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پنجره ايرانيان

اجازه دهيد بى مقدمه و و صريح به اين مساله بپردازيم كه چرا مصرف انرژى در 
ــبت به جهان باالست؟ براى پاسخ دادن به اين پرسش  ساختمان هاى ايران نس
ــخنرانى كرد،  ــمينارها و همايش ها برگزار كرد، س ــفاف مى توان س كليدى و ش
ــدار داد اما تداوم وضعيت كنونى و  ــت، توصيه كرد و هش ــعار داد، قانون نوش ش
ــت كم 40 درصد از انرژى  ــاختمان هاى ايران كه دس ميزان مصرف انرژى در س
ــت و ترديدى وجود ندارد كه  ــور را شامل مى شود، نگران كننده اس مصرفى كش
ــاختمان ها را كاهش داد، هم از يك  به هر ميزان كه بتوان مصرف انرژى در س
سو مى توان انرژى صرفه جويى شده را به ساير بخش هاى توليدى كشور هدايت 
ــو نياز به سرمايه گذارى هاى سنگين براى توليد انرژى و به  كرد و هم از يك س
ــاختمان نخواهد بود. تجربه ديگر كشورهاى جهان به  هدر دادن آن در بخش س
ــود با چالش هاى جدى  ــه از براى تأمين انرژى مورد نياز خ ــورهايى ك ويژه كش
ــت كه چگونه توانسته اند با اجراى  ــتند، اكنون پيش روى ماس مواجه بوده و هس
برنامه هاى روشن چند ساله ميزان مصرف انرژى در بخش هاى غيرتوليدى خود 
ــمت بخش هاى توليدى و داراى بازده  ــده را به س را كاهش دهند و انرژى آزادش
ــودن نرخ حامل هاى انرژى  ــطه پايين ب اقتصادى هدايت كنند. در ايران به واس
ــرمايه گذارى  ــال 1390 بديهى بود كه س و برقرارى نظام يارانه اى تا پيش از س
ــاى غيرتوليدى از جمله  ــرژى در بخش ه ــراى كاهش دادن مصرف ان كردن ب
بخش ساختمان چندان توجيه اقتصادى نداشت اما اجراى فاز نخست هدفمندى 
ــازى مصرف انرژى  ــا نگاه ها را به ضرورت جدى گرفتن الزامات بهينه س يارانه ه
در ساختمان و ساير بخش هاى خدماتى اقتصاد معطوف ساخت. هرچند ترديدها 
ــطه نگرانى ها  ــبت به نحوه و زمان اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها به واس نس
ــكالت اقتصادى افزايش يافته و مجلس شوراى  ــديد نرخ ارز و تورم و مش از تش
ــت تا جلوى اجراى فاز دوم  ــالمى بر مبناى همين نگرانى ها مصمم شده اس اس

هدفمندى يارانه ها و آزادسازى قيمت حامل هاى انرژى را بگيرد.
ــرانجام قانون هدفمندى يارانه ها و دستاوردها و دشوارى هاى  اما وراى اينكه س
ــوال و دغدغه اصلى اين است كه براى بهينه تر  ــى از آن چه خواهد شد، س ناش
ــاختمان هاى ايران اعم از مسكونى،  ــاختن ميزان مصرف انرژى در بخش س س

ــريه پنجره ايرانيان در  تجارى، صنعتى و حتى خدماتى چه بايد كرد؟ تالش نش
يك سال اخير همواره بر اين سوال متمركز شده است كه اهميت و ضرورت اين 
ــماره هاى آينده هم  مهم نبايد از نگاه ها دور بماند و مصمم خواهيم بود تا در ش
ــانه تر دنبال كنيم، اما اشاره به اينكه ما  اين راهبرد كليدى را جدى تر و كارشناس
ــاختمان داريم، توان  قوانين خوبى در زمينه مديريت و مصرف بهينه انرژى در س
ــركت هاى ايرانى هم دست كم نسبت به بسيارى از كشورها  ــى ش فنى و مهندس
ــت، اما نه قوانين موجود را به خوبى اجرا مى كنيم و نه از توان  ــتر و بهتر اس بيش
ــود و نه نظارت دقيقى بر اجراى  ــى كشور به خوبى استفاده مى ش فنى و مهندس
ــت كه گاه ساده از  قوانين و مقررات صورت مى گيرد. اين جدى ترين نگرانى اس

كنار آن مى گذريم.
ــت هاى كالن نظام كه معطوف به  ــى از سياس ــتار را با يادآورى بخش اين نوش
ــت به پايان  ــاختمان اس ضرورت جدى گرفتن مصرف بهينه انرژى در صنعت س
ــت دشوار كه بايد از آن عبور  مى بريم با تأكيد بر اينكه اين تازه ابتداى راهى اس
كرد نه اينكه پشت ديوار موانع شناخته شده و ناشناخته ايستاد و افسوس خورد.

ــازي مصرف و كاهش شدت انرژي (سياست هاي  كلي   1. تأكيد ويژه بر بهينه س
نظام  در بخش انرژى ابالغ شده در تاريخ 1379/11/03)

ــاخت و ساز مقررات ملى ساختمان  ــتانداردهاى س 2. ضرورت اجبارى كردن اس
ــت هاى كلى بخش مسكن ابالغ شده در  و طرح هاى صرفه جوئى انرژى(سياس

تاريخ 1381/09/02)
3. صرفه جويى در مصرف انرژى با اعمال مجموعه اى متعادل از اقدامات قيمتى 
ــتمر «شاخص شدت انرژى» كشور به حداقل  و غيرقيمتى به منظور كاهش مس
ــعه و به حداقل يك دوم ميزان  ــوم ميزان كنونى تا پايان برنامه پنجم توس دو س
ــم توسعه (سياستهاى كلى اصالح الگوى  ابالغ شده  كنونى تا پايان برنامه شش

در تاريخ 1389/04/15)

اين پنجره هميشه باز است!
                                           تا شماره بعد؛ بدرود

28

هدررفت انرژى در ساختمانهاى ايران نگران كننده است

قانون خوب، اجراى ناقص و نظارت ضعيف
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صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي در تنگناصنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي در تنگنا

ــت و برخي خبرها  ــي در تنگنا قرار گرفته اس ــت در و پنجره يو. پي. وي. س صنع
ــي داخلي و افزايش قيمت  ــت از كاهش ميزان توليد پروفيل يو.پي.وي.س حكاي
ــاير ملزومات براي  ــوي ديگر قيمت يراق آالت و س پروفيل وارداتي دارد و از س
ــت. آيا تداوم وضعيت موجود قابل  ــي باالرفته اس توليد در و پنجره يو.پي.وي.س
ــرمقاله يكي از شماره هاي پيشين پنجره ايرانيان  ــت؟ پيش از اين در س دفاع اس
ــده  ــطه افزايش نرخ ارز و باالرفتن هزينه تمام ش ــدار داده بوديم كه به واس هش
توليد، صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي و صنايع وابسته دچار چالش هاي جدي 
ــاي فردگرايي در  ــده بود تا فعاالن اين صنعت به ج ــنهاد ش ــد و پيش خواهد ش
ــد. به گزارش خبرنگار ما برخي  ــك فرايند خردجمعي در صدد رفع موانع برآين ي
ــد خود را كاهش داده اند و  ــته، ظرفيت تولي واحدهاي توليد پروفيل در ماه گذش
ــه اصالح قيمت محصوالت خود كرده اند. روي ديگر  ــي هم به ناچار اقدام ب برخ
ــاير  ــت كه برخي عرضه كنندگان يراق آالت و س ــكه تنگناي صنعت اين اس س
ملزومات مورد نياز براي توليد در و پنجره يو.پي.وي.سي اقدام به افزايش شديد 
ــود چرخه عرضه و تقاضا ناموزون  قيمت كرده اند و نتيجه اينكه پيش بيني مي ش
شود به ويژه اينكه برخي نمايندگان فروش به خبرنگار پنجره ايرانيان خبر دادند 
ــات را به كمتر از 24 ساعت كاهش  ــده تا مدت اعتبار سفارش كه به آنها گفته ش

دهند و دستكم در پذيرش سفارشات با احتياط بيشتري عمل كنند.
ــود،  ــت نامش فاش ش ــي كه نخواس يكي از توليدكنندگان پروفيل يو.پى.وي.س
ــال اخير هزينه تمام شده پروفيل به واسطه افزايش نرخ ارز،  مي گويد: در يك س
گران شدن مواد اوليه و دشواري دسترسي به مواد اوليه توليد شده در داخل بيش 
ــديدي پيدا كرده  ــت و قدرت رقابت در بازار افت ش از ميزان انتظار باال رفته اس
ــت. او هشدار داد: در اين شرايط خطر افت شديد كيفيت و ورود پروفيل فاقد  اس
ــت هرچه زودتر مسووالن فكري  ــتاندارد الزم وجود دارد و بهتر اس كيفيت و اس
ــت هاي فوق العاده  ــتار برگزاري نشس براي اين صنعت بكنند. او همچنين خواس
ــي جهت  ــي براي چاره انديش ــن صنفي صنايع توليد پروفيل يو.پي.وي.س انجم
خروج از تنگناها شد و تأكيد كرد: در مواقع بروز دشواري و موانع بر سر راه توليد، 
تشكل هاي صنفي و حرفه اي اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي مي كنند و 
ــنهادهاي خود را با مسووالن در ميان مي گذارند و به همين  نقطه نظرات و پيش

دليل از انجمن صنايع توليد پروفيل يو.پي.وي.سي مي خواهم مواضع شفاف تري 
ــده و برخي واحدهاي  ــاذ كنند و تا ديرنش ــواري ها و تنگناها اتخ ــبت به دش نس

توليدي دچار تعطيلي ناخواسته نشده اند، تمهيدات الزم را در نظر بگيرند. 
ــي هم از تغيير مداوم  ــي، از توليدكنندگان در و پنجره يو.پي.وي.س جواد چاووش
ــياري از  ــات گاليه دارد و مي گويد: بس ــي ثباتي در قيمت سفارش ــا و ب قيمت ه
ــديد قيمت پروفيل، يراق آالت و ساير  ــان ش ــطه نوس واحدهاي توليدي به واس
ــده اند و اصال نمي شود قيمت مشخصي براي  ملزومات دچار كمبود نقدينگي ش
مصرف كننده نهايي در نظر گرفت. او مي افزايد: از ابتداي امسال تا كنون بسياري 
ــتريان خود را به دليل تغيير مداوم قيمت در و پنجره يو.پي.وي.سي اعالم  از مش
ــازندگان و مالكان ساختمان هاي جديد  ــفانه برخي س نارضايتي كرده اند و متأس
ــر و البته كيفيت پايين تر را دارند كه  ــنهاد توليد در و پنجره با قيمت پايين ت پيش

اين رويه در نهايت به زيان مصرف كننده نهايي است. 
حسن اميدي فروشنده يراق آالت در و پنجره يو.پي.وي.سي هم به رد سفارشات 
ــركت هاي عرضه كننده اشاره مي كند و مي گويد: هر روز شاهد تغيير  از سوي ش
ــتيم و گاه به جاي ريال درخواست تسويه حساب ارزي هم  ــت قيمت ها هس ليس
ــب و كار را به شدت متزلزل ساخته است. او  ــود كه اين فرايند كس مطرح مي ش
ــع گرفتاري هاي خود  ــورت انفرادي دنبال رف ــه اينكه هر كس به ص ــاره ب با اش
ــت مي افزايد: باور كنيد در نمايشگاه اخير  ــود منطقي اش اس ــيه س و حفظ حاش
ــاختمان وقتي به غرفه معدود شركت هاي فعال در صنعت در و پنجره  صنعت س
يو  پي  وي. سي مراجعه كردم، نتوانستم به نتيجه مطلوب برسم و اكثر شركت هاي 
ــاس نوسان روزانه نرخ ارز  حاضر عنوان مي كردند كه يا اقالم مورد نياز را بر اس
اعالم مي كنند يا اينكه بايد تسويه حساب به صورت نقدي صورت گيرد در حالي 
ــتند و  ــرمايه در گردش مواجه هس ــكل س كه توليدكننده هاي در و پنجره با مش

نمي توانند از سفارش دهندگان در و پنجره پول نقد و تمام را تقاضا كنند.
آيا تداوم اين وضعيت به نفع صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي و صنايع وابسته 
ــت كه تالش خواهيم كرد در شماره آينده با فعاالن اين  ــت؟ اين پرسشي اس اس

صنعت مطرح كنيم و از آنها راهكار بخواهيم. 
تا شماره بعد...
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ساختمان هاى فاقد بيمه كيفيت كلنگي هستند

 بررسي وضعيت مالكيت متقاضيان مسكن مهر پرند

پيل خورشيدي ارزان تر و كارآمدتر در راه بازار

ــت هر ساختماني  ــركت معتقد اس مديرعامل يك ش
ــاخت ندارد از همان اول كلنگي  كه بيمه كيفيت س
ــه  ــي الرضا از بيم ــي موس ــود. عل ــوب مي ش محس
ــاختمان ها به عنوان عامل پيش گيرنده از عوامل  س
ــز پژوهش هاي  ــرد و گفت: مرك ــاره ك ــب اش تخري
ــت 1300 ميليارد تومان طي  مجلس اعالم كرده اس
ــت كه  ــارت به وجود آمده اس ــه آذربايجان خس زلزل
ــور اعالم  ــي از آن به كل بيمه هاي كش حجم اندك
ــاختمان هاي ما بيمه نيستند. او  ــده و اين يعني س ش
ــال است در مساله  كيفيت  با تأكيد بر اين كه چند س
ــازي اقدام مي كنيم، گفت: بيمه  ساختمان و شهرس
آخرين كاري كه مي تواند انجام دهد جبران خسارت 
ــت، بايد به بيمه ساختمان به عنوان پيش گيرنده  اس

ــي الرضا به عنوان كسي كه از ابتداي  نگاه كرد. موس
راه اندازي بيمه ساختمان در اين حوزه حضور داشته 
ــاختمان، بايد  ــت، گفت: براي بيمه كردن يك س اس
ــررات ملي،  ــي هم چون رعايت مق مولفه هاي خاص
ــتفاده از كارگر  ــتاندارد، اس ــح اس ــتفاده از مصال اس
ــخص بودن نظام حقوقي و شناخت قصور  ماهر، مش
ــكن  ــاخت مس ــك حوادث غيرمترقبه در س و ريس
ــد تا آن خانه بيمه شود در غير اين  رعايت شده باش
صورت هيچ شركت بيمه اي چنين ساختماني را بيمه 
نخواهد كرد. وي تأكيد كرد: هر ساختماني كه بيمه 
نيست كيفيت ساخت ندارد و از همان ابتداي تحويل 
ــرا معلوم  ــود، زي ــوب مي ش ــه مالك كلنگي محس ب
ــتفاده شده است  ــت مصالح استاندارد در آن اس نيس

ــص بودند يا خير.  ــازنده  آن متخص و يا كارگران س
ــركت اي با ياد آوري ابالغ رييس  مديرعامل اين ش
كل بيمه مركزي مبني بر افزايش كيفيت بيمه هاي 
ساخت گفت: امروز عالوه بر كيفيت ساخت شركت 
ــه از ابتداي  ــك هايي ك ــام خطرات و ريس بيمه تم
ساخت تا 10 سال بعد از تحويل و بهره برداري وجود 
دارد، را بيمه مي كند. موسي الرضا در مورد نحوه بيمه 
ساختمان گفت: قيمت حق بيمه براي بهره بردار بين 
ــد، زيرا از عدد  ــا 50 درصد تخفيف پيدا مي كن 35 ت
ــاختمان خود استفاده كرده و اين به  بزرگي براي س
آن معنا نيست كه همه پول بيمه را يك نفر پرداخت 
مي كند، اين پول مي تواند طي 10 سال بعد از ساخت 

به صورت اقساط پرداخت شود. 

ــهرجديد پرند اعالم كرد براساس  شركت عمران ش
ــرايط واگذارى مسكن مهر، پرونده  دستورالعمل ش
ــدم مالكيت  ــدن ع ــخص ش ــان جهت مش متقاضي
ــكن مهر با استعالم از اداره كل ثبت  متقاضيان مس
ــى مى شود. به  ــناد و امالك استان تهران بررس اس
ــهر جديد  ــركت عمران ش گزارش روابط عمومى ش
ــتعالم از تاريخ اول فروردين ماه سال  پرند، اين اس
84 است. همچنين پس از بررسى استعالم از پرونده 
ــود متقاضى  ــخص ش متقاضيان در صورتى كه مش
ــال وى، ملك يا  ــر يا فرزندان باالى 18 س و همس
زمينى از تاريخ ذكر شده در استان تهران به نامشان 
ــد، در هر مرحله از ثبت نام كه قرار  ــده باش ثبت ش
دارند (طبق اعالم شرايط ذكر شده در فرم شماره 3 
به متقاضيان كه در مرحله ابتدايى ثبت نام در شهر 
پرند به رويت و امضاى آنان رسيده است) واگذارى 
ــود. براساس اين  ــكن مهر به آنها منتفى مى ش مس
ــال  ــى كه تأييديه پنج س ــزارش، تمام متقاضيان گ

سكونت خود را از شركت عمران شهر پرند دريافت 
كردند و هم اكنون در مرحله تحويل كليد يا دريافت 
كارت قسط هستند، بايد براى استعالم اقدام الزم را 
انجام دهند. اين متقاضيان بايد پس از واريز مبلغى 

ــناد و امالك استان تهران،  به نام اداره كل ثبت اس
ــركت عمران پرند  فيش مربوطه را به كارگزارى ش
تحويل داده تا از نتيجه استعالم خود ظرف 10 روز 

مطلع شوند.

ــده توسط محققان دانشگاه هاي «رايس» و «تسينگهوا»  تحقيق جديد انجام ش
نشان داد: جنگلي از نانولوله هاي كربني جايگزين كارآمدي براي الكترود پالتين 

در پيل هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه آلي است.
«جان لو» از دانشگاه «رايس» و يكي از اين محققان مي گويد: آرايه هاي نانولوله 
ــوه ارزان تر از پالتين  ــيار الكتروفعال تر و هم بطور بالق ــداره آنها هم بس ــك ج ت
ــولفيدي كه اخيرا در  ــتند. اين الكترود نانولوله اي در تركيب با الكتروليت س هس
ــت، مي تواند منجر به پيل هاي خورشيدي  ــينگهوا» ابداع شده اس دانشگاه «تس
ــري از هزينه رايج براي پيل هاي خورشيدي مبتني بر  بادوام تر و كارآمدتر با كس

سيليكون مرسوم شود. 
«لو» مي گويد: ساخت پيل هاي خورشيدي حساس شده با رنگدانه آلي آسان تر از 
ساخت پيل هاي فوتوولتائيك مبتني بر سيليكون است، اما راندمان آنها كم است. 
رنگدانه ها فوتون ها را جذب كرده و بارهايي به شكل الكترون ها ايجاد مي كنند. 
اين بارهاي الكتريكي ابتدا بوسيله يك اليه اكسيد تيتانيوم نيمه رساناي ترسيب 
شده روي يك جمع كننده جريان بدام افتاده و سپس در سرتاسر ديگر جمع كننده 

ــوند. در اين پيل ها از الكتروليت مبتني  ــمارنده منتقل مي ش جريان به الكترود ش
ــود، اما يد جمع كننده هاي رايج فلزي را مي خورد و بنابراين  ــتفاده مي ش بر يد اس
ــفانه  ــود. الكتروليت يد همچنين متأس ــث كاهش پايداري اين پيل ها مي ش باع
ــت كه از  تمايل به جذب نور در طول  موج هاي مرئي دارد و اين بدين معني اس
فوتون هاي كمتري مي توان استفاده كرد. بنابراين محققان دانشگاه «تسينگهوا» 
ــولفيد استفاده كنند. اين  تصميم گرفتند كه از الكتروليت غيرخورنده مبتني بر س
ــي كمي جذب كرده و با نانولوله كربني تك  جداره به خوبي  ــت، نور مرئ الكترولي

كار مي كند.
ــولفيدي را با هم تركيب كرده  ــان الكترود نانولوله اي و الكتروليت س اين محقق
ــاختند. آنها قادر به رسيدن به راندمان تبديل توان  ــيدي جديدي س و پيل خورش
5,25 درصد شدند. اين راندمان از راندمان بيشينه 11 درصدي اين گونه پيل هاي 
ــا از راندمان  ــت، ام ــا الكتروليت يدي و الكترود پالتيني كمتر اس ــيدي ب خورش
ــده از اين الكتروليت جديد سولفيدي و يك الكترود شمارنده  پيل هاي ساخته ش

پالتين مرسوم، بطور قابل  توجهي بيشتر است. 
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فوالد خوزستان ركورد توليد آهن اسفنجى را شكست
ــازى معادن و صنايع معدنى  ــازمان توسعه و نوس س
ــمش آهن  ــالم كرد: توليد ش ــدرو ) اع ــران (ايمي اي
ــته در شركت فوالد  ــفنجى طى شهريورماه گذش اس
ــت درصدى نسبت به مدت  ــتان با رشد هش خوزس

مشابه سال گذشته به رقم 321 هزار تن رسيد.
ــازمان يادشده،  ــانى س به گزارش پايگاه اطالع رس
ــركت فوالد  ــر عامل ش ــريفى مدي ــد ش عبدالمجي
خوزستان گفت: توليد 321 هزارتن آهن اسفنجى در 
شهريور ماه كه ركورد جديدى است، حاصل تالش 
كاركنان و نيز افزايش بهره ورى در واحدهاى احياى 

مستقيم محسوب مى شود.
وى افزود: طى شش ماه گذشته، يك ميليون و 826 
ــفنجى در كوره هاى احياى مستقيم  هزارتن آهن اس
ــمش اين شركت در  ــركت توليد شد.توليد ش اين ش

شش ماه نخست امسال به يك ميليون و 729 هزار 
ــه درصد بيش از مدت مشابه سال  ــيد كه س تن رس

قبل است.
ــتان درباره ميزان  ــركت فوالد خوزس مدير عامل ش
توليد گندله سنگ آهن نيز اظهار داشت: اين شركت 
ــال جارى تا پايان شهريور، دو ميليون و  از ابتداى س

397 هزار تن گندله سنگ آهن توليد كرد.
ــركت فوالد خوزستان با توليد  بنا به اين گزارش، ش
ــال  ــزار تن فوالد خام در س ــه ميليون و 200 ه س
گذشته، بيش از ظرفيت اسمى توليد داشت و زنجيره 
ــنگ آهن را  ــمش فوالد از س كاملى از خط توليد ش
ــركت عالوه بر واحد هاى فوالد سازى و  دارد.اين ش
ــازى با  ــتقيم، دو كارخانه بزرگ گندله س احياى مس
ــش ميليون تن  ــاالنه بيش از ش مجموع ظرفيت س

گندله سنگ آهن را در خود جاى داده است.

 آمادگي برق منطقه اي تهران براي برق رساني به 7 استان مجاور در شرايط خاص
ــركت برق منطقه اي تهران در مراسم   مديرعامل ش
ــاخت داخل  ــرداري از كابل 230 كيلوولت س بهره ب
ــاح بيش از 200  ــاره به افتت ــه آزادگان با اش قورخان
ــروز عالوه بر  ــروژه اظهار كرد: ام ــارد تومان پ ميلي
بهره برداري از 18 پروژه، عمليات شش پروژه ديگر 
آغاز مي شود. سيد زمان حسيني با اشاره به اينكه 16 
ــترك  ــش ميليون و 700 هزار مش ميليون نفر و ش
برق تحت پوشش شركت برق منطقه اي تهران كه 
استان هاي تهران، البرز و قم را در بر مي گيرد تحت 
ــش قرار مي دهد، گفت: شركت منطقه اي برق  پوش
تهران مي تواند به هفت استان مجاور نيز در شرايط 

خاص برق رساني كند. 
ــه  ــر 14 نيروگاه در س ــه وي در حال حاض ــه گفت ب
ــامل چهار نيروگاه آبي  ــتند كه ش ــتان فعال هس اس
ــود. بزرگترين نيرگاه،  ــروگاه حرارتي مي ش و 10 ني
ــت دماوند با ظرفيت 2900 مگاوات  نيروگاه پاكدش
ــت نيروگاه هاي  ــت. االن 10545 مگاوات ظرفي اس
ــد نيروگاه هاي  ــه 54 درص ــت و نزديك ب ــرق اس ب
ــتند و افزايش 54  ــيكل تركيبي هس حوزه تهران س
ــدي راندمان در برنامه وزارت نيرو و دولت قرار  درص
ــار در حال حاضر 7961  ــزود:  وضعيت ب دارد. وي اف
ــبت  ــت و مصرف همزمان پيك 2,7 نس مگاوات اس
ــت. نسبت به سال 89 در  ــته رشد داشته اس به گذش
ــد داشته ايم و ميزان رشد  حوزه پيك منفي 1,3 رش
ــته 4,35 درصد است. مديرعامل  ــال گذش در 10 س
ــاره به دو پروژه  ــركت برق منطقه اي تهران با اش ش
جديد و فني كه به بهره برداري رسيد، گفت:  در بحث 
طرح هاي توليد پراكنده 4700 مگاوات موافقت نامه 
با بخش خصوصي مبادله كرديم، 539 قرارداد امضا 
ــده است.  ــده و 900 پروانه احداث مولد صادر ش ش
ــاره به كارهاي مربوط به مسكن مهر  حسيني با اش
به عنوان يكي از مهمترين كارها و بيان اينكه 258 
ــكن مهر در استان تهران وجود دارد،  هزار واحد مس
ــكن مهر در  ــت: تأمين برق 390 هزار واحد مس گف

ــتور كار است و 400 ميليارد تومان برآورد هزينه  دس
ــه و تمام پيش بيني هاي  ــن زمينه صورت گرفت در اي
ــده است. وي با اشاره به آغاز عمليات  الزم انجام ش
شش پروژه جديد با برآورد 117 ميليارد تومان اعتبار 
ــي كه امروز به بهره برداري  گفت: يكي از پروژه هاي
ــد ويژگي خاصي دارد؛ پروژه خط انتقال 230  مي رس
ــت قورخانه آزادگان يكي از پروژه هاي خاص  كيلوول
ــورهايي داراي تكنولوژي كابل  ــت و معدود كش اس

230 كيلوولت هستند كه ايران يكي از آن هاست.
ــران با بيان  ــرق منطقه اي ته ــركت ب مديرعامل ش
ــرداري از كابل 230 كيلوولت قورخانه  اين كه بهره ب
ــت و رفع  ــبكه 230 كيلوول ــت ش ــر تقوي آزادگان ب
ــن برق متقاضيان  ــاي انتقال نيرو، تامي محدوديت ه
ــر عامل،  ــت پدافند غي ــران، تقوي ــد جنوب ته جدي
ــهري، كاهش هزينه تعمير  حفظ و بهبود مبلمان ش
ــي تأثير مي گذارد.  ــداري و كاهش نرخ خراب و نگه
ــاره به اينكه در صورتي كه االن اين  ــيني با اش حس
ــد نياز به 90  ــري احداث مي ش ــل 11,5 كيلومت تون
ميليارد تومان هزينه داشت گفت: 550 مگاوات توان 
ــال 230 كيلوولت قورخانه آزادگان  ورودي خط انتق
ــت و نزديك به 50 مگاوات از ظرفيت خازني آن  اس

مي توان بهره برداري كرد. 
وي با بيان اين كه در اين مقطع كابل 230 كيلوولت 
ــااهللا به زودي كابل 400  توليد كرده ايم، گفت: ان ش

كيلوولت نيز توليد مي كنيم.
ــي 19 كيلومتر پروژه در  ــر پروژه هاي كنون عالوه ب
ــم. مديرعامل  ــداث داري ــت اح ــر جاها در دس ديگ
شركت برق منطقه اي تهران با تاكيد بر اين كه حتما 
ــكل مي گيرد به  خطوط انتقال جديد در زير زمين ش
ــيخ بهايي ـ مصلي با 10 كيلومتر مدار،  پروژه هاي ش
ــهيد  ــل 230 كيلوولتي تغذيه كننده ش ــل و كاب تون
ــوش  ــط 230 كيلومتر پيروز بهرام ـ ش فيروزي، خ
ــده و پست 20/63  ــيده ش كه به صورت هوايي كش
كيلوولت آهن مكان اشاره كرد و گفت: اهداف كلي 
ــامل تامين برق  و اثرات بهره برداري از پروژه ها ش
پروژه هاي مسكن مهر، تامين نياز مصرف مشتركين 
ــي، افزايش ضريب  جديد، جلوگيري از بروز خاموش
اطمينان و پايداري شبكه، بهبود وضع ولتاژ، كاهش 
تلفات شبكه انتقال و فوق توزيع، بهبود پروفيل ولتاژ 
و افزايش ضريب قدرت و آمادگي براي گذران پيك 

تابستان شامل مي شود.
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 ترخيص مواد اوليه از گمرك با ضمانت نامه بانكى

 درس هايى از زمين لرزه ارسباران؛ تخريب 200 روستا با زلزله اي متوسط

ــتگاه هاى  ــتان اصفهان گفت: توليدكنندگان براى واردات دس معاون گمرك اس
ــراى وثيقه حقوق  ــد از ضمانت نامه هاى بانكى ب ــواد اوليه مى توانن ــدى و م تولي
گمركى استفاده كنند. به گزارش روابط عمومى اداره كل گمرك استان اصفهان، 
ــى آخرين قوانين و رويه ها در واردات كاال در  ــيانيدر همايش بررس اصغر خودس
اتاق بازرگانى اصفهان افزود: بر اساس آخرين تغييرات در قانون گمرك، استفاده 
ــت. وى  ــوارد تا يك ماه قابل تمديد اس ــيارى از م ــن ضمانت نامه ها در بس از اي
ــص كاال عنوان كرد و  ــر راه كارهاى ترخي ــيه را از ديگ ــتفاده از ترخيص نس اس
ــوق ورودى كاالى خود  ــدگان زمانى كه نمى توانند حق ــت: برخى از واردكنن گف
ــرار مى دهند.  ــود را وثيقه بخش ديگر ق ــى از كاالى خ ــت كنند بخش را پرداخ

ــه گمرك را براى واردكنندگان  ــتفاده از انبارهاى اختصاصى زير مجموع وى اس
ــتن انبار اختصاصى،  ــى با حجم باال توصيه كرد و گفت: در صورت داش كاالهاي
ــل انباردارى، تخليه و  ــده از قبي ــيارى از هزينه هاى مربوط به كاالى وارد ش بس
ــتان اصفهان توصيه كرد: وارد  ــرى كاهش پيدا مى كند. معاون گمرك اس بارگي
ــتاندارد، قرنطينه و انرژى  ــى و الزم از قبيل اس ــد مجوز قانون ــدگان كاال باي كنن
ــت: در اين صورت،  ــد. وى گف ــازمان هاى مربوطه اخذ كنن ــوى س ــى از س اتم
ــيانى،  ــود. به گفته خودس ــتايى انجام مى ش ــص كاال در گمرك بدون ايس ترخي
ــاى توليدى در كمترين زمان ممكن،  ــريفات گمركى واحده به منظور انجام تش
ــت تا كاالى آنها خارج از نوبت ترخيص شود. ــده اس تمهيداتى در نظر گرفته ش

ــى و مخاطرات زيست  ــى مهندس  مدير زمين شناس
ــي با اشاره به اين كه  ــازمان زمين شناس محيطى س
ــر، ورزقان و هريس  ــر در منطقه اه ــن لرزه اخي زمي
ــواج دروني زمين جزو  ــي 6,3 در مقياس ام با بزرگ
زلزله هاي با بزرگي متوسط محسوب مي شود، اظهار 
ــت: معموال اين گونه زمين لرزه ها در دنيا كشته  داش
ندارند حتى خسارت هم به بار نمى آورند اما متأسفانه 
ــتا در حد  اين زلزله در ايران باعث خرابى 200 روس
20 تا 100 درصد شده است. دكتر محمد جواد بلورچى 
ــك روزه درس هايى از زمين لرزه  ــه در همايش ي ك
ــخن مي گفت، خاطرنشان كرد: تخريب  ارسباران س
روستاها با يك زلزله متوسط ناشى از رعايت نكردن 

نكات ايمنى در ساخت و سازهاست.
در واقع دراين مناطق زلزله موجب مرگ افراد نشده 
ــده  ــاختمان ها موجب مرگ ومير ش بلكه ويرانى س

است.
وي ادامه داد: بايد تالش كنيم تا در ساخت و سازها 
ــازى ساختمان هاى كشور  ضوابط آيين نامه مقاوم س
رعايت شود تا با بروز يك زلزله متوسط خرابى زيادى 
ــتاهايى كه  به بار نيايد. بلورچي گفت: خانه هاى روس

ــدند، خشتى و گلى  به صورت صد در صد تخريب ش
ــا رعايت اصول ايمنى  ــد ولى اگر اين خانه ها ب بودن
ــدند هيچگاه تخريب نمى شدند. اين  ــاخته مى ش س
موضوع براى تمام روستاهاى كشور كه داراى بافت 
خشتى هستند و بازسازى نشده اند، زنگ خطر است 

و بايد اين موضوع با جديت دنبال شود.
ــر - ورزقان  ــخصات زمين لرزه اه ــاره مش وى درب
گفت: مسبب بروز اين زلزله، گسل گوشه داغى بود 

ــتگى هاى  كه طول آن 15 كيلومتر و خط هاى شكس
آن بدون جابه جايى 20 كيلومتر است. گسل گوشه 
ــه داغى در حد فاصل جاده  داغى كه روى كوه گوش
اهر و ورزقان واقع است، گسلى شرقى -  غربى است. 
ــمت گسل جابه جا شده و  در هنگام بروز زلزله دو س
اين جابه جايى انرژى تخريب را به زمين هاى مجاور 

وارد كرده است. 

برنامه تأمين برق تابستان سال1392 كليد خورد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از آغاز فعاليت ها 
ــال  ــتان س ــور در تابس براى تأمين برق مورد نياز كش
ــنا، محمد بهزاد اظهار  ــده خبر داد. به گزارش ايس آين
ــت كه در سال  ــت: پيش بينى وزارت نيرو اين اس داش
آينده پيك بار با حدود دو هزار و 200 مگاوات افزايش 
در مقايسه با تابستان امسال به حدود 45 هزار و 500 
ــك مصرف برق در  ــه گفته وى، پي ــد. ب مگاوات برس

ــال جارى 43 هزار و 337 مگاوات ثبت  ــتان س تابس
ــاق افتاد. وى با بيان  ــد كه در روز 24 مردادماه اتف ش
اينكه صنعت برق كشور به جايگاهى رسيده است كه 
براى تأمين برق مطمئن در تمام شرايط آمادگى كامل 
ــور در  ــبكه برق كش را دارد، افزود: براى تأمين نياز ش
ــتان 92، بايد برنامه ريزى هاى الزم انجام شود تا  تابس
ــن و پايا وجود  ــه خللى در تأمين برق مطمئ هيچگون

نداشته باشد. وى عنوان كرد: از هم اكنون فعاليت هاى 
صنعت برق كشور براى تأمين برق تابستان سال آينده 
ــت و فعاليت هايى مانند تعمير واحدهاى  آغاز شده اس
آبى و حرارتى، توسعه واحدهاى آبى و حرارتى، تأمين 
ذخيره مناسب سوخت مخازن نيروگاهى، تأمين منابع 
ــرف و ... در اولويت  ــت مص ــش و مديري ــى، كاه مال
ــت. ــور قرار گرفته اس ــت برق كش ــاى صنع برنامه ه

واردات فوالد در آينده نزديك قطع مى شود
ــارت گفت: ايران هفدهمين توليد كننده فوالد جهان  معاون وزير صنعت ،معدن وتج
ــور از واردات اين فلز بى نياز خواهد شد. به  ــوب مى شود و در آينده نزديك كش محس
ــازى معادن و صنايع معدنى ايران ( ايميدور ) فريدون  ــازمان توسعه و نوس گزارش س
ــال 2011، ايران با توليد حدود 14 ميليون تن فوالد  ــاره به اينكه در س احمدى، با اش
ــد، تصريح كرد:  ــوالد در جهان معرفى ش ــوان هفدهمين توليد كننده ف ــام، به عن خ
ــال 1404 ميزان توليد اين فلز به 55 ميليون تن  ــند چشم انداز در افق س ــاس س براس

ــوالدى در مناطق محروم،   ــتگانه ف ــيد. وى گفت: با اجراى طرح هاى هش خواهد رس
ــور از واردات فوالد بى نياز خواهد شد.  عالوه بر تغيير چهره اقتصادى اين مناطق، كش
احمدى افزود: ايران از نظر ميزان مصرف سرانه اين فلز جزء كشورهاى درحال توسعه 
ــد مصرف فوالد در كشور و  ــود. وى اضافه كرد: با توجه به نرخ رش ــوب مى ش محس
براساس اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله بايد سرمايه گذارى براى ايجاد 

واحد هاى جديد و توسعه متوازن زنجيره فوالد كشور با اهتمام بيشترى انجام شود.
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 خاورميانه بايد روي انرژي هاي نو سرمايه گذاري كند

 معضل صنعت ساختمان اجرا نشدن قوانين است

كارشناسان انرژي مي گويند: خاورميانه فرصت هاي 
ــش انرژي هاي  ــرمايه گذاري در بخ زيادي براي س
ــدات مالي اوليه  ــا به دليل تعه ــر دارد، ام تجديد پذي
ــرمايه گذاري در اين فن آوري ها، تاكنون  كه براي س
ــت. يوهان دوويليه از  ــن زمينه اقدام نكرده اس در اي
ــيون گفت: منطقه  ــروه انرژي و تكنولوژي اتوماس گ
ــع انرژي تجديد پذير نظير  خاورميانه از موهبت مناب
نور خورشيد بهره مند است، اما كشورها براي تضمين 
ــرژي بايد همكاري  ــتفاده از مزاياي اين منابع ان اس

بيشتري داشته باشند. 
ــيل زياد در  ــان كرد: به رقم پتانس دوويليه خاطرنش
ــر در خاورميانه، بايد  ــه  انرژي هاي تجديد ناپذي زمين
ــرد تا بتوانيم  ــي زيادي صورت گي ــاي تداركات كار ه
ــت محيطي فن آوري هاي  ــادي و زيس مزاياي اقتص
ــه كنيم. وي افزود: اگرچه براي  تجديدپذير را تجرب
استفاده از اين تكنولوژي ها به سرمايه گذاري احتياج 
ــياري از موارد نبود دانش و تجربه  ــت، اما در بس اس

ــايند اين است  به اين امر لطمه مي زند. اما خبر خوش
كه در بسياري از كشور ها، دولت ها در حال مشورت 
ــروع  ــه  پروژه هاي پايلوت و از همه مهم تر ش و ارائ
ــاي قيمت گذاري  ــت ها و چارچوب ه كار روي سياس

ــوق طرح ها و پروژه هاي انرژي هاي  هستند كه مش
ــد عربيا، وي افزود: اين  ــت. به گزارش تري پايدار اس
امر به كار سخت و همكاري كشورهاي منطقه براي 

غلبه بر موانع و چالش هاي پيش رو نياز دارد.

ــازي  ــكن و شهرس ــس مركز تحقيقات راه، مس ريي
ــور را اجرا  ــاختمان كش اصلي ترين معضل صنعت س
ــت.  ــده دانس ــن و ضوابط تصويب ش ــدن قواني نش
ــائل  ــي عقدا كه در همايش ملي مس محمود فاطم
ــخن مي گفت، تشريح  ــاختمان س حقوقي صنعت س
ــرفت و  ــه در حال پيش ــان طور كه جامع ــرد: هم ك
ــعه است صنعت ساختمان نيز در حال دگرگوني  توس
ــائل و نيازهاي آن توجه  ــد است و بايد به مس و رش
ــائل و  ــه داد: اين صنعت مس ــود. وي ادام جدي ش
ــه بايد براي  ــود را دارد ك ــاي خاص خ پيچيدگي ه

ــاص يابد. در غير  ــن و مقررات الزم اختص آن قواني
ــياري به وجود  اين صورت در اين راه چالش هاي بس
ــكن و  ــس مركز تحقيقات راه، مس ــد آمد. ريي خواه
ــازي صنعت ساختمان را نيازمند يك رويكرد  شهرس
ــان كرد: در اين  ــتمي ويژه دانست و خاطرنش سيس
ــت،  ــوان يك عامل يا نهاد را مقصر دانس راه نمي ت
ــب از  بلكه بايد با تدوين قوانين و نظارت هاي مناس
ــرد و در كنار آن بايد  ــا جلوگيري ك قانون گريزي ه
ــتگاه ها  ــاد هماهنگي هاي الزم بين تمام دس با ايج
ــي موجود را كاهش داد.  و مجريان خالءهاي قانون

كاهش بدهى وزارت نيرو به پيمانكاران خوشحالي ندارد
رئيس هيئت مديره سنديكاى صنعت برق ايران با بيان اينكه وزارت نيرو نبايد از 
ــحال باشد، گفت: تعريف نشدن  كاهش بدهى هاى خود به پيمانكاران برق خوش
ــل كاهش مطالبات پيمانكاران برق  ــروژه جديد برق براى بخش خصوصى دلي پ
ــوال كه وزير نيرو معتقد است مطالبات  ــى در پاسخ به اين س ــت. محمد فارس اس
ــفانه  ــت، افزود: متأس ــارد تومان كاهش پيدا كرده اس ــكاران به هزار ميلي پيمان

همينطور است.
ــت، اما كم شدن مطالبات به  مطالبات پيمانكاران برق از دولت كاهش يافته اس
ــده  ــاى جديد در اين مدت به هيچ وجه تعريف نش ــت كه پروژه ه خاطر اين اس
ــدن  ــت. وى اضافه كرد: ارزش مطالبات پيمانكاران برق از دولت مثل آب ش اس
يخ، مدام در حال كم شدن است، اما بايد ديد اين كاهش مطالبات به چه قيمتى 
بوده است، آيا ارزش اين كاهش مطالبات شركت هاى پيمانكار به بهاى از دست 
ــت. وى اضافه كرد: شركت دكل سازى  ــركت ها و تعديل نيرو افتخار اس رفتن ش
كه با 40 هزار تن در سال مشغول به كار بوده در حال حاضر ساالنه توليد واقعى 

خود را به 500 تن كاهش داده است.
ــى با بيان اينكه به همين نسبت ساير شركت ها و پيمانكاران برق نيز دچار  فارس
ــات هستند گفت: برخى از شركت ها به طور استثناء و حالت هاى  كاهش سفارش
ــتند. وى با بيان اينكه  ــمى در حال ادامه حيات هس خاصى كه دارند با توليد اس
ــمى در حال فعاليت هستند را مى توان شركت هاى  ــركت هايى كه با توليد اس ش

ــركت ها در  ــت: اين ش توليد كننده المپ هاى كم مصرف عنوان كرد اظهار داش
ــتند چون توليدات خود را نه به دولت بلكه در بازار آزاد  حال فعاليت و توليد هس
ــانند. رئيس هيئت مديره سنديكاى صنعت برق ايران در پاسخ  به فروش مى رس
به اين سوال كه ميزان دقيق مطالبات از وزارت نيرو چه ميزان است تأكيد كرد: 
طلب پيمانكاران برق به غير از «مپنا» نزديك به 800 ميليارد تومان است.رئيس 
ــنديكاى صنعت برق ايران افزود: اين كاهش مطالبات يك پيام  هيئت مديره س
بد براى صنعت برق است، چرا كه اين كاهش مطالبات از يك سو بخاطر تعريف 
ــدن پروژه هاى جديد است و از يك سو بايد اذعان كرد كه بدهى هاى بانكى  نش
ــى اضافه كرد:  وقتى مطالبات  ــت. فارس ــرجاى خود باقى اس پيمانكاران هنوز س
ــد پيمانكاران اين مطالبات را  ــكاران برق در طول زمان زيادى پرداخت نش پيمان
ــود بانكى و مضاربه اى كه از بانك ها گرفته بودند كردند.  ــتر صرف دادن س بيش
ــتند اقساط  ــبت به پروژه ها به حدى بود كه نتوانس ضرر و زيان ها  پيمانكاران نس

خود را به موقع پرداخت كنند.
ــه مطالبات از دولت و وزارت نيرو  ــه داد: در حال حاضر با توجه به اينك وى ادام
ــش يافته، اما بدهى قابل توجه به بانك ها هنوز وجود دارد و روز به روز هم  كاه
ــت. به گفته وى، دولت بايد  ــه خاطر ديركرد در پرداخت ها در حال افزايش اس ب
ــارت هاى ديركرد پرداخت كند نه اينكه خوشحال باشد كه  يك فكرى براى خس

بدهى خود را به پيمانكاران كاهش داده است.
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جلوي ورود افراد غير متخصص به مسكن سازي گرفته شود

 كاهش 50 درصدي مصرف سوخت مرغداري ها

ــازان اصلي ترين  ــري انبوه س رييس كانون سراس
ــال هاي گذشته را  ــور در س ــكل مسكن كش مش
ــت و  ورود افراد غير متخصص به اين حوزه دانس
ــن كانون را حل كردن اين  اصلي ترين دغدغه اي

مشكل در سطح كشور قلمداد كرد.
ــائل حقوقي در  ايرج رهبر كه در همايش ملي مس
ــاختمان سخن مي گفت ضمن اشاره به  صنعت س
ــازان و دولت اعالم  ــاي كانون انبوه س همكاري ه
ــال  ــيس و از س ــال 80 تاس كرد: اين كانون از س
ــطح كشور شروع  ــري در س 82 به صورت سراس
ــعي  كرده ايم  ــرد و در تمام اين مدت س به كار ك
ــان و  ــاي دوجانبه با دولت، مهندس با همكاري ه
كارشناسان مسكن را در طرح هاي ساختماني وارد 
ــرايط در كشور  ــفانه ش كنيم. وي ادامه داد: متأس
ــرمايه هستند  طوري بوده كه افرادي كه داراي س
ــتن تخصص وارد ساخت وساز مسكن  بدون داش
شده اند و در حالي كه اين حوزه يكي از مهمترين 
ــطح كشور  حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي در س
ــان در  ــت بدون در نظر گرفتن نظر كارشناس اس
ــال هاي اخير با  ــير است. ولي در س حال طي مس
ــبختانه اين موضوع تا حدي  ارائه طرح هايي خوش
ــده و اميدواريم در آينده كامًال برطرف  برطرف ش
ــي را از ديگر  ــود.  رهبر وجود خالءهاي قانون ش
مشكالت حوزه مسكن دانست و اضافه كرد: ما در 
تصويب قوانين مشكلي نداريم اما در عمل كردن 
به آن ها با برخي اشكاالت روبرو هستيم كه باعث 

ــده برخي افراد بتوانند با فرار از قانون از كيفيت  ش
كار بكاهند و سود بيشتري كسب كنند.

ــكالت  ــازان مش ــري انبوه س رييس كانون سراس
حقوقي حوزه مسكن را اين طور توضيح داد: بايد 
ــود كه شكل نظام بندي  قوانيني در نظر گرفته ش
ــخص كند كه البته برخي قوانين  تشكل ها را مش
در اين حوزه تدوين شده است ولي متأسفانه هنوز 
كافي نيست. در كنار آن مسائل برون تشكلي نيز 
ــياري برخوردار است زيرا اين بخش  از اهميت بس
مستقيمًا با مردم و گروه هاي ذي نفع مرتبط است 
ــدون و كامل مردم با  ــورت نبود قوانين م و در ص
ــيار رنج آور است كه  مشكل روبرو مي شوند و بس
ــكالت  ــرر ببينند ولي براي پيگيري مش مردم ض

خود نتوانند اقدامي صورت دهند. 
وي همچنين از لزوم تدوين قوانين در حوزه اسناد 
و حقوق مالكيتي گفت و بيان كرد: خوشبختانه در 
ــن بخش با توجه به ضوابطي كه در نظر گرفته  اي
شده آرامشي نسبي در بازار بوجود آمده و مي بينيم 
ــرمايه هاي خود را در اين  كه مردم با اطمينان س
ــه كار مي گيرند. رهبر ابراز اميدواري كرد  بخش ب
ــان و  با انجام پيگيري هاي الزم نظرات كارشناس
متخصصان عملي شود و دولت با ارائه طرح هاي 
ــكن مهر عالوه بر سامان دادن  ابتكاري مانند مس
ــكالت مسكن بسياري از مشكالت جامعه  به مش

از جمله اشتغال حل كنند.

ــاورزي و منابع  ــازمان نظام مهندسي كش رييس س
ــور از كاهش 50 درصدي ميزان مصرف  طبيعي كش
ــوخت مرغداري ها بعد از هدفمندي يارانه ها خبر  س
ــع خبرنگاران  ــان عطار در جم ــن موحدي داد. محس
ــازمان هاي نظام  ــبت گردهمايي رؤساي س به مناس
ــور در اصفهان اظهار  ــي و منابع طبيعي كش مهندس
ــور عمدتا مالكانه  ــاورزي كش كرد: محيط هاي كش
ــوي مديريت عالمانه بايد حركت كند  ــت و به س اس
ــت اصلي اين  ــان دهنده ماموري ــاله نش كه اين مس

سازمان است.
وي از تشكيل شش هزار شركت و مؤسسه خدماتي 
كشاورزي در زيرمجموعه اين سازمان با هدف ارايه 

ــي در حوزه كشاورزي در 10  خدمات فني و مهندس
ــازمان نظام مهندسي  ــال اخير خبر داد. رييس س س
ــت: بخش  ــور گف ــع طبيعي كش ــاورزي و مناب كش
كشاورزي نيازمند رشته هاي تخصصي در خصوص 
ــي، منابع طبيعي، كودشناسي، آزمايش  خاك شناس
ــاره هدف مندي  ــت. موحديان عطار درب ــره اس و غي
ــرد: برنامه  ــاورزي تصريح ك ــا در حوزه كش يارانه ه
اصلي از اجراي هدف مندي يارانه ها تغيير نقش پولي 
ــور بود به اين معنا كه اين هزينه در افزايش  در كش
ــطح تكنولوژي و استفاده از دانش متخصصان در  س
ــود كه براي نمونه  ــاورزي صرف ش محيط هاي كش
ــموم را به حداقل و  ــد ميزان مصرف كودها و س باي

بازه محصوالت را به حداكثر رساند.
ــاورزي و منابع  ــازمان نظام مهندسي كش رييس س
ــي از فعاليت هاي اين  ــور اظهار كرد: يك طبيعي كش
ــاوره  درباره بهره وري و مديريت  ــازمان ارايه مش س
ــت كه  ــا بوده اس ــوخت در مرغداري ه ــرف س مص
ــن مصرف در  ــش 50 درصدي اي ــل آن كاه ماحص
مرغداري هاي كشور در سال گذشته است. موحديان 
ــا دو روش تغيير در  ــت ب ــن موفقي ــار گفت: اي عط
ــاوره درباره استفاده  ــتم سوخت و نيز ارايه مش سيس
ــتم توليد مبتني بر  ــب و نيز سيس از عايق هاي مناس
استفاده كمتر از فضاي مرغداري ميسر شده است. 

 از ظرفيت مهندسان نقشه برداري بايد بيشتر استفاده شود
ــور اظهار كرد: ساختمان ها و ابنيه  ــازمان نظام مهندسي ساختمان كش رييس س
ــوند. سيد مهدي هاشمي  ــتي اداره ش ــورند كه بايد به درس از ثروت هاي يك كش
ــاره به  ــه هاي تفكيك آپارتمان ، با اش ــري تهيه نقش در اولين گردهمايي سراس
ــش خصوصي اين امر را اقدامي  ــركت هاي دولتي به بخ اصل 44 و واگذاري ش
دانست كه مي تواند درآمدهاي دولت را افزايش داده و كارايي ها را باال ببرد. وي 
ــازمان نظام مهندسي از سازمان هايي است كه توانسته بسياري از امور  افزود: س
ــهروندان را تأمين كند و با مديريت تمام منابع و حفظ اصالت فرهنگي ايراني  ش
مي تواند پيشگام باشد. وي اظهار كرد: در اجراي طرح بكارگيري مهندسان نقشه 

ــته مورد استفاده قرار گرفته و چنين  ــي از ظرفيت هاي اين رش برداري تنها بخش
ــاختمان  ــرعت و منطقي كردن هزينه ها را در بحث س ظرفيتي هايي كيفيت، س
ــمي گفت: بخش وسيعي از  براي تأمين رفاه، و آرامش مردم حفظ مي كند. هاش
تكنيسن هاي نقشه برداري هستند كه مي توانند كمك شاياني در اين طرح داشته 
ــند هر چند همه  رشته هاي نظام مهندسي براي همكاري آمادگي دارند. وي  باش
در نهايت گفت: تالش ما بر اين است كه تمام اقدامات در فضاي مجازي انجام 
شود تا هم بتوان هزينه ها را كاهش داد و هم نسبت به تكريم بهتر مردم كوشيد.
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نظارت دقيق بر اجراى قوانين در حوزه ساختمان وجود ندارد

مطالعات اوليه ساختمان هاى با انرژى صفر در خط پايان

رييس كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى 
ــراى قوانين در حوزه  ــود نظارت دقيق بر اج از نب
ــت: هم اكنون  ــر داد و گف ــاختمان خب صنعت س
ــط قانونى  ــازها مصوبات و ضواب ــاخت و س در س
ــم  ــر آقايى، در مراس ــود.على اكب ــت نمى ش رعاي
ــايش همايش ملى  « مسايل حقوقى صنعت  گش
ــاختمان در ايران » افزود: بخش ساختمان هم  س
ــت تا  ــد قانون گذارى جامع ترى اس اكنون نيازمن
ــرمايه گذاران، كارگران و دست  روابط مالكان، س
ــود و ما را در حل سريع تر  ــفاف تر ش اندركاران ش
ــتگاه قضايى كمك  ــايل و تصميم گيرى دس مس
ــاختمان  ــاره به جايگاه صنعت س ــد. وى با اش كن
ــى، اجتماعى و امنيتى  به لحاظ اقتصادى،  سياس
ــاماندهى  ــن صنعت از جهت س ــه، گفت: اي جامع
هنجارهاى جامعه و كمك به اقتصاد جامعه بسيار 

تأثيرگذار است.
رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه 15 
ــرف انرژى و 12  ــتغال، 40 درصد مص درصد اش
ــاختمان  ــرمايه گذارى هاى در صنعت س درصد س
ــم انداز و قانون مدنى  ــت، گفت: در قانون چش اس
ــور قوانين زيادى درجهت حمايت  ــى كش و اساس
ــا توجه به  ــود دارد، اما ب ــاختمان وج ــش س ازبخ
ــال در صنعت  ــكل هاى فع ــش تش ــت و نق اهمي
ــن فعاالن اين  ــالم بي ــاختمان، ايجاد روابط س س

صنعت ضرورى به نظر مى رسد.

ــت حقوق افراد  ــد بر ضرورت رعاي ــى با تأكي آقاي
ــازها تصريح كرد: متأسفانه امروزه  درساخت و س
ــازها اين موارد رعايت نمى شود.  ــاخت و س در س
وى ادامه داد: در قوانين حقوقى قراردادها، ساخت 
ــك آپارتمان، مقررات  ــازها، پيش خريد، تمل و س
ــده است اما  ــازى و نظاير آن پيش بينى ش شهرس
هم اكنون با عدم نظارت دقيق بر مصوبات قانونى 

مواجه هستيم.
ــر صدور  ــا تأكيد ب ــيون عمران ب ــس كميس ريي
ــت: بايد از  ــاختمان اظهار داش ــنامه فنى س شناس
ــاخت و ساز و تا انتهاى آن يك تعريف  ابتداى س
و شناسنامه اى پيش بينى شود تا در موارد حقوقى 

ــاس آن استناد و قضاوت كرد. آقايى با  بتوان براس
ــاختمان نيازمند  ــان اينكه هم اكنون صنعت س بي
ــت، گفت: مجلس  ــوى خاصى اس ــف و الگ تعاري
ــيون عمران  ــالمى و به ويژه كميس ــوراى اس ش
ــن آمادگى را دارد در صورت ارايه و تدوين اين  اي
ــاص، آنها را تصويب و براى اجرا ابالغ  تعاريف خ

كند.
ــايل حقوقى صنعت  ــتين همايش ملى مس نخس
ساختمان در ايران مهر ماه امسال با حضور رييس 
كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى، فعاالن 
حوزه صنعت ساختمان، انبوه سازان و دست اندركار 
حوزه ساختمان در هتل المپيك تهران برگزار شد.

مطالعات اوليه پروژه شناسايى، بررسى و طراحى ساختمان ها با انرژى صفر توسط 
ــازمان بهره ورى انرژى ايران، (سابا) با هدف ارتقاى بهره ورى انرژى به اتمام  س
رسيد. به گزارش روابط عمومى سابا، اين برنامه با هدف ايجاد بسترهاى مناسب 
ــز بر روى چگونگى  ــاختمان ها و همچنين تمرك ــراى تأمين انرژى مصرفى س ب
ــود در حوزه انرژى و  ــه با چالش هاى موج ــاى توليدى و مقابل ــرف انرژى ه مص
ــوى دفتر مطالعات و بهره ورى بخش  ــت از ابتداى سال جارى از س محيط زيس
ــاختمان سابا دردست اجراست.بر اساس اين گزارش در پروژه مطالعه، بررسى  س

ــاختمان ها با انرژى صفر، شناسايى و مقايسه تجارب سايركشورها،  و طراحى س
ــاختمان هاى انرژى صفر منطبق  ــه در زمينه انتقال فناورى هاى س مطالعات پاي
ــور مورد  ــرايط اقليمى كش ــرايط ايران و چند طرح كلى نمونه مطابق با ش با ش
ــاختمان هاى انرژى صفر در نيمه اول  ــى قرار مى گيرد. فاز اول مطالعات س بررس
ــابا به اتمام رسيده و در نيمه دوم سال 91  ــال جارى توسط دفتر ساختمان س س
ــور به  ــاختمان هاى انرژى صفر در چند منطقه آب و هوايى كش طراحى نمونه س

مرحله اجرا در مى آيد.

افزايش تسهيالت بافت فرسوده همچنان معلق
معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه سقف تسهيالت بافت فرسوده همچنان 
ــت گفت: افزايش 10 ميليون تومانى سقف تسهيالت بافت  20 ميليون تومان اس
ــت. مجيد كيان پور  ــيده اس ــوراى پول و اعتبار نرس ــوده هنوز به تصويب ش فرس
افزود: پيشنهاد افزايش سقف 10 ميليون تومانى تسهيالت بافت فرسوده از سوى 
كميسيون اعتبارى بانك مركزى به شوراى پول و اعتبار ارسال شده اما هنوز براى 
رسيدن تسهيالت بافت فرسوده به سقف 30ميليون تومان نيازمند تصويب شوراى 
ــت. چنانچه شوراى پول و اعتبار با افزايش سقف تسهيالت بافت  پول و اعتبار اس
ــورا ارائه شده موافقت و آنرا تصويب  ــوده كه از ابتداى سال جارى به اين ش فرس
ــپه، صادرات،  ــزى به بانك هاى ملى، س ــه از طريق بانك مرك ــد، اين مصوب كنن
تجارت، ملت و رفاه ابالغ مى شود. با توجه به اينكه طرح تفصيلى از ابتداى امسال 
ــوده توجه ويژه اى شده است به نظر مى رسد  ــده و در آن به بافت هاى فرس اجرا ش
ــعه ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده هستيم بهتر است هر چه  اگر به دنبال توس

سريع تر اين موضوع در شوراى پول و اعتبار بررسى و به تصويب برسد.

مقاوم سازي 1/6 ميليون مسكن روستايى در ايران
ــور و رئيس سازمان مديريت بحران كشور، از مقاوم سازى يك  معاون وزير كش
ــتايى در دولت نهم و دهم در سطح كشور خبر  ــكن روس ميليون 600 هزار مس

داد.
ــكن روستايى  ــازى هر مس ــن قدمى گفت: براى مقاوم س به گزارش ايرنا، حس
ــود كم  ــهيالت با س دو ميليون تومان كمك بالعوض و 12 ميليون تومان تس
ــتائيان قرار گرفت. وى  ــكن انقالب اسالمى در اختيار روس ــوى بنياد مس از س
بابيان اينكه براى مقاوم سازى دو ميليون مسكن روستايى تا پايان دولت دهم 
ــت، اظهار داشت: مقاوم سازى مسكن روستايى، مهمترين  برنامه ريزى شده اس

اقدام در پيشگيرى از خسارت جبران ناپذير در هنگام وقوع زلزله است.
ــبت به مقاوم سازى  ــازمان مديريت بحران با بيان اينكه مردم بايد نس رئيس س
بافت هاى فرسوده و گسترش استفاده از بيمه حوادث آگاه شوند، افزود: دولت در 
ــازى بافت فرسوده مسكن روستايى موفق عمل كرده است اما در نوسازى  نوس

بافت فرسوده شهرى، عملكرد قابل توجهى را شاهد نبوده ايم.
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قدرت برق را قسطي بخريد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با 
ــريح جزييات نامه ارسال شده به مشتركين براي  تش
مراجعه و خريد قدرت بيشتر برق اظهار كرد: زبان ما 
با مشترك، فيوز است. اگر قدرت برق بيشتر از آمپر 
ــده مصرف شود، فيوز مي پرد و مصرف  خريداري ش
ــي يك روز بيش از قدرت برق قرار دادي، خالف  حت

قانون است.
ــيد محمد هاشمي، با تأكيد بر اين كه اگر مشترك  س
ــته باشد  ــده مصرف داش بر مبناي برق خريداري ش
ــرد: گاهي خود  ــار ك ــش نمي آيد، اظه ــكلي پي مش
ــه دارد، براي  ــي ك ــه تجهيزات ــترك با توجه ب مش
ــتر مراجعه مي كند. منتهي اگر  خريد قدرت برق بيش
نخواهد قدرت برق بيشتر بخرد بايد تا حدي كه آمپر 
خريداري كرده، از قدرت برق استفاده كند. وي ادامه 
ــي هايي كه كرديم مشاهده شد تعدادي  داد: با بررس
ــتركين به ويژه كساني كه كنتور هاي قديمي  از مش
ــض فيوز خبر  ــد آن از تعوي ــا هنگام خري ــد و ي دارن
نداشتند، بيشتر از قدرت برق خريداري شده، مصرف 

مي كنند كه تجاوز از مصرف محسوب مي شود.

هاشمي با بيان اين كه ما نامه اي براي اطالع رساني 
ــخص كردن  ــتاديم تا براي مش ــتركين فرس به مش
ــه كنند، گفت:  ــود به مناطق برق مراجع وضعيت خ
ــتركي بگويد نيازي به بيش از 15  ممكن است مش
آمپر برق ندارد، اما چون تعداد خريداران قدرت برق 
ــتركين ممكن  ــت براي اكثر مش تا 15 آمپر زياد اس

است نامه فرستاده باشيم.
ــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  مدير عامل ش
با اشاره به اعالم عدم آگاهي از سوي مشتركيني كه 
بيش از قدرت برق خريداري شده مصرف مي كردند، 
تصريح كرد: با توجه به شرايط اطالع رساني كرديم 
ــا 15 آمپر برق مصرف  ــتركيني بخواهند ت و اگر مش
ــاله اي نيست و فيوز را پلمپ مي كنيم و در  كنند مس
صورت مصرف بيشتر فيوز مي پرد. فرقي نمي كند كه 
ــي و ... باشد، به شرطي كه  فيوز فعلي كتابي، بوكس
ــده، مصرف شود  به اندازه ي قدرت برق خريداري ش
اشكالي ندارد. وي با بيان اين كه رنج هاي بعدي بعد 
ــتند، گفت: مشتركين  از 15 آمپر 25 و 32 آمپر هس
ــب با تجهيزات خود قدرت برق خريداري  بايد متناس

كنند. گاهي ديده مي شود وقتي فيوز مي سوزد برخي 
از مشتركين فيوز 25 آمپر به جاي 15 آمپر مي خرند. 
ــت كه ممكن است يك مشترك 25  بايد توجه داش
ــج روز بيش از  ــرق مصرف كند و پن ــر ب روز 14 آمپ
ــد. فرقي نمي كند كه  ــته باش اين مقدار مصرف داش
مشترك برق كمي مصرف كند. ما آمپر و قدرتي كه 

خريداري شده را در نظر مي گيريم.
ــركت برق با  ــر اين كه زبان ش ــا تأكيد ب ــمي ب هاش
مشترك، فيوز است، گفت: پيشنهاد ما به مشتركين 
ــت هزينه ي آن  ــت و اگر پرداخ ــد 32 آمپر اس خري
ــخت باشد، آن را تقسيط مي كنيم.  براي مشترك س
ــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  مديرعامل ش
در مورد شرايط تقسيط خريد قدرت خريد برق اظهار 
ــيط از ما مجوز بگيرند،  ــتركين براي تقس كرد: مش
مشترك بايد از نظر شرعي متعهد شود كه اقساط را 

پرداخت مي كند و ما را به دردسر نياندازد.
ــتركين فراموش  ــه برخي مش ــاره به اين ك او با اش
ــد،  ــت مي كنن ــود را پرداخ ــط هاي خ ــد قس مي كنن
ــتركين به موقع اقساط خود  ــت كرد كه مش درخواس

را پرداخت كنند.
ــط بندي هزينه خريد قدرت برق  وي با تأكيد بر قس
ــيط با فرد توافق مي كنيم و با توجه  گفت: براي تقس
به اين كه چارچوب خاصي براي ميزان اقساط وجود 
ــعي مي كنيم تعداد آن كم باشد. مديرعامل  ندارد، س
ــركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در پايان با  ش
تأكيد بر اين كه نمي توان هزينه ي خريد قدرت برق 
ــاب كرد، گفت: هزينه ي انشعاب با  را در قبض حس
ــت و هر كدام حساب مربوط  هزينه ي انرژي جدا اس
ــاط خريد  ــد. بنابراين نمي توان اقس ــود را دارن به خ
ــوان و همراه با  ــوض برق عن ــرق را در قب قدرت ب

هزينه ي انرژي حساب كرد. 

آزادسازى 4000 مگاوات انرژى با مصرف درست شدني است
ــازمان بهره ورى انرژى ايران گفت: با اجراى برنامه هاى  ــازى س معاونت بهينه س
ــازى انرژى، امكان آزادسازى چهار هزار مگاوات انرژى وجود  ميان مدت بهينه س
دارد. كيان نجف زاده در سمينار اصول و معيارهاى مهم در روشنايى و نورپردازى 
ــازمان بهره ورى  ــزود: با اجراى برنامه ميان مدت س ــبز اف پارك ها و فضاهاى س
ــابا) و مديريت دو بخش عرضه و تقاضا افزايش كارايى و كاهش  انرژى ايران(س
ــيدن به اين هدف امكان پذير است. وى با بيان اين كه،  10 درصدى مصرف، رس
ماموريت اصلى سابا توسعه مديريت انرژى و بهره ورى آن با هدف استفاده كارآمد 
ــرژى در بخش هاى  ــازمان بهره ورى ان ــت، گفت: اين س از حامل هاى انرژى اس
ــتا پنج  ــازى مى كند و در اين راس مختلف توليد، انتقال توزيع و مصرف را پياده س

طرح در اين سازمان اجرا مى شود.
اين برنامه ها به گفته نجف زاده، شامل افزايش كارايى و كاهش تلفات در بخش 
عرضه و اعطاى يارانه سود تسهيالت، استفاده از المپ هاى كم مصرف، فراسامانه 
هوشمند مديريت انرژى در بخش تقاضا است. معاون بهينه سازى سابا ادامه داد: با 
اجراى اين برنامه ها در سال جارى پيك مصرف 400 مگاولت كاهش يافته است. 
ــزود: عالوه بر اين اصالح فرايندهاى توليدى تجهيزات انرژى بر و آموزش  وى اف
ــت اجراى سابا به شمار مى رود. وى  مديران اين بخش از ديگر طرح هاى در دس
ــوخت در بخش روشنايى  ــازى مصرف س ــازمان براى بهينه س از اقدامات اين س

ــابا در ترويج استفاده از المپ هاى كم مصرف به  ــينه فعاليت س گفت و افزود: پيش
سال هاى 87 و 88 بر مى گردد كه دولت با پرداخت يارانه 93 ميليون شعله المپ 
كم مصرف در كشور توزيع كرد. معاون بهينه سازى سازمان بهره روى انرژى ايران 
ــزار مگاوات از پيك مصرف  ــه داد: با توزيع اين تعداد المپ كم مصرف 2 ه ادام

كاسته شد.
ــتم روشنايى معابر  ــابا به سمت اصالح سيس ــال 1389 س وى اضافه كرد: در س
ــعله چراغ پر بازده در 38 شركت توزيع  ــال 260 هزار ش حركت كرد و طى دو س
ــه آن كاهش 20 مگاوات از پيك  ــد كه نتيج با المپ هاى كم مصرف تعويض ش
شبكه و 82 گيگا وات ساعت از مصرف انرژى در كشور بود. وى همچنين با اشاره 
ــت: در اين راستا  ــور اظهار داش به ورود تكنولوژى المپ هاى ال.ايى.دى به كش
ــت اندركاران اين بخش تشكيل شد تا ضمن  كميته اى تخصصى با همكارى دس
تدوين مشخصات فنى اين المپ ها و نحوه ترويج آن، در عين حال مانع از ورود 
محصوالت بى كيفيت به بازار شود. به گفته نجف زاده، در اين راستا سابا به عنوان 
ــع مورد وثوق جامعه در خصوص اين المپ ها چارچوب هايى را تدوين كرده  مرج
ــند. معاون بهينه سازى سازمان بهره ورى  كه توليدكنندگان بايد به آن متعهد باش
ــه هزار  ــنايى به ميزان س ــرژى ايران گفت: امكان كاهش توان در بخش روش ان
مگاوات و كاهش سهم مصرف اين بخش از 20 درصد به 16/5 درصد وجود دارد.
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درج آگهي فروش اراضي و پيش فروش مسكن در رسانه ها مجوز مي خواهد
ــازي اعالم كرد: تمامي نشريات  وزير راه و شهرس
ــي تبليغاتي  ــل از درج هر نوع آگه ــانه ها قب و رس
ــي و پيش  ــك و فروش اراض ــا تفكي ــاط ب در ارتب
ــت  ــكوني مكلف به درخواس فروش واحدهاي مس
ــع ذي صالح  ــط مراج ــده توس مجوزهاي صادر ش
ــاني وزارت  ــزارش پايگاه اطالع رس ــتند. به گ هس
ــازي، علي نيكزاد در نامه اي خطاب به  راه وشهرس
رييس سازمان صدا و سيما تصريح كرد: وفق ماده 
ــون منع فروش واگذاري اراضي فاقد كاربري  9 قان
مسكوني مصوب 1381 كليه جرايد و رسانه ها قبل 
از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و 
فروش اراضي مكلف به درخواست مجوزهاي صادر 
شده توسط مراجع ذي صالح صدور مجوز (از جمله 
وزارت راه و شهرسازي) از متقاضي آگهي هستند.

ــت:  ــازي در ادامه تأكيد كرده اس وزير راه و شهرس
ــواد 2 و 4 آيين نامه اجرايي قانون  به عالوه وفق م
ــكوني  ــداران واحدهاي مس ــت از پيش خري حماي
ــالب جمهوري  ــوراي عالي انق ــوب 1358 ش مص
ــكوني  ــازندگان واحدهاي مس ــالمي ايران، س اس
ــار آگهي پيش فروش  مكلف به دريافت مجوز انتش
از سازمان مسكن و شهرسازي است. وي افزود: با 
ــيت و ضرورت موجود، امر مبحوث  توجه به حساس

ــون پيش  فروش  ــث) مجدداً در قان عنه (مورد بح
ساختمان مصوب 1389 مورد حكم قانونگذار واقع 
ــت و در ماده 21 قانون مؤخرالذكر پيش  ــده اس ش
ــوي  ــه ارائه مجوز صادره از س ــنده مكلف ب فروش
ــار آگهي به مطبوعات  مراجع ذي صالح براي انتش
ــانه هاي گروهي  ــاني و رس و پايگاه هاي اطالع رس

شده است.
ــن نامه تصريح كرده  ــازي در اي وزير را ه و شهرس
ــور ضمن مواد  ــه قوانين مذك ــر به اينك ــت: نظ اس

ــوازات يكديگر موضوع  ــي صدرالذكر و در م قانون
ــانگر  ــي را مورد حكم قرار داده اند كه خود نش معين
ــا توجه به  ــث بوده و ب ــوع مورد بح ــت موض اهمي
ــود تخلفات و  ــكن و بيم وج ــش تقاضاي مس افزاي
ــت به منظور  ــمند اس ــات غيرقانوني خواهش اقدام
ــخاص و نيز براي  ــع حقوق اش ــري از تضيي جلوگي
ــتور  ــدرج در قوانين مذكور دس ــراي تكاليف من اج
ــد مراتب ضمن عطف توجه ويژه با ابالغ به  فرمايي

شبكه هاي مربوطه مورد رعايت واقع شود. 

معمارى اسالمى- ايرانى از سال آينده در ساخت و سازها اجرا مى شود
ــول معمارى  ــت: رعايت اص ــازى گف ــور پارلمانى وزير راه و شهرس ــاون ام مع
ــال  ــراى طرح هاى تفصيلى از س ــازها، با اج ــاخت و س ــالمى، ايرانى در س اس
ــد از طرح هاى  ــا محفوظى در جريان بازدي ــود. عليرض ــور اجرا مى ش 92 در كش
ــارى افزود:  ــال و بختي ــازى در چهارمح ــام وزارت راه و شهرس ــت انج در دس
ــت و در اين زمينه  ــات مقام معظم رهبرى اس ــن طرح مبتنى بر منوي ــراى اي اج

كارگروه هاى معمارى شهرسازى، طرحى را براى اجرا در سال آتى آماده كردند. 
ــاخت و سازها، به طور  ــالمى در س وى افزود: اجراى اصول معمارى ايرانى، اس
ــهرها را منطقى و متعادل مى كند. وى با انتقاد از  ــكن در كالنش حتم توليد مس
ــاخت و سازها تصريح كرد:  ــبت به معمارى ايرانى، اسالمى در س بى توجهى نس
ــده است.  در اين طرح، راهكارهاى رعايت اصول اين نوع معمارى پيش بينى ش

صنعت ساختمان با نبود قوانين حقوقى مواجه است
ــازى از  ــكن و شهرس رييس مركز تحقيقات راه، مس
خالء قوانين حقوقى در صنعت ساختمان كشور خبر 
ــاخت و ساز با مشكل عدم  داد و گفت: در فرايند س
ــده علت آن  ــتيم كه عم ــراى قوانين مواجه هس اج
ــتگاه ها و ارگان هاى ذيربط  نبود هماهنگى بين دس
ــكل گيرى فرايند ساخت و ساز در كشور است. در ش

ــد  ــدا افزود: با توجه به رش ــيدمحمود فاطمى عق س
ــدن پروژه هاى بزرگ  ــاختمان و مطرح ش صنعت س
و رونق ساخت و ساز، تغيير سبك زندگى، بهره بردار 
بودن از فضاى مشاعى در مجتمع ها و نظاير آن، به 
نظر مى رسد كه به قوانين و مقررات محكم و دقيق 
ــيوه هاى اجراى  ــرا همراه با الزامات و ش و الزم االج
قوانين در عرصه صنعت ساختمان نياز داشته باشيم.

ــاختمان با توجه به  ــان اينكه در عرصه س وى با بي
ــازى، پيش فروش، ايجاد  ــيوه هاى انبوه س وجود ش
ــراى حفظ حقوق  ــه، قوانين محكم ب تعهد به جامع
ــن حفظ حقوق  ــان و همچني ــهروندان و متقاضي ش
ــرد: عوامل  ــى مى كند، اضافه ك ــازندگان را الزام س

ــاخت  ــايل مهم در عرصه س ــى از مس ــى يك حقوق
ــناخت مسئوليت ها،  ــت، به گونه اى كه ش و ساز اس
ــهيل مى كند. فاطمى  ــى را تس ارايه خدمات مهندس
ــان و ناظران  عقدا در ادامه گفت: هم اكنون مهندس
ــاز كمترين آگاهى از ضوابط و قوانين  ــاخت و س س
ــور  حقوقى دارند، هرچند قوانين به طور كامل دركش
ــت، اما در حوزه ساخت و ساز شاهد وجود  موجود اس
ــكل جدى به خصوص در بحث نظارت هستيم.  مش
ــاختمان ها پس  ــيارى از س وى با تأكيد بر اينكه بس
ــوند، افزود: خريداران  ــاخت دچار مشكل مى ش از س
ــكالت به سبب عدم اجراى  پس از مواجه با اين مش
ــفانه نمى تواند به اين  ــل قوانين و مقررات متأس كام
ــكالت رسيدگى كند. رييس مركز تحقيقات راه،  مش
مسكن و شهرسازى وجود تعداد بسيار پرونده قضايى 
ــان از عدم توجه به قانون دانست  در دادگاه ها را نش
و اظهار داشت: سيستم قضايى نيز بايد در رسيدگى 
ــان و متخصصان  به اين پرونده ها از وجود كارشناس
استفاده كند.وى پاسخگو نبودن عوامل ساخت وساز 

ــن حمايتى در  ــكن، نبود قواني در چرخه احداث مس
صنعت ساختمان، غيرمتخصص بودن عوامل دست 
ــاز، نبود نيروهاى كارگر ماهر و  اندركار ساخت و س
نبود نظارت كافى در صدور شناسنامه فنى مهندسى 
ــه عوامل و پيامدهاى اجراى ناقص قوانين  را از جمل

و مقررات در صنعت ساخت و ساز برشمرد.
ــات راه،  ــت: مركز تحقيق ــپس گف ــى عقدا س فاطم
ــاماندهى فرايند  ــازى به منظور س مسكن و شهرس
ــن و ضوابط حقوقى،  ــاز به لحاظ قواني ــاخت و س س
طرح برگزارى نخستين همايش ملى مسايل حقوقى 
ــنهاد داد كه با  ــران را پيش ــاختمان در اي صنعت س
ــاركت برگزاركنندگان ذينفع برگزار خواهد شد.  مش
او تصريح كرد: گسترش روزافزون صنعت ساختمان 
از نظر كيفى و كمى و افزايش كاربران و افراد دست 
ــاد اختالفات و  ــدركار در اين صنعت، موجب ازدي ان
ــت.وى افزود: اين مسئله چالش  ــده اس منازعات ش
ــير توسعه صنعت ساختمان  هايى را پيش روى مس

قرار داده است.
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ايران يك ميليارد دالر برق صادر مي كند
ــال  ــر نيرو با اعالم اينكه ايران 13 س ــاون وزي  مع
ــاب  ــه ه ــل ب ــداز 1404 تبدي ــم ان ــر از چش زودت
ــون بزرگ ترين  ــد و اكن ــرق منطقه خاورميانه ش ب
ــت  ــده و صادركننده برق در خاورميانه اس توليدكنن
ــال بيش از يك ميليارد دالر برق صادر  گفت: امس
ــراق در  ــي ع ــون دالر از بده ــم و 90 ميلي مي كني
ــهريور ماه وصول شده است. محمد بهزاد اظهار  ش
ــال آينده ظرفيت توليد برق به 74 هزار  كرد: در س
مگاوات مي رسد كه اين مقدار دو برابر ظرفيت سال 
1384 است بنابراين مشاهده مي شود كه در هشت 
ــته به اندازه 104 سال كار در حوزه برق  سال گذش
ــت. وي با تأكيد بر اين كه  كشور صورت گرفته اس
ــر راندمان در حال حاضر در منطقه حرف اول  از نظ
را مي زنيم، گفت: در برنامه پنجم توسعه پيش بيني 
ــده تا راندمان در حوزه برق به 45 درصد و افت  ش

به 14 درصد برسد. 
وي با اشاره به بهره برداري از نيروگاه سيكل تركيبي 
ــت، در  ــد كه بزرگترين نيروگاه خاورميانه اس دماون
ــد: مجموعه تالش هايي  آينده اي نزديك يادآور ش
ــود از جمله تبديل واحدهاي گازي،  كه انجام مي ش
ــاي بادي و  ــي.اچ.پي، انرژي ه ــيكل تركيبي، س س
ــود. معاون وزير  اتمي باعث افزايش راندمان مي ش
نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به ظرفيت توليد 
ــد كرد: ظرفيت توليد پراكنده برق  پراكنده نيز تأكي
ــال گذشته به 258 مگاوات رسيد و بر اساس  در س
ــال  ــده، اين ظرفيت در س برنامه ريزي هاي انجام ش
ــتا  ــد؛ در همين راس جاري به 600 مگاوات مي رس
ــود كه ظرفيت توليد پراكنده را قبل از  تالش مي ش

پايان دولت دهم به هزار مگاوات برسانيم. 
ــزان 43 هزار و  ــك مصرف به مي ــورد پي وي در م
ــي به ميزان 74  ــگاوات و ظرفيت نيروگاه 337 م
هزار مگاوات اظهار كرد : 57 هزار مگاوات ظرفيت 
ــد همزمان داريم.  ــزار مگاوات تولي عملي و 47 ه
ــت توليد مازاد  ــگاوات ظرفي ــه هزار م در لحظه س
ــادر كرد. بهزاد  ــه مي توان آن را ص ــت و هميش اس
ــران بزرگترين صادركننده برق در  با بيان اين كه اي
ــت به رشد 50 درصدي صادرات برق  خاورميانه اس
ــاره كرد و گفت: پيش بيني مي شود ميزان  ايران اش

صادرات برق امسال از 10 ميليارد كيلووات ساعت 
ــي آن بين يك تا 1,2  ــه ارزش بين الملل بگذرد ك

ميليارد دالر است.
ــرژي درباره  ــور برق و ان ــرو در ام ــاون وزير ني مع
ــار كرد: مي توانيم  ــادرات برق به تركيه نيز اظه ص
ــگاوات برق به تركيه صادر كنيم. درحال  تا 400 م
ــت با همكاري  ــهر وان تركيه يك پس حاضر در ش
ــداث مي كنيم كه مي تواند تا هزار و 200  تركيه اح
ــاره به  ــگاوات برق تركيه را تأمين كند. وي با اش م
ــمگير رقم اعالم شده بدهي عراق  تفاوت هاي چش
ــرد: صورت   ــور تأكيد ك ــوي دو كش به ايران از س
ــاب هايي كه صادر مي كنيم بايد با كارشناسي  حس
برق عراق باشد و همواره دو الي سه صورت حساب 
ــي روي آن ها انجام  ــم كه كار كارشناس در راه داري
ــتور پرداخت  ــود؛ به محض اين كه عراق دس مي ش

دهد از بدهي آن كاسته مي شود.
ــدود 200 ميليون دالر در حال  ــزاد ادامه داد: ح به
ــت و اضافه شدن است، حدود 170 الي 180  برداش
ــتور پرداخت داده اند  ميليون دالر را نيز به بانك دس
ــت نكرده ايم. در ماه شهريور نيز 90  وهنوز برداش
ــابمان بود. معاون وزير نيرو در  ميليون دالر در حس
ــاره به ارز به دست آمده از  امور برق و انرژي با اش
ــود ارز در تخصيص ها  ــادرات برق، درمورد كمب ص
ــم، در واقع ارز صادراتي  گفت: ما خودمان ارز داري

ــت و مي توانيم  ــد ارز نفت اس ــراق مانن ــرق به ع ب
ــاره به  ــا به كار ببريم. او با اش ــراي پروژه ه آن را ب
ــش از يك ميليارد  ــي ارزي به ميزان بي صرفه جوي
ــاخت كابل 230 كيلوولت در ايران اظهار  دالر با س
كرد: از اين پس به دليل حفظ زيبايي محيط شهري 
ــاخته  و عوامل ديگر، در تهران هيچ دكل هوايي س
ــال اجرا مي شود.  ــود و اين طرح از اول امس نمي ش
بهزاد در ادامه درباره از رده خارج شدن نيروگاه هاي 
ــوده نيز اظهار كرد: هيچ نيروگاه فرسوده اي را  فرس
ــت نيروگاه ها را بهبود  ــع نمي كنيم، بلكه وضعي جم
ــگاوات نيروگاه  ــزار م ــدود چهار ه ــيم. ح مي بخش
ــتم برق هيچ  ــا در سيس ــم داريم ام ــا راندمان ك ب

نيروگاهي را بازنشسته نمي كنيم.
ــت كه از نيروگاه طرشت  ــال اس براي مثال 52 س
ــتم هاي كنترلي را به روز  ــود. سيس ــتفاده مي ش اس
كرده و تجهيزات را با بهترين كيفيت در نيروگاه ها 
ــم. وي در مورد واگذاري نيروگاه ها  به كار مي گيري
ــح كرد: واگذاري نيروگاه در بخش توليد قبل  تصري
ــور كامل انجام مي گيرد  ــان دولت دهم به ط از پاي
ــهام نيروگاه ها حفظ  ــن 20 درصد س و طبق قواني
شده و 80 درصد نيروگاه ها واگذار مي شود. درمورد 
ــرق نيز همه  ــركت هاي توزيع ب ــاي ش واگذاري ه
ــده و 11 شركت توزيع در نيمه دوم  كارها انجام ش

سال واگذار شود. 

بازار تأسيسات حرارتى ؛ 70 مال ما - 30 مال ديگران
ــات سرمايشى و گرمايشى  توليدكنندگان تأسيس
ــازار داخلى را  ــش از 70 درصد از نياز ب ــران بي اي
ــر  ــى - مدي ــم جالل ــد. عبدالكري ــن مى كنن تأمي
ــگاه بين المللى تأسيسات  اجرايى يازدهمين نمايش
ــى، با بيان مطلب باال گفت:  سرمايشى وگرمايش
صنعت تأسيسات سرمايشى و گرمايشى در ايران 

صنعتى رو به گسترش و توسعه است.
ــات  ــا بيان اينكه ايران در بخش تأسيس جاللى ب
ــى صادرات نسبتا خوبى هم  سرمايشى و گرمايش

دارد اظهار داشت: ايران در طول سال هاى گذشته 
ــات سرمايشى و  صادرات موفقى در بخش تأسيس

گرمايشى به كشورهاى همجوار داشته است.
ــن صنعت در  ــعه اي ــت: همچنين با توس وى گف
كشورمان ايران هم اكنون يكى از صادركنندگان 
ــات سرمايشى و  ــى تأسيس خدمات فنى و مهندس
گرمايشى به كشورهاى ديگر از جمله كشورهاى 

همسايه است.
ــى  ــات سرمايش او با بيان اينكه در بخش تأسيس

ــش بومى و  ــه دان ــى ب ــران متك ــى اي و گرمايش
ــار كرد:  ــت، اظه ــن داخلى مجرب اس متخصصي
ــورمان  ــنى در كش ــيار روش اين صنعت آينده بس
ــت كه على رغم وجود  دارد و گواه اين ادعا آن اس
تحريم ها يازدهمين نمايشگاه بين المللى تأسيسات 
سرمايشى و گرمايشى با حضور پررنگ كشورهاى 
بزرگ صنعتى نظير آلمان، ايتاليا، فرانسه، اتريش 

و... برگزار شده است. 
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بانك مسكن براي ساخت خانه زلزله زدگان 1400ميليارد ريال چك كشيد
مدير عامل بانك مسكن گفت: تمامى كاركنان بانك مسكن در استان آذربايجان 
ــتائى به آسيب  ــكن روس ــهيالت مس ــرقى، از آمادگى الزم براى پرداخت تس ش
ــرما، بازسازى اين مناطق هرچه  ــيدن فصل س ديدگان برخوردارند تا قبل از رس

سريع تر انجام شود.
ــكن، قدرت اله شريفى اظهار كرد:  به گزارش اداره كل روابط عمومى بانك مس
از ابتداى اين حادثه به اتفاق مسئوالن در منطقه حضور پيدا كرديم و تصميمات 
ــد. شريفى تصريح كرد:  بانك مسكن براى احداث  خوبى در اين زمينه گرفته ش
ــهيالت اختصاص يافته را كه  ــكونى روستائى، 50 درصد تس 20 هزار واحد مس
ــكن  ــت به صورت يكجا در اختيار بنياد مس مبلغى بالغ بر 1400 ميليارد ريال اس
ــت تا از اين طريق اين بنياد هر چه سريع تر، مصالح مورد نياز براى  قرار داده اس

ساخت مسكن روستائى را بدون فوت وقت تهيه كند.

ــكن ادامه داد: عالوه بر 12 و نيم ميليون تومان تسهيالت  مدير عامل بانك مس
ــكن روستائى، بانك مسكن مبلغ يك و نيم ميليون تومان وام قرض الحسنه  مس
ــتاييان زلزله زده پرداخت مى كند تا هموطنان آسيب ديده، مشكلى براى  به روس
ــهيالت در قالب مسكن مهر و  ــته باشند. وى از اعطاى تس ــاخت و ساز نداش س
ــهرى خبر داد و گفت: بانك  ــكونى آسيب ديده ش تعميرات براى واحدهاى مس
ــهرى تسهيالت  ــكونى ش ــاخت و تعميرات 10 هزار واحد مس ــكن براى س مس
ــهيالت براى واحدهاى كامًال تخريب شده، مبلغ  پرداخت خواهد كرد كه اين تس
ــيب ديده  ــكن مهر و براى تعميرات واحدهاى آس 20 ميليون تومان در قالب مس
ــقف مبلغ 5 ميليون تومان در قالب جعاله  كه نياز به مرمت و تعميرات دارند تا س
ــتان آذربايجان شرقى،  ــكن در اس ــعب بانك مس خواهد بود كه با مراجعه به ش

پرداخت اين تسهيالت تحقق پيدا خواهد كرد.

قيمت فوالد را آزاد كردند
ــدگان فوالد از  ــره انجمن توليدكنن ــو هيأت مدي عض
ــازى قيمت فوالد خبر داد و گفت: اين موضوع  آزادس
قيمت ميلگرد را در بازار متعادل كرد. بهادر احراميان 
ــؤالي مبنى بر  ــت خبرى در پاسخ به س در يك نشس
ــذارى جديدى در مورد محصوالت  اينكه آيا قيمت گ
ــازمان حمايت صورت گرفته يا  ــوى س فوالدى از س
ــن بود كه  ــازمان حمايت اي ــت: نگرش س ــر؟ گف خي
ــذارى خارج  ــمول قيمت گ محصوالت فوالدى از ش
ــوند و قيمت گذارى به بازار سپرده شود. وى ادامه  ش
داد: اين اتفاق افتاد و در حال حاضر قيمت ميلگرد به 
ــت. وى توضيح داد:  ــده اس خوبى در بازار مديريت ش
ــزار و 200 تومان  ــه قيمت دالر حدود 2 ه ــى ك زمان
ــيد كه در  بود، قيمت ميلگرد به مرز 2 هزار تومان رس
ــش از 400 تومانى بين نرخ تمام  ــان تفاوت بي آن زم
ــت اما در  ــروش در بازار فروش داش ــده و قيمت ف ش
ــيده  حال حاضر كه نرخ دالر به مرز 2800 تومان رس
ــت كه نشان  و قيمت ميلگرد حدود 1920 تومان اس
ــده است. احراميان با  مى دهد التهاب قيمت گرفته ش
ــازى شده است، گفت:  بيان اينكه قيمت فوالد آزاد س
ــان مى دهد كه نيازى به  وضعيت قيمت ها در بازار نش
كنترل قيمت نيست و در حال حاضر قيمت ها نسبت 

به قيمت نهايى شده در حد متعادلى قرار دارد.
ــوالد نيز در  ــر انجمن ف ــلطان، دبي ــول خليفه س رس
ــد يك درصدى توليد  ــاره به رش ــت با اش اين نشس
محصوالت فوالدى طى چهارماهه اول امسال نسبت 
ــال قبل، گفت: در اين مدت توليد  ــابه س به مدت مش
ــته است. به گفته  فوالد خام نيز 9 درصد افزايش داش

ــال 25 درصد  ــى 4 ماهه امس ــوالد ط وى، واردات ف
كاهش يافته و ثبت سفارش انجام شده براى واردات 

فوالد نيز براى ماه هاى آينده كاهش داشته است.
ــد 7 درصدى مصرف فوالد طى  ــاره به رش وى با اش
چهار ماهه اول امسال در كشور، تصريح كرد: در ماه 
گذشته ميالدى رتبه توليد فوالد ايران در جهان از 17 
ــبحانى، عضو هيأت مديره  به 13 ارتقا يافت. بهرام س
ــان اينكه بازار  ــن توليد كنندگان فوالد نيز با بي انجم
ــركت ها، قيمت  جهانى، نرخ ارز و هزينه هاى مالى ش
ــده توليد فوالد را تعيين مى كند، گفت: قيمت  تمام ش
ــه با سال هاى گذشته افزايش  جهانى فوالد در مقايس
چشم گيرى نداشته است ولى توليد كنندگان با مشكل 
ــتند.  ــن مواد اوليه و نقل و انتقال پول روبرو هس تأمي

ــًال توليد كنندگان با پرداخت 10  وى تصريح كرد: قب
ــايش  ــبت به گش تا 15 درصدى قيمت مواد اوليه نس
اعتبار و واردات آن اقدام مى كردند اما در حال حاضر 
ــه را يكجا پرداخت كنند كه  ــد تمام پول مواد اولي باي
ــت و واحدهاى  ــم نقدينگى بااليى را نيازمند اس حج
توليدى براى تأمين اين مبلغ با مشكل روبرو هستند.

ــبحانى در واكنش به بحث هاى مطرح شده مبنى  س
ــر احتمال افزايش نرخ ارز مرجع و تأثير آن بر توليد  ب
ــت: اگر نرخ  ــه فارس گف ــوالت صنعتى نيز ب محص
ــوالد در اولويت هاى  ــش يابد ولى صنعت ف ارز افزاي
ــد امكان تامين مواد  ــته باش دريافت اين ارز قرار داش
ــد ارز را از  ــت اما اگر قرار باش اوليه وجود خواهد داش

بازار آزاد تأمين كنيم به مشكل برمى خوريم.

افزايش 10ميليون تومانى تسهيالت بافت فرسوده همچنان معلق
ــقف  ــازى با بيان اينكه س ــاون وزير راه و شهرس مع
ــان 20 ميليون  ــوده همچن ــت فرس ــهيالت باف تس
ــون تومانى  ــش 10 ميلي ــت گفت: افزاي ــان اس توم
ــوده هنوز به تصويب  ــهيالت بافت فرس ــقف تس س
ــوراى پول و اعتبار نرسيده است. مجيد كيان پور  ش
ــقف 10 ميليون تومانى  ــنهاد افزايش س افزود: پيش
تسهيالت بافت فرسوده از سوى كميسيون اعتبارى 

ــال شده  ــوراى پول و اعتبار ارس بانك مركزى به ش
ــهيالت بافت فرسوده به  ــيدن تس اما هنوز براى رس
ــوراى  ــان نيازمند تصويب ش ــقف 30ميليون توم س
ــت. چنانچه شوراى پول و اعتبار با  پول و اعتبار اس
افزايش سقف تسهيالت بافت فرسوده كه از ابتداى 
ــده موافقت و آنرا  ــال جارى به اين شورا ارائه ش س
ــه از طريق بانك مركزى  ــب كنند، اين مصوب تصوي

ــادرات، تجارت، ملت و  ــپه، ص به بانك هاى ملى، س
ــود. با توجه به اينكه طرح تفصيلى  رفاه ابالغ مى ش
ــده و در آن به بافت هاى  ــال اجرا ش ــداى امس از ابت
فرسوده توجه ويژه اى شده است به نظر مى رسد اگر 
ــعه ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده  به دنبال توس
ــريعتر اين موضوع در  ــتيم بهتر است هر چه س هس
ــد. ــى و به تصويب برس ــوراى پول و اعتبار بررس ش
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مسكن ويژه نظارت ويژه تر مي خواهد
ــناس اقتصادى مسكن با بيان اينكه براى  يك كارش
ــكن ويژه تهران بايد نظارت  ــدن مس هر چه بهتر ش
دقيقى بر ساخت و سازها صورت گيرد، گفت: تهران 
ــت، اما به هر حال بايد امكان ارائه  ــده اس اشباع ش
ــاز فراهم  ــاخت و س خدمات زيربنايى همزمان با س
ــود. نجف محمودى افزود: اميد است كه مسكن  ش
مهر به سرمنزل مقصود كه هدف نهايى آن خانه دار 
شدن آحاد جامعه است برسد. وى ادامه داد: مسكن 
ــت لذا از  مهر يك طرح ملى و يك طرح ماندگار اس
ــك فاصله و بازه  ــگاه كنيم كه در ي ــن ديد بايد ن اي
ــده است و تمام  ــرى ش زمانى كوتاه اين طرح سراس
خانواده هايى كه در اين طرح ثبت نام كرده اند از كم 
بودن بازه زمانى تشكر مى كنند.وى تأكيد كرد: اميد 
ــت طرحى هم كه در شهر تهران اجرايى شده و  اس
بخش اوليه آن در تهرانسر مطرح و كارهاى اجرايى 
ــرانجام برسد. محمودى  ــده است به س آن انجام ش
ــده و  ــت: انتقاداتى به اين طرح وارد ش ــار داش اظه
ــراى اين واحدهاى  ــاخت ب ــده كه جواز س عنوان ش
ــكونى گرفته نشده است اما تصور مى كنم اعالم  مس
ــت كه  ــنگ اندازى براى اين اس كردن اين موارد س
ــود تا اين طرح را شكست پذير  جلوى طرح گرفته ش
عنوان كنند. اين كارشناس اقتصادى مسكن تصريح 
ــوان در دولت هاى بعدى به  ــرد: اين طرح را مى ت ك
ــورهاى همسايه از طريق  عنوان طرح پايدار به كش

مهندسان و كارشناسان صادر و آن را اجرايى كرد.

ــوال كه طرح مسكن ويژه  ــخ به اين س وى در پاس
ــا مغايرتى با اين موضوع ندارد كه نبايد در  تهران آي
ــود،گفت: تهران شهر  ــترى ش تهران بارگذارى بيش
بزرگى است و بايد اينگونه به اين موضوع نگاه شود 
ــهرى است با حجم عظيمى از جمعيت  كه تهران ش
13 ميليونى و اشباع شده است. محمودى ادامه داد: 
در تهران امكان حتى ارائه خدمات زيربنايى هم وجود 
ــتان آب و برق قطع  ندارد و در وضعيتى كه در تابس
مى شود، آينده شهر تهران تهديد مى شود. وى تأكيد 
كرد: اما از طرفى هم يك سرى هستند كه در تهران 

ــكونت دارند و نيازمند مسكن هستند و نمى توانند  س
از تهران خارج شوند، پس دولت مى خواهد با احداث 
مسكن قشر عظيمى از افرادى كه در تهران زندگى 
ــاكن كند. وى افزود: لذا بايد اين افراد  مى كنند را س
ــند، اما دولت و  ــرپناهى داشته باش نيز براى خود س
ــاخت مسكن ويژه را در  دولت هاى بعدى نيز بايد س
كنار تأمين همزمان خدمات زير بنايى اجرايى كنند.

به گفته وى، براى هر چه بهتر شدن ساخت مسكن 
ــاخت و سازها انجام  تهران بايد نظارت دقيقى بر س
شود تا در آينده مشكالتى براى مردم به وجود نيايد.

نخستين همايش ملي  عايق  برگزار مي شود
ــازي  ــا رويكردي بر بهينه س ــي  عايق ب ــش مل هماي
ــگاه،  ــتادان دانش ــركت اس ــا ش ــرژي  ب ــرف ان مص
ــاي علمي، صنعتي و  ــجويان، اعضاي انجمن ه دانش
ــم  ــور، پنجم و شش ــران صنعت عايق كش صاحب نظ
دي ماه سال جاري در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي 
ــود. هدف از برگزاري اين همايش  ايران برگزار مي ش
ــتر مناسب به منظور ارائه آخرين پژوهش ها  ايجاد بس
ــتاوردهاي صنعت عايق ايران و جهان و تعامل  و دس
ــگاه در جهت  ــب ميان صاحبان صنعت و دانش مناس
ــبرد اهداف كار ملي و سرمايه ايراني است. عايق  پيش
ــتم ها و تكنولوژى هاى عايق  پژوهى كاربردى: سيس

ــاختمان، تحليل نرم افزارهاى  ــت و س كارى در صنع
ــى پليمرهاى نانو  كاربردى ،  نانو عايق پژوهى: بررس
ــاخت، اجرا و مكانيزم هاى عايق كارى  و  عايق  در س
ــى عملكرد عايق ها از لحاظ  پژوهى ساختارى: بررس
فرموالسيون و تكنولوژى ساخت  از جمله محورهاي 
ــوند. همزمان با  ــوب مي ش ــن همايش ملي محس اي
برگزاري اين همايش، نمايشگاهي جانبي براي ارتباط 
ــتر توليدكنندگان و صاحب نظران صنعت عايق  بيش
ــي و بررسي محصوالت  برپا خواهد بود تا با هم انديش
متنوع، زمينه ساز ارتباط بيشتر در عرصه توليدات ملي 
ــوند. همچنين همزمان  ــرمايه ايراني ش با تكيه بر س

ــا عنوان  طراحي  ــابقه اي ب با برگزاري همايش، مس
ــتم عايق كاري پوسته خارجي  ــاخت سيس بهينه و س
ساختمان  برگزار مي شود. از اين رو نخستين همايش 
ملي  عايق با رويكردي بر بهينه سازي مصرف انرژي  
ــي صاحب نظران،  ــي و هم انديش ــدف گردهماي با ه
ــق و انرژي  ــان صنعت عاي ــان و كارشناس متخصص
ــه علمي رشد و توسعه صنعت  مي تواند در تدوين نقش
ــتيابي به الگوهاي مناسب  عايق كشور به منظور دس
ــازي نوين و ساختمان هاي سبز كمك شاياني  شهرس
كرده و زمينه سازي ارتباط بيشتري در عرصه توليدات 

ملي با تكيه بر سرمايه ايراني را فراهم آورد. 

واحدهاي صنعتي نيمه تمام  تسهيالت مي گيرند
ــاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: در نيمه  مع
نخست سال جاري تمام تمهيدات و تالش هاي الزم براي حمايت از توليد از سوي 
ــز اين حمايت ها افزايش خواهد يافت.  ــده و در نيمه دوم ني اين وزارتخانه انجام ش
ــرمايه ايراني،  ــال توليد ملي، حمايت از كار و س ــن صالحي نيا افزود: در س محس
ــكيل كارگروه توليد  ــي از بخش توليد و واحدهاي صنعتي با تش ــاي حمايت روش ه
ــه هدف كلي  ــكيل كارگروه حمايت از توليد س ــد. وي ادامه داد: با تش ــت ش تقوي
ــب و كار و  ــت از ظرفيت هاي توليد فعلي، بهبود فضاي كس ــامل حفظ و صيان ش
ــتفاده از توليدات و صنايع داخلي مدنظر قرار  ــازي در زمينه اس همچنين فرهنگ س
ــراي تأمين نيازمندي هاي  ــرايط را ب ــال ش گرفت. صالحي نيا گفت: از ابتداي امس
ــر امكانات نظام بانكي فراهم كرديم.   ــتفاده از حداكث واحدهاي توليدي از جمله اس

ــت امسال نرخ تعرفه ها، عرضه و تقاضا و همچنين  وي با بيان اينكه در نيمه نخس
ــت، تصريح كرد: با وجود فعاليت هاي انجام شده از  ــته اس مديريت ها تغييري نداش
ــد تا در نيمه دوم  ــوي وزارتخانه براي حمايت از صنايع داخلي، تالش خواهد ش س
ــال جاري حجم توليدات صنعتي را حداقل معادل سال گذشته تأمين كنيم. وي  س
ــعه  ــده تا از محل منابع مختلف از جمله صندوق توس ــتورالعملي تهيه ش افزود: دس
ــهيالتي در اختيار واحدهاي توليدي و صنعتي نيمه  ــور تس ملي و نظام بانكي كش
ــود. معاون  ــرفت فيزيكي دارند، اختصاص داده ش تمام كه بيش از 70 درصد پيش
وزير صنعت،معدن و تجارت اضافه كرد: همچنين براي برخي از واحدهاي فعال كه 
ــكالتي در زمينه بدهي دارند، تسهيالتي همچون تقسيط مجدد و يا استمهال  مش

بدهي ها مصوب شده است. 
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200 هزار واحد مسكونى در سال 91 مقاوم مي شود
معاون وزير راه و شهرسازى گفت: با توجه به اهميت 
ــازى بافت فرسوده حدود  بخش مقاوم سازى و بهس
200 هزار واحد مسكونى در سال جارى مقاوم سازى 
ــتاد بافت  ــه س ــد. مجيد كيان پور،در جلس خواهد ش
ــتان زنجان اظهار كرد: شركت عمران  ــوده اس فرس
ــهرى در حال حاضر با جديت پيگير  ــازى ش و بهس
ــوده و همچنين  ــازى و مقاوم سازى بافت فرس نوس
ــكونت گاه هاى غيررسمى در سطح  توانمندسازى س
استان است و بايد گفت كه در اين زمينه تسهيالت 

مطلوبى در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
ــح كرد: به طور كلى 72 هزار هكتار بافت  وى تصري
فرسوده در سطح كشور وجود دارد كه از اين مساحت 
ــازى شده و بايد به  حدود 7 هزار هكتار آن مقاوم س
ــزار هكتار بافت  ــاره كرد كه در 72 ه ــن نكته اش اي
فرسوده در سطح كشور، جمعيتى بالغ بر 8 ميليون نفر 
ــكونت دارند كه عدد قابل توجهى است. كيان پور  س
ــمى در سطح  ــكونت گاه هاى غيررس به وضعيت س
كشور نيز اشاره كرد و مساحت اين سكونت گاه ها را 
بالغ بر 44 هزار هكتار دانست و همچنين بر جمعيت 
ــاره  ــاكن در اين مناطق نيز اش 5/5 ميليون نفرى س
كرد و ساماندهى اين سكونت گاه هايى كه در حاشيه 
شهر و به صورت غيررسمى احداث شده را ضرورى 
دانست.اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: حدود 30 
ــور در 20 درصد بافت شهرى  درصد از جمعيت كش

ــتند كه نشانگر لزوم ساماندهى  در سطح كشور هس
ــت و از طرفى بايد  ــن مناطق اس ــريع تر اي هرچه س
ــازى هر هكتار از بافت فرسوده  گفت براى مقاوم س
ــه بايد در نظر گرفته  ــدود 10 ميليارد تومان هزين ح
ــود كه عدد، عدد بزرگى است و نيازمند مشاركت  ش
و همكارى همه مسئوالن در استان در سطح كشور 
ــكونى در  ــاح 120 هزار واحد مس ــت. وى از افتت اس
ــازى در سطح كشور خبر داد و افزود:  بحث مقاوم س
ــزار واحد به مراحل پايانى  ــن تعداد حدود 81 ه از اي

رسيده و آماده بهره بردارى است و 39 هزار واحد نيز 
تا پايان سال جارى به اتمام خواهد رسيد.

ــه، استاندار زنجان نيز به وضعيت  در ادامه اين جلس
ــتان زنجان اشاره كرد و افزود:  بافت فرسوده در اس
ــوده در استان زنجان  بالغ بر 550 هكتار بافت فرس
ــوده مربوط  وجود دارد كه عمده اين بافت هاى فرس
به مركز استان است. «محمد رئوفى نژاد» ابراز كرد: 
خوشبختانه با همكارى مسئوالن، بحث مقاوم سازى 

در سطح استان زنجان رشد خوبى داشته است.

افزايش قيمت مصالح ساختمانى خانه را گران مي كند
ــامانى قيمت مصالح  ــاهد نابس ــرايط حاضر ش ــده مردم خاش گفت: در ش نماين
ــنگ ريگى تأكيد كرد: اين موضوع  ــتيم. حميدرضا پش ــاختماتى در بازار هس س

مى تواند در افزايش قيمت مسكن نيز تأثير بگذارد.
ــرد: عمده ترين  ــس نهم تصريح ك ــيون عمران مجل ــه كميس عضو هيات رييس
ــازى استفاده مى شود از توليدات داخلى است  مصالحى كه در صنعت ساختمان س
ــور است كه طى سال هاى اخير  ــى از تورم معمول كش اما افزايش قيمت ها ناش
ــرايط فعلى به دليل نوسازى  به دليل اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و نيز در ش

قيمت ارز تا حدودى افزايش پيدا كرد.
وى اظهار داشت: با توجه به اينكه عمده مصالح مصرفى در ساختمان هاى كشور 
ــتند اين افزايش قيمت ها سواالت زيادى را براى ما  ــور هس از توليدات ملى كش

ــت، لذا وزارت صنعت معدن و تجارت بايد كنترل قيمت  و مردم ايجاد كرده اس
مصالح ساختمانى را بررسى نمايد. وى گفت: افزايش قيمت مصالح ساختمانى و 
ــده قيمت ساخت مسكن از مترى 400 چهارصد تومان تا  ــبب ش به ويژه آهن س
ــت هزار تومان برسد و اين موضوع بر اساس مصالح  مترى يك ميليون و دويس

ساختمانى قيمت زمين تعيين مى گردد.
ــد  ــالمى همچنين تاكيد كرد: رش ــوراى اس ــده مردم خاش در مجلس ش نماين
ــود و  ــان دايم نرخ ارز موجب بى ثباتى واحدهاى توليدى مى ش تدريجى و نوس
ــى هاى زيادى را در بين  ــوع در كنار كاهش ارزش پول ملى نگران ــن موض همي
ــره ورى و عملكرد  ــت و قطعا اين وضعيت بر به ــدگان ايجاد كرده اس توليدكنن

نيروى انسانى شاغل در واحدهاى توليدى تاثير مى گذارد. 

قيمت خانه انگليسي ها كاهش يافت
تازه ترين بررسى هاى اقتصادى در انگليس نشان 
داد ميانگين قيمت مسكن در بازار انگليس كه در 
ــده بود در  ــد 1,1 درصدى روبرو ش ماه اوت با رش
ــده  ــپتامبر با كاهش 0,4 درصدى روبرو ش ماه س
است.به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از پايگاه 
اينترنتى رويترز، كاهش غير منتظره قيمت مسكن 
ــه اخبار نااميد  ــته ب ــازار انگليس در ماه گذش در ب
ــور دامن زده است. بر  كننده اقتصادى در اين كش
اساس اين گزارش ميانگين قيمت مسكن در بازار 
انگليس كه در ماه اوت با رشد 1,1 درصدى روبرو 
ــپتامبر با كاهش 0,4 درصدى  شده بود در ماه س

ــاس قيمت مسكن  ــت. بر اين اس ــده اس روبرو ش
ــپتامبر سال گذشته  ــبت به س در بازار انگليس نس
ــت. اين  ــته اس نيز بيش از 1,4 درصد كاهش داش
ــان اقتصادى پيش از اين  گزارش افزود كارشناس
ــكن در بازار انگليس در ماه  عدم تغيير قيمت مس

سپتامبر را پيش بينى كرده بودند.
ــك مركزى انگليس نيز  ــاس آمارهاى بان بر اين اس
ــروش در بازار  ــت خريد و ف ــان مى دهد وضعي نش
ــكن اين كشور نااميد كننده تر از ماه هاى گذشته  مس
ــزى انگليس گفت  ــك مرك ــت. رئيس بان بوده اس
ــادى و نااطمينانى بر فضاى  ــره بى اعتم ابرهاى تي

ــت و  ــايه افكنده اس اقتصادى انگليس و آمريكا س
ــدت نگران وضعيت اقتصادى  سرمايه گذاران به ش
ــتند. مروين كينگ  ــكا و انگليس هس ــى آمري و مال
ــى و بدهى منطقه  ــران مال ــرد ادامه بح تصريح ك
يورو اتحاديه پولى اروپا را در آستانه خطر فروپاشى 
ــاس اين گزارش وى افزود  ــت. بر اس قرار داده اس
ــيدن  اقتصاد انگليس هنوز راهى طوالنى براى رس
به وضعيت عادى و طبيعى دارد و مهمترين اولويت 
ــرايط كنونى اجراى  ــراى اقتصادى انگليس در ش ب
اصالحات قانونى در سيستم بانكى به منظور كاهش 

احتمال وقوع بحران در آينده نزديك خواهد بود .
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برگزارى نمايشگاه فرصتهاى سرمايه گذارى در مسكن

متناسب با نياز جامعه و رشد جمعيت ساخت و ساز شود

استاندارد كيفيت در توليد مصالح ساختماني جدي گرفته نمي شود

ــكن، انبوه سازى و  ــرمايه گذارى در مس ــگاه فرصت هاى س مدير اجرايى نمايش
تكنولوژى هاى نوين ساختمانى از برگزارى اين نمايشگاه از 29 دى ماه خبر داد 
ــگاه رونمايى مى شود. به گزارش پنجره ايرانيان،  و گفت: 3 اختراع در اين نمايش
محمدهادى سيمى در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزارى اين نمايشگاه از 29 
ــگاه براى نخستين بار در سال  ــت: اين نمايش دى ماه تا 2 بهمن ماه، اظهار داش
87 برگزار شد كه در چهار دوره برگزارى متراژ آن به دو برابر افزايش يافته است، 

ضمن آنكه از 15 كشور هم امسال در نمايشگاه حاضر هستند.
ــگاه مورد تأكيد  ــاختمانى در اين نمايش وى با بيان اينكه تكنولوژى هاى نوين س
ــت، بيان كرد: سه اختراع براى نخستين بار در نمايشگاه رونمايى  قرار گرفته اس
ــت. مديراجرايى پنجمين  ــاختمان اس ــازى در س ــود كه در زمينه سبك س مى ش
ــكن، انبوه سازى و تكنولوژى هاى  ــگاه فرصت هاى سرمايه گذارى در مس نمايش
ــى تكنولوژى هاى نوين،  ــگاه با هدف معرف ــاختمانى، افزود: اين نمايش نوين س

انبوه سازى، جذب فرصت هاى سرمايه گذارى برگزار مى شود. سيمى تصريح كرد: 
ــگاه است كه  ــاز در نمايش ــركت هاى صنعتى س يكى از اهداف ما حضور كليه ش
ــان دهند همچنين تعامل خوبى را با انجمن هاى  توانايى هاى خود را به بازار نش
ــاختمانى و گروه هاى فعال در تكنولوژى هاى نوين داشته ايم كه در نمايشگاه  س
ــورهاى حاضر در نمايشگاه امسال، اظهار  ــاره به كش حضور پيدا كنند. وى با اش
داشت: از كشورهاى عراق، تركيه، سوريه، لبنان، افغانستان، روسيه، تركمنستان، 
بالروس، ازبكستان، تاجيكستان، گرجستان، چين، مصر، ليبى و قطر دعوت شده 
ــگاه حاضر خواهند شد. سيمى به تقدير  ــرمايه گذارانى از آنها در نمايش اند كه س
ــور اشاره كرد و  ــاختمان كش از يكصد مدير ماندگار، موفق و فعال در صنعت س
ــى فرصت ها و چالش هاى سرمايه گذارى  گفت: دو كنفرانس با موضوعات بررس
ــاختمان در برنامه پنجم توسعه و معرفى پروژه هاى سرمايه پذير در  در صنعت س

بخش مسكن و پروژه هاى عمرانى كشور در حاشيه نمايشگاه برگزار مى شود.

ــكن گفت: بازار در حال حاضر  ــناس مس يك كارش
ــده  ــارى كامال ملموس ش ــود انتظ ــك رك وارد ي
ــداران در انتظار ثابت  ــنده ها و خري ــت و فروش اس
ــتند و به همين دليل اقدامى  ــدن قيمت ارزهس ش
ــت: تالطم  ــادمان گف ــام نمى دهند. كيوان ش انج
ــكن نيز  ــازندگان مس ــازار را براى س ــود در ب موج
ــازندگان مسكن،  نامطلوب توصيف و اظهار كرد: س
ــرايط  ــودى تا 40 درصد دارند و وقتى ش انتظار س
ــر نيز  ــود را تضمين نمى كند اين قش بازار ايجاد س
كارهاى خود را متوقف مى كنند. شادمان با اشاره به 
ــورهاى خارجى براى حل كردن  طرح هايى كه كش
ــكن خود ارائه داده اند، گفت: در  مشكل كمبود مس
ــاخت و سازها با توجه  ــورهاى توسعه يافته، س كش

ــورت مى گيرد و  ــد جمعيت ص به نياز جامعه و رش
ــه و تقاضا به يك  ــت كه عرض ــه همين دليل اس ب
ــيده اند و در بسيارى از مواقع، حتى شاهد  تعادل رس
مازاد مسكن نيز هستيم. وى متقاضيان مسكن در 
ــى از  ــت و توضيح داد: بخش ايران را دو گروه دانس
ــتند كه  ــد و به فكر جابه جايى هس ــراد خانه دارن اف
ــكن افزايش مى يابد، امالك آنها  وقتى قيمت مس
نيز گران مى شود و مشكل خاصى به وجود نمى آيد 
ــتند كه پول  اما گروهى ديگر جوانان و افرادى هس
ــوند.  ــوب مى ش ــد و متقاضى خانه محس ــد دارن نق
ــيب پذير  ــر دوم، بخش آس ــادمان ادامه داد: قش ش
ــاى  ــرات و بى ثباتى ه ــه تغيي ــتند ك ــه هس جامع
ــش مى دهد.  ــد آنها را كاه ــادى قدرت خري اقتص

ــت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى  سرپرس
با اعالم وجود استاندارد ساختمان و مصالح كافى در 
كشور از وجود 850 استاندارد خبر داد. دكتر فاطمى 
ــاختمانى  ــتاندارد مصالح س عقدا درباره وضعيت اس
ــتفاده در طرح هاى ملى و نيز توسط بخش  مورد اس
خصوصى اظهار كرد: بيش از 850 استاندارد مصالح 
ــور تدوين شده است. وى با بيان  ساختمانى در كش
ــتاندارد  ــتانداردهاى موجود 260 اس اينكه در بين اس
ــكن و  ــات راه، مس ــز تحقيق ــط مرك ــح توس مصال
ــازى تدوين شده است، افزود: در سال جارى  شهرس
ــتاندارد در مورد  ــده دار تدوين 11 اس ــن مركز عه اي
ــت. وى تأكيد كرد: كشور از  ساختمان و مصالح اس
نظر دارا بودن استانداردهاى ساختمانى دچار كمبود 
ــت كه  ــت، موردى كه جاى ترديد دارد اين اس نيس
ــمول  ــاختمانى مش ــه كليه مصالح س ــم آنك عليرغ
ــى از  ــت، بخش ــتاندارد اجبارى اس قانون اجراى اس
ــت محصول را  ــتانداردهاى كيفي ــدگان اس توليدكنن
ــز تحقيقات راه،  ــت مرك ــت نمى كنند. سرپرس رعاي
ــكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: الزم است در  مس
طرح هاى بزرگ تنها از محصوالتى استفاده مى شود 

ــتاندارد يا گواهى نامه فنى مركز  كه داراى نشان اس
ــند.  ــازى باش ــكن و شهرس مركز تحقيقات راه، مس
ــكن و  ــت مركز تحقيقات راه، مس در حالى سرپرس
شهرسازى از وجود قوانين كافى در زمينه ساختمان 
ــخن  ــژه در طرح هاى ملى س ــه وي ــح آن ب و مصال
ــمى رييس سازمان نظام مهندسى  مى گويد كه هاش
ــود در برخى از  ــخنانى اعالم كرده ب ــور طى س كش

ــكالت استفاده  ــكن مهر يكى از مش پروژه هاى مس
ــتاندارد بود كه البته پس از اصالح  از مصالح غير اس
شدن به صاحبان خانه تحويل داده شد. وى همچنين 
ــاخت و ساز  ــان كرده بود: از زمانى كه س خاطر نش
ــازمان نظام مهندسى انجام  مسكن مهر زير نظر س
ــكالتى از اين دست ديده نشده است.  شد ديگر مش
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سرانه مصرف برق خانوارهاى ايرانى كاهش يافت
ــرژى ازكاهش  ــور برق وان ــر نيرو درام ــاون وزي مع
ــه ميزان  ــرق خانوارهاى ايرانى ب ــرانه مصرف ب س
ــر خبر داد. ــال اخي ــاعت، در دو س 500 كيلووات س

ــى   ــم آغاز به كار طرح آموزش محمد بهزاد، در مراس
ــتايى   ــت مصرف آب و برق خانواده هاى روس مديري
ــرانه  در محل وزارت نيرو، با بيان اينكه ميانگين س
ــر خانواده در دنيا بين 2 هزار و 300  مصرف برق ه
تا 2هزار و 220 كيلووات ساعت است، افزود: سرانه 
ــته  ــال گذش مصرف برق هر خانواده ايرانى تا دو س
ــاعت بود كه در زمان حاضر،  ــه هزار كيلووات س س
ــاعت در سال  اين رقم به دو هزار و 500 كيلووات س
ــت. وى ابراز اميدوارى كرد با ادامه روند  ــيده اس رس
ــرق با محوريت  ــاى كاهش مصرف ب برنامه ريزى ه
ــدان دور به ميانگين  ــان، بتوان در آينده اى نه چن زن

جهانى سرانه مصرف برق خانوار دست يافت.
ــرق و انرژى، نقش زنان  ــاون وزير نيرو در امور ب مع
ــرق را مؤثر خواند و گفت:  در صرفه جويى مصرف ب
ــور نيازمند حضور گسترده تر و  صنعت آب و برق كش
ــت. وى با  پررنگ تر زنان در بخش فنى پروژه ها اس
اشاره به نقش زنان در صرفه جويى مصارف خانگى، 
ــح آب و برق و مديريت هزينه  گفت: مصرف صحي
ــان الگوى  ــى با محوريت زن ــاى ايران در خانواده ه
ــتا كافى است  ــبى است كه در اين راس ــيار مناس بس
ــود. بهزاد درآمد  كه آموزش هاى الزم به آنها داده ش
ــور از ابتداى سال  ارزى حاصل از صادرات برق كش

جارى تاكنون را بيش از يك ميليارد دالر اعالم كرد 
و افزود: حجم صادرات برق كشور در اين دوره حدود 
50 درصد در مقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش 
ــى از صرفه جويى در صنعت  ــه كه اين رقم ناش يافت

برق كشور است.
ــون هدفمندى  ــرو گفت: با اجراى قان ــاون وزير ني مع
ــور 10 درصد كاهش يافته  يارانه ها، مصرف برق كش
كه با اين رقم 10 ميليارد دالر به اقتصاد كالن كشور 
ــت. بهزاد خاطرنشان كرد: از اين رقم  كمك شده اس
ــش ميليارد دالر عدم  2 ميليارد دالر در ارزش برق، ش
سرمايه گذارى در پروژه هاى جديد و 2 ميليارد دالر از 
بابت سوخت نيروگاه ها صرفه جويى شد. به گفته ى وى 

ــك درصد كاهش مصرف برق، يك ميليارد  در ازاى ي
ــور كمك مى شود. براساس  دالر به اقتصاد كالن كش
اظهارات معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى، براى 
ــاعت برق بايد 2 هزار  ــازى هر كيلووات س ظرفيت س
دالر سرمايه گذارى شود كه از اين رقم بايد يك هزار 
دالر در بخش توليد، 600 دالر در بخش انتقال و 400 
ــد. وى با بيان اينكه ارزش  ــش توزيع باش دالر در بخ
بين المللى هر كيلووات ساعت انرژى 17 سنت است، 
خاطر نشان كرد: ساالنه 250 ميليارد كيلووات ساعت 
برق در كشور توليد مى شود و اگر فرهنگ صرفه جويى 
در كشور نهادينه شود، به سرعت نتايج مطلوب آن بر 

اقتصاد كشور خود نمايانگر خواهد بود.

 بانك مركزي: بانك ها موظف به  انتقال ارز هستند
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم كرد پس از اختصاص كد تخصيص 
ــط واردكنندگان موظف به   ــد از واريز وجه ريالى توس ــاى عامل بع ارز، بانك ه
ــاس اعالم بانك مركزى، كليه شعب ارزى بانكهاى  ــتند. بر اس انتقال ارز هس
ــنامه صادره موظفند پس از اختصاص كد تخصيص ارز  ــور مطابق با بخش كش
ــاب بانك عامل، در اسرع وقت  ــط واردكنندگان به حس و واريز وجه ريالى توس
ــبت به خريد ارز اختصاص يافته از طريق اتاق معامالت بانكها و انتقال آن  نس

به بانك كارگزار خارجى اقدام كنند.
ــركت هاى  ــبت به فعاليت غيرقانونى ش ــر اينكه بانك مركزى نس ــر ديگ خب

ــدار داد. بر اساس  ــتم بانكى هش ــهيالت از طريق سيس مدعى پرداخت تس
ــمي بانك مركزي، اخيراً مشاهده شده است برخى از شركت ها  اطالعيه رس
ــهيالت از  ــالى ارايه  تس ــى در جرايد و با دادن وعده هاى پوش ــا درج آگه ب
ــبكه بانكى مبادرت به فريب مشتريان و كالهبردارى از متقاضيان  طريق ش
ــهيالت بانكى مى كنند. بانك مركزى با اعالم مجدد غيرقانونى  استفاده تس
ــاهده چنين  ــدار داد كه هنگام مش بودن فعاليت اين مراكز، به هموطنان هش
ــت مراتب را به  ــرع وق ــن اجتناب از مراجعه به  آنها، در اس ــاتى، ضم مؤسس

نهادهاى انتظامى اطالع دهند.

چالش بزرگ صنعت گران ؛ مواد اوليه توليد

ــوراى  ــس ش ــادى مجل ــيون اقتص ــس كميس ريي
ــكل  ــت: در زمان حاضر مهمترين مش ــالمى گف اس
ــى  ــات سرمايش ــران در بخش توليد تأسيس صنعتگ
ــواد اوليه چه  ــدن م ــى به موقع تأمين نش و گرمايش
ــد. به  ــازار داخلى و چه از طريق واردات مى باش در ب

ــل از روابط عمومى  ــان، به نق ــزارش پنجره ايراني گ
يازدهمين نمايشگاه بين المللى تأسيسات سرمايشى 
ــالن فتحى پور» در حاشيه افتتاح  و گرمايشى« ارس
ــت مشترك بين دولت  ــگاه درباره نتايج نشس نمايش
ــات در  ــى اين جلس ــرد: در پ ــار ك ــس اظه و مجل
ــتاى تثبيت نرخ ارز و ثبات اقتصادى در كشور،  راس
ــده است. برنامه ريزى انجام و تصميم هايى گرفته ش

ــات سرمايشى و  وى افزود: به توليدكنندگان تأسيس
گرمايشى ارز با نرخ مرجع تخصيص نمى يابد و اين 
ــده توليدات  ــئله منجر به افزايش قيمت تمام ش مس
ــى و گرمايشى  ــات سرمايش داخلى در بخش تأسيس
ــت. وى گفت: اميدواريم براى اين دسته از  شده اس

ــور ارز با نرخ  توليدكنندگان كوچك و بزرگ در كش
1700 الى 1800 تعيين شود.

رييس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
ــات اقتصادى در  ــدن طرح ثب همچنين از مطرح ش
ــتاى  ــت: اين طرح در راس ــر داد و گف ــس خب مجل
ــن علنى مجلس  ــات وارد صح ــزارى اين جلس برگ
ــاس آن قرار است دالر ارزان قيمت  مى شود و براس

به بخش توليد كشور داده شود.
ــب طرح دو فوريتى  ــزود:   اين موضوع در قال وى اف
تا چند هفته ديگر وارد صحن علنى مجلس مى شود 
ــور دالر با نرخ  ــش توليد كش ــراى تقويت بخ كه ب

1700 تومان به توليدكنندگان عرضه مى شود.
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ماليات از خانه هاى خالى بر اساس اجاره ملك دريافت شود
ــان اينكه 150  ــازى با بي ــاور وزير راه و شهرس مش
ــود دارد  ــكنه در تهران وج ــى از س ــزار خانه خال ه
گفت: پيشنهاد دولت براى وضع ماليات از خانه هاى 
ــكنه بر اساس ارزش اجاره اى ملك براى  خالى از س

تصويب به مجلس رفته است.
ــداد همتى افزود: نظرات اخذ ماليات بر خانه  هاى  مق
ــكنه همراه با نظرات كارشناسى از سوى  خالى از س
ــازى كه بيشتر بحث كليات بود  وزارت راه و شهرس
ــه داد: بحث  ــت.وى ادام ــده اس به مجلس ارائه ش
ــكن در كنار افزايش  ــوداگرى در بازار مس كنترل س
ــته باشد و بايد اذعان  عرضه مسكن بايد وجود داش
ــته  ــوداگرى را بايد به صورت بس كرد كه كنترل س
ديد تا شفافيت اطالعات و جلوگيرى از سوداگرى با 

ــت هاى بازدارنده در اولويت باشد. همتى ادامه  سياس
ــم بايد به صورت  ــت بازدارنده مالياتى ه داد: سياس
بسته ديده شود و تنها اخذ ماليات از خانه هاى خالى 

نمى تواند گره گشا باشد.
ــان اينكه اخذ  ــازى با بي ــر راه و شهرس ــاور وزي مش
ــتى  است  ــكنه سياس ماليات از خانه هاى خالى از س
ــت و بايد قانون شود تا  ــده اس كه در دنيا تجربه ش
ــنهاد ارائه شده  ضمانت اجرايى پيدا كند، گفت: پيش
ــر خانه هاى خالى  ــس در خصوص ماليات ب به مجل
ــكنه حدود ارزش اجاره اى ملك است، چرا كه  از س
ــتن خانه  ــع ماليات براى اين خانه ها از نگهداش وض
خالى از سكنه هزينه به مراتب بيشترى براى مالك 

مى تواند داشته باشد.

ــر ارزش ملك 200  ــوان مثال اگ ــت: به عن وى گف
ــت  ــن آن ملك 35 ميليون تومان اس ميليون و ره
ــت،  ــاره اى ملك يك ميليون تومان اس و ارزش اج
براى جلوگيرى از خالى ماندن آن بايد مالياتى معادل 
ــون تومان وضع كرد.وى افزود: در صورت  يك ميلي
تصويب نظرات ارائه شده به مجلس، ريزه كارى هاى 
ــن و اجرايى  ــرف يك ماه تدوي ــه اى آن ظ آئين نام
ــاره به اينكه دولت پيشنهادات  مى شود. همتى با اش
كارشناسى خود را ارائه كرده است و حال كه مجلس 
ــس خواهد بود، ادامه  ــب نمى كند با خود مجل تصوي
داد: براى مقابله با اين موضوع نمى توان با آئين نامه 
كارى از پيش برد بلكه براى آن بايد قانون محكمى 

نوشته شود.

خواب زمستاني صنعت ساختمان كارگران را آسيب پذير مي كند
ــاختمانى  دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران س
ــرد  ــاختمانى در فصول س ــور گفت: كارگران س كش
ــدى درخصوص  ــتند. على يارمحم ــيب پذير هس آس
ــرد و تأثيرات آن بر  ــرات جوى و آغاز فصول س تغيي
اقتصاد كارگران ساختمانى افزود: كارگران ساختمانى 
ــتند كه اشتغال ايشان متأثر از  از جمله اقشارى هس
عوامل جوى بوده از اين رو با فرارسيدن فصول سرد 
اشتغال اين قشرعظيم از كارگران به مخاطره افتاده 
و با ركود مواجه مى شود.وى اظهاركرد: همه ساله با 
آغاز فصول سرد صنعت ساختمان به خواب زمستانى 
فرو مى رود و بيشترين زيان اين امر متوجه كارگران 

ساختمانى مى شود. 
ــاختمانى  دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران س
ــاختمانى در فصول  ــور تصريح كرد: كارگران س كش
ــى و ركود  ــور كارگران فصل ــا توجه به حض ــرد ب س
ــيار آسيب پذير  ــاز از نظر اقتصادى بس ــاخت و س س
ــتند.   بوده و نيازمند حمايت، توجه و برنامه ريزى هس
ــاختمان در  ــاره به ركود صنعت س يارمحمدى با اش
ــود در نيمه دوم  ــال، ادامه داد: رك ــه دوم هر س نيم
ــى دارد از جمله اين داليل  ــال داليل مختلف هر س
ــكالت اجرايى در ساخت با توجه  را مى توان به مش
ــاختمان و مشكالت  به مقررات و آيين نامه هاى س
ــغلى بيان كرد.  ــاص نيروى كار در فعاليت هاى ش خ
ــرايط عمومى  ــن در خصوص بهبود ش وى همچني
ــرد كانون انجمن هاى  ــاختمانى و عملك كارگران س

ــاختمانى و انجمن هاى مربوط  ــران س صنفى كارگ
ــان كرد: بهبود شرايط عمومى و تخصصى  خاطرنش
ــر مجموعه عوامل  ــاختمانى تحت تأثي ــران س كارگ
ــا) متعددى بوده  ــازمانى انجمن ه خارجى ( برون س
ــت.  ــرد انجمنها تاثيرگذار اس ــر اداره و عملك ــه ب ك
ــاختمانى  دبير كانون انجمن هاى صنفى كارگران س
كشور اذعان كرد: بهبود شرايط عمومى و تخصصى 
ــاى تدريجى بوده كه با  كارگران مجموعه فرآينده
ــت يابى است و اگر  ــت زمان قابل تحقق و دس گذش
ــاختمانى در شرايط آرمانى قرار  وضعيت كارگران س

داشت كار انجمنها بسيار سهل و آسان بود. 
ــى  ــاى صنف ــون انجمن ه ــرد كان ــاره عملك وى درب

ــاى  ــت: در بيمه ه ــور گف ــاختمانى كش ــران س كارگ
ــون انجمن هاى  ــاختمانى، كان اجتماعى كارگران س
ــا پژوهش و  ــور ب ــاختمانى كش ــى كارگران س صنف
ــور به ارائه  ــكالت كارگران ساختمانى كش رصد مش
ــرون رفت از  ــرح راهكارهاى ب ــورتى و ط ــر مش نظ
ــر پرداخته و در  ــاى موجود در امور اين قش بحران ه
ــود درباره رفع موانع  ــن خصوص به ارائه نظرات خ اي
ــاختمانى و دفاع  ــه اجتماعى كارگران س اجرايى بيم
ــوراى  ــف مجلس ش ــيون هاى مختل از آن در كميس
اسالمى پرداخت كه تا كنون نتايج قابل قبول در حل 
مشكالت موجود داشته ايم و طى روزهاى آينده شاهد 
ارجاع اين طرح به صحن علنى مجلس خواهيم بود. 

 هدف در مسكن ويژه تهران صنعتى سازى است
سرپرست مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازى اعالم كرد: در طرح مسكن 
ــكن ويژه  ــت. فاطمى عقدا اظهار كرد: مس ــازى اس ويژه تهران هدف صنعتى س
ــاخت  ــود. وى افزود: در س ــازى در تهران انجام مى ش تهران با هدف صنعتى س
مسكن ويژه تهران به علت نياز به توليد انبوه مسكن الجرم از شيوه هاى ساخت 
ــكن به صورت صنعتى استفاده مى شود. وى همچنين به استفاده از قوانين و  مس
ــكن ويژه تهران در بافت شهرى پايتخت تأكيد  ــتاندارد در ساخت مس مصالح اس
ــكن و شهرسازى استان  ــوى مديركل مس ــكن ويژه در تهران كه از س كرد. مس

ــوى وزير راه و شهرسازى  ــكن مهر و نيز از س تهران به عنوان مكمل طرح مس
ــخ به نياز تهرانى هايى كه نمى خواهند از شهر خارج شوند، كليد خورد در  در پاس
ــاخته خواهد شد.  ــر س 4400 واحد و به صورت بلوك بندى در بلوار ياس تهرانس
در اين طرح كه بيش از 2200 نفر به عنوان متقاضى حساب 20 ميليون تومانى 
براى آن باز كردند قرار است متقاضيان چهار قسط در فاصله 9 ماه و در مجموع 
ــاخت و زمين  80 ميليون تومان پرداخت كنند و پس از آن ديگر هزينه هاى س

در اقساطى كمتر از يك ماه را بپردازند. 
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افزايش نرخ حامل هاى انرژى در تركيه و ايتاليا

خبر اول اينكه بهاى برق و گاز در تركيه در پى باال 
رفتن نرخ كاال و خدمات و نسبت ماليات و عوارض، 
ــور از روز  ــكاف تراز بودجه اين كش ــراى ترميم ش ب
ــنبه حدود 10 درصد افزايش يافت. به گزارش  دوش
ايرنا، بودجه تركيه در سال جارى ميالدى تحت تأثير 
كاهش رشد اقتصادى، درآمدهاى مالياتى و افزايش 
ــدى از هدف تعيين  ــاى دولتى با انحراف ج هزينه ه
شده روبرو شده و پيش بينى مى شود كسرى در تراز 
ــور در پايان سال جارى به حدود 35  بودجه اين كش
ميليارد ليرترك ( هر دالر 1/80 ليرتركيه ارزشگذارى 

مى شود) برسد.
ــت به  ــرى، دس ــكارا براى جبران اين كس دولت آن
افزايش ماليات هاى ارزش افزوده زده كه 65 درصد 
كل درآمد مالياتى اين كشور را تأمين مى كند. دولت 
ــبت ماليات هاى  ــته با تغيير نس ــكارا در ماه گذش آن
ــى اقالم مصرفى به ويژه  ــزوده، قيمت برخ ارزش اف
ــود  ــش داد كه گفته مى ش ــوخت خودرو را افزاي س
ــته هاى ديگرى نيز در راه است. نرخ گاز مصرفى  بس
ــته بيش از  در تركيه آخرين بار در فروردين ماه گذش
ــاب تغيير امروز،  18 درصد افزايش يافت كه با احتس
ــزان افزايش نرخ گاز طبيعى در تركيه به مرز 30  مي
ــيد. با افزايش نرخ گاز و با  ــال جارى رس درصد در س
ــد برق تركيه از  ــه حدود نيمى از تولي توجه به اينك
نيروگاه هاى گازى تأمين مى شود، نرخ برق مصرفى 
ــش خواهد يافت. نرخ  ــز در حدود 10 درصد افزاي ني
ــته 15 درصد افزايش  برق نيز در فروردين ماه گذش
ــد. هزينه ماهانه سوخت گاز منازل در تركيه  داده ش
در حدود 300 ليرترك و هزينه برق و آب نيز حداقل 
ــد كه افزايش قيمت هاى اخير،  150 ليرترك مى باش
ــزان قابل توجهى  ــوخت خانوارها را به مي هزينه س
ــرا نيز عرضه هر ليتر بنزين  افزايش خواهد داد. اخي
در تركيه به پنج لير ترك رسيد تا اين كشور با پيشى 
ــين عرضه كننده گران ترين  گرفتن از نروژ، صدر نش

بنزين در جهان باشد.
ــه هفته اخير  ــت بنزين در س ــن افزايش، قيم ــا اي ب
نزديك به نيم لير ترك افزايش يافت. همزمان نرخ 
ــت و به حدود  گازوئيل نيز در تركيه روبه افزايش اس
ــيده است.گرانى نرخ  4/4 ليرترك براى هر ليتر رس
مواد سوختى در تركيه به طور عمده ناشى از ماليات 
ــه از مصرف كنندگان  ــت ك ــنگينى اس و عوارض س
ــد نرخ مواد  ــود. نزديك به 70 درص ــت مى ش درياف
ــوختى در تركيه را ماليات تشكيل مى دهد. درآمد  س
ــوخت، يكى  مالياتى وزارت دارايى تركيه از بهاى س
ــوب  ــن اقالم درآمد اين وزارتخانه محس از مهم تري
ــى تركيه  ــى داده هاى وزارت داراي ــود. بررس مى ش
نشان مى دهد، درآمد مالياتى اين وزارتخانه از محل 
ماليات سوخت در سال گذشته نزديك به 40 ميليارد 
ــه كل درآمد مالياتى  ــا توجه به اينك ــرك بود. ب ليرت
تركيه در سال گذشته بالغ بر 301/7 ميليارد ليرترك 

بوده است، سهم اين نوع ماليات ها بر درآمد مالياتى 
تركيه به 13 درصد مى رسد. افزايش سرسام آور نرخ 
ــى در تركيه، بار ديگر موضوع  كاال و خدمات اساس
ــده در  ــمى اعالم ش ــى بودن نرخ تورم رس غيرواقع
ــور را مطرح كرده و مصرف كنندگان مدعى  اين كش
ــتند كه نرخ تورمى كه بخصوص خانواده هاى با  هس
ــتند با نرخ تورم  ــد ثابت و كم با آن روبرو هس درآم

رسمى اختالف فاحشى دارد.

افزايش تعرفه ها در ايتاليا براي بارسوم
ــى قيمت جهانى نفت،  خبر دوم اينكه افزايش جهش
عالوه بر گرانى بى سابقه بنزين و گازوئيل در ايتاليا، 
ــال  ــومين بار در س ــه گاز و برق را نيز براى س تعرف
جارى ميالدى در اين كشور افزايش داده و روزهاى 
ــخت همچنان در ايتالياى بحران زده ادامه دارد. س

به گزارش ايرنا، شركت هاى برق و گاز ايتاليا اعالم 
ــاه اكتبر تعرفه گاز  ــنبه اول م كردند كه از روز دوش
1,1 درصد و تعرفه برق 1,4 درصد افزايش مى يابد.

ــش تعرفه انرژى در  ــان عامل عمده افزاي كارشناس
ــار مالياتى، قيمت جهانى نفت  ايتاليا را عالوه بر فش
ــه ماه، بيش از 20  ــوان كرده اند كه در مدت س عن
ــته و در تعيين تعرفه انرژى تأثير  درصد افزايش داش

گذار بوده است.
بر اساس تعرفه هاى جديد اعالم شده براى انرژى، 
از روز دوشنبه قيمت هر كيلووات برق به حدود 20 
ــد و هزينه متوسط خانواده ها در  سنت يورو مى رس
ــيد. از اين ميزان  ــال نيز به 524 يورو خواهد رس س
ــه انرژى و فروش  ــورو مربوط به هزينه تهي 297 ي
ــبكه، 70 يورو  آن، 69 يورو معادل براى خدمات ش
ــتم  براى ماليات و 88 يورو براى عوارض كلى سيس

در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تصميم گيرى قيمت هر متر مكعب گاز 
نيز به بيش از 91 سنت يورو مى رسد.انجمن حمايت 

ــه خانواده هاى  ــدگان اعالم كرد ك ــرف كنن از مص
ــويى در حال دست و پنجه نرم كردن  ايتاليايى از س
ــوى ديگر با برنامه  ــا بحران اقتصادى بوده و از س ب
ــتند و هم  ــور رو به رو هس ــى دولت اين كش رياضت
ــون مجبور به پذيرفتن افزايش تعرفه برق و گاز  اكن
ــده اند. اين انجمن با  ــال ش براى چندمين بار در س
نواختن زنگ خطر افزيش تعرفه انرژى، اعالم كرد 
كه تعرفه گاز و برق در ايتاليا همواره روندى فزاينده 
ــالدى تاكنون گاز  ــال جارى مي ــته و از آغاز س داش
حدود 12 درصد و برق نيز حدود 15 درصد افزايش 

پيدا كرده است.
ــاالنه  ــان اين انجمن، هزينه س به عقيده كارشناس
ــووات برق از  ــرف 2700 كيل ــا براى مص خانواده ه
ركورد تاريخى سال 2008 نيز فراتر رفته و به 502 
يورو مى رسد كه خود 65 يورو بيش از سال گذشته 
ــتر از  ــت همچنين تعرفه گاز نيز 136 يورو بيش اس
سال گذشته است. تاثيرات افزايش قيمت انرژى در 
ــتان محسوس تر بوده و يك خانواده با مصرف  زمس
ــزار و 400 متر مكعب گاز مجبور به پرداخت  يك ه
هزينه اى معادل يك هزار و 297يورو خواهد كه خود 
ــاى دفاع از حقوق  ــت. انجمن ه غيرقابل تحمل اس
ــت كه براى كاهش  مصرف كنندگان از مدت ها اس

سنگين فشار مالياتى بر انرژى پافشارى مى كنند.
ــب گاز در ايتاليا 35  ــر مكع ــار مالياتى بر هر مت فش
ــط اروپايى آن 20  ــى كه متوس ــد بوده، در حال درص
ــرق و گاز در آغاز  ــش تعرفه ب ــت. با افزاي درصد اس
ــال 2012 در ايتاليا، شركت هاى برق و گاز اعالم  س
كردند كه براساس تعرفه هاى جديد بطور متوسط هر 
ــال  ــواده متحمل بيش از 50 يورو افزايش در س خان
ــت كه قيمت روز افزون و  ــود. اين در حالى اس مى ش
بى وقفه بنزين در ايتاليا نيز كه در سال جديد ميالدى 
ــاه جارى ميالدى از  ــت، در م بارها افزايش يافته اس

مرز ليترى دو يورو نيز گذشته است.
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ساختمان هاي ضد آب؛ دستاورد تازه فناوران ايراني
ــطوح ساختماني و صنعتي يكي از  ــازي و محافظت طيف عظيمي از س آب بند س
دغدغه هاي شركت هاي ساختماني به شمار مي رود. محققان يك شركت نانوفناوري 
ــاختمان پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناوري نانو،  ايراني، با حضور در بخش س
ــت. ــكل را برطرف كرده اس محصول مايعي بر پايه آب ارائه داده اند كه اين مش

ــول  محص ــن  اي ــكوزيته  ويس ــه  ك ــي  آنجاي از  ــان،  محقق ــه  گفت ــه  ب
ــه اي  ــذ مويين ــه مناف ــد ب ــي مي توان ــه راحت ــت، ب ــه آب اس ــبيه ب ــيار ش بس
ــد. كن ــود  نف ــد  ندارن آن  در  ــي  راه ــتومري  االس ــا  ي ــري  پليم ــواد  م ــه  ك

استفاده از تركيبات بر پايه فناوري نانو، كارايي و طول عمر باال و حداقل تغييرات 

ــود. در واقع در حالي كه يك اليه بازدارنده در برابر نفوذ  ظاهري را باعث مي ش
آب بر روي سطح ايجاد مي كند، آب موجود در سطح زيرين به دليل وجود فشار 
ــم مانع از ايجاد ترك،  ــي منفي امكان تبخير پيدا كرده و با اين مكانيس مويينگ
تورم و يا اعوجاج در سطح مي شود. از آنجايي كه ذرات نانو زنجيره هاي پليمري 
ــده با اين محصول، دوام خوبي پيداخواهد  ــكيل نمي دهند، سطوح اصالح ش تش
ــت خود را حفظ  ــا 95 درصد از فعالي ــال ت ــكلي كه حتي پس از 8 س كرد به ش
ــعه ماوراء بنفش خورشيد  ــطوح مذكور مقاومت بيشتري در برابر اش مي كنند. س

دارند و به همين دليل دچار پديده زردشدگي نخواهند شد.

آمريكايي ها روبات آتش نشان براي كنترل حوادث فاجعه بار ساختند
ــاخت روباتي  ــركت آمريكايي دست به س يك ش
ــرايط  ــانان در ش ــه آتش نش ــد ب ــه مي توان زده ك
ــنا، در حرفه  خطرناك كمك كند. به گزارش ايس
آتش نشاني زمان هايي است كه شجاعت و مهارت 
ــاز نبوده و تالش  ــانان نيز كارس بهترين آتش نش
ــان  ــتر به زيان آتش نش ــاني بيش براي كمك رس
 Howe & Howe  ــركت ــاي ش ــه ادع ــت. ب اس
دور  راه  از  ــرل  كنت ــات  روب  ،Technologies

ــوده كه براي  ــن روبات جهان ب Thermite اولي

ــاني  ــان ها با حذف عامل انس كمك به نجات انس
ــت.  ــده اس ــرل فاجعه طراحي ش ــرات كنت از خط
ــرل از راه دور از فاصله 400  اين روبات قابل كنت
ــانان مي توانند  ــري بوده، بدين ترتيب آتش نش مت

ــده و با شيلنگ پر  به آتش هاي بزرگ نزديك ش
ــوران 600 گالن در دقيقه آنها را  ــدرت با توان ف ق
خاموش كنند.  Thermite كه توسط زنجيرهاي 

ــت مي كند، قادر  ــني) كاترپيالر حرك متحرك (ش
ــوده و براي  ــيرها ب ــه پيمودن ناهموارترين مس ب
ــرايطي كه مي تواند پايان كار  مقاومت در برابر ش
ــد، طراحي شده  روبات هاي ديگر با اين اندازه باش
ــراي ورود از  ــات به اندازه كافي ب ــت. اين روب اس
ميان يك در متوسط كوچك بوده كه به آن اجازه 
ــكل  ــي به مناطقي را كه ورود به آنها مش دسترس
ــد و همچنين به اندازه كافي نيرومند  بوده، مي ده
ــي تا حدود 28 هزار كيلوگرم را  بوده تا بتواند وزن
ــتي از فوالد  حمل كند. اين فناوري كه بطور دس
ــاخته  ــه هواپيمايي س ــوم درج A440f و آلوميني
ــي در كنترل فجايع  ــد تحول بزرگ ــده، مي توان ش
ــد. ــوزيهاي خارج از كنترل باش ــدي و آتش س ج

 ابداع نانوكابل با ظرفيت باالي ذخيره سازي انرژي
پژوهشگران دانشگاه رايس كابل هم محور كوچكى 
ــته  ابداع كرده اند كه از ميكروخازن هايى كه در گذش
ــترى را دارا هستند.  ــده اند، ظرفيت بيش گزارش ش
ــط روش هاى پيشرو مورد استفاده  اين نانوكابل توس
ــده  ــور در زمينه گرافن توليد ش ــات نوظه در تحقيق
ــتم هاى ذخيره سازى  ــاخت سيس و مى تواند براى س

انرژى آينده مورد استفاده قرار گيرد.
ــزا در پردازنده هاى  ــن مى تواند در اتصال اج همچني
آزمايشگاه روى يك تراشه مورد استفاده واقع شود. 
ــتاد مهندسى مكانيك و علوم مواد در  «جان لو» اس
ــان مى گويد:  ــس و يكى از اين محقق ــگاه راي دانش
ــراى توليد اين محصول  ــا در ابتدا هيچ انتظارى ب م
نداشتيم. تنها از روى كنجكاوى و براى اينكه ببينيم 
ــيم هاى كوچك مس كه به عنوان اتصاالت  اگر س
ــوند را با اليه نازكى از كربن  ــناخته مى ش داخلى ش
ــى و مكانيكى چه روى  ــر الكتريك ــانيم، از نظ بپوش
ــاز كرديم. اين كابل هم محور  ــد داد، كار را آغ خواه
ــباهت بسيارى با كابلى  و كوچك از نظر ظاهرى ش
دارد كه سيگنال هاى تلويزيونى را به هزاران خانه و 

دفتر كار منتقل مى كند.
ــيم جامد از جنس مس است  مركز اين كابل يك س
ــط اليه نازكى از عايق اكسيد مس پوشيده  كه توس
ــاناى ديگر است كه  ــده است. اليه سوم يك رس ش
ــانده است. در كابل هاى تلويزيونى  اليه دوم را پوش
ــت؛ اما در اين  ــوم مجددا از جنس مس اس اليه س

نانوكابل ها اين اليه، اليه نازكى از كربن با ضخامت 
تنها چند اتم است. اين كابل نانومترى ضخامتى در 
حد 100 نانومتر دارد. از آنجا كه اين كابل هم محور 
ــت، اين ساختار  ابزار اصلى در ارتباطات تلگرافى اس
ــه عنوان  ــز مى تواند ب ــز، عايق، فل ــه اليه اى فل س
ــازن مورد  ــازى انرژى بنام خ ــاى ذخيره س افزاره ه

استفاده قرار گيرد. 
ــدارى و تأمين  ــراى نگه ــا كه ب ــالف باترى ه برخ
ــاس واكنش هاى شيميايى عمل  ــيته بر اس الكتريس
ــى براى  ــد، خازن ها از ميدان هاى مغناطيس مى كنن
ــازن داراى دو اتصال  ــن كار بهره مى برند. يك خ اي
الكتريكى است كه يكى مثبت و ديگرى منفى است 
و توسط اليه عايق نازكى از يكديگر جدا شده است. 

جداسازى دو اتصال شارژ شده متضاد، يك پتانسيل 
ــش بارهاى  ــه با افزاي ــاد مى كند ك ــى ايج الكتريك
ــد و با افزايش  ــده افزايش مى ياب ــى جدا ش الكتريك
ــده  ــط اليه عايق پر ش فاصله بين آن دو - كه توس
ــن چگالى بار و  ــبت بي ــت - كاهش مى يابد. نس اس
فاصله جداسازى بيانگر ظرفيت خازن بوده و كارآيى 
خازن با آن سنجيده مى شود. در اين مطالعه گزارش 
شده است كه ظرفيت خازن در اين نانوكابل حداقل 
ــه در خازن هاى  ــت ك 10 برابر بيش از مقدارى اس
الكترواستاتيك كالسيك مورد انتظار است. ظرفيت 
ــازن در نانوكابل هاى جديد تا 143 ميكروفاراد در  خ
ــت كه از بهترين نتايج بدست  ــانتى متر مربع اس س

آمده توسط ميكروخازن ها باالتر است.
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 كنترل وسايل برقي با فرمان دست

آسمان خراش هاى چوبى مي آيند؛ معماران آستين باال زدند

ــگر جديدي توليد كرده اند كه مانند ساعت روي مچ دست قرار  ــمندان حس دانش
ــتگاه هاي برقي با يك حركت ساده دست كمك  گرفته و به كاربر در كنترل دس
ــن ريز براي پيگيري  ــوم به  Digits  از يك دوربي ــد. اين فناوري موس مي كن
ــاص را براي ترجمه آنها  ــتفاده كرده و مي تواند حالت هاي خ ــت اس حركات دس
ــت  ــصت دس ــخگويي به تلفن با باال بردن ش ــك فرمان مانند پاس ــكل ي به ش
ــت خارجي مانند  ــگرهاي ثاب ــتگاه بر حس ــايي كند. از آنجايي كه اين دس شناس
كنسول هاي بازي تكيه نداشته، مي توان از آن در خارج از خانه نيز استفاده كرد. 
ــتم بطور بي سيم با ديگر تجهيزات الكترونيكي ارتباط برقرار  همچنين اين سيس
كرده و كاربران مي توانند لوازمي مانند تلفن همراه را بدون در دست داشتن آنها 
يا نزديك بودن به محل قرار گيري اين ابزار كنترل كنند. اگرچه Digits قادر 
به انجام همه كارها نبوده و كاربران بايد از يك هدست يا گوشي براي برقراري 

ــتفاده كنند. اين پروژه توسط  ــترس نبودن تلفن همراه اس ارتباط در زمان در دس
ــه پژوهش مايكروسافت در كمبريج ساخته  محققان دانشگاه نيوكاسل و موسس
شده است و به گفته دانشمندان مي تواند به انسان در استفاده ايمنتر از دستگاه هاي 
عابر بانك يا دستگاه هاي داراي تراشه و پين با وارد كردن كدها از درون جيب خود 
ــگر مي تواند حركات نوك انگشت كاربر را در تاريكي دنبال  كمك كند. اين حس
كرده و كد وارد شده را در دستگاه مورد نظر منتقل كنند. به گفته محققان، يكي 
از بزرگترين مزيت هاي اين فناوري آزاد گذاشتن دست ها بر خالف دستكش هاي 
ــت افزوده مورد  ــا برنامه هاى كاربردى واقعي ــت كه براي تعامل ب ــات اس اطالع
استفاده قرار مي گيرند. نمونه پيش ساخت دستگاه Digits به تازگي در نشست 
ــان و رايانه در ماساچوست ارائه شده است.  بين المللي آمريكا در مورد تعامل انس

ــيوه جديدى  ــان در حال حاضر از ش معماران جه
براى تبديل چوب به مواد ساختمان سازى استفاده 
ــازگار با  ــريع و س مى كنند كه مى تواند راه حلى س
محيط زيست براى سازه هاى جديدى باشد. اتمام 
ــت طبقه چوبى ادارى در اتريش و  اخير بلوك هش
ــكونى 9 طبقه در لندن نشانه اى از  يك بلوك مس
ــانى است.  ــريع اين رويكرد به جامعه انس ورود س
ساختمان LCT One در دورنبيرن اتريش يك 
ــط  ــاختمان دوگانه از چوب و بتن بوده كه توس س
ــده است. اين  ــركت معمارى Cree طراحى ش ش
ساختمان فناورى پيشرفته از صفحات جامد ساخته 
ــده  ــده از اليه هاى چوب و مواد ديگر مونتاژ ش ش

ــت كه  ــته مركزى بتنى برخوردار اس ــك هس و از ي
ــت.  ــزات آن را در بر گرفته اس ــورها و تجهي آسانس
ــوالم، از يك پايه  ــودى از چوب گل ــاى عم تيرك ه
ــده از  ــاخته ش ــطحى تركيبى س بتنى و پانل هاى س
پرتوهاى گلوالم، پشتيبانى مى كنند. گلوالم كه از به 
ــباندن تكه هاى كوچكتر چوب براى ساخت  هم چس
ــتر از فوالد بوجود  ــاختارى با كشش بيش عناصر س
آمده، مى تواند حتى بهتر از بتن در برابر فشار مقاومت 
ــا در عين حال از وزن كمترى برخوردار بوده  كند ام
و پايدارتر است. به ادعاى اين شركت، پيش ساخت 
ــازى  عناصر گلوالمى در خارج از محل ساختمان س
مى تواند زمان ساخت را تا نصف كاهش داده، كيفيت 

را تضمين كرده و انتشارات كربن را از بين ببرد. بتن 
ــان توليد تقريبا به اندازه وزن خود كربن توليد  در زم
ــمان خراش هاى  ــد اما يك ماده خام براى آس مى كن
ــى در عوض به معنى واقعى كلمه روى درختان  چوب
روييده و در همان حال كربن را از هوا به خود جذب 
ــبان معماران انگليسى، از توليد  مى كند. طبق محاس
125 تن دى اكسيد كربن در زمان ساخت ساختمان 
ــازه الوار  ــه بلندترين س ــه Stadthaus ك 9 طبق
ــت. ــده اس مدرن جهان در لندن بوده، جلوگيرى ش
ــتم  ــبت به سيس ــاختمان از بتن كمترى نس اين س
ــتفاده كرده و ديوارهاى تيغه و تاوه هاى  اتريشى اس
ــاى الوار تار  ــكان، كامال از پانل ه ــف به همراه پل ك
ــده اند. اين پانل ها شامل  عمودى(CLT) ساخته ش

ــوب با ضخامت يك اينچ بوده كه  10 اليه تخته چ
ــبت به هم قرار  ــاى آن در زاويه 90 درجه نس تاره
ــى نامرغوبترين چوب ها  ــه مى تواند حت گرفته اند ك
مانند صنوبر را به پانل هايى با قابليت تحمل بارهاى 
ــون در حال رقابت  ــم تبديل كند. معماران اكن عظي
ــاختمان هاى چندطبقه سازگارتر با  ــاخت س براى س
ــتند. در حال حاضر ساخت يك  ــت هس محيط زيس
ــار عمودى در  ــكونى با الوار ت ــوك 10 طبقه مس بل
ــتراليا آغاز شد است. با اين حال مقرارت  ملبورن اس
ــاز باعث محدود شدن سازه هاى چوبى  ساخت و س
ــاختمانها تا  ــيه اين س ــور روس ــده است. در كش ش
ــه و در آمريكا  ــش طبق ــار طبقه، در كانادا تا ش چه
ــاخت دارند.  ــه اجازه س ــدود پنج طبق ــن تا ح و چي

خانه ها را با عرق كردن خنك كنيد! 
ــتم تعريق  ــي با الگو گرفتن از سيس محققان سوئيس
ــت خنك  ــدي با قابلي ــش جدي ــان، پوش ــدن انس ب
ــد. محققان مركز  ــاختمان طراحي كرده ان كردن س
ــور  ــتي پروفس تحقيقات ETH زوريخ به سرپرس
ــتارك» پليمر نفوذ پذيري براي سقف  «وندلين اس
ــد تا 60  ــد كه مي توان ــي كرده ان ــاختمان طراح س
ــاختمان را بكاهد.  ــوع س ــار تهويه مطب درصد از ب
ــر مخصوصي به  ــقف جديد از پليم ــش س اين پوش
 PNIPAM نام پلي (ان ايزوپروپيل اكريالميد) يا
ــت كه ويژگي هاي يك غشاي نفوذ  ساخته شده اس

ــراوا) را دارد و در زمان بارندگي  ــر به آب (آب ت پذي
ــفنج قادر به جذب رطوبت درون خود است.  مانند اس
اين پليمر با تابيدن نور خورشيد و رسيدن دما به 32 

ــانتيگراد به حالت هيدروفوبيك يا آب گريز  درجه س
ــده و آب ذخيره شده بصورت بخار از منافذ  تبديل ش
ــر جديد را  ــود. محققان اين پليم ــا خارج مي ش غش
ــج ميلي متر بر روي  ــاس كوچك در ابعاد پن در مقي
ــرار داده و تابش نور  ــه مدل مورد ازمايش ق دو خان
ــيد را با يك المپ شبيه سازي كردند. تصاوير  خورش
تهيه شده بوسيله دوربين مادون قرمز نشان مي دهد 
ــش پليمري جديد درست مانند  كه خانه داراي پوش
ــردن گرما بصورت  ــرد تعريق بدن، با خارج ك عملك
ــود. ــاختمان مي ش ــدن س بخار آب باعث خنك ش



پنجره ايرانيان48

برگزاري نخسين همايش فناورى هاى نوين در ساخت و ساز شهرى

طراحي نرم افزار انتشار گازهاى گلخانه اى در ساختمان

ــاز  ــاخت و س اولين همايش فناورى هاى نوين در س
ــهرى، 19 تا 20 دى ماه امسال به همت دانشگاه  ش
ــام خمينى (ره) در هتل المپيك تهران  بين المللى ام
برگزار مى شود. كاربرد فناورى هاى نوين در به سازى 
ــوده شهرى و ساماندهى  و نوسازى بافت هاى فرس
سكونتگاه هاى غير رسمى، كاربرد فناورى هاى نوين 
ــكالت پيش رو، تجربيات  در صنعت ساختمان، مش
ــم انداز، كاربرد  ــورهاى پيشرفته و صنعتى، چش كش

ــررات ملى  ــن در آيين نامه ها، مق ــاى نوي فناورى ه
ساختمان، تائيدات آزمايشگاهى، كاربرد فناورى هاى 
ــاختمانى (طراحى، ماشين آالت  نوين در عمليات س
ــفت  ــاختمان، س ــكلت س و تجهيزات كارگاهى، اس
ــات مكانيكى و برقى،  ــازك كارى، تأسيس كارى، ن
ــاى نوين در  ــرد فناورى ه ــح و...،  كارب ــد مصال تولي
ــاختمان هاى هوشمند،  هوشمندسازى ساختمان، س
ــاختمان (برق بادى، برق  كاربرد انرژى هاى نو در س

خورشيدى و ذخيره سازى و...)، كاربرد فناورى هاى 
ــاختمان، كاربرد فناورى هاى نوين  نانو در صنعت س
ــاختمان هاى شهرى و اثرات مربوط به ايمنى،  در س
ــت و محيط زيست، كاربرد فناورى هاى نوين  بهداش
در ساختمان و اثرات آن در ترافيك، بافت شهرى و 
نتايج استفاده از فناورى هاى نوين در صنعت ساختمان 
ــادى، اجتماعى و... از  ــائل اقتص و اثرات آن در مس
ــوند.  ــوب مى ش جمله محورهاى اين همايش محس

ــده اند كه مى تواند  ــاخت نرم افزار جديدى ش ــمندان آمريكايى موفق به س دانش
ــكونى  ــاختمان هاى مس ــاى گلخانه اى را حتى در س ــار گازه ــور دقيق انتش بط
 (Hestia)«ــتيا ــه «هس ــوم ب ــتم موس ــرى كند. اين سيس ــارى اندازه گي و تج
ــازى هاى ترافيك و مدلهاى  ــبيه س اطالعات را از پايگاه هاى داده عمومى با ش
ــه اين محصول را  ــگاه آريزونا ك ــرف انرژى تركيب مى كند. محققان دانش مص
ــايى مؤثرترين  ــه اين نرم افزار مى تواند در شناس ــه كرده اند، بر اين باورند ك ارائ
ــيوه  ــارات كمك كند. در حالى كه آمريكا از يك ش ــا براى كاهش انتش مكان ه
ــطح ملى  ــيدكربن و ديگر گازهاى گلخانه اى در س ــرى دى اكس ــراى اندازه گي ب

ــى اين گازها  ــهرى و محل ــطوح ش ــوده، اما پيگيرى كمترى در س ــوردار ب برخ
 Environmental» ــه ــد در مجل ــتم جدي ــات اين سيس ــود دارد. جزئي وج
ــت. اين تيم پژوهشى  ــده اس ــر ش Science and Technology» منتش

ــزان ترافيك و ادارات  ــد گزارش هاى آلودگى هوا، مي ــاى مراجعى مانن از داده ه
ــازى براى  ــتم مدلس ــپس با يك سيس ــتفاده كردند. اين اطالعات س ماليات اس
ــاختمان ها تركيب شده اند.  ــيدكربن تا سطح س ــارات دى اكس تعيين كميت انتش
ــرار گرفته و قرار  ــتفاده ق ــتم در ايندياناپوليس مورد اس ــال حاضر اين سيس درح
ــرار گيرد.  ــتفاده ق ــس نيز مورد اس ــس و فونيك ــاى لس آنجل ــت در ايالت ه اس

تبديل حرارت به برق با استفاده از بي نظمي ركورد زد

ــگاه نورث وسترن در دستاوردي جديد  محققان دانش
ــرارت به برق را در يك  ــته اند ركورد تبديل ح توانس
ماده بي نظم بشكنند. اين فناوري كه در مجله نيچر 
ــان داده كه بي نظمي مي تواند در  ــده، نش منتشر ش
ــاي جمع آوري  ــل جديد از فناوري ه ايجاد يك نس

انرژي نقش اساسي ايجاد كند.
دارندگان لپ تاپ و مكانيك هاي خودور مي دانند كه 
حرارت يك محصول جانبي اصلي در هر كار است. 
براي مثال در ايستگاه هاي توليد برق، تنها يك سوم 
ــده و  ــده به ژنراتور به برق تبديل ش ــرژي وارد ش ان
مابقي به شكل حرارت زائد پيش از چرخاندن توربين 
ــود. براي دهه هاي متوالي فيزيكدانان  منتشر مي ش
ــتقيم حرارت به  از راه هاي مختلف براي تبديل مس
ــتفاده كرده اند. مواد موسوم به ترموالكتريك  برق اس
ــا از  ــت الكترون ه ــراي هداي ــا ب ــاي دم از تفاوت ه
ــتفاده مي كنند. اين  ــمت ديگر اس ــمت به س يك س
ــك ولتاژ ايجاد مي كنند  ــده ي الكترون هاي جابجا ش
ــه ديگر چيزها مانند  ــه مي تواند براي نيرو دادن ب ك

يك پيل مورد استفاده قرار بگيرد.
ــادي برخوردار بوده  ــوادي از كاربردهاي زي چنين م
ــز كه در  ــگر كنجكاوي ني ــال در كاوش ــراي مث و ب
ــتگاه هاي  ــت مي كند، از اين دس ــطح مريخ حرك س
ــراي تبديل حرارت نيروي پلوتونيوم  ترموالكتريك ب
به برق استفاده مي شود. اگرچه اين دستگاه ها براي 
ــي كارآمد نبوده و  ــتفاده در همه جا به اندازه كاف اس
ــج تا هفت  ــا مي توانند پن ــاي موجود تنه فناوري ه
ــرق تبديل كنند  ــي را به ب ــرژي حرارت ــد از ان درص
ــل فناوري هايي مانند  ــيار كمتر از بازده تبدي كه بس

صفحات خورشيدي است.
ــتگاه ترموالكتريكي بهتر به كشف  ــاخت يك دس س
ــاناي برق بوده و  ــتگي دارد كه تنها رس ــوادي بس م
ــه گفته محققان براي  حرارت را منتقل نمي كنند. ب
ــاختار  ــتيابي به اين نتيجه بايد بي نظمي را به س دس
ــان از ترموالكتريك  ــن محقق ــواد معرفي كرد. اي م
ــتفاده كردند كه معموال از  ــهور تلوريد سرب اس مش
يك ساختار شبكه اي منظم برخوردار است. آنها چند 
اتم سديم را درون اين ماده وارد كردند تا رسانايي آن 
ــپس چند نانوبلور تلوريد استرانسيوم  افزايش يابد. س
ــده ديگر  ــناخته ش را كه يك ماده ترموالكتريك ش
ــت، درون تركيب اوليه وارد كردند. اين بلورها به  اس
ــور داده اما جريان حرارت را در  الكترون ها اجازه عب
ــيب دما را حفظ  ــك مختل كرده و ش مقياس كوچ

ــد. گام نهايي اين پژوهش، توقف جريان دما  مي كنن
در مقياس هاي بزرگتر بود. براي اين كار اين محققان 
ــر از بلورهاي ترموالكتريكي خود  يك نسخه منكس
ساختند. اين انكسار باعث دستيابي به نتيجه دلخواه 
ــكاف ها به الكترون ها اجازه حركت داده اما  ــد. ش ش
ارتعاشات حرارت را در بلور منعكس كردند. اين ماده 
ــدي برخوردار بوده كه  ــك بازده تغيير 15 درص از ي
ــت. هر  ــرب اس دوبرابر ترموالكتريك هاي تلوريد س
ــه فناوري هايي  ــاده ورود ب ــاده هنوز آم چند اين م
مانند مريخ نوردهاي بعدي ناسا نيست چرا كه سديم 
ــيار  ــتفاده براي حركت دادن الكترون ها بس مورد اس
ــن ببرد بويژه  ــوده و مي تواند ماده را از بي ــي ب انفعال
اگر در امتداد شكستگي هاي طراحي شده براي توقف 

جريان حرارت تجمع كند.
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FRP مقاوم سازى سازه هاى بتنى با كامپوزيت هاى

ــازه هاى بتنى با  ــازى س ــى نوين در مقاوم س روش
ــط عضو  ــتفاده از كامپوزيت هاى FRP توس اس
ــگاه صنعتى اصفهان ابداع شد.  هيأت علمى دانش
ــاره به بهره بردارى  ــتوفى نژاد با اش دكتر داود مس
ــازه هاى بتن آرمه در سطح دنيا اظهار  فراوان از س
ــيار مطلوب بتن با طبيعت و  ــازگارى بس كرد: س
ــداوم مقاومت و بهره دهي آن در محيط هاى  نيز ت
مختلف، سبب شده تا امروزه اين ماده پس از آب 

به عنوان پرمصرف ترين ماده دنيا به شمار آيد.
ــتحكام فشاري باالى  وى ادامه داد: بر خالف اس
ــول آن، ضعف هايى همچون  بتن و دوام قابل قب
اشكاالت طراحى، تغييرات كاربري سازه، تغييرات 
ــز زوال تدريجي بتن  ــاي زلزله و ني در آيين نامه ه
ــاز به تقويت و  ــى محيط هاى خورنده، ني در برخ
مقاوم سازي سازه هاى بتن آرمه را از چندين دهه 

قبل در دنيا مطرح كرده است. 
ــى عمران  ــكده مهندس ــو هيأت علمى دانش عض
دانشگاه صنعتى اصفهان به توليد كامپوزيت هاى 
ــاره كرد و  ــته اش ــال گذش FRP از حدود صد س
ــا در صنايع  ــدا اين نوع كامپوزيت ه ــت: در ابت گف
ــتفاده  مهمى همچون هوا فضا و صنايع نظامى اس
مى شد كه با ورود آن به كاربردهايي در مهندسى 
ــه دهه اخير با استقبال فراواني در  عمران طى س

تعمير و تقويت سازه هاى بتنى روبرو شد.
ــى تا ميزان 10 برابر فوالد در  وى، مقاومت كشش
برابر وزنى معادل يك سوم فوالد، خوردگى تقريبا 
صفر و درنتيجه قابليت بهره گيرى در محيط هاى 
بسيار خشن و همراه با يون هاي مهاجم همچون 
ــاد  ــدم ايج ــاحلى و ع ــى و س ــاى درياي محيط ه
ــازه پس  ــل توجه در ظاهر و ابعاد س تغييرات قاب
ــتقبال از  ــل اس ــه دالي ــردارى را از جمل از بهره ب
كامپوزيت هاى FRP جهت مقاوم سازى سازه ها 

بيان كرد. 
ــاره به انواع مختلف  ــتاد نمونه كشور با اش اين اس
ــه يا  ــرد: ميل ــح ك ــاى FRP تصري كامپوزيت ه
ــل و پارچه  ــبكه، پروفي ــمه، ش ميلگرد، ورق، تس
ــت كه  ــى از انواع محصوالت FRP اس كامپوزيت
با اتصال اين كامپوزيت ها به زير و وجوه تيرهاى 
ــن افزايش  ــن آرمه، ضم ــتون هاي بت ــى و س بتن
ــى، برشي و فشاري عضو بتن آرمه  مقاومت خمش
ــتحكام بيش از پيش آن ها، مشكالت ناشى  و اس
ــد. وى،  ــيب هاى قبلى نيز جبران خواهد ش از آس
ــطح بتن  ــريع اين كامپوزيت از س ــدگى س جداش
ــازى و در ضمن  پس از اتصال آن جهت مقاوم س
ــكل در بهره گيرى از اين  باربري را مهم ترين مش
ماده به منظور تقويت سازه هاى بتنى عنوان كرد و 

افزود: متأسفانه اين مشكل به عنوان مانعى جدى 
ــل از ظرفيت كامپوزيت هاى  در بهره بردارى كام
ــوده و آيين نامه هاى معتبر دنيا را  FRP مطرح ب
ــمتى هدايت كرده كه حداكثر استفاده اى  نيز به س
ــمي اين  ــت اس ــد از ظرفي ــه 50 درص ــب ب قري

كامپوزيت ها در سازه را مجاز و ممكن بدانند. 
ــگاه صنعتى اصفهان اضافه كرد: طى  استاد دانش
ــاله گذشته تاكنون مطالعات گسترده اى در  پنج س
ــكل جداشدگى  ــگاه به منظور رفع مش اين دانش
كامپوزيت هاى FRP از سطح بتن صورت گرفت 
ــبختانه با به نتيجه رسيدن اين مطالعات  كه خوش
و ابداع روش جديدى تحت عنوان روش شيار زنى 
ــراى  ب  ،(Grooving Method ; GM)
نخستين بار در دنيا مشكالت ناشى از جداشدگى 
ــل مالحظه اى كاهش  ــه ميزان قاب ورق FRP ب
يافت و در بعضي از موارد نيز به كلي برطرف شد. 
ــن روش قبل از اتصال  ــا بيان اين كه در اي وى ب
ــيارهايى در بستر بتن ايجاد شده  كامپوزيت ها، ش
و پس از آن كامپوزيت ها با استفاده از چسب هاى 
مخصوص بر روى آن چسبانده مى شود، گفت: اين 
روش ضمن انتقال تنش هاى برشي و نرمال بين 
كامپوزيتFRP و سطح تير بتني به اعماق بتن، 
ــبب افزايش تا 100 درصد ظرفيت بهره بردارى  س
از كامپوزيت هاىFRP خواهد شد. مستوفى نژاد 
ــتين  تصريح كرد: نتيجه اين تحقيقات براى نخس
ــريه  ــال 2010 در مجله كامپوزيت از نش بار در س
ــر امريكا و  ــيار معتب ــه از مجالت بس ASCE ك
ــود، به عنوان تحقيقى كه در  دنيا محسوب مي ش

دانشگاه صنعتى اصفهان انجام شده است، منتشر 
شد و مورد استقبال قرار گرفت. 

ــيار»  ــى «داخل ش ــك اساس ــداع دو تكني وى اب
و   EBRIG ــاى  نام ه ــه  ب ــيار»  ش «روى  و 
ــته و ثبت آن ها  ــال گذش EBROG طى دو س
ــت صنعتى را از  ــات و ثبت مالكي در اداره اختراع
ــير توسعه اين روش عنوان  ديگر فعاليت ها در مس
ــز در معرفي اين دو  ــان كرد: مقاالني ني خاطرنش
روش نوين به دنيا در نشريات معتبر اروپا و امريكا 
ــگاه  ــت. عضو هيأت علمى دانش در حال چاپ اس
ــيارزنى  ــى اصفهان با بيان اين كه روش ش صنعت
به عنوان موثرترين راهكار به منظور جلوگيرى از 
پديده جدايش FRP از سطح بتن هم اينك مورد 
پذيرش بسيارى از محققان و دانشمندان دنيا قرار 
ــدود 10 پايان نامه  ــت، افزود: تاكنون ح گرفته اس
ــي  ــجويان كارشناس ــات دانش ــاله از تحقيق و رس
ــد و دكترى مهندسى عمران دانشگاه صنعتى  ارش
اصفهان به اين موضوع اختصاص يافته و مقاالت 
مستخرج از اين تحقيقات نيز در دست آماده سازي 

و يا در مرحله چاپ هستند. 
وى در پايان با تأكيد بر مزيت هاى فنى و اقتصادى 
استفاده از روش شيارزنى، ابراز اميدوارى كرد كه 
با گسترش و تكميل تحقيقات پيرامون اين روش 
ــيوه جهت  ــي، ضمن آن كه اين ش ــى و عمل علم
ــان  ــتفاده در پروژه هاي داخل ايران به مهندس اس
ــد، در آينده نه چندان دور شاهد  آموخته خواهد ش
ــازه هاى بتن آرمه با  ــي در تقويت س تحولى اساس
بهره گيرى از كامپوزيت هاي FRP خواهيم بود.

9

آيا ميدانيد بيشـــــــــــتر انرژى توليدى ايران در بخشـــــــــــهاى ســـــــــــاختمان مصرف ميشـــــــــــود، 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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دستاوردهاي برقي هدفمندي يارانه ها؛ كاهش مصرف پرمصرف ها
ــت پس از اجراى  گزارش هاى وزارت نيرو حاكى اس
هدفمندى يارانه ها مصرف50 درصد مشتركينى كه 
ــرف مى كردند از 6،9 درصد  دو برابر الگو، برق مص
ــرده و صرفه جويى از  ــد كاهش پيدا ك به 3،1 درص
ــارد تومان بوده  ــوخت 3000 ميلي ــل مصرف س مح
است. نتايج اجراى هدفمندى يارانه ها در بخش برق 
نشان مى دهد كه يكسان سازى تعرفه و ساده سازى 
صورتحساب ها با هدف شفاف سازى، ارائه بيشترين 
اطالعات مورد نياز مشتركين از ميزان مصرف، نحوه 
ــاب و ايجاد انگيزه براى اعمال  ــبه صورتحس محاس
ــاخص ترين اقدامات صورت  ــت مصرف، از ش مديري

گرفته بعد از هدفمندى بوده است. 
ــتركينى كه الگوى مصرف  افزايش 25 درصدى مش
را رعايت نموده اند و كاهش 50 درصدى مشتركينى 
كه دو برابر الگو برق مصرف مى كرده اند را مى توان 
ــمرد به گونه اى كه اين  ــار مهم هدفمندى برش از آث
ارقام به ترتيب از 58,5 به 72,4 و 6,9 به 3,1 درصد 
ــه انرژى مصرفى در مدت  ــت. مقايس تغيير يافته اس
ــال قبل (پيش از اجراى هدفمندى) حاكى  مشابه س
ــور، بدون  ــاز مصرف داخل كش ــت در بخش ني اس
ــاهد 1,7 درصد كاهش،  ــاب صنايع عمده، ش احتس
ــاهد 25,5 درصد  ــرژى مصرف برون مرزى ش در ان
ــورد نياز صنايع عمده  ــش و در بخش انرژى م افزاي
ــاس  ــد افزايش بوده ايم. بر اس ــاهد 6,1 درص نيز ش
ــزارش، از ديدگاه اقتصاد كالن، كاهش حدود  اين گ
ــادل 20 ميليارد  ــدى در مصرف انرژى، مع 10 درص
ــراى هدفمندى  ــاعت در طى مدت اج ــووات س كيل
يارانه ها، شامل جلوگيرى از رشد 8 درصدى ساالنه 
ــال  ــه با س و كاهش 1,7 درصدى مصرف در مقايس
گذشته از مهمترين نتايج اين طرح بوده كه اين خود 
ــوخت به  موجب صرفه جويى حدود 5 ميليارد ليتر س

ارزش تقريبى 3000 ميليارد تومان شده است.
ــزان 3 درصد،  ــد پيك بار مصرف به مي كاهش رش
معادل 3000 مگاوات ساعت كه منجر به جلوگيرى 
ــه ميزان تقريبى  ــرمايه گذارى جديد ب ــاز به س از ني
ــر آثار و بركات  ــده، از ديگ ــارد تومان ش 6000 ميلي
اجراى طرح هدفمندى يارانه ها در حوزه برق است. 
ــه جويى هاى حاصل از  ــاس مجموع صرف بر اين اس
ــدى يارانه ها طى اين مدت در  اجراى قانون هدفمن
ــرق بالغ بر  ــور، تنها در بخش ب ــاد كالن كش اقتص

10000 ميليارد تومان بوده است. 

تصميمى براى تغيير قيمت برق نگرفته ايم
ــرو با بيان اينكه هيچ تصميمى  قائم مقام وزير ني
براى افزايش قيمت آب و برق گرفته نشده است، 
ــدى يارانه ها عقب افتاده اما  گفت: اجراى هدفمن
ــراى هدفمندى  ــالش براى اج ــرو در ت وزارت ني
ــت. على ذبيحى در گفت و گو با فارس  يارانه هاس
ــر هدفمندى اجرا  ــؤال كه اگ ــخ به اين س در پاس
ــرق چگونه خواهد  ــود وضعيت قيمت آب و ب نش

ــود و قيمت آب و  ــود، آيا اگر هدفمندى اجرا نش ب
ــرر و زيان هاى وزارت  ــم افزايش نيابد ض برق ه
ــود افزود: افزايش قيمت آب و  نيرو بيشتر نمى ش
ــود طبق روال  برق اگر هدفمندى يارانه ها اجرا ش
ــاهد  ــده و طبق قانون افزايش هايى را ش انجام ش
ــرد: اما اگر هدفمندى  ــم بود. وى اضافه ك خواهي
ــود و عقب بيفتد  ــر دليلى اجرا نش ــا به ه يارانه ه
ــت، وزارت نيرو نمى تواند  ــه عقب هم افتاده اس ك
ــرانه قيمت آب و برق را گران كند. ذبيحى  خودس
ــت آب و برق بايد  ــان كرد: افزايش قيم خاطرنش
تابع يكسرى ضوابط و قوانين باشد و يا در بودجه 

ديده شده باشد.
ــتورى در اين باره  قائم مقام وزير نيرو ادامه داد: دس
به وزارت نيرو ابالغ نشده است مبنى بر اينكه چون 
ــت، پس  ــراى هدفمندى يارانه ها عقب افتاده اس اج
بايد افزايشى را اعمال كنيم. وى تأكيد كرد: تاكنون 
ــى كنيم اگر  ــه بخواهيم پيش بين ــى براى اينك بحث
اجراى هدفمندى يارانه ها عقب افتاد چه بايد كنيم، 
ــه هدفمندى يارانه ها  ــت ك مطرح نبوده چون بنا اس
امسال اجرا شود و تالش ما اين است كه هدفمندى 

اجرا شود. 

اختيار دست وزارت نيرو نيست
ــراى هدفمندى يارانه ها مثل  به گفته وى، زمان اج
ــه در اختيار وزارت نيرو نيست بلكه در اختيار  هميش
دولت و ستاد هدفمندى است. ذبيحى افزود: اگر هم 
ــد، بايد ابتدا در دولت  ــت به گونه اى ديگر باش سياس
ــى شود، آن موقع مى توان پيشنهاداتى  بحث و بررس
ــرد. قائم مقام وزير نيرو گفت: با  ــه دولت ارائه ك را ب
ــف بودجه  اى، نيروگاه  هاى قديم جاى  تخصيص ردي
ــد داد. ذبيحى  ــه نيروگاه  هاى جديد خواهن خود را ب
ــوده كشور،  درباره آخرين وضعيت نيروگاه  هاى فرس
اظهار كرد: بهره  ورى نيروگاه  هاى فرسوده و مصرف 
ــر تكنولوژى  ــن مهم به خاط ــيار باال و اي آن ها بس
ــت كه در اين نيروگاه ها حاكم است. وى  قديمى اس

ــردن يارانه ها 10 درصد  ــا بيان اينكه با هدفمند ك ب
ــتيم، اظهار  در مصرف انرژى الكتريكى كاهش داش
ــت كه ديگر نيازى  كرد: اين وضعيت به گونه  اى اس
ــت و در پروژه  هاى  ــوده نيس ــه نيروگاه  هاى فرس ب
ــى از نيروگاه  ها بايد جايگزين  توسعه  اى براى بخش
قرار دهيم و به تدريج نيروگاه  هاى فرسوده با آلودگى 

باال از رده خارج شوند.
ذبيحى خاطرنشان كرد: با تخصيص رديف بودجه  اى 
ــوده جاى خود را به  ــًا نيروگاه  هاى قديم و فرس قطع
ــد داد، افت ولتاژهايى كه  نيروگاه  هاى جديد خواهن
ــبكه برق داشتيم 26 درصد بوده كه اكنون به  در ش
ــت. وى بدهى وزارت نيرو به  ــيده اس 15 درصد رس
ــارد تومان اعالم و  ــا را بيش از 6 هزار ميلي بانك ه
ــى را تهاتر و پرداخت  ــرد: دولت اين بده تصريح ك

كرده است.
ــادى وزير نيرو با  ــزى و امور اقتص ــاون برنامه ري مع
ــن پنج ميليارد دالر  ــاره به مصوبه اختصاص يافت اش
ــد:  ــعه ملي به صنعت برق يادآور ش از صندوق توس
بايد از اين ظرفيت مناسب به خوبى استفاده كنيم و 
 ،CHP ،ــاخت نيروگاه هاى نو و تجديدپذير روند س
ــده، نيروگاه هاى حرارتى و  ــاى توليد پراكن نيروگاه ه
ــيكل تركيبى و ... را در صنعت برق كشور توسعه  س

دهيم.
ــتفاده  ــعاع با اعالم اين خبر بر لزوم اس رضا انجم ش
ــراى اجراى اولويت هاى در  از ظرفيت هاى موجود ب
ــوى وزارت نيرو در كتاب اول  نظر گرفته شده از س

تأكيد كرد. 
ــرو بايد از تمام  ــان اينكه وزارت ني ــعاع با بي انجم ش
ــراى برنامه ها و  ــود در جهت اج ــاى موج ظرفيت ه
ــتيابى به اهداف خود استفاده كند، اظهار داشت:  دس
ــى  ــاى كالن ــرو، برنامه ه ــاب اول وزارت ني در كت
ــت كه در اين راستا در بخشى از  ــده اس گنجانده ش
ــايل  ــا جلوتر از پيش بينى ها و در بعضى مس برنامه ه
ــتيم كه بايد با تالش بيشتر اين  از برنامه عقب هس

بخش ها را تنظيم كنيم تا به مرحله اجرا در بيايد. 
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مصارف خانگي اولويت نخست تأمين گاز زمستاني
ــانى شركت ملى گاز ايران با اعالم اين  مدير گازرس
كه 80 درصد سوخت مايع نيروگاه هاى كشور تامين 
ــده است خاطرنشان كرد: باقى اين ظرفيت نيز به  ش
زودى از سوى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
ــروى از برگزارى  ــد. محمدرضا غ تكميل خواهد ش
جلسات هماهنگى تأمين سوخت زمستانى نيروگاه ها 
ــرداد و گفت: 40  ــت و نيرو خب ــا حضور وزراى نف ب
ــور در نيمه نخست امسال در  درصد گاز توليدى كش
نيروگاه ها مصرف شد كه در زمستان با سوخت مايع 

جايگزين مى شود.
ــوخت بخش نيروگاهى  ــرد: براى تأمين س او تأكيد ك
ــود آمده و  ــن همه بخش ها به وج ــى الزم بي هماهنگ
ــوخت بخش نيروگاهى  ــال نيز تأمين س زمستان امس
ــود.  ــع) مطابق برنامه انجام مى ش ــوخت ماي (گاز و س

ــوخت نيروگاه ها  ــه بخش عمده س ــا بيان اين ك وى ب
ــود، ميانگين  ــل گرم با گاز طبيعى تأمين مى ش در فص
ــش ماه نخست امسال  مصرف گاز اين بخش را در ش
141 ميليون مترمكعب اعالم و اظهار كرد: اين رقم بنا 
ــرو تا 186 ميليون مترمكعب در  براعالم نياز وزارت ني
ــت. مدير گازرسانى شركت  ــته اس روز نيز افزايش داش
ــال  ــرد س ــى گاز ايران با بيان اين كه در فصول س مل
ــد برابر افزايش دارد و گاه تا  مصرف بخش خانگى چن
ــور در اين بخش مصرف مى شود،  68 درصد از گاز كش
ــركت  ــن گاز در اين بخش را مهم ترين وظيفه ش تأمي
ملى گاز ايران دانست. غروى گفت: با توجه به اولويت 
ــن گاز در بخش خانگى، گاز تحويلى به نيروگاه ها  تأمي
ــوخت مورد نياز آنها با  ــتان محدود و س در فصل زمس

ديگر فرآورده هاى نفتى تأمين و جبران مى شود. 
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 همه مشتركان برق كشور بيمه شدند

ــتركان برق بنا به  ــال جاري تمام مش از مردادماه س
حكم قانون تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند؛ گرچه 
ــارات ناشي از مشكالت شبكه  پيش از اين نيز خس
جبران مي شد اما اكنون جبران خسارت ها قانو مندتر 
شده اند. برق ايران همواره به دليل ضريب اطميناني 
ــايه قرار  ــورهاي همس ــتقبال كش كه دارد مورد اس
گرفته است. در ايران نيز براي رفاه و اطمينان بيشتر 
ــتركان، منازل تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند  مش
ــارت هايي كه صورت مي گرفت بيشتر  تا جبران خس
ــز در اين كار  ــيند و بيمه گرها ني ــه باور مردم بنش ب
ــركت برق هستند. هنوز بيمه گر امور  ياري دهنده ش
ــركت توانير  ــخص نشده اما ش ــتركان برق مش مش
ــت تا بزودي بيمه گر برق نيز  پيگير اين موضوع اس
مشخص شود. معاون هماهنگى توزيع شركت توانير 
با تاكيد بر ادامه روند جبران خسارت مشتركان برق 
ــتركان برق اظهار  ــته، در مورد بيمه مش مانند گذش
ــال جاري در  كرد: بر طبق ماده 58 قانون بودجه س
ــركت برق نيز مشتركان خود را  كنار شركت گاز، ش
ــاره به ادامه  بيمه مي كند. غالمرضا خوش خلق با اش
ــن بيمه گر تصريح كرد: در حال  مذاكرات براي تعيي
حاضر در مرحله تعيين بيمه گر هستيم؛ دوسه مرتبه 
ــت و در حال مذاكره  ــده اس ــا بيمه گرها مذاكره ش ب
ــده و به زودي كار به  ــتيم تا مسئله شفاف تر ش هس
ــت كه موضوع،  ــه بايد توجه داش ــد. البت نتيجه برس
ــرق كنار بحث  ــت چرا كه بيمه ب بحث جديدي اس
ــئله گاز  ــا كارهاي ما كمي با مس ــده ام گاز ديده ش
متفاوت است. وي در مورد ميزان پوشش بيمه تاكيد 
ــقف دارد و افزود:  ــارت س كرد كه ميزان جبران خس

ــتورالعمل هايي در اين زمينه  ــركت هاي بيمه دس ش
دارند. معاون هماهنگى توزيع شركت توانير با اشاره 
به شرايط بيمه مشتركين و مبلغ اخذ شده براي بيمه 
گفت: در قانون گفته شده كه از هر مشترك شهري 
ــترك روستايي 25 تومان در  50 تومان و از هر مش
ــر اين مبلغ،  ــود و با كس ــر ش هر قبض دوره اي كس
ــكالتي كه در خانه  ــتركين خانگي در مورد مش مش

پيش مي آيد، بيمه شوند. 
ــدن  ــوش خلق با تأكيد بر اين كه قبل از مطرح ش خ
ــكالت برق  ــي از مش ــارات ناش ــه، خس ــث بيم بح
ــط شركت برق جبران مي شد، اظهار  مشتركين توس
كرد: اكنون كارهاي الزم براي بيمه مشتركين انجام 
مي شود البته قبال اگر خسارتي از طرف شبكه ايجاد 

ــد، بررسي و در صورت ذيحقي مردم خسارات  مي ش
ــش اين كار  را جبران مي كرديم. در حال حاضر پوش
ــا كمك مردم  ــده و ما با اين اقدام، ب ــترده تر ش گس
ــكلي در داخل خانه اي رخ داد آن  مي توانيم اگر مش
ــش دهيم. وي با بيان اين كه جبران خسارت  را پوش
تحت پوشش بيمه فقط در صورتي امكان پذير است 
كه خسارت وارده ناشي از مشكل شبكه باشد گفت: 
ــارت عمدتا برمي گردد به مشكالتي كه  جبران خس
ــازل پيش مي آيد. معاون  ــه خاطر برق در داخل من ب
ــر گفت: ما درخدمت  ــركت تواني هماهنگى توزيع ش
ــتيم و اگر مشكلي پيش بيايد، همان گونه  مردم هس
ــائل رسيدگي مي كرديم، آن  كه پيش از اين به مس

را بررسي مي كنيم.

باور كنيد ميتوانيم با مديريت درست انرژى در خانه هاى خود ، خانه ديگر هموطنان را در سرماى زمستان 
پيش رو گرم نگه داريم 
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بر اساس تغييرات جديد در اطالعات فنى و موقعيت 
مكانى پروژه مسكن ويژه تهران در منطقه تهرانسر، 
ــا فروش امتياز و يا واحد  متقاضى حق واگذارى و ي
ــدارد. بنابراين گزارش، در  ــده را ن اختصاص داده ش
ــر ساخت واحدهاى مسكونى به روش  پروژه تهرانس
ــازه فلزى و قالب تونلى  صنعتى خواهد بود و نوع س
ــت. تعداد واحد در هر بلوك 10 و تعداد واحد در  اس

ــكونى است كه مقدار زيربناى  هر طبقه 2 واحد مس
مفيد 105 متر است. پيشتر اعالم شده اين واحدهاى 
مسكونى 115 متر خواهد بود. موقعيت مكانى پروژه 
ــاس و در اراضى مجاور  ــر بلوار گلها، بلوار ي تهرانس
شهرك هواپيمايى ياس خواهد بود. در پروژه تهرانسر 
تأكيد شده كه در اين پروژه عالوه بر تأمين انبارى و 
ــور، پاركينگ نيز احداث خواهد شد. همچنين  آسانس

متقاضى به هيچ وجه حق واگذارى و يا فروش امتياز 
و يا واحد اختصاص داده شده و يا مورد قرارداد را قبل 
ــويه حساب كامل ندارد. در صورت ثابت شدن  از تس
فروش يا عدم پرداخت اقساط تعيين شده پس از دو 
بار اخطار كتبى اداره كل مسكن و شهرسازى استان 
ــخ تلقى و مبالغ  تهران مى تواند قرارداد منعقده را فس
ــده را عينًا به طرف قرارداد مسترد نمايد.  دريافت ش

ــازان مسكن خوزستان  رييس انجمن صنفى انبوه س
ــازى  ــا بيان اين كه افزايش هزينه هاى ساختمان س ب
ــده است، گفت: در  ــاخت و ساز ش موجب كاهش س
ــاخت و  ــد اكثر پروژه هاى س ــورت ادامه اين رون ص
ــوند. ــانده مى ش ــه تعطيلى كش ــاختمان ب ــاز س س

ــا خبرنگار اقصادى  ــاعى فر در گفت وگو ب سياوش س
ــه   ــنا) - منطق ــجويان ايران(ايس ــزارى دانش خبرگ
خوزستان، اظهاركرد: در حال حاضر به طور متوسط 
ــاختمان حدود 30  ــاخت هر س ــازنده براى س هر س
درصد زيان را متحمل مى شود. وى افزود: در شرايط 

فعلى به دليل باال بودن نوسانات قيمتى انواع مصالح 
و خدمات ساختمانى، سازندگان نمى دانند كه هزينه 
ــود و هيچ برآورد  ــاختمان چقدر مى ش ــده س تمام ش
دقيقى از هزينه اتمام پروژه  نمى توانند داشته باشند.

ــتمزدهاى  ــا و دس ــرد: قرارداده ــاعى فر تصريح ك س
ــازى مربوط به نرخ سال 90 است و اين  ساختمان س
قراردادها متناسب با هزينه هاى فعلى ساختمان سازى 

نيست.
ــازان مسكن خوزستان،  رييس انجمن صنفى انبوه س
ــرخ ارز و به  ــانات ن ــه كرد: در حال حاضر نوس اضاف

ــاختمانى  ــع آن افزايش قيمت مصالح و خدمت س تب
ــاخت و ساز است، اين  عامل اصلى افزايش هزينه س
ــكل در تمام كشور وجود دارد و مختص اهواز و  مش

استان نيست.
ــد با  ــازان مجبورن ــازندگان و انبوه س ــت: س وى گف
ــاى قبلى كار را انجام دهند، به همين دليل  قرارداده
در حال حاضر ساختمان سازى براى سازندگان توجيه 
ــاير مشاغل اين گونه نيستند و  اقتصادى ندارد اما س
ــب با هزينه ها  ــاغل متناس ــاير مش قرارداد كار در س

وضعيت روز تغيير مى كند. 

ــركت آبفاى شهرك هاى غرب تهران  مديرعامل ش
ــمى  ــت رس ــازى درخواس گفت: وزارت راه و شهرس
ــكن ويژه  ــى بر تأمين آب 4400 واحد مس خود مبن
تهرانسر را به اين شركت ارائه كرد. حبيب اهللا براتى، 
ــركت  ــت به حوزه فنى ش با بيان اينكه اين درخواس
آبفاى شهرك هاى غرب تهران ارائه شده، تا بر روى 
ــود، افزود: اين 4400 واحد  آن كارهاى فنى انجام ش
مسكونى در حال حاضر ساخته نشده و دو سال طول 
ــدت فرصت تأمين آب  ــد، بنابراين در اين م مى كش
ــه كرد: در منطقه تحت  ــى خواهد بود. وى اضاف كاف
ــركت 200 هزار واحد مسكونى در حال  حوزه اين ش
ــه براى اين 200 هزار  ــت و هر اقدامى ك احداث اس
واحد مسكونى شده، براى اين 4400 واحد مسكونى 
ــهرها  نيز بايد انجام دهيم. براتى ادامه داد: حوزه ش

ــهرك هاى غرب تهران شامل منطقه 21 و 22  و ش
ــت، بنابراين  ــهريار اس ــه مالرد، قدس و ش و منطق
ــه 200 هزار  ــان مى دهد ك ــا در اين حوزه نش آماره
ــراى اين  ــت، ب ــكونى در حال احداث اس واحد مس
ــكن  ــكونى و 4400 واحد مس ــزار واحد مس 200 ه
ــركت آب منطقه اى فكرى  ويژه بايد با همكارى ش
ــركت آب و فاضالب شهرها و  ــود. مديرعامل ش ش
ــؤال  ــخ به اين س ــهرك هاى غرب تهران در پاس ش
ــكونى تا اواسط  ــده اين 4400 واحد مس كه گفته ش
ــود، گفت: اميدواريم  ــال آينده تحويل داده مى ش س
ــل دهند، بنابراين  ــه موقع اين واحدها را تحوي كه ب
ــكونى تحويل و تأمين اعتبار  اگر اين واحدهاى مس
ــعى خواهيم كرد آب اين واحدها را تأمين  ــود، س ش
كنيم. وى ادامه داد: وزارت راه و شهرسازى بايد پول 

ــكونى را تأمين اعتبار  تأمين آب اين 4400 واحد مس
ــود ميزان تأمين اعتبار  كند و هنوز در وضعيت موج
ــون وضعيت  ــت. براتى گفت: چ ــخص نيس آن مش
موجود با وضعيت گذشته تفاوت دارد و هزينه ها يك 
ــت، پس بايد توافقات جدى در  مقدار تغيير كرده اس
ــرد. به گفته وى، انعقاد قرارداد  وزارتخانه صورت گي
ــازى و نيرو انجام و  ميان دو وزارتخانه راه و شهرس
ــد. پيش تر مديرعامل  نتيجه آن به ما ابالغ خواهد ش
ــركت آب و فاضالب شهرها و شهرك هاى غرب  ش
ــازى  ــران اعالم كرده بود كه وزارت راه و شهرس ته
ــران به صورت  ــكن ويژه ته ــوز در خصوص مس هن
ــمى موضوعى را به آبفاى شهرها و شهرك هاى  رس
ــه اين واحدهاى  ــت ك غرب تهران اعالم نكرده اس
ــود. ــا و به چه تعداد احداث مى ش ــكونى در كج مس

ــتان اصفهان از افتتاح  ــازى اس مديركل راه و شهرس
ــكن مهر شهرى همزمان  30 هزار و 500 واحد مس
با سفر رييس جمهورى اسالمى ايران به اين استان 

خبر داد.
ــكن  ــود محمودزاده افزود: براى اين تعداد مس محم
ــهيالت از  ــارد تومان تس ــش از 750 ميلي ــر، بي مه
ــت. وى با بيان اينكه  ــده اس طرف دولت پرداخت ش
ــهيالت مذكور براى مواردى غير از هزينه زمين  تس

ــت، گفت: اين  ــات زيربنايى و روبنايى اس و تأسيس
ــكن در شهرهاى مختلف استان و بصورت  تعداد مس
ــاله، تعاونى ها و  ــده در قالب پروژه هاى 99س پراكن

خود مالكان است.
وى با بيان اينكه درمجموع بيش از 200 هزار واحد 
ــاخته مى شود،  ــتان اصفهان س ــكن مهر در اس مس
ــش از 93 هزار واحد  ــن تعداد، بي ــه كرد: از اي اضاف
ــكن مهر شهرى و روستايى تاكنون ساخته شده  مس

ــده اى از واحدهاى باقى مانده تا پايان  و بخش عم
ــيد. مديركل راه و  ــال به بهره بردارى خواهد رس س
ــرايط  ــتان اصفهان اظهاركرد: در ش ــازى اس شهرس
ــتان پاسخ گوى نياز است  فعلى، توليد مسكن در اس
ــكن مهر مى تواند در كمتر از  و هر واجد شرايط مس
ــل بگيرد. وى گفت: تا  ــش ماه واحد خود را تحوي ش
ــات زيربنايى واحد ها تكميل  موقعى كه تمام تأسيس

نشود، افتتاح مسكن مهر نخواهيم داشت.

تهران؛ اعالم جزييات مسكن ويژه تهرانسر، فروش امتياز ممنوع

خوزستان؛ ساختمان سازى افت مى كند

تهران؛ نامه رسمى وزارت راه براى تأمين آب مسكن ويژه تهران

اصفهان؛ افتتاح 30 هزار واحد مسكن مهر شهرى

ت

خ

ت
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ــه اتاق بازرگانى اصفهان گفت: در  عضو هيأت رييس
ــتان روزانه يك ميليون متر مربع سنگ توليد  اين اس
ــرتيپى افزود: سنگ توليد شده  مى شود. ابوالقاسم س
در استان اصفهان از نظر شرايط آب و هوايى با تمام 
كشورها تطابق دارد. به گفته وى، سنگ تراورتن در 
مناطق سردسير و سنگ مرميت در مناطق گرمسير 
ــود. عضو هيأت رييسه اتاق بازرگانى  استفاده مى ش
ــزار و 450 كارخانه  ــه يكه ــان اينك ــان با بي اصفه

سنگبرى در استان اصفهان فعال است، افزود: حدود 
44 هزار نفر در اين كارخانه ها مشغول به كار هستند.

ــنگ هاى مرمريت،  ــرتيپى اظهار داشت: انواع س س
ــتان اصفهان توليد  ــن، گرانيت و چينى در اس تراورت
ــنگ تراورتن يكى از  ــود. وى با بيان اينكه س مى ش
ــت كه در كشورمان  گونه سنگ هاى معروف دنياس
ــنگ در  ــود، افزود: باالترين منبع اين س توليد مى ش
ايران است. سرتيپى گفت: اين نوع سنگ، در شرايط 

آب و هوايى منهاى 40 درجه سانتيگراد نيز مقاومت 
ــه اتاق بازرگانى  ــد. به گفته عضو هيأت رييس مى كن
ــنگ توليد شده در ايران به پنج قاره دنيا  اصفهان، س
ــود. وى با بيان اينكه كيفيت سنگ هاى  صادر مى ش
ــيار بااليى است، اضافه كرد: قيمت  ايرانى در حد بس
ــا 35 درصد از  ــور حدود 30 ت ــنگ هاى توليد كش س

سنگ هاى اروپايى پايين تر است.

ــقف  ــتين واحد توليدى س كارخانه آذران تايل  نخس
هاى كاذب آكوستيكى (صدا بندى) كشور در بستان 
ــيد.اين  ــرقى به بهره بردارى رس ــاد آذربايجان ش آب
ــاحت 19هزار مترمربع  كارخانه كه در زمينى به مس
احداث شده، سقف هاى كاذب با قابليت جذب صوت، 

ــق حرارتى و ضد  ــاالى نور، عاي ــب انعكاس ب ضري
ــقف ها در سينماها  حريق توليد مى كند.اين نوع س
و تاالرهاى اجتماعات و كتابخانه ها كاربرد دارد.95 
ــد اين محصوالت  ــه كار رفته در تولي ــد مواد ب درص
ــت.با بهره بردارى  در كارخانه آذران تايل ايرانى اس

ــتقيم  ــن كارخانه براى 90هزار نفر به صورت مس اي
ــتقيم اشتغال ايجاد شد.احداث اين كارخانه  و غيرمس
هفت ميليارد ريال سرمايه گذارى داشته و محصوالت 
آن به هفت كشور آسيايى و اروپايى صادر مى شود.
توليدات اين كارخانه در جهان منحصر به فرد است.

ــقف  ــتين واحد توليدى س كارخانه آذران تايل  نخس
هاى كاذب آكوستيكى (صدا بندى) كشور در بستان 
ــيد.اين  ــرقى به بهره بردارى رس ــاد آذربايجان ش آب
ــاحت 19هزار مترمربع  كارخانه كه در زمينى به مس
احداث شده، سقف هاى كاذب با قابليت جذب صوت، 

ــق حرارتى و ضد  ــاالى نور، عاي ــب انعكاس ب ضري
ــقف ها در سينماها  حريق توليد مى كند.اين نوع س
و تاالرهاى اجتماعات و كتابخانه ها كاربرد دارد.95 
ــد اين محصوالت  ــه كار رفته در تولي ــد مواد ب درص
ــت.با بهره بردارى  در كارخانه آذران تايل ايرانى اس

ــتقيم  ــن كارخانه براى 90هزار نفر به صورت مس اي
ــتقيم اشتغال ايجاد شد.احداث اين كارخانه  و غيرمس
هفت ميليارد ريال سرمايه گذارى داشته و محصوالت 
آن به هفت كشور آسيايى و اروپايى صادر مى شود.
توليدات اين كارخانه در جهان منحصر به فرد است.

استاندار خراسان جنوبى گفت: با توجه به ارزيابى هاى 
ــتان در بخش ساخت  ــده هم اكنون اين اس انجام ش
ــرار دارد.  ــورى ق ــر در رتبه پنجم كش ــكن مه مس
ــوراى مسكن خراسان  ــيد در نشست ش قهرمان رش
ــتاوردهاى و  ــكن مهر يكى از دس جنوبى افزود: مس
ــم و دهم در خانه دار  ــات ارزنده دولت هاى نه اقدام

شدن مردم به ويژه اقشار كم درآمد جامعه است. وى 
ــئوالن و دست انداركاران ساخت  گفت: با تالش مس
ــان جنوبى از رتبه هشتم  ــاز مسكن مهر، خراس و س

كشورى در مرداد امسال به رتبه پنجم ارتقا يافت.
ــان جنوبى در ادامه از افتتاح بيش از  ــتاندار خراس اس
شش هزار واحد مسكن مهر در اين استان طى هفته 

جارى خبر داد و افزود: افتتاح طرح توسعه فرودگاه و 
پايانه استان از ديگر برنامه ها در اين هفته مى باشد.

ــكلى در بخش  ــم اينك هيچ مش ــه داد: ه وى ادام
ــرق، آب و تلفن  ــل گاز، ب ــات زيربنايى از قبي خدم

مسكن مهر در اين استان وجود ندارد.

مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران گفت: انتقال 
حدود 30 كيلومتر كابل به زير زمين با سرمايه گذارى 
ــركت قرار  ــتور كار اين ش 450 ميليارد ريال در دس
ــترش  ــينى افزود: با توجه به گس دارد. سيدزمان حس
ــرو از طريق  ــعه خطوط انتقال ني ــهر تهران، توس ش
ــختى است؛ از اين رو براى تأمين برق  هوايى كار س
مشتركان جديد و افزايش ضريب اطمينان شبكه از 
ــار قوى داخل زمين برق مورد  طريق كابل هاى فش
نياز را تأمين مى كنيم. وى ادامه داد: اين كابل ها كه 
ــال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى  در س
براى نخستين بار به دست متخصصان داخلى توليد 
شده است، از طريق كانال هايى كه در زير زمين حفر 

ــتر  مى كنيم، بدون ايجاد مزاحمت و با اطمينان بيش
برق را منتقل مى سازند. حسينى افزود: تفاوت اصلى 
ــبكه هوايى انتقال برق آن است كه  اين كابل ها با ش
ــيار كمترى از كابل هوايى دارند و  آسيب پذيرى بس
ــت  ــتند و اثرات زيس از قطعى كمترى برخوردار هس
ــت: كابل هاى  ــت. وى گف ــا ناچيز اس ــى آنه محيط
زير زمينى سبب كاهش تلفات، افزايش ضريب ايمنى 
ــبكه را  ــده و ضريب بهره ورى در ش و بهبود ولتاژ ش
ــت برق  ــينى افزود: سياس ــد. حس ــش مى دهن افزاي
منطقه اى تهران اين است كه خطوط جديدى را كه 
احداث مى كند، زير زمينى باشد و خطوط فرسوده اى 
ــد را نيز به زير زمين منتقل  ــازى دارن كه نياز به بازس

ــازد.مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران ادامه  س
ــت دار دولت و  ــكن مهر از پروژه هاى اولوي داد: مس
ــينى  ــت. حس وزارت نيرو و برق منطقه اى تهران اس
ــرق منطقه اى تهران  ــتحفاظى ب افزود: در حوزه اس
ــده  ــكونى پيش بينى ش ــدود 400 هزار واحد مس ح
ــراى توليد انرژى الكتريكى  ــتر هاى الزم ب كه ما بس
ــراى اين پروژه ها  ــبكه انتقال و فوق توزيع را ب و ش
ــازى اين بسترها  فراهم مى كنيم. وى گفت: آماده س
ــت كه  به حدود 450 ميليارد تومان اعتبار نيازمند اس
ــده و در حوزه  ــروع ش اقدامات اوليه در اين زمينه ش
ــركت هر جا مسكن مهر به بهره  استحفاظى اين ش
ــيده، برق مورد نياز آن تأمين شده است.  بردارى رس

اصفهان؛ توليد روزانه يك ميليون مترمربع سنگ در اصفهان

 تبريز؛ بهره برداري از نخستين كارخانه توليد سقف كاذب آكوستيك

 تبريز؛ بهره برداري از نخستين كارخانه توليد سقف كاذب آكوستيك

خراسان جنوبى؛ رتبه پنجم ساخت و ساز مسكن مهر

تهران؛ انتقال 30 كيلومتر از شبكه برق به زير زمين
ن ها
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 اشاره: نهاد تحقيقاتي مجلس شوراي اسالمي با اليحه پيشنهادي وزارت نيرو 
و دولت مبني بر گرفتن عوارض بيشتر از مشتركان پرمصرف برق مخالفت كرد. 
اين مخالفت كارشناسي است و بديهي است ممكن است در صحن علني مجلس 
ــد و قانوني شود، اما آنچه  ــده با اصالحاتي در آينده به تصويب برس اليحه يادش
ــت به ويژه براي مخاطبان نشريه پنجره ايرانيان، اين است كه پيش از  مهم اس
اين عنوان شده بود در صورت نهايي شدن و اجراي قانون برآمده از اين اليحه، 
ــتركان پرمصرف برق گرفته خواهد شد، صرف سرمايه گذاري در  پولي كه از مش
ــد و از سوي ديگر انگيزه اي خواهد  زمينه انرژي هاي نو و تجديد پذير خواهد ش
ــز پژوهش هاي مجلس  ــود. يافته هاي مرك ــد مصرف برق ش ــود تا مانع از رش ب
ــوراي اسالمي نشان مي دهد كه منابع ناشي از اجرايي اين اليحه نه تنها زياد  ش
ــد. هدف دولت از ارائه  ــد بود بلكه به نارضايتي اجتماعي منجر خواهد ش نخواه
ــدي بر اين اليحه دارد و  ــه چه بود و بازوي تحقيقاتي مجلس چه نق ــن اليح اي
مهمتر اينكه شما خوانندگان پنجره ايرانيان چه پيشنهادي براي كاهش مصرف 
ــاختمان هاي مسكوني داريد؟ اين گزارش را بخوانيد و نظرات خويش  برق در س

را با تحريريه نشريه خودتان در ميان بگذاريد.

 توجيه دولت براي گرفتن عوارض بيشتر
ــاس ماده  (62)  قانون  ــت براى اين اليحه تأكيد دارد: براس ــه توجيهى دول مقدم
ــى از مقررات مالى دولت، وزارت نيرو مكلف به خريد تضمينى برق  تنظيم بخش
توليدى از منابع تجديد پذير  (برق تجديدپذير)  توسط بخش غير دولتى با نرخ هاى  
ــارى و  (900) ريال در  ــاعات اوج بار و ميان ب ــر كيلو وات در س ــال ب (1300)  ري
ــال هاى بعد از 1387 نيز  ــت. البته  اين اعداد در س ــده اس ــاعات كم بارى ش س
ــد فراموش كرد كه قيمت  ــت. اما نباي ــاس فرمول مصوب افزايش يافته اس براس
ــراى قانون  ــود (حتى پس از اج ــط دولت پرداخت مى ش ــروش برقي كه توس ف
هدفمندى يارانه  ها) تفاوت فاحشى با قيمت هاى مذكور دارد و اين در حالى است 
ــرخ تكليفى خريد تضمينى برق تجديدپذير  ــه تامين مابه التفاوت اين نرخ ها (ن ك
ــق اهداف اصل 44 قانون  ــى و قيمت فروش برق ) براى تحق ــش غيردولت از بخ

ــى ، قانون هدفمند كردن يارانه ها و چشم انداز توليد (5000) مگاوات انرژى  اساس
ــت. اين دليل  ــعه ضرورى اس تجديدپذير و ماده (126) قانون برنامه پنجم توس

دولت است براي ارائه اليحه. اما پيشنهاد رسمي دولت چيست؟
ــنهاد را داده است كه: وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت   دولت اين پيش
ــده مبلغ  (20)  ريال به  ــاعت برق فروخته ش بهاى برق، به ازاى هر كيلووات س
ــتركان برق كه  ــوان عوارض برق تجديد پذير در قبوض مربوط درج و از مش عن

خارج از الگوى مصرف تعيين شده ، مصرف مى كنند،  دريافت كند.
وجوه حاصله به حساب شركت توانير واريز و عين وجوه دريافتى با قابليت امكان 
ــده يا يارانه  ــت پرداخت به عنوان وجوه اداره ش ــنوات بعد صرفا باب انتقال به س
ــهيالت و يا بهاى خريد تضمينى برق از منابع انرژى هاى تجديدپذير  ــود تس س
ــود و منابع مذكور به عنوان درآمد  از بخش هاى تعاونى و خصوصى هزينه مى ش

شركت هاى ذى ربط محسوب نمى شود.

 داليل مركز پژوهش ها براي مخالفت با پيشنهاد دولت
ــت، موضوع اصالح  ــخص اس ــه در قانون هدفمندى يارانه ها مش ــاس آنچ براس
ــاير ...  ــتركان صنعتى ، تجارى، خانگى عمومى و س الگوى مصرف در مورد مش
ــده، بلكه صرفا براى مشتركان برق خانگى تعريف شده است. بنابراين  تعرف نش
اگر هدف دولت براى تمام بخش هاى مصرف كننده باشد كه در پاره اى از موارد 
ــت كه قابل تحمل است.  وليكن آمار  اثر گذارى فوق العاده در اقتصاد خواهد داش
ــال 1390،  تعداد  ــوى وزارت نيرو نشان مى دهد در س ــده از س ــمى  منتشر ش رس
ــتركين برق 27 ميليون 164 مشترك بود كه از اين ميزان22 ميليون و 214  مش
ــال 1390، كل  ــكيل مى دهند. همچنين در س ــترك خانگى تش هزار آنها را مش
ــت كه از اين  ــاعت بوده اس ــزان فروش برق معادل 188 ميليارد كيلووات س مي
ميزان،  مصرف بخش خانگى 58 هزار و 913 ميليارد كيلووات ساعت بوده است. 
بنابراين بر اساس اين آمار رسمى  حدود 31 درصد از برق به فروش رفته،  توسط 
ــت. حال اگر حتى حداكثر 50 درصد  ــده اس ــتركان برق خانگى، مصرف ش مش
ميزان برق مصرفى خانگى توسط مشتركان پرمصرف، مصرف شده باشد، ميزان 

مركز پژوهش هاي مجلس اليحه پيشنهادي دولت را به نقد كشيد 

مخالفت با عوارض بيشتر ازمشتركان پرمصـرف برق
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ــد. بنابراين  ــوارض مورد نظر اليحه حدود حداكثر 58 ميليارد تومان خواهد ش ع
ــزار ميليارد تومان يارانه  ــد حداكثر 58 ميليارد تومانى در مقابل 8 ه ــب درآم كس
ــود،  ارزش ايجاد نارضايتى در بخشى از  ــوخت كه به اين وزارتخانه داده مى ش س
ــش 1تا2درصدى از تلفات  ــت مى تواند با كاه ــتركين خانگى را ندارد و دول مش
ــتر از اين مبلغ براى تأمين  ــور،  مبالغى به مراتب بيش ــبكه برق كش موجود در ش
ــاس گزارش  ــب نمايد. بر اس بودجه وزارت در بخش انرژى تجديد پذير نيرو كس
توانير ميزان توليد برق در سال 1390 ، معادل 240 ميليارد كيلووات ساعت بوده 
است. پيش از اين اشاره شده كه از اين مقدار 188 ميليارد كيلووات فروش  رفته 
ــاعت است كه بيانگر  ــت. در واقع ميزان تلفات معادل 52 ميليارد كيلووات س اس
ــبكه توزيع است.  ــور به خصوص ش ــبكه كش حدود 22 درصد تلفات برق در ش
ــبكه طبيعى است لكن 22درصد، رقم  ــود كه وجود تلفات در ش البته تاكيد مى ش
غيرمنطقى است كه با اعمال مديريت تخصصى و توانمند مى توان درصد تلفات 

را حداكثر به 10تا12 درصد رساند

 كاهش تلفات به ميزان معقول
ــاعت برق حاصل از 12 درصد  ــى از فروش 28/8 ميليارد كيلووات س درآمد ناش
ــاليانه بالغ بر 12 هزار  ــاعت 450 ريال،  س كاهش تلفات به قيمت هر كيلووات س
و 960   ميليارد ريال خواهد شد كه مى تواند هزينه اصالحات شبكه و كمك به 
ــوي ديگر صرفه جويى ديگرى  ــرى هاى مالى برق را جبران كند. از س تأمين كس
ــد عدم نياز  ــور حاصل خواهد ش ــه از محل حذف 12 درصدى تلفات برق كش ك
ــت  ــدود 7,800 مگاوات نيروگاه جديد براى جبران اين تلفات اس ــيس ح به تأس
ــور در سال 1390، حدود 65673 مگاوات بوده  ( ظرفيت كنونى نيروگاه هاى كش
ــى از تلفات كه مى تواند به  ــران تلفات موجود از بروز بخش ــت) تاعالوه بر جب اس
ــا در نظر گفتن حدود  ــود جلوگيرى نمايد. ب ــاد ظرفيت جديد هم تحميل ش ايج
ــرمايه گذارى براى ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه مالحظه  هزار دالر نياز س
مى شود كه كشور براى ايجاد چنين ظرفيتى حداقل نياز به سرمايه گذارى بيش از 
8/7 ميليارد دالر خواهد داشت كه با كاهش تلفات، اين نياز برطرف خواهد شد. 
ــود بنابراين 156 هزار   ــعير هر دالر 20 هزار ريال منظور ش همچنين اگر نرخ تس

ميليارد ريال هزينه سرمايه گذارى است كه صرف اين ميزان تلفات مى شود.

 دردسرهاي خودكفايي صنعت برق
ــد،  ولى  ــر انرژى هاى نو) در ايران نمى توان خود كفا باش ــت برق  (با تأكيد ب صنع
ــى دقيق و عملى تعرفه گذارى و كاهش وابستگى اين صنعت  دولت بجاى بررس
به يارانه هاى فوق العاده حجيم ،  اغلب با صدور دستورالعمل هاى غير معمول ، فقط 
مشتركان خانگى و بخش عمومى  را هدف قرار مى دهند كه اين روش نارضايتى 
زيادى را به دنبال مى آورد ، ضمن اينكه درآمد زيادى هم براى وزارت نيرو ايجاد 
ــراى مصارف باالتر از الگوى مصرف به  ــد.در عين حال ضرايب جريمه ب نمى كن
ــت و مشخص نيست چرا  ــده اس ــبه و در نظر گرفته ش صورت غيرعلمى  محاس
ــود  (مانند همين 20 ريال كه در متن  ــبه ارائه مى ش اعدادى مختلف بدون محاس
اليحه حاضر آمده است). تعرفه گذارى در صنعت برق احتياج به تجديد نظر كلى 
ــى از مصرف كنندگان خانگى و عمومى  نمى توان نعمت  ــار به بخش دارد و با فش
ــاى تجديد پذير را از بحران مالى كه آن را تهديد مى كند، نجات  ــرق يا انرژى ه ب
داد  به ويژه اينكه  قيمت پله هاى باالى مصرف خانگى در ايران بسيار گران تر از 

بعضى از كشورهاى اروپايى است.

 7 ايراد كارشناسي بر پيشنهاد دولت
ــق مفاد ماده (126) قانون  ــه هدف از تنظيم اين اليحه تحق ــه اليح 1. در مقدم
ــت كه ماده مدذكور هيچ  ــده است.اين در حالى اس ــعه ذكر ش برنامه پنجم توس
ــته و درباره شناسايى و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و  ارتباطى به برق نداش

گاز در سراسر كشور است.
ــه انعقاد قراردادهاى بلند  ــعه ب ــد «ب» ماده (133) قانون برنامه پنجم توس 2. بن

ــو و انرژى هاى پاك با  ــد تضمينى برق توليدى از منابع انرژى هاى ن ــدت خري م
اولويت خريد از بخش هاى خصوصى و تعاونى اختصاص دارد. در حالى كه مهلت 
اجراى ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه سپرى شده و ماده تنفيذى نيز براى 
آن وجود ندارد در مقدمه اليحه به آن استناد شده است. در صورتى كه طبق مفاد 
ــعه قيمت خريد برق حال از منابع  بند «ب» ماده (133) قانون برنامه پنجم توس
ــاى نو انرژى هاى پاك عالوه بر هزينه هاى تبديل انرژى در بازار رقابتى  انرژى ه
ــاليان ارزش وارداتى يا صادراتى  ــرى بازار برق،  با لحاظ متوسط س شبكه سراس
ــار آالينده ها و ساير موارد به تصويب  ــوخت مصرف نشده،  بازدهى،  عدم انتش س

شوراى اقتصاد مى رسد.
ــاعت)  مورد ادعا از سوى  ــده برق  (هر كيلووات س 3. از آنجايى كه قيمت تمام ش
شركت توانير با قيمت هاى تمام شده برق تعيين شده از سويى سازمان حسابرسى 
اختالف دارد،  محتمل است كه در پس اين پيشنهاد جبران اين مابه التفاوت مورد 
ــد.  به ويژه كه اساسا با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه ها، آن هم با  نظر باش

عنايت به تبصره ذيل بند«ج»، از هر طريق به مصلحت نيست.
ــردن يارانه ها،  وزرات نيرو  ــاده (1) قانون هدفمند ك ــاس تبصره «1» م 4. بر اس
ــاز به برقرارى قيمت هاى ترجيحى با لحاظ مناطق جغرافيايى،  نوع، ميزان و  مج
زمان مصرف است و با اختيار تامى  كه در قيمت گذارى دارد نياز به مجوز خاص 
ــت. ضمن اينكه  ــتركين پر مصرف نيس براى افزايش قيمت و دريافت آن از مش
ــعه اجازه افزايش قيمت براى بخشى  بند «ح» ماده (133) قانون برنامه پنجم توس

از مشتركين پر مصرف را صادر كرده است.
ــوارض و ماليات ها از مصرف كنندگان  ــر ارزش افزوده انواع ع ــون ماليات ب 5. قان
ــام  ــون جمع كرد. اين گونه لوايح مجددا با برقرارى انواع و اقس ــل يك قان را ذي
ــر ارزش افزوده را  ــون ماليات ب ــدگان عمال اهداف قان ــوارض بر مصرف كنن ع

مخدوش كرده و تشتت در قانونگذارى را افزايش مى دهد.
ــى از  ــه مورد مصرف متفاوت براى درآمد هاى ناش ــالف عنوان اليحه س 6. برخ
اليحه پيش بينى شده است كه مشخص نيست چه سهمى  از آن قرار است صرف 

خريد برق از عرضه كنندگان تعاونى و خصوصى برق از منابع تجديدپذير شود.
7. جمله «منابع مذكور به عنوان درآمد شركت هاى ذيربط محسوب نمى شود» با 
هدف معافيت مالياتى اين گونه درآمد ها در اليحه گنجانده شده كه همانند موارد 
مشابهى كه در ساير قوانين نيز وجود دارد براى اين موضوع كافى نبوده و باعث 

چالش با سازمان امور مالياتى خواهد شد.

 نتيجه گيرى: دولت به فكر سرمايه گذاري باشد
ــت كه  ــن گونه نتيجه گيري كرده اس ــاي مجلس در نهايت اي ــز پژوهش ه مرك
ــدارد و كمك به توليد انرژى از منابع  ــن ماده واحده به خودى خود،  ايرادى ن مت
تجديدپذير بايد همواره در تمام برنامه هاى دولت جمهورى اسالمى  ايران منظور 
ــده و نارضايتى كه ممكن است در  ــود ليكن عددى كه در متن اليحه ارائه ش ش
ــه از اين ميزان  ــود آورد و همچنين درآمدى ك ــكار عمومى  به وج ــى از اف بخش
ــود ، آورده ناچيزى است كه براى حل مشكالت،  اتفاق قابل  عوارض عايد مى ش

توجهى ، رخ نخواهد داد.
ــنهادى آن  در حين حال هرگونه تصميم گيرى در خصوص برقرارى عوارض پيش
ــت. باالخص كه در  ــم خارج از قانون هدفمند كردن يارانه ها مورد تجويز نيس ه
ــرف و باالتر از آن مصرف  ــتركينى كه خارج از الگوى مص حال حاضر كليه مش
نمى نمايند، با نرخ هاى اعمال شده در قبوض مبالغ بيشترى را بابت برق مصرفى 
ــى از درآمدهاى فوق  ــت چه بخش ــخص نيس پرداخت مى كنند. ضمن اينكه مش
ــرف خريد برق از عرضه كنندگان تعاونى و خصوصى برق از منابع تجديدپذير  ص
ــنهاد مى شود  ــود و پيش ــد. بنابراين تصويب اليحه فوق توصيه نمى ش خواهد ش
ــع الزم و كافى جهت  ــال 1392 مناب ــود در اليحه بودجه س به دولت توصيه ش
سرمايه گذارى در استفاده از منابع تجديدپذير را منظور نموده و ارائه كند و كسب 
ــدف اين اليحه در  ــارد تومانى از محل اجراى ه ــده 50 ميلي مبلغ پيش بينى ش

بهترين حالت هم نمى تواند مشكل موجود را مرتفع سازد.



ــط  ــاره به اين كه متوس ــر نيرو با اش ــام وزي قائم مق
ــت بر ضرورت  ــور 300 روز اس روزهاي آفتابي كش
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير به جاي انرژي هاي 
فسيلي تأكيد كرد. دكتر ذبيحي در مراسم راه اندازي 
ــيدي در 17 دانشگاه و  همزمان نيروگاه هاي خورش
مركز پژوهشي كشور، اظهار كرد: با توجه به كاهش 
ــش آالينده هاي محيط  ــيلي و افزاي انرژي هاي فس
ــتفاده از انرژي هاي نو و تجديد  ــت، نيازمند اس زيس

پذير در كشور هستيم.
وي افزود: وزارت نيرو به عنوان متولي اصلي تأمين 
ــور از دو دهه پيش، فعاليت هاي  انرژي مورد نياز كش
ــت؛ اما رسيدن به  خود را در اين زمينه آغاز كرده اس
شرايط مطلوب در استفاده از انرژي هاي تجديد پذير 
ــاير  ــيلي نيازمند همكاري س به جاي انرژي هاي فس
ــت. قائم مقام وزير نيرو تصريح كرد: با  بخش ها اس
ــتم برق در كشور و  توجه به ضرورت پايداري سيس
مزيت انرژي هاي تجديد پذير در به كارگيري پراكنده 
ــيار براي  ــتفاده از انرژي هاي نو بس و منطقه  يي، اس
ــان كرد:  ــود. ذبيحي خاطرنش ــور مفيد خواهد ب كش
ــور 300 روز است كه  ــط روزهاي آفتابي كش متوس
ــت؛ بنابراين بايد  ــش برابر كشورهاي اروپايي اس ش
ــتفاده را كرد  ــترين اس از اين ظرفيت خدادادي بيش
چرا كه كشورهاي اروپايي درصدد استفاده از انرژي 
ــيد از صحراهاي آفريقا براي تأمين برق مورد  خورش

نياز خود هستند.  
ــون هماهنگي  ــق، رييس كان ــه، دكتر توفي در ادام
صنعت سلول هاي خورشيدي با بيان اين كه در حال 
حاضر 61 كانون هماهنگي دانش و صنعت در كشور 
ــا ارتباط بين  ــت: در اين كانون ه ــتند، گف فعال هس
محقق و صنعتگر به عنوان دو عامل اصلي دانشگاه 
ــت كه در  ــود. اين در حالي اس و صنعت برقرار مي ش
گذشته اداره هاي ارتباط دانشگاه و صنعت يا صنعت 
با دانشگاه به دنبال ارتباط بين دو وزارتخانه جهت 

تعامل بيشتر با يكديگر بوده است. وي با بيان اين 
كه در حال حاضر 78 درصد انرژي مورد نياز دنيا از 
سوخت هاي فسيلي تأمين مي شود، گفت: 19 درصد 
انرژي مورد نياز هم از انرژي هاي تجديد پذير و 2,8 

درصد ديگر از انرژي هسته يي تأمين مي شود. 
ــگاه مواد و انرژي در خصوص مزاياي  رييس پژوهش
ــيدي نسبت به ساير انرژي هاي موجود  انرژي خورش
ــه روز تابش  ــرد: چنانچه س ــان ك در دنيا، خاطرنش
ــيد در كل دنيا را بتوان جذب كرد معادل كل  خورش
ــوخت هاي موجود در درون زمين است، همچنين  س
پيش بيني مي شود اگر 40 روز انرژي خورشيد جذب 
ــرن كل دنيا  ــادل مصرف يك ق ــود مع و مصرف ش

خواهد بود.
همچنين دكتر فرهنگي، مجري نيروگاه خورشيدي 
ــه ذخاير نفتي، انرژي  ــگاه تهران با بيان اين ك دانش
ــال آينده بشر را تامين خواهند  مورد نياز 30 تا 40 س
ــوي ديگر ذخاير نفتي كه با فناوري  كرد، گفت: از س
ــرفته و گران قابل دستيابي خواهند بود، مصرف  پيش
ــن خواهند كرد كه  ــر را تأمي ــل ديگر از بش يك نس
ــده در قاره آمريكا قرار دارند؛  اين ذخاير به طور عم
ــتفاده از انرژي هاي تجديد پذير  بنابراين ضرورت اس

نسبت به گذشته احساس مي شود.
ــروژه گفت:  ــداف اجراي اين پ ــوص اه وي در خص
ــردي براي  ــاخص هاي عملك ــت آوردن ش ــه دس ب
نيروگاه هاي خورشيدي شهر تهران، توليد داده هاي 
ــتگاه  واقعي براي تحليل هاي اقتصادي و ايجاد ايس
آزمايشگاه براي پژوهش در زمينه انرژي خورشيدي 
ــيدي در  ــداف راه اندازي نيروگاه خورش ــه اه از جمل
ــتا تا  ــت. وي افزود: در اين راس ــگاه تهران اس دانش
ــي براي  ــون مركز جمع آوري داده هاي هواشناس كن
ــيد و مركز نمايش و ثبت  تعيين ميزان تابش خورش
ــگاه  داده هاي نيروگاه 20 كيلو وات فتو ولتائيك دانش

تهران ايجاد شده است. 

سهم انرژى خورشيدى همچنان پايين

ــگاه رازى  ــيدى دانش ــروگاه خورش ــروژه ني مدير پ
ــيدى مى تواند سهم  ــاه گفت: انرژى خورش كرمانش
ــن كند. دكتر  ــور را تأمي ــده اى از نياز انرژى كش عم
ــى  ــى مهندس ــتاديار گروه آموزش ــى، اس فرزاد ويس
ــى دانشگاه رازى  ــكده فنى و مهندس مكانيك دانش
ــيدى  ــروگاه خورش ــروژه ني ــرى پ ــاه و مج كرمانش
ــم افتتاح اين نيروگاه، اظهار  دانشگاه رازى در مراس
ــرفت  ــرد: انرژى يكى از مهم ترين عوامل در پيش ك
ــعه جوامع است و توجه به منابع پاك و انرژى  و توس

تجديدپذير ضرورى است. 
ــش روز افزون نياز به انرژى از يك  وى افزود: افزاي
ــيب ها و تهديدات روزافزونى كه استفاده  طرف و آس
ــيلى به طبيعت و محيط  ــى رويه از انرژى هاى فس ب
زيست وارد كرده و مى كند، لزوم توجه به منابع پاك 
ــاخته  و تجديدپذير انرژى را بيش از پيش مطرح س
است. ويسى اظهار كرد: كشور ما نيز با وجود داشتن 
ــار، از اين قاعده مستثنى نيست.  منابع فسيلى سرش
ــيدى  ــان انرژى هاى تجديدپذير، انرژى خورش از مي
ــور از تابش  ــه بهره مندى قابل توجه كش ــا توجه ب ب
ــهم عمده اى در توليد انرژى  خورشيدى مى تواند س
ــتاديار گروه آموزشى  ــد. اين اس ــته باش ــور داش كش
مهندسى مكانيك دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه 
ــران در منطقه اى  ــور اي ــاه افزود: كش رازى كرمانش
ــده كه به لحاظ دريافت انرژى خورشيدى در  وارد ش
ــا قرار دارد. وى  ــن نقاط جهان در باالترين رده ه بي
ــيدى در ايران  ــان كرد: ميزان تابش خورش خاطرنش
ــاعت بر متر مربع  ــن 1800 تا 2200 كيلو وات س بي
در سال تخمين زده شده كه باالتر از ميزان متوسط 
جهانى است. مدير پروژه نيروگاه خورشيدى دانشگاه 
ــيدى مى تواند  ــاه گفت: انرژى خورش رازى كرمانش

سهم عمده اى از نياز انرژى كشور را تأمين كند. 

روزهاي آفتابي در ايران، شش برابر اروپا 
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1. چرا  پروفيل سيندژ را انتخاب كرده ايد؟

ــيندژ به دليل كيفيت باالى اين محصول  مديرعامل كارخانه عبيدى: انتخاب پروفيل س
ــابه داخلي و خارجي و داشتن استاندارد ها و ضمانت هاى  ــه با پروفيل هاى مش در مقايس

الزم است.
ــناختى كه از اين محصول پس از  ــا: با توجه به كيفيت و ش مديرعامل نوين پنجره تيس
تحقيقات و استفاده  از نظرات ديگر توليد كنندگان حاصل شد، از اين پروفيل براي توليد 

در و پنجره  استفاده مي كنيم.
ــترده  ــركت پنجره عايق كوير پس از تحقيقات گس مديرعامل پنجره عايق كويريزد: ش
ــد داخلى به علت دارا بودن كيفيت باال و قيمت   ــت انتخاب يكى از پروفيل هاى تولي جه

مناسب، پروفيل سيندژ  را جهت ساخت و توليد محصوالت خود برگزيده است.
مديرعامل پايا پنجره: در سال 1389 پس از دو سال مصرف پروفيل تركيه اي چهار حفره 
ــكت دار سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه بايد از يك برند معتبرتري استفاده كنيم  گس
ــيندژ را  به دليل برترى از لحاظ قيمت مناسب، كيفيت برتر،  به همين منظور پروفيل س
ــاختمان (جهت  ــگي و مهمتر از همه دارا بودن تائيديه مركز تحقيقات س خدمات هميش
ارائه به انبوه سازان)  و سرانجام ارائه بيمه نامه ده ساله (جهت ارائه به شركت هاى تعاونى 
ــخيص داده ايم و همواره از اين برند براي توليد در و پنجره  ــكن) گزينه مناسب تش مس

بهره مند مي شويم.
مديرعامل گروه صنعتى قويدل: خيلي صادقانه بگويم علت انتخاب سيندژ كيفيت خوب، 

بيمه نامه مطمئن و گواهينامه معتبر  بوده و هست و خواهد بود.
ــيرجان: يكى از اهداف شركت برنا صنعت در راستاى توليد درب و  مجتمع برناصنعت س
ــت و براى تحقق  ــره دو جداره ارائه محصول با كيفيت باال و عمر طوالنى بوده اس پنج
اين امر استفاده از پروفيل مرغوب در راس كار قرار دارد. به همين خاطر بعد از تحقيقات 
ــيندژ گرفته شد. اين شركت طى مدت زمان همكارى  الزم تصميم بر انتخاب پروفيل س
ــت كه تنها با اين روش مى تواند بازار را  ــيندژ به اين نتيجه رسيده اس ــركت س خود با ش

حفظ كرده و به آينده اميدوار بود.

2. مزيت پروفيل سيندژ يا ديگر پروفيل هاى داراي كيفيت  توليد داخل را 
نسبت به پروفيل هاى وارداتى در چه مى بينيد؟

ــتاندارد و مركز تحقيقات  ــيندژ داراى تٌاييديه اس ــل كارخانه عبيدى: پروفيل س مديرعام

: 6 توليـد كننـده در و پنجـره  اشـاره 
يـو پـي وي سـي كـه از پروفيل هـاي 
توليـدي شـركت زريـن بنـا پارسـيان 
يـا همـان سـيندژ اسـتفاده مي كنند در 
اظهارنظرهاي جداگانه به پرسـش هاي 
خبرنگار پاسـخ دادند.عمده پاسـخ هاي 
ارائـه شـده نشـان از رضايـت آنهـا از 
كيفيـت و خدمـات پروفيل سـيندژ دارد. 
از ايـن 6 توليدكننـده در و پنجره يو پي 
وي سي دوجداره پرسيديم علت انتخاب 
پروفيل سيندژ چه بوده و چه مزيت هايي 
نسـبت به ديگر پروفيل هاي توليد داخل 
و خـارج كشـور دارد؟ چـه انتظاراتي را 
از سـيندژ دارنـد و چه خدماتـي را طلب 
مي كننـد.  پاسـخ هاي  مهندس رسـول 
برناصنعت سـيرجان،  نـادرى، مجتمـع 
آقـاى مهندس مهدي قويدل، مديرعامل 
گـروه صنعتى قويـدل، مهنـدس انوش 
عبيـدى،  كارخانـه  مديرعامـل  عبيـدي 
مهندس سهراب شـوكت يار مديرعامل 
پايـا پنجره، مهندس سـيد رضـا اخوان 
دستمالچي مديرعامل پنجره عايق كوير 
يزد و مهندس محسن نجفى مديرعامل 
شـركت نوين پنجره تيسا را در گزارش 
ويـژه پنجـره ايرانيـان بخوانيـد كـه با 
مشاركت روابط عمومي شركت زرين بنا 

پارسيان تهيه شده است.

مشتريان شركت زرين بنا پارسيان (سيندژ) نظر دادند

انتخاب سيندژ؛ انتخاب كيفيت 
خدمات از  اطمينــــان  و  Syndej
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مسكن و شهر سازى بوده كه مورد اعتماد  سازندگان در  و پنجره و بالطبع مصرف 
ــت. ليكن پروفيل هاى وارداتى به دليل نداشتن گواهى نامه هاى  كننده نهايى اس
ــاهد  ــراً فاقد كيفيت مطلوب بوده و تغيير رنگ داده و در برخى موارد ش الزم اكث

شكست پروفيل نيز بوده ايم.
مديرعامل شركت نوين پنجره تيسا: چسبندگى عالى پس از جوش ، استحكام و 
ــفتى پروفيل، رنگ سفيد شفاف متداوم و قيمت مناسب مزيت پروفيل سيندژ  س

است.
ــال حاضر از مواد  ــيندژ در ح ــركت س مديرعامل پنجره عايق كويريزد: ببينيد ش
اوليه بسيار با كيفيت (طبق استاندارد Ral) جهت توليد پروفيل استفاده مي كند، 
ــتن گواهى نامه مركز  ــور ملزم به داش ــن اينكه پروفيل هاى توليد داخل كش ضم
تحقيقات ساختمان و مسكن مى باشد و خوشبختانه پروفيل سيندژ موفق به اخذ 
ــده است كه اين گواهى نامه براى توليدات داخلى خود نشانگر  اين گواهى نامه ش

كيفيت و برترى آنها نسبت به رقباى خارجى مى باشد.

ــه ديگر پروفيل ها اين  ــيندژ ب ــل گروه صنعتى قويدل: مزيت پروفيل س مديرعام
است كه هم از نظر شكل و رنگ بهتر است و هم هميشه در دسترس است، اما 
براى دسترسى بر پروفيل هاى خارجى هم دوندگى زياد الزم است و هم بودن يا 

نبودن آن در بازار دردسر ساز است.
ــب  ــيرجان: با توجه به اينكه مصرف كنندگان قيمت مناس ــع برناصنعت س مجتم
ــيارى از واردكنندگان  ــفانه هم اكنون بس ــم مى خواهند، متأس ــت را با ه و كيفي
ــازار را رقم زده اند كه نيازمند كنترل  ــالم در ب پروفيل هاى بى كيفيت، رقابت ناس
ــت. پروفيل سيندژ  از آنجايى كه توليد داخل ايران بوده و سازگارى با  ــتر اس بيش
آب و هواي ايران در توليد آن در نظر گرفته شده است، در مقايسه با پروفيل هاى 

خارجى از مرغوبيت بيشترى برخوردار مى باشد.

3. مقاطـع جديد سـيندژ(قاب بازسـازى و زهـوار 18ميليمتر)چه 
ميزان براى شـما كارآيى خواهد داشـت و چه تأثيرى در افزايش 

تعداد مشتريان خواهد گذاشت؟
مديرعامل كارخانه عبيدى: اصوًال پروفيل سيندژ با توجه به نياز بازار ايران نسبت 
ــه نوآورى و توليد مقاطع جديد و به روز اقدام كرده كه اين مطلب باعث متنوع  ب

شدن امكانات براى بازسازى و تغييرات در ساختمان هاى قديمى نيز مى شود.
ــركت نوين پنجره تيسا: با توجه به توليدكنندگان پروفيل بسيار در  مديرعامل ش
ــور، لزوم توليد كليه مقاطع پروفيل ضرورى به نظر مي رسيد تا بتوان  ــطح كش س
ــوي ديگر با در نظر گرفتن قانون  ــاليق مختلف مشتريان را پوشش داد. از س س

بازسازى ساختمان هاى فرسوده لزوم توليد اين محصول ضرورى است.
ــد پروفيل بنا به نياز  ــره عايق كويريزد: به طور حتم مقاطع جدي ــل پنج مديرعام
سنجى از بازارطراحى شده و مى تواند به مونتاژ كننده قدرت مانور بيشتر در برابر 

درخواست مشتريان خود بدهد.
ــركت در منطقه  ــور اين ش ــه به حض ــره: با توج ــا پنج ــركت پاي ــل ش مديرعام
ــعه فرهنگ  ــهر ها و توس ــت ش ــش جمعي ــوا)، افزاي ــودن ه ــرد ب كوهستانى(س
ــده از لحاظ گرما و  ــت كه نياز به محيطى كنترل ش ــينى طبيعي اس آپارتمان نش
ــت كاربرد پنجره هاى upvc در  ــرما و صدا افزايش خواهد يافت و بديهي اس س

ايجاد محيط يادشده احساس مي شود. از سوي ديگر اعتقاد به تنوع هرچه بيشتر 
در محصوالت جهت تأمين نيازهاى متفاوت مشتريان متفاوت از لحاظ كيفيت و 
قيمت محصول به نظر مي رسد تنوع در توليد پروفيل از سوي سيندژ مي تواند به 

انتظارات مشتريان پاسخ دهد و نيازهاي بازار را برآورده سازد.
ــيندژ همگام با توسعه كمى و كيفى پروفيل هاى  مجتمع برناصنعت سيرجان: س
ــاختمان ها، پروژه طرح  توليدى خود و توجه ويژه به كاهش مصرف انرژى در س
ــخگويى هرچه تمام تر به نياز روز  ــعه خود را به افزايش ظرفيت توليد و پاس توس
ــدود 20 تا 25 درصد از  ــت اقدام دارد. از آنجايى كه ح ــتريان در دس افزون مش
ــتند كه نياز به تعويض درب و پنجره آهنى و آلومينيومى با  مشتريان كسانى هس
ــاختمان نقش دارد  و هم  ــازى هم در زيبايى س upvc دارند  و چون فريم بازس

كيفيت الزم را با خود همراه دارد، فكر مي كنم تنوع در محصوالت باعث ترغيب 
هر چه بيشتر مشتريان مى گردد.

4. چه راه هايى را براى انتقادات و پيشنهادات مشتريان براى خود 
در نظر گرفته ايد؟

مديرعامل كارخانه عبيدى: خدمات پس از فروش و گارانتى محصوالت توليدى 
ــابقه در صنعت ساختمان كشور اين امكان را به  ــال س اين كارخانه در طى 35س
مشترى هاى ما مى دهد تا با كارخانه به طور مستمر و مستقيم در ارتباط باشند و 

مشكالت خود را منعكس نمايند.
ــترى و همچنين  ــتقيم با مش ــا: ارتباط مس ــركت نوين پنجره تيس مديرعامل ش

نظرخواهى از مشتريان پس از نصب و استفاده از محصوالت.
ــق كوير يزد با ايجاد واحد  ــركت پنجره عاي مديرعامل پنجره عايق كويريزد: ش
انتقادات و پيشنهادات به صورت مستقل با كمال ميل شنونده نظرات و انتقادات 

مصرف كننده خود است.
مديرعامل پايا پنجره: اخذ تاييديه كتبى انجام و تحويل كار از مشترى 

مديرعامل گروه صنعتى قويدل: پس از انجام كار و تحويل آن به مشتري تأييديه 
كتبي مي گيريم و ضمانت هاي الزم را به مصرف كننده نهايي تقديم مي كنيم

5. چـه ايـده يا نظرى براى پيشـرفت هر چه بهتر سـيندژ در نظر 
داريد؟

ــركت زرين بنا پارسيان كماكان به  مديرعامل پنجره عايق كويريزد: اميدواريم ش
ــيندژ  ــنل با تجربه خود بر توليد با كيفيت پروفيل س كمك مديران مجرب و پرس
ــتاى افزايش هرچه بيشتر سهم بازار مصرف، به زودى زود  مصمم بوده و در راس

شاهد توليد مقاطع كاربردى جديد ديگرى از پروفيل سيندژ باشيم.
ــيرجان: در حال حاضر مشتريان ما از محصوالت ارائه شده  مجتمع برناصنعت س
ــت كه اين امر با حمايت هاى مديريت زرين  رضايت كامل دارند و ترديدى نيس
بنا پارسيان (سيندژ)حاصل شده است. اميدواريم شركت فوق همكارى هاى الزم 

را افزايش دهد.
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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. اى
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل هاى

تلفن: 021-88662861-2
فكس: 021-88675608

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

Aryawindow@gmail. com

www. aria window. 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

ادالن صنعت پروفيل
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

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

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
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UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى

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

www.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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• آينده صنعت يوپي وي سي در ايران چگونه است؟
انوش عبيدى: با توجه به تأثير بسزاى در و پنجره دو جداره يوپي وي سي درجلوگيرى از پرت 
حرارتى و همچنين عايق صوتى، نسبت به در و پنجره هاى مشابه از قبيل آلومينيوم و آهن و 
ــي با تقويت بيشتر باور مردم و ارتقاء كيفى در ساخت در و  چوب طبعًا درو پنجره يوپي وي س

پنجره توسط پنجره سازان، جايگاه خود را هرچه بيشتر تثبيت خواهد كرد.
ــاز باالخص مسكن مهر و الزام سازندگان به  ــن نجفى: با توجه به افزايش ساخت و س محس
ــيار روشن  ــاختمان و همچنين هدفمندى يارانه ها، آينده اين صنعت بس رعايت مبحث 19 س

خواهد بود و روز به روز استفاده از آن افزوده خواهد شد.
ــتمالچى: با توجه به نياز كشور در بخش صنعت ساختمان، به ساختمان  ــيد رضا اخوان دس س
ــظ كيفيت محصوالت  ــوده اين صنعت در صورت حف ــازى بافت فرس جديد و همچنين نوس

مربوط به خود آينده اى رو به رشد و روشن در پيش رو دارد.
سهراب شوكت يار: ايران كشورى در حال توسعه  است، پيش نياز فروش، يعنى تقاضاى بازار 
كه همانا كمبود 6 تا 7 ميليون واحد مسكونى است، پيش روى صنايع فعال در ساختمان سازى 
ــي از تحريم هاى  ــى ايران در جهان و تنگناهاي ناش قرار دارد، اما با توجه به موقيعت سياس
ــال  موجود كه از آثار آن پيش بينى كاهش 60 تا 70 ميليارد دالرى صادرات و واردات در س
ــى به  ــت، مانع از اطمينان بخش 91 و افزايش تورم و گرانى و كاهش قدرت خريد عمومي اس

پيش بينى رونق و رشد در كليه صنايع مى باشد.
ــور خوب خواهد بود. به لحاظ اين كه كم كم  ــي كش مهدى قويدل: آينده صنعت يوپي وي س
مردم خود به خود با افزايش نرخ حامل هاي انرژى رو به درب و پنجره يوپي وي سي خواهند 

آورد.
رسول نادرى: اگر تمامي همكاران مونتاژ درب و پنجره و همچنين كارخانه هاى توليد پروفيل 

كيفيت را در نظر بگيرند، آينده روشن رو به رشد اين صنعت تضمين مى شود.

• چه حمايتى از طرف دولت يا ديگر دسـتگاه هاى ذى ربط در جهت اسـتقبال 
بيشتر مردم به در و پنجره يوپي وي سي انتظار داريد؟

ــاختمان و وزارت  ــط متوليان صنعت س ــوش عبيدى: به نظرم، دادن آگاهى هاى الزم توس ان
مسكن به مشاوران و پيمانكاران در جهت شناخت هرچه بيشتر در رابطه با نحوه ساخت در و 
پنجره يوپي وي سي موجب ارتقاء كيفى اين محصول و بالطبع استقبال بيشتر مصرف كنندگان 

خواهد شد.
ــور مي بايست از صنايعى  ــن نجفى: با توجه به اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در كش محس
كه موجب افزايش بهره ورى و جلوگيرى از اتالف انرژى مي باشد حمايت قاطعى انجام دهد 

اشـاره: ترديدي وجود نـدارد كه فعاالن 
صنعـت در و پنجـره يوپي وي سـي بـه 
واسطه نوسان شديد نرخ ارز و تغييرات 
مداوم قيمت مواد اوليه با دشـواري هاي 
كـه  آنجـا  تـا  مواجـه هسـتند  زيـادي 
چشـم انداز فعاليت در اين صنعت براي 
برخي روشـن نيست. البته برخي بر اين 
باورند كه اين دوران گذار است و ضرورت 
دارد تا با ارتقاي بهره وري و آينده نگري 
تالش شود تا اعتماد عمومي به توليدات 
اين صنعت در نـزد مردم محفوظ بماند. 
نشـريه پنجره ايرانيان بر اساس عهدي 
كه بـا مخاطبـان و فعاالن صنعـت در و 
پنجـره يوپي وي سـي و صنايع وابسـته 
براي خود فرض كرده اسـت تالش دارد 
تا تريبوني باشـد براي بيان ديدگاه ها و 
نقطه نظرها و از اين رو تصميم گرفته ايم 
تـا از اين شـماره بـه انعـكاس نظرات، 
پيشـنهادها و انتقادهـاي كارشناسـي و 
سـازنده روي آوريـم. در اين گزارشـي 
كـه اكنون پيش روي شـما قـرار دارد با 
6 توليدكننـده در و پنجره يوپي وي سـي 
شناخته شـده گفتگـو كرده ايـم بـا ايـن 
توضيـح كه ايـن گفتگوها بـا همكاري و 
همراهي مديريت محترم شـركت زرين 
بنا پارسـيان ( سـيندژ) انجام شده است 
و لزوما به معناي موضع رسـمي نشـريه 
پنجره ايرانيـان نيسـت. آقايـان انـوش 
عبيدى، محسـن نجفى، رسـول نادرى، 
و  سهراب شـوكت يار  قويـدل،  مهـدى 
سـيد رضا اخـوان دسـتمالچى هر كدام 
از زوايـه نگاه خود بـه چالش هاي پيش 
روي اين صنعت پرداخته اند و به ترسيم 
چشـم انداز آينـده روي آورده انـد. ايـن 
گـزارش پنجره ايرانيان را بخوانيد و اگر 
مصمم هستيد كه جاي نقطه نظرات شما 
خالي اسـت و مي توانيد براي برون رفت 
از دشـواري ها و چالش هـاي پيش روي 
صنعـت راهكاري ارائه دهيد. اين گوي و 
اين ميدان. تنها كافي اسـت با تحريريه 

پنجره ايرانيان در تماس باشيد.

در گفتگو پنجره ايرانيان با 6 توليدكننده عنوان شد

چشم انداز و چالش هاي صنعت توليد
 در و پنجره يو.پي .وي. سي



و با تخصيص تسهيالت با بهره كم و سهولت در امر واردات و صادرات اين 
محصوالت از توليدكنندگان حمايت صورت گيرد.

ــهراب شوكت يار: اعتقاد به بازار آزاد، تالش در جهت كوچك شدن دولت  س
ــازي، ضابطه مند شدن  ــعه صحيح خصوصى س از لحاظ درآمد و هزينه،  توس
ــتقل جهت  ــكيل اتحاديه هاى صنفى مس ــاى فعال خصوصى با تش صنف ه
ــى از اصل حاكم در  ــم پوش ــالم و آزاد و در نتيجه كاهش يا چش ــى س رقابت
ــت بايد در اولويت  ــته، بر فعاالن اقتصادى يعنى حمايت دول ــال گذش 33 س

قرار گيرد.
مهدى قويدل: انتظار از دولت يا ديگر دستگاه هاى ذيربط اين است با كمك 
ــده را  ــت همه جانبه آنها قيمت تمام ش ــدگان پروفيل و حماي ــه توليد كنن ب

پايين تر بياورند تا همه مردم بتوانند از در و پنجره دوجداره استفاده كنند.
ــبختانه اخيراً با حمايت دولت محترم و نيز با عنايت به  ــول نادرى: خوش رس
نياز كشوربه واحدهاى مسكونى، تجارى و ادارى و اهميت بكارگيرى مصالح 
ساختمانى مناسب جهت بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان ها هم اينك 
ــه دو يا چند جداره رو به  ــي با شيش ــتفاده از پنجره هاى نوين يوپي وي س اس

فزونى گذاشته است.

• مشكل اساسى شـما در حال حاضر به عنوان يك توليد كننده 
درب و پنجره يوپي وي سي چيست؟

ــكل اساسى عدم وجود رقابت سالم به دليل كمبود آگاهى  انوش عبيدى: مش
مصرف كننده و نبود نظارت كافى بر توليد در و پنجره هاى فاقد استانداردهاى 
ــا از پروفيل تقويتى  ــتفاده غير ضرورى و نابج ــت به ويژه اينكه اس الزم اس
ــتفاده از الستيك هاى نامرغوب و پرسنل غير مجرب باعث  گالوانيزه و يا اس
ــول موجب باز ماندن و  ــراد با ارائه قيمت هاى غير معق ــده كه برخى از اف ش

انفعال توليد كنندگان متعهد به كيفيت و با سابقه در عرصه رقابت شوند.
ــهيالت بانكى، عدم  ــت در تخصيص تس ــى: عدم حمايت دول ــن نجف محس
ــارت كامل و جامع بر توليدكنندگان پروفيل و درب و پنجره و الزام دقيق  نظ
ــه در مرحله نصب  ــاخت و چ ــازى محصول چه در مرحله س ــر استانداردس ب
ــفانه به توجه  ــت، متأس ــكالت ماس ــات پس از آن از اصلي ترين مش و خدم
ــارت ارگان و يا  ــراق آالت و محصوالت بى كيفيت بدون نظ ــه تحريم ها، ي ب

سازمانى به دست توليد كنندگان رسيده و موجب كاهش كيفيت شده است.
ــدرت خريد  ــواد اوليه كه ق ــداوم قيمت م ــوكت يار: افزايش م ــهراب ش س

مصرف كننده ها را كاهش مي دهد.
ــان بيش از  ــكل اصلى فقط ثابت نبودن قيمت ها و نوس ــدى قويدل: مش مه

اندازه بازار است.
رسول نادرى: وجود مونتاژ كاران كوچك و كارگاهى كه به كيفيت محصول 
ــازار و نبود ثبات در قيمت  ــانات ب توليدى اهميت نمي دهند و همچنين نوس
باعث گرديده قدرت خريد مردم كم شود و همچنين هزينه هاى جانبى توليد 

باال رفته و هيچ حمايتى از سوى دولت صورت نمي گيرد.

• تبليغات، بطور مثال چاپ آگهى و يا شركت در نمايشگاه هاى 
مربـوط بـه صنعت تا چـه ميزان بر روى كار شـما و شـناخت 

مشتريان از شركت شما تأثير خواهد گذاشت؟
ــلمًا تبليغ موجب شناسايى بيشتر محصول و استفاده بهينه  انوش عبيدى: مس
مي شود. ليكن به دليل عدم شناخت كافى نسبت به محصول نهايى و صرفًا 
توجه به قيمت، فقط پنجره هاى ارزانتر مورد استقبال بيشتر مردم به خصوص 
ــازندگان نيز اين افراد هستند كه اين  ــازان واقع مي شود كه الگوى س انبوه س

خود باعث پايين آوردن كيفيت مي شود.
ــگاه در حال حاضر كه با افزايش  ــن نجفى: تبليغات و حضور در نمايش محس
تعداد توليد كنندگان مواجه مي باشيم مي تواند يك نشان دقيقى از توانمندي ها 

ــتريان با شناخت بهتر بتوانند از  ــركت در اختيار مشتريان قرار دهد تا مش ش
محصوالت استفاده كنند.

ــيد رضا اخوان دستمالچى: بحث تبليغات به طور كلى در مرحله اول براى  س
ــاندن توليدات يك واحد توليدى و سپس ماندگارى آن محصوالت به  شناس
ــتريان خود يك موضوع غير قابل  ــرط كيفيت در ذهن مخاطب عام و مش ش

چشم پوشى و انكار ناپذير مي باشد.
ــتعالم  ــركت در اس ــوكت يار: جهت حضور در بازار رقابتى و ش ــهراب ش س
قيمت ها و اختصاص سهمي از بازار به خود مطرح كردن مداوم برند و مشهور 

كردن آن از لوازم الينفك فعاليت اقتصادى مي باشد.
ــگاهى خود يك طرف توليد است كه  مهدى قويدل: تبليغات آگهى و نمايش

بايد به آن اهميت زياد داد.
رسول نادرى: تبليغات براى هر محصول در بازار رقابتى از ملزومات است لذا 
ــركت هاى توليد كننده پروفيل بتوانند  ــد اگر ش در اين صنعت به نظر مي رس
ــركت هاى مونتاژ هماهنگى جهت شركت در نمايشگاه و چاپ آگهى ها  با ش
ــتر و شناخت هاى شركت هاى مربوط بيشتر  صورت بگيرد، تأثير تبليغات بيش

مي شود.

• تأثيـر اسـتفاده از درب و پنجـره يوپي وي سـي را در زندگى، 
خصوصاً در شهرهاى بزرگ چگونه مي بينيد؟

انوش عبيدى: باعث جلوگيرى از ورود گردو غبار و ريز گرد و دود و همچنين 
آلودگى هاى صوتى مي شود.

نوين پنجره تيسا: در شهرهاى بزرگ با توجه به افزايش جمعيت و مشغله هاى 
مربوط به شهر نشينى، استفاده از درب و پنجره هاى يوپي وي سي هم موجب 
افزايش بهره ورى و كاهش هزينه هاى انرژى مي شود و با عايق صوت بودن 

و پنجره ها آرامش را به زندگى شهروندان هديه مي دهد.
ــالمتى  ــتمالچى: كاهش هزينه ها، افزايش آرامش و س ــيد رضا اخوان دس س

ساكنين ساختمان ها
ــهراب شوكت يار: مانع ورود سر و صداى محيط خارج،كاهش ورود گرد و  س

غبار،كاهش هدر رفتن انرژى (هزينه خانوار) خواهد شد.
ــت از درب و پنجره يوپي وي سي در شهر هاى  ــتفاده درس مهدى قويدل: اس
ــالف انرژى جلوگيرى مي كند هم از ورود گرد و غبار و دود  ــزرگ، هم از ات ب

بيش از حد به داخل منزل و صداى زياد جلوگيرى مي كند.
رسول نادرى: استفاده از درب و پنجره هاى يوپي وي سي به همراه شيشه دو 
ــاختمان و  يا چند جداره، تا حد قابل توجهى مانع از انتقال صوت به داخل س
همچنين جلوگيرى از هدر رفتن انرژى مي شود كه اين امر از لزومات زندگى 

در شهرهاى بزرگ است.

• آيا قيمت تمام شـده در و پنجره يوپي وي سـي از پنجره هاى 
قديمي (آهنى-آلومينيومى)بيشتر است؟

ــده در و پنجره يوپي وي سي از آهن بيشتر و از  انوش عبيدى: قيمت تمام ش
آلومينيوم كمتر است.

ــي از آهنى  ــده در و پنجره يوپي وي س ــن نجفى: در كل قيمت تمام ش محس
ــاخت را با افزايش  ــاه مدت هزينه س ــت، اما در كوت ــتر اس و آلومينيومي بيش

بهره ورى و كاهش هزينه انرژى جبران مي كند.
سيد رضا اخوان دستمالچى: به طور قطع خير، حتى اگر در انتخاب نوع پروفيل 
ــترى دقت گردد، پنجره هاى يوپي وي سي  و شركت مونتاژ كننده توسط مش
بعد از گذشت 3 تا 4 سال هزينه اوليه خود را جبران و پس از آن صرفه جويى 

و پس انداز سرمايه مصرف كننده خود نيز كمك بسزايى مي كند.
ــده و قيمت  مهدى قويدل: خير، هم اكنون قيمت آلومينيوم جهانى گران ش
تمام شده آن از قيمت يوپي وي سي باال است،براى اينكه خودمان توليد درب 
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و پنجره آلومينيوم داريم و با قيمت آن آشنا هستيم.
رسول نادرى: اگر قيمت تمام شده درب و پنجره هاى آهنى از ساخت، رنگ آميزى 
ــبه نماييم، در مقايسه با در و پنجره  ــه هاى آن را محاس و همچنين نصب و شيش
ــدود 40 تا 50 درصد  ــود، ح ــبه مي ش ــي كه همه اينها يك جا محاس يوپي وي س
ــود كه اين امر بنا به مزيت ها و صرفه جويى كه در مصرف انرژى  گران تر مي ش

مي شود، مقرون به صرفه مي شود.

• اطالعـات مردم از درب و پنجره هاى يوپي وي سـي در چه حد و 
بيشتر محدود به چه مواردى است؟

ــبتًا  ــي نس انوش عبيدى: اطالعات عمومي مردم در رابطه با پروفيل يوپي وي س
ــده پروفيل) ليكن هيچ  ــركت هاى توليد كنن ــه (به دليل تبليغات ش افزايش يافت
آگاهى و شناختى نسب به استاندارد هاى الزم در ساخت در و پنجره يوپي وي سي 

وجود ندارد، حتى در افراد متخصص!
ــن نجفى: عايق صوت و كاهش مصرف انرژى بيشتر در نظر مردم عادى  محس

نمايان است.
ــود برگزارى  ــبختانه با وج ــتمالچى: در حال حاضر خوش ــوان دس ــيد رضا اخ س
ــدودى با اين  ــى و غيره مردم تا ح ــى و تبليغات محيط ــگاه هاى تخصص نمايش
ــده و قبل از انجام ساخت و ساز و يا بازسازى منازل  ــنا ش صنعت و توليداتش آش

خود سعى بر گرفتن مشاوره از كارشناسان اين صنعت دارند.
مهدى قويدل: اطالعات مردم از درب و پنجره يوپي وي سي كم است بايد اطالع 

رسانى بهتر شود.
ــفانه تبليغات عمومي در مورد پنجره هاى يوپي وي سي بسيار  رسول نادرى: متأس
ــيار پايين  ــهرهاى كوچك بس ــت و اطالعات عامه مردم بخصوص در ش كم اس
ــبت به  ــهرهاى كوچك نس ــده مصرف انرژى در ش ــت كه اين امر باعث ش اس

شهرهاى بزرگ بيشتر شود.

• حضور رقبايى كه به كيفيت اهميتى نداده و نسبت به توليد، با مواد 
اوليه بى كيفيت مبادرت مي ورزند، در بازار چگونه است و تا چه حد 

به شما، بدنه صنعت و مصرف كننده نهايى آسيب مي رساند؟
انوش عبيدى: مهمترين سؤال همين نكته است كه اين گونه افراد با توليد در و 
ــتاندارد و نامطلوب و صرفًا با قيمت پايين تر به تدريج ذهن جامعه  پنجره غير اس

را نسبت به در و پنجره يوپي وي سي تخريب و بدبين مي كنند.
ــن صنعت، رقبايى كه به كيفيت اهميت  ــن نجفى: با توجه به نوپا بودن اي محس
ــتريان مي شوند و خواص  ــاندن اين محصول به مش نمي دهند، موجب بد شناس
ــواد نامرغوب و عدم رعايت كيفيت  ــتفاده از م مفيد اين درب و پنجره ها را با اس

در نصب از بين مي برند.
سيد رضا اخوان دستمالچى: مطمئنًا وجود اين چنين توليداتى به صورت مقطعى 
و تنها در اوايل توليد اين كارگاه ها مي تواند اثرى هرچند ضعيف در بازار مصرف 
داشته باشد. اين دسته از كارگاه ها با توليد غير استاندارد جز تخريب سرمايه خود 
ــى به روى توليد توليدكنندگان ديگر و بازار  ــتريان نا آگاه شان تأثير اساس و مش

مصرف شان نداشته و ندارند.
ــكالت ما به تمايل انبوه سازان بر  ــي از مش ــوكت يار: ببينيد بخش ــهراب ش س
ــالم را  ــتند و رقابت ناس ــردد كه خواهان در و پنجره با قيمت پايين تر هس مي گ

تشويق مي كنند.
ــت چون با اين مسئله خودمان  مهدى قويدل: اين موضوع خود نگران كننده اس
درگير هستيم و هرروز هم بدتر مي شود و آسيب جدى به صنعت و مصرف كننده 

ميزند كه بايد فكر اساسى كرد.
ــيار  ــاژ كاران كوچك و بى كيفيت در حال حاضر بس ــول نادرى: وجود مونت رس

تأثير گذار است ولى مطمئن هستم گذشت زمان همه چيز را مشخص مي كند.

• شـما به عنوان يك توليد كننده كيفى درب و پنجره يوپي وي سي 

ى  قبـا با ر
ايـن چنينى چه طور و با چه 
ابـزارى مقابله  مي كنيـد و در اين جهت 

حمايت چه ارگان و يا سازمانى را مؤثