاى پلى استايرن در اين قسمت،  ــتقاده ش حريق بند اس
ــترش هر گونه حريق  ــند و از گس ــته باش ــتگى نداش بين دو فضاى مجاور پيوس
ــوار مقاوم در برابر آتش از يكديگر جدا  ــيله دي احتمالى بين دو فضايى كه به وس

شده اند، جلوگيرى شود.
ــت فرم  ــقف ها در مقابل آتش، الزم اس ــه منظور تأمين مقاومت كافى س 13. ب

فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان( بخش سوم)
ساختمان هاى بتن مسلح با عايق ماندگار پانلى، پليمري و بلوكي
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ــقف/كف هر طبقه قطع شود و بين قطعات امتداد نداشته  ــتايرن در مرز س پلى اس
ــت الزم، بايد از  ــاز و براى تأمين مقاوم ــمت ها، در صورت ني ــد. در اين قس باش

مسدود كننده هاى آتش استفاده شود. 
ــتايرن نبايد بين واحدهاى مستقل مجاور امتداد داشته باشد. اين  14. فرم پلى اس
ماده بايد در مرز ديوار جدا كننده بين واحدهاى مستقل مجاور(از جمله كريدورها) 

قطع شده و مطابق با مقاومت الزم در برابر آتش، آتش بندى شود.
15. مقاومت سيستم در برابر آتش براى ديوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، 
ــاختمان  ــوم مقررات ملى س ــى و..، مطابق مبحث س ــات ديوار بتن ــوع و جزئي ن
ــريه 444  ــق و الزامات نش ــاختمان ها در مقابل حري ــت س ــوص حفاظ در خص
ــكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق  ــاختمان و مس مركزتحقيقات س

تأمين شود.
ــب و بر  ــاختمانى ومقررات محافظت در برابر آتش بايد تناس 16. كليه مقررات س

اساس مقررات موجود در كشور رعايت شود.
ــاختمان به جهت  17. رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملى س

صدابندى ديوار و سقف، الزامى است.
ــت تمهيدات الزم به منظور تأمين صدابندى مورد انتظار، بخصوص  18. الزم اس
ــده در مقررات ملى  ــتفاده از روش هاى توصيه ش در ديوارهاى بين واحدها، با اس

ايران، انجام شود.
ــرژى مطابق مبحث  ــه صرفه جويى در مصرف ان ــث مربوط ب ــت مباح 19. رعاي

شماره 19 مقررات ملى ساختمان ضرورى است.
ــور براى پوشش نهايى جهت  ــرايط اقليمى مختلف كش 20. تمهيدات الزم در ش
ــتفاده از فوالد گالوانيزه در اين محيط ها و  ــه در محيط هاى خورنده ونيز اس مقابل

رعايت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى است.
ــوذى، مانند موريانه، قرار  ــرات م ــى كه در معرض خطر حمله حش 21. در مناطق
دارند الزم است تمهيدات الزم براى محافظت از اليه پلى استايرن به عمل آيد.

ــه و كنترل كيفى  ــووليت نظارت عالي ــل توليد و اجراء مس ــى مراح 22. در تمام
برعهده شركت متقاضى است.

ــاختمان و آئين نامه هاى ملى در استفاده  23. رعايت كليه مباحث مقررات ملى س
از اين سيستم الزامى است.

ــاختمان و مسكن نبوده و  24. توجيه اقتصادى طرح از وظايف مركز تحقيقات س
صرفًا به عهده شركت متقاضى است.

ــدى، پس از راه اندازى خط توليد  ــذ گواهينامه فنى براى محصوالت تولي 25. اخ
كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.

 ساختمان هاي بين مسلح با عايق ماندگار پليمري
ــاختمان هاى بتن مسلح درجا از نوع  ــتم، يك روش براى س روش اجرا: اين سيس
ــطح پليمرى است. اين قالب هاى  ــتفاده از قالب هاى ماندگار مس ديوار باربر با اس
ــى برابر ارتفاع طبقه  ــانتى متر و ارتفاع ــرى داراى طولى در حدود 15و25 س پليم
ــتند. از كنار هم قرار دادن  ــته به نياز داراى ضخامت هاى مختلفى هس بوده و بس
ــته براى ديوار بتنى شكل  ــويى، يك قالب پيوس قالب هاى مذكور به صورت كش
ــريع در اجرا را  ــبك بوده و قابليت حمل ونقل و نصب س مى گيرد. اين قالب ها س

دارا هستند.
در يك نوع از اين قالب ها، يك اليه ايزوالسيون پلى اورتان نيز تعبيه شده است. 
ــده داخلى يا خارجى نيز مى تواند  ــطح تمام ش اين قالب هاى پليمرى به عنوان س
ــاختمان و مسكن  ــتفاده قرار گيرد. اين روش اجرا، در مركز تحقيقات س مورد اس

مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد ان در حيطه الزامات ارائه شده مجاز است.

  الزامات اجراى سـاختمان هاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار 
پليمرى

سيستم سازه اى حاصل از اين روش اجرا، سيستم سازه اى ديوار باربر با ديوارهاى 
ــكل پذيرى (متوسط يا زياد) بر  ــى بتن مسلح است. در صورتى كه ضوابط ش برش

اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملى ايران  با عنوان"طرح و اجراى 
ــاختمان بتن آرمه" رعايت نشود و با استناد به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم  س
ــبى كم و  ــتم صرفًا در مناطق با خطر نس ــى ايران،كاربرد اين سيس ــررات مل مق
ــاختمان هاى داراى اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10  متوسط و براى س
ــكل پذيرى تأمين شود با  ــت. بديهى است در صورتى كه ضوابط ش متر مجاز اس
ــاختمان در كليه  رعايت رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع س
پهنه هاى لرزه خيزى كشور مطابق استاندارد 2800ايران،50 متر از تراز پايه است.

1. ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد.
ــازه اى بتنى  بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل  2. بتن مصرفى در ديوارهاى س
ــنگدانه مصرفى،20 ميلى متر  ــگال و حداكثر اندازه اسمى س مقاومت 20 مگاپاس

باشد.
ــم  ــاس مبحث شش ــتم، به ترتيب بر اس ــذارى ثقلى و لرزه اى اين سيس 3. بارگ
ــتاندارد  ــاختمان" و اس ــوان "بارهاى وارد بر س ــا عن ــاختمان ب ــررات ملى س مق

2800ايران صورت گيرد.
ــازه اى اين سيستم بر اساس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان ايران  4. طرح س
 ACI318-05 ــاختمان هاى بتن آرمه"ويا آئين نامه با عنوان "طرح و اجراى س
ــتم، از اثر و مقاومت قالب هاى  ــبات و طراحى اين سيس صورت گيرد. در محاس

پليمرى صرف نظر شود.
ــتگى و يكپارچگى براى  5. تأمين ضوابط ديافراگم صلب و همچنين تأمين پيوس

كليه سقف ها در اين سيستم الزامى است.
ــقف به ديوار در اين سيستم به صورت پيوسته و يكپارچه طراحى و  6. اتصال س

اجرا شده و ميلگردگذارى الزم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود.
7. رعايت الزامات مدرك فنى ESR-1223 مربوط به موسسه ICC-ES در 

خصوص مصالح،اجرا نصب و ... در اين سيستم الزامى است.
ــتم، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با  8. در خصوص اين سيس
ــاختمان ها در مقابل حريق"و همچنين الزامات نشريه شماره  عنوان "حفاظت س
ــكن مربوط به مقاومت اجزاى ساختمان در  444 مركزتحقيقات ساختمان و مس
مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان،كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى 

ساختمان الزامى است. 
9. در صورت استفاده از قالب ماندگار نوع RBS8 ، محافظت از قالب ماندگار به 
وسيله پوشش مانع حرارتى مناسب به عمل آيد كه اين پوشش بايد داراى اتصال 
ــب مى تواند يك تخته گچى با ضخامت  ــازه باشد. پوشش مناس مكانيكى به س
حداقل 13ميلى متر يا پوشش ديگرى با مقاومت معادل در برابر دماى باال باشد. 
ضمنًا در صورت استفاده از اين نوع قالب، عايق بايد از نوع كند سوز و مطابق با 

مشخصات بند 3,3,2 مدرك ESR-1223باشد.
ــاختمان  ــتم، رعايت مبحث نوزدهم ومقررات ملى س 10. در خصوص اين سيس

ايران به عنوان "صرفه جويى در مصرف انرژى" الزامى است.
ــته خارجى  ــتقل و پوس ــدى هوابرد جداكننده هاى بين واحدهاى مس 11. صدابن
ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى 

ساختمان ايران با عنوان "عايق بندى و تنظيم صدا" تأمين شود.
ــف اقليمى و  ــرايط  مختل ــب  با ش ــدات الزم متناس ــت تمهي ــرورى اس 12. ض

محيط هاى خورنده ايران صورت پذيرد.
ــازه اى از حيث دوام،  ــتم اعم از معمارى و س 13. كليه مصالح و اجزا در اين سيس
زيست محيطى و...بايد بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران و يا آئين نامه هاى 

ملى يا معتبر بين المللى به كار گرفته شود.
ــاختمان و مسكن نبوده و  14. توجيه اقتصادى طرح از وظايف مركز تحقيقات س

صرفًا به عهده شركت متقاضى است.
ــووليت نظارت عاليه و كنترل  ــل توليد  طراحى و اجراء مس ــى مراح 15. در تمام

كيفى برعهده شركت متقاضى است.
ــدى، پس از راه اندازى خط توليد  ــذ گواهينامه فنى براى محصوالت تولي 16. اخ

كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است
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 ساختمان هاي بين مسلح با عايق ماندگاربلوكي
 ICF ــتم ــيوه هاى اجراى سيس روش اجرا: روش اجراى KBS يكى از انواع ش
است. سيستم سازه اى حاصل از اين روش اجرا، يك سيستم سازه اى ديوار باربر 
با ديوارهاى برشى بتن مسلح بوده كه محدوديت هاى آن مطابق استاندارد 2800 
ــتطيلى  ــق ماندگار به صورت پانل هاى مس ــت. در اين روش، قالب هاى عاي اس
 KBS ــاى عايق ماندگار ــوند. قاب ه ــه توليد و به كارگاه منتقل مى ش در كارخان
ــكل از دو اليه ورق پلى استايرن به ضخامت هاى 5يا10 سانتى متر، بسته به  متش
محل استفاده، هستند. براى اتصال اليه هاى پلى استايرن در ارتفاع از تيوپ هاى 
ــتفاده مى شود. ــده اند، اس ــانتى مترى تعبيه ش پلى پروپيلن كه در فواصل 12/5 س

ــكيل قالب  ــتايرن طرفين به يكديگر وتش همچنين براى اتصال اليه هاى پلى اس
ــبكه ميلگرد طولى استفاده مى شود. پس از استقرار  از رابط هاى پلى پروپيلن و ش
ــده و بتن ريزى  ــبات ميلگردگذارى ش ــمت ميانى آن مطابق محاس قالب ها، قس

مى شود.
در زمان بتن ريزى به منظور نگه دارى قالب ها، الزم است در فواصل 1/2 تا1/75 
مترى پشت بند اجرا شود. سقف در اين سيستم از نوع دال هاى نيمه پيش ساخته 
است،كه پس از استقرار توسط ميلگرد هاى تعبيه شده به ديوار ها متصل مى شود. 
ــلح  ــن كه مطابق ضوابط فنى حداقل ضخامت ديوارهاى بتن مس ــا توجه به اي ب
ــت، امكان تأمين اين ضخامت و ضخامت هاى باالتر يكى از  ــانتى متر اس 15 س
مزاياى روش اجراى KBS محسوب مى شود. اين روش اجرا، در مركز تحقيقات 
ــاختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه  س

شده، مجاز است.

 الزامات اجراى سـاختمان هاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار 
بلوكى

ــتم سازه اى حاصل از اين روش اجرا،  يك سيستم سازه اى ديوار باربر با  1. سيس
ــى بتن مسلح بوده كه محدوديت هاى آن مطابق استاندارد 2800  ديوارهاى برش

است.
2. ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد.

3. بتن مصرفى بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل مقاومت 20 مگاپاسگال باشد.
ــم  ــاس مبحث شش ــتم ،به ترتيب بر اس ــذارى ثقلى و لرزه اى اين سيس 4. بارگ
ــتاندارد  ــاختمان" و اس ــوان "بارهاى وارد بر س ــا عن ــاختمان ب ــررات ملى س مق

2800ايران صورت گيرد.
ــاس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان  ــتم بر اس ــازه اى اين سيس 5. طراحى س

ايران با عنوان "طرح و اجراى ساختمان هاى بتن آرمه" صورت گيرد.
ــتم هاى  ــتورالعمل طراحى و اجراى سيس ــر تا تهيه و چاپ دس ــال حاض 6. در ح
ــده در نشريه شماره  قالب عايق ماندگار ديوارى (ICE)،رعايت ضوابط اعالم ش

گ-493 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن هم الزامى است.
7. تأمين ضوابط ديافراگم صلب و همچنين تأمين يكپارچگى براى كليه سقف ها 

الزامى است.
8. اتصال سقف به ديوار به صورت يكپارچه طراحى و اجرا شده و ميلگردگذارى 

الزم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود.
9. پلى استايرن مورد استفاده بايد از نوع منبسط شونده كندسوز يا خودخاموش شو 

مطابق با استانداردهاى بين المللى باشد.
ــتم، رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران  10. در خصوص اين سيس
با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق"و همچنين الزامات نشريه شماره 
ــاختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزاى ساختمان در  444 مركز تحقيقات س
مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان،كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى 

ساختمان الزامى است.
ــتايرن بايد به وسيله پوشش مانع حرارتى   11. محافظت از بلوك ديوارى پلى اس
ــش بايد داراى اتصال مكانيكى به سازه باشد  ــب به عمل آيد. كه اين پوش مناس
ــب مى تواند يك تخته گچى با ضخامت 12/5 ميلى متر يا پوشش  ــش مناس پوش

ديگرى با مقاومت معادل در برابر دماى باال باشد. 
ــتايرن بايد در مرز سقف/كف هر طبقه  و در مرز ديوار جدا كننده  12. فرم پلى اس
ــود.(هر دو طرف داخلى و بيرونى ) و براى تأمين  ــتقل قطع ش بين دو واحد مس

مقاومت الزم، از مسدود كننده هاى آتش استفاده شود. 
13. در خصوص اين سيستم،رعايت مبحث نوزدهم وقررات ملى ساختمان ايران 

به عنوان "صرفه جويى در مصرف انرژى"الزامى است.
ــته خارجى  ــتقل و پوس ــدى هوابرد جداكننده هاى بين واحدهاى مس 14. صدابن
ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى 

ساختمان ايران با عنوان "عايق بندى و تنظيم صدا" تأمين شود.
ــت تمهيدات الزم متناسب  با شرايط  مختلف اقليمى و محيط هاى  15. الزم اس

خورنده ايران صورت پذيرد.
ــازه اى از حيث دوام،  ــتم اعم از معمارى و س 16. كليه مصالح و اجزا در اين سيس
زيست محيطى و...بايد بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران و يا آئين نامه هاى 

ملى يا معتبر بين المللى به كار گرفته شود.
ــس از راه اندازى خط توليد  ــذ گواهينامه فنى براى محصوالت توليدى،پ 17. اخ

كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.
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ــكل از يك يا چند واحد محلى براى  ــرمايش و گرمايش متمركز متش ــتم س سيس
ــخص بوده و  ــرمايش و گرمايش يك منطقه مش ــرد جهت س ــد بخار و آبس تولي
ــه تعدادى يا كل  ــى مربوطه جهت تحويل ب ــك تغذيه آبگرم و لوله كش داراى ي
ــات چيلر و بويلر بوسيله  ــت. مركزى نمودن تأسيس ــاختمان هاى آن منطقه اس س
ــده و همچنين نقش مهمى  ــب صرفه جويى انرژى ش ــود راندمان عملى موج بهب
 درحفظ محيط زيست و جلوگيرى از آلودگى هوا و گرمايش جهانى دارد. مديريت 
ــر جلوگيرى از حوادث غير مترقبه  ــتم بويلر و چيلر آنها را از نقطه نظ مركزى سيس
ــهرى كاهش داده و مديريت انرژى را راحت تر مى نمايد. به همين در سال هاى  ش
ــعه شهر  ــرمايش و گرمايش متمركز در چند محور نقش مهمى  را در توس اخير س
ــرمايش و گرمايش متمركز يك نوع زير ساخت شهرى  ــتم س ايفا مى نمايد. سيس
ــتدار محيط زيست الزم و  ــهر آرمانى و دوس ــت كه جهت بنا نهادن به يك ش اس

ضرورى است.
فوايد سرمايش و گرمايش متمركز

ــت يك ناحيه،  ــردن نمودن حرارت جه ــت محيطى:  متمركز ك ــد زيس 1- فواي
ــه اى را كاهش داده و نتيجه  ــار گازهاى گل خان  انرژى را صرفه جويى نموده انتش
ــيد گوگرد و جلوگيرى از آلودگى  ــيد نيتروژن و اكس آن كاهش قابل مالحظه اكس
ــيدى است.  اين سيستم ، همچين تأثير جدى بر روى كاهش  هوا و باران هاى اس

پديده جزيره گرما دارد.
ــتفاده  ــات و اس 1-1- صرفه جويى انرژى:  بهبود راندمان عملى با تمركز تأسيس
ــر فرايندهايى كه  ــت ذخيره گرما و ديگ ــرفته جه ــتم هاى پربازده و پيش از سيس
ــتقل،  ــود. در اغلب منابع مس ــى انرژى را به همراه دارد،حاصل مى ش صرفه جوي
ــى و سرمايشى با تقاضاى سرمايش و گرمايش تطبيق  ظرفيت تجهيزات گرمايش
ــته و اين موجب زير ظرفيت كاركردن تجهيزات و كاهش راندمان مى شود. نداش
ــاال و در مقياس  ــز، با قابليت ب ــرمايش و گرمايش متمرك ــه در س در صورتى ك
صنعتى ،  طورى طراحى مى شود كه همواره با ظرفيت كامل كار كرده و كل تقاضا 
ــش مى دهد. انجام يك نمونه از سرمايش و گرمايش متمركز در ژاپن به  را پوش

ميزان 15 درصد كاهش مصرف انرژى مصرف انرژى به همراه داشته است.
1-2- جلوگيرى از گرمايش جهانى و آلودگى هوا:  سرمايش و گرمايش متمركز 
ــرمايش و گرمايش است و در مقابل  ــان دهنده كنترل مركزى سيستم س كه نش
ــتم سنتى كه برپايه سيستم سرمايش و گرمايش مستقل براى هر خانه در  سيس
ــت داراى راندمان باالترى است. اختالف در مصرف انرژى  ــهرى اس محدوده ش
ــود.  بعنوان  ــار گاز هاى CO2 در نظر گرفته ش ــد بعنوان اختالف در انتش مى توان
 CO2 ــن ميزان كاهش ــرمايش و گرمايش مركزى در ژاپ ــال يك پروژه س مث
ــط 1500 هكتار جنگل بوده و اين به كاهش  مربوطه معادل جذب CO2 توس

گرمايش جهانى كمك مى نمايد.
ــره حرارتى زمانى رخ مى دهد  ــده جزيره حرارتى:  پديده جزي ــل پدي 1-3- تعدي
ــد.  يك راهكار تعديل اين اثر كاهش  كه دماى نقطه اى از اطراف آن باالتر باش
دماى آن نقطه اى است كه سبب آن شده است. سرمايش و گرمايش متمركز از 
ــتم هاى سرمايش و گرمايش بطور قابل مالحظه اى  ميزان حرارت خروجى سيس
مى كاهد.  هر دو اين سيستم ها با استفاده از فرايند حرارتى نهان،گرماى كمترى 
ــل نموده و كمتر دماى هوا را افزايش مى دهد. دليل ديگر بوجود  ــه هوا منتق را ب

ــا و برج هاى  ــت. با حذف دودكش ه ــبز اس ــدن اين پديده كاهش فضاى س آم
ــقف خانه ها مى توان فضاى مناسب ايجاد باغ هاى سقفى برروى  خنك كن از س
بام  (roof garden)  بوجود آمده كه اين كار موجب تسكين اين اثر مى شود.

ــرمايش و  ــت محيطى س ــتريان: عالوه بر فوايد زيس ــاى آن جهت مش 2- مزاي
ــتفاده  ــتريان وجود دارد  (اس ــد مختلف ديگرى براى مش ــش متمركز،فواي گرماي
كنندگان سرمايش و گرمايش و مالكان ساختمان ها)فوايدى كه ناشى از مشاركت 
ــامل راندمان  ــت.  اينها ش ــرمايش مركزى و خارجى اس يك منبع گرمايش و س
ــب صرفه جويى در مكان  ــان و كاهش توان بوده و موج ــت اطمين اقتصادى،قابلي

مى شود.
ــتم  ــقل در اين سيس ــان اقتصادى: از آنجا كه چپلر و بويلرهاى مس 2-1- راندم
غيرضرورى است،بنابراين ديماند قراردادى كاهش يافته و از اين بابت هزينه هاى 
برق نيز كاهش مى يابد.  ميزان آب وگاز مورد نياز كاهش يافته،بنابراين هزينه هاى 

انرژى بازاى واحد توليد سرمايش و گرمايش كاهش مى يابد.
ــرمايش و گرمايش  ــات الكتريكى و گاز،س ــت اطمينان: مانند تاسيس 2-2- قابلي
ــود،نياز به تامين پايدار دارد.  ــات عمومى  عرضه مى ش مركزى كه از طريق تاسيس
 واحدهاى سرمايش و گرمايش مركزى توسط مهندسين باصالحيت و آزموده اداره 
ــت و مطمئن آنها اطمينان  ــتريان مى توانند از كاركرد درس ــوند.بنابريان مش مى ش

حاصل نمايند.
ــرمايش و  ــات س ــط تأسيس 2-3- صرفه جويى در توان و فضا: فضاهايى كه توس
ــود مى تواند به فضاهاى قابل اجاره نظير كارگاه  ــغال مى ش ــتقل اش گرمايش مس
ــز مالكان  ــرمايش و گرمايش متمرك ــود و همزمان،س ــگ تبديل ش ــا پاركين و ي
ــه مطبوع رهايى  ــات تهوي ــكالت تعمير و نگهدارى تأسيس ــاختمان ها را از مش س
ــد.آنها را از يافتن تكنسين هاى با صالحيت جهت نگهدارى بى نياز كرده  مى بخش
ــازد. نه فقط اين ها، بلكه هزينه هاى  و از هزينه هاى كارگرى مربوطه نيز رها مى س
دودكش،لوله كشى برج خنك كن و خود برج خنك كن نيز حذف شده و آزادى عمل 

بيشترى جهت طراحى مى دهد.
3- فوايد آن جهت برنامه ريزى شهرى: حذف تأسيسات چيلر و بولير از ساختمان ها 
و تاسيسات به جلوگيرى از حوادث غيرمترقبه كمك نموده و فضاى مورد استفاده را 
بهبود داده وشهرها را دلپذيرتر و قابل سكونت تر مى نمايد.  به همين دليل،سرمايش 

و گرمايش متمركز به برنامه ريزان جهت بوجود آوردن شهر بهتر كمك نمايد.
3-1- جلوگيرى از حوادث غيرمترقبه: حذف تاسيسات بولير و چپلر از ساختمان ها 
امنيت آنها را افزايش مى دهد.  بعالوه، مديريت مركزى آنها حوادث ناگوار ثانويه در 
حوادث غيرمترقبه طبيعى نظير زلزله را كاهش مى دهد.  اينها اطمينان مى دهند كه 

شهرها مكان هاى بهترى جهت جلويگرى از باليا باشند.
ــرج خنك كن و  ــى ب ــهرى: حذف دودكش و لوله كش ــم انداز ش 3-2- بهبود چش
ــهرى شده و هارمونى و  ــم انداز ش برج هاى خنك كن بر روى بام موجب بهبود چش
زيبايى شهر را افزايش مى دهد و همزمان فضاهاى صرفه جويى شده مى تواند براى 

پروژه هاى فضاى سبز استفاده شود.
ــر وصداى  ــاختمان ها از تلفات حرارت و س ــر: س ــكونت راحت ت ــت س 3-3- قابلي
ــوند،چيزى كه محيط زندگى را قابل سكونت تر  ــات تهويه مطبوع رها مى ش تاسيس

و راحت تر مى نمايد.

 سرمايش و گرمايش
متــمركزچيست؟
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تصميم دولت، ترديد مجلس و تقدير مردم چيست؟
گام دوم هدفمندي يارانه ها روي هوا

  
اشـاره: دولت مي گويد مصمم اسـت فاز دوم هدفمنـدي يارانه ها 
و اصـالح قيمت حامل هاي انرژي را دسـت كم از سـال آينده كليد 
بزند و توجيه مسـووالن در پاسخ به اين سوال كه چرا امسال اين 
كار انجام نشـد، اين است كه تغيير در بودجه پيشنهادي دولت از 
سـوي مجلس، مسير هدفمندي يارانه ها را دشوارتر ساخته است. 
مجلس اما نسبت به تصميم دولت ترديد دارد و مي گويد با در نظر 
گرفتـن روند روبه صعود نـرخ تورم، ركود در بخش هاي توليدي و 
نوسـان هاي نرخ ارز و البته تنگناهاي معيشـتي مردم بهتر اسـت 
فاز دوم هدفمندي يارانه ها به تأخير بيافتد تا فرصتي ديگر. جالب 
اينجاسـت كه هرچند دولت در عمل سـتاد هدفمنـدي يارانه ها را 
تعطيـل كـرده و گفته قصدي براي اجراي فاز دوم در سـال جاري 
ندارد اما مجلس در اقدامي پيش دستانه طرحي در دستور كار دارد 
كه از اسـاس حركت قطار هدفمندي يارانه هـا را با توقف طوالني 
مواجه خواهد سـاخت. اما اين همه ماجـراي هدفمندي يارانه ها و 
اصالح قيمت حامل هاي انرژي نيست چه اينكه از يك سو افزايش 
نـرخ ارز و افت ارزش ريال باعث شـده تا بارديگر سـوژه قاچاق 
فراورده هـاي نفتي به خـارج از مرزها در نزد دولتي ها پررنگ جلوه 
كنـد و خواسـتار اين باشـند تا دولت اجـازه افزايـش قيمت ها را 
داشـته باشد. از سـوي ديگر وزارت نيرو و نفت هر كدام با اشاره 
به افزايش هزينه توليد حامل هاي انرژي در صدد باشـند تا دولت 
و مجلس را راضي كنند تا قيمت ها را افزايش دهند. تصميم دولت 
و ترديـد مجلـس در حركت به سـمت اجراي فـاز دوم هدفمندي 
يارانه هـا، تقديري اسـت كه مردم با آن فعال سـرگرم هسـتند تا 
فرجام كار خواهد شد. آيا بايد فاز دوم اجرايي شود تا حركت قطار 
هدفمندي يارانه ها دسـت كم تا دولت بعدي متوقف بماند؟ تصميم 
هرچه باشـد مهم اين است كه تجربه نشان داده كه مردم كم كم 
بـه قيمت هاي نيمه اصالح شـده حامل هاي انـرژي عادت خواهند 
كرد و در غياب سياست هاي تشويقي و گاه تنبيهي بيم آن مي رود 
كه دوباره مصرف انرژي در ايران شـتاب پيدا كند و از توليد فراتر 

رود.ديدگاه دو اقتصاددان را بخوانيد:

بايد شرايط اقتصادى مساعد شود 
 دكتر علي اكبر نيكواقبال؛ 

ــت  ــاس قانون و تحقيق دقيق تر مى توانس اجراى طرح هدفمندي يارانه ها، براس
ــد. چرا كه هدف اصلى  ضمن تقويت توليد وايجاد انضباط مالى، تورم زا نيز نباش
ــت و پايين بودن  از اجراى قانون هدفمندى  يارانه ها ، تخصيص بهينه منابع اس
قيمت برخى از كاالها و حامل هاى انرژى موجب هدر رفتن منافع ملى مى شود؛ 
ــده و با كنترل مصرف  ــه و افزايش قيمت، كمياب تر ش ــن رو با حذف ياران از اي
ــور خواهد شد. بديهي است با  ــيارى به حفظ منابع مالى و طبيعى كش كمك بس
ــرمايه گذارى هاى  ــرل بر عرضه و مصرف افزايش يافته و س ــذف يارانه ها كنت ح
ــرمايه براى  ــه در اين ميان صاحبان س ــود ك ــوده و بدون هدف كمتر مى ش بيه
صرفه جويى هر چه بيشتر به سوى استفاده از تكنولوژى هايى مى روند كه انرژى 
بر نبوده و يا مصرف آن ها را به حداقل برساند. اما هنگامى كه بدون پيش زمينه 
ــد مقام اقتصادى نتوانست به خواسته و هدف  و يكباره گام اول اين طرح اجرا ش
ــت يابد از اين رو هزينه در بخش هاى مختلف به خصوص  خود از اجراى آن دس
در توليد و ساير گروه هاى انرژى بر به شدت افزايش يافت چرا كه همسان سازى 
با اين تغيير بزرگ و جايگزينى تكنولوژى هاى كم مصرف در مدتى كوتاه ميسر 
ــال هاى قبل از اجراى طرح هدفمندى  يارانه ها با  ــوي ديگر، اگر در س نبود. از س
ــده قيمت سوخت و حامل هاى انرژى  ــت هاى درست و مديريت ش اعمال سياس
طى چند مرحله افزايش يافته بود نه تنها اكنون فشار ناشى از آن بر جامعه كمتر 
ــد؛ بلكه از مدت ها قبل با كاهش مصرف، هدر رفتن اين ذخاير به حداقل  مى ش
ــد از درآمدهاى  ــه طبق قانون قرار بود 30 درص ــيده بود. فراموش نكنيم ك رس
حاصل از حذف يارانه ها بر توليد اختصاص يابد؛ اما وقتى كه دولت بر خالف آن 
ــاى توليدى و صنعتى آن ها نيز براى  ــل نمود با باال رفتن هزينه هاى واحده عم
ــش هزينه ها و پيشگيرى از ورشكستگى ناچار به افزايش قيمت ها شدند كه  پوش

تورم را تشديد كرد. 
ــا همان رويه اجرا  ــراى فاز دوم هدفمندى  يارانه ها ب ــه همين علت معتقدم اج ب
ــار جامعه  ــت و  پرداخت يارانه نقدى به همه اقش ــى حاصل اس گام اول كارى ب
ــرمايه در بخش صنعت، توليد،  ــا اتالف منابع بود، در حالى كه اگر همين س تنه
بهداشت و تامين اجتماعى به كار گرفته مى شد ضمن رعايت عدالت اجتماعى به 
كار گرفته مى شد ضمن رعايت عدالت اجتماعى به نفع كل كشور بود. نكته مهم 
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ــاعد شود، چرا كه  ــرايط اقتصادى مس اينكه بايد براى ادامه هدفمندى  يارانه ها ش
ــان ارزى و تورم ناشى از اجراى فاز اول به اندازه كافى هزينه هاى  تحريم ها، نوس
ــرى بودجه  ــت از اين رو با وجود كس ــده به اقتصاد را افزايش داده اس تحميل ش
ــادى را فزونى خواهد داد. بنابراين  ــتر بحران اقتص دولت، اعمال هزينه هاى بيش
ــى از آن بر صنعت كشور كاسته نشده نبايد  ــار ناش تا زمانى كه از تحريم ها و فش
ــود و از اين فاصله به  ــون هدفمندى  يارانه ها گرفته ش ــى براى ادامه قان تصميم
عنوان فرصتى براى ترميم ايرادات و مشكالت فاز اول و زمينه سازى براى ادامه 

آن استفاده گردد. 
فاز دوم با در نظر گرفتن منافع ملى 

  دكتر محمد باقر صدرى
همان طور كه منافع ملى و اقتصادى كشور ايجاب مى كرد كه قانون هدفمند سازى 
ــر گرفتن مصلحت  ــرايط فعلى نيز بايد با در نظ ــى گردد و در ش ــا عمليات يارانه ه
ــود. به ويژه اينكه  عمومى جامعه در مورد ادامه  اجراى اين طرح تصميم گيرى ش
ــاس قانون مصوب عملياتى  ــازى يارانه ها در مرحله ى اول براس طرح هدفمند س
ــادى به طور كلى اجراى اين  ــت هيچ اقتصاد دان و يا مقام اقتص ــد. بديهي اس نش
ــخيص و رفع نقص  طرح را نفى نمى كند؛ بلكه بايد مقام اجرايى و نظارتى با تش
و ايرادات مرحله ى اول هم چنين برطرف نمودن كسر ى هاى مالى اقدام به ادامه 

آن كند.
ــازى يارانه ها كار بزرگى در جهت رشد اقتصادى  به واقع، اجراى قانون هدفمند س
ــوولين  ــر نامطلوبى بر جاى نگذارد و مس ــود كه اث ــود و بايد طورى هدايت ش ب
ــى در حوزه ى اقتصادى  ــرايط كنونى بدانند كه چه اتفاق ــى ش موظفند تا با بررس
ــور رخ داده كه معيشت مردم به شدت تحت تأثير قرار گرفته است تا بتوانند  كش
در مورد مسائل كالن اقتصادى نظير هدفمند سازى يارانه ها تصميمى بگيرند كه 
ــود. به نظرم موقعيت اقتصادى كشور را براى  اوضاع از حالت فعلى بحرانى تر نش
ــازى يارانه ها چندان مساعد نيست چرا كه نوسانات بازار ارز با  ادامه ى هدفمند س
ــور تعادل كليه ى ساختار هاى اقتصادى را  ــعاع قرار دادن نظام ارزى كش تحت الش
ــرده، ارزش پول ملى را به عنوان زير  ــوال ب مختل و توليد ناخالص ملى را زيرس
ــكل متعادل  ــت و تا زمانى كه اين مش ــدت كاهش داده اس بناى اقتصادى به ش
ــيب جدى ترى را به  ــاق ديگرى در اقتصاد رخ دهد؛ چرا كه آس ــردد، نبايد اتف نگ

همراه خواهد داشت.
ــذف يارانه  ــى از درآمد هاى حاصل از ح ــا ديد بخش ــاس قانون مصوب ب ــر اس ب
ــاس ميزان تعيين شده به مردم تعلق مى گرفت، حدود 30  حامل هاى انرژى براس
ــى نيز به دولت  درصد از اين درآمد كه به 20 درصد تغيير يافت به توليد و بخش
ــه طبق آمار و ارقام  ــم در اجراى اين طرح اين بود ك ــد؛ اما اتفاق مه داده مى ش
موجود دولت نتوانست به درآمد هاى پيبش بينى  شده دست يابد.  وقتى درآمد هاى 
ــع مالى را براى پرداخت  ــت مناب ــل از حذف يارانه  حامل هاى انرژى نتوانس حاص
يارانه ى نقدى به مردم تامين كند، دولت ناچار به استقراض از بانك مركزى شد 
كه در اين شرايط با افزايش پايه پولى كشور و فوران نقدينگى تورم به طور قابل 

توجهى افزايش يافت. 
ــط متقاضى، روند ورود  ــوي ديگر، پرداخت يارانه نقدى و برداشت توس از س
نقدينگى به جامعه را تسريع مى كند و اين از اشكاالت اساسى فاز اول بود، اما 
نبايد نقش هدفمند سازى يارانه ها را در توزيع عادالنه ى ثروت، بهبود وضعيت 
معيشتى برخى از مردم، هم چنين كاهش مصرف و قاچاق سوخت وحامل هاى 
ــت گذارى هاى خود از عمل و  ــرژى انكار كرد. به نظرم دولت بايد با سياس ان
ــى هاى كارشناسانه در قانون  ــتفاده كند، چرا كه  بررس تجربه افراد كاردان اس
ــرايط  ــان مى دهد كه بايد براى اجراى فاز دوم ش ــازى يارانه ها نش هدفمند س
ــود و نبايد در عملياتى نمودن آن با اعمال سرعت  ــور آرامتر ش اقتصادى كش
ــته شود؛ اين در حالى است كه كارشناسان و اقتصاد دان نيز  از دقت الزم كاس
بايد طورى عمل كنند كه نظريات آنها فضاى جامعه را از آشفتگى رهانده وبه 

سوى راهى براى تعادل سوق دهد. 

اهميت مديريت انرژى در ساختمان 
 مهندس داريوش ديوديده 

ــازمان نظام مهندسى ساختمان با  ــه شوراى مركزى س عضو هيئت رئيس
توسعه فناورى و تحول پيوسته علم مهندسى برق و ضرورت بهينه سازى 
ــى برق و  ــته مهندس مصرف انرژى به ويژه در دوران حذف يارانه ها رش
ــاختمان هاى جديد روز به روز بيشتر در كانون توجه قرار  كاربرد آن در س
ــود. به واقع  ــاختمان نمايان تر مى ش مى  گيرد و اهميت آن در صنعت س
ــرى از زندگى روزمره  ــرق كه امروزه مولد بخش انفكاك ناپذي صنعت ب
تمدن بشرى شده؛ از معدود صنايعى است كه ارزش و اهميت آن زمانى 
ــتر درك و احساس مى شود كه جريان الكترون هاى درون سيم هاى  بيش
ــت كه  ــود وتنها در اين لحظه اس برق متوقف و انرژى الكتريكى قطع ش
ــاز زندگى روزمره را به اين نيروى  ــتگى و عمق ني مى توان حجم و وابس
ناديدنى دريافت. از اين رو در صنعت ساختمان نيز به عنوان يك صنعت 
ــى در ساختمان  ــته اصلى مهندس ــاخه برق يكى از هفت رش محرك؛ ش
ــى عمران و سازه و يا  ــوب مى شود كه اهميت آن كمتر از مهندس محس
ــازمان نظام مهندسى ساختمان امروزه  تأسيسات مكانيكى نيست. در س
يكى از كارگروه هاى اصلى طراحى ايده و تدوين راهكار اجرايى به شمار 
مى رود كه مى تواند در ارتقاى كيفى ساختمان و كنترل هزينه هاى سربار 

مربوط به انرژى نقش كليدى و تعيين كننده اى را ايفا نمايد.
ــاختمان فقط معطوف به رشته هاى  ــى س ــازمان نظام مهندس در آغاز س
ــدن اهميت  ــخص ش ــت زمان و مش عمران و معمارى بوده اما با گذش
تأسيسات برقى و تأثير آن بر رفاه اجتماعى به تدريج اين بخش از صنعت 
ــعه فناورى ها و تغيير و  ــاختمان نيز جايگاه خود را پيدا كرده و با توس س
ــته علم مهندسى برق و ضرورت بهينه سازى مصرف انرژى  تحول پيوس
ــى و فنى  ــته مهندس ــه ويژه در دوران حذف تدريجى يارانه ها اين رش ب
ــتر در كانون توجه قرار مى گيرد و اهميت آن در صنعت  روز به روز بيش

ساختمان نمايان تر مى شود.
از اين رو بايد گفت، با مدرن شدن ساختمان ها و نفوذ بسيارى از تجهيزات 
ــاختمان تجارى و مسكونى  ــاختار يك س برقى و الكترونيكى جديد در س
ــات  ــاى برق درب هاى كنترلى تأسيس ــور پله برقى تابلوه نظير آسانس
مكانيكى و البته به تجهيزات برقى روشنايى سيستم هاى اطفاى حريق و 
ــاختمان كركره ها و ... ساماندهى بخش مهندسى برق سازمان  ايمنى س
نظام مهندسى نيز در كانون توجه قرار گرفت و اين رشته در عين ارتباط 
ــتقالل خود براى توسعه و بهبود  ــاخه ى مهندسى ديگر ؛ اس به شش ش

پيدا كرد.
ــته  ــد روزافزون فناورى ها در صنعت برق تفكيك الزامات اين رش با رش
ــد و در همين راستا  ــناخته ش ــازمان ضرورى ش ــاير بخش هاى س از س
ــيون تخصصى كارگروه هاى فنى و  ــت  هاى سازنده اى ميان كميس نشس
ــر صورت گرفت و  ــا وزارت نيرو و تواني ــاى گروه تخصصى برق ب اعض
ــمندى تعريف و مورد بررسى واقع شد و نتايج اين  طرح هاى بهبود ارزش
ــرار گرفتند و  ــوراى مركزى مورد تحليل ق ــت هاى ش رايزنى ها در نشس
ــطح همكارى با وزارت علوم صنعت معدن و تجارت موسسه استاندارد  س
و حوزه  هاى مرتبط ديگر تعريف و نيازهاى آموزشى و پژوهشى مربوطه 

تعيين سطح شدند.
ــتفاده از انرژى هاى پاك  ــوي ديگر، موضوع ساختمان هوشمند اس از س
ــه ويژه در  ــان ب ــى از دغدغه هاى بزرگ مهندس ــروزه يك ــن، ام و نوي
ــد و به صورت وسيع  ــاختمان هاى مرتفع و يا پروژه هاى بزرگ مى باش س
ــت. مدارس و مراكز  ــان صنعت برق قرار گرفته اس مورد توجه كارشناس
 bms ــتند كه مستعد پياده سازى طرح ــى ازجمله مكان هايى هس آموزش
ــند تا سطح مصرف انرژى آنها از اهميت  ــاختمان هوشمند مى باش و يا س

بااليى برخوردار است.
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آباديس تجارت ايرانيان 
 U-PVC فعاليت: نمايندگى فروش ماشين آالت توليد در و پنجره

تلفن: 88056649 - 88648916 - 021
فكس: 88056648 - 021

آدرس: تهران - بلوار ميرداماد - نرسيده به خيابان آفريقا 
- ساختمان باران - طبقه 3 -واحد 18  

آريا پالست آرال
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

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

      www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

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

بازرگانى هاشمى
فعاليت: نماينده انحصارى دستگاه هاى توليد درب و پنجره 

upvc شركت باش ماكينا در ايران،فروش ماشين آالت و 
ملزومات توليد و تجهيزات كارگاهى

تلفكس: 0411-5557500-5551670
پاساژ  روى  به  فردوسى-رو  خ  تبريز-  نمايشگاه:  آدرس 

فردوسى- پالك 60 و 62
MUHAMED_ HASIMI@HOTMAIL 

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

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

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

آدرس: بلوار ميرداماد، ميدان محسنى، خيابان وزيرى 
پور، كوچه خسروانى، پالك 4، واحد 26

شركت بين المللى سپاهان تجارت پارسيان
فعاليت : ارائه دهنده ماشين آالت درب و پنجره upvc و 
شيشه هاى دو و سه جداره و سكوريت و پردازش شيشه
تلفن: 5-3608701- 0311 فكس:0311-3608700

آدرس : اصفهان-خمينى شهر-شهرك صنعتى دوشاخ-بين 
سنگبرى البرز و متين   (كدپستى: 84197-85956)

www.stparsian.com       sales@stparsian.com

 

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

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

ميكرو سان
فعاليت : خط توليد پروفيل upvc  (ماشين آالت)

تلفن : 88046460
فكس : 88046480

آدرس : خيابان شيخ بهايى شمالى-بن بست وليعصر-پالك 2
www.Mikrosanmak.com

ماشين آالت  مبانك اطالعاتى
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آذين رنگ پگاه

و  پنجره  روى  بر  رنگ،  مجرى  و  كننده  توليد  فعاليت: 
 upvc پروفيل هاى

تلفن: 66082032 -021   فكس: 66069269- 021
آدرس: تهران- ميدان آزادى- ابتداى خيابان محمد على 

جناح-كوچه جعفرنيا جنوبى-پالك6-واحد1
www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

آهن و فوالد جهان سپاهان

 upvc فعاليت : توليدكننده انواع پروفيل تقويتى
تلفن: 0411-4400044

فكس: 0411-4402010
آدرس : تبريز-ميدان راه آهن-بلوار كارگر-ايستگاه 

عليزاده-پ 69 
  (كدپستى: 5183989154 )  

Jst_4400@yahoo.com

ارگاداتا

فعاليت: نرم افزار تخصصى طراحى نما و درب و پنجره هاى 
UPVC آلومينيومى و

تلفن: 021-26113362
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: 44608102  -  021-44485700

آدرس: تهران-اتوبان همت-تقاطع جنت آباد
برج طوبى-طبقه3-واحد 301

www.Aria-Aluminium.ir            info@Aria-Aluminium.ir

ايده آل صنعت پرشين

فعاليت : چسبهاى سيليكون و اسپرى هاى فوم و ابزار آالت 
بادى و برقى جهت توليد و نصب

تلفن : 66712686  و  09123094479
فكس: 66712686

آدرس : تهران-خ امام خمينى-نرسيده به فياض بخش-ك 
جمشيد خواه-پاساژ تيموريان-ط-2پ 209

Behrouzjaberi@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

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
تلفن: 76266456-7 - 76266554 -021

 - سيف  تپه  صنعتى  منطقه   - جاجرود   - تهران  آدرس: 
خيابان ياس چهارم غربى - پالك 6 

info@rolling. ir

www. rolling. ir

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

info@upvc-designer.ir            www. upvc-designer.ir

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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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. 

نيازمندى هاى پنجره 

كارخانه توليد درب و پنجره upvc در حال فعاليت 
با يك ست كامل ماشين آالت چهار سر الوماتك آلمان 
در سوله اى به مساحت 700 متر مربع اجاره داده ميشود.

آدرس: تهران- كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج
تلفن: 09121474022

و  مونتاژ درب  ماشين آالت  يك ست 

(اكوالين)  الوماتك  سر  دو   upvc پنجره 

شامل 7 دستگاه آكبند به فروش ميرسد.

  تلفن: 021-77450716         
    همراه:09122802447

يك ست كامل ماشين آالت چهار سر الوماتك 
آلمان (شامل 7 دستگاه) مدل 2004 بفروش ميرسد.

تلفن: 09121474022

ماشين آالت مونتاژ درب و پنجره  مرات
 دو سر cnc در حد نو 

با كليه ملزومات بفروش مى رسد
02122551639   -   09124101593

شركت پرسان صنعت آريا 
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
info@parsansanat.com پست الكترونيكى
و يا به شماره فكس 88881795-021 ارسال نماييد.

فروش كارخانه
كارخانه اى واقع در شهرك صنعتى شمس آباد 
با 5600 متر زمين و 2200 متر سوله و 360 متر 
ساختمان ادارى و سرايدارى داراى 2 خط دو 

كله ايتاليايى، مونتاژ درب و پنجره و خط فول 
اتوماتيك شيشه دو جداره تركيه (در حد نو) 

همراه با وام بانكى 12 درصدى داراى پروانه
 بهره بردارى آماده به كار، بفروش ميرسد.

                                                                                    
 09122839382
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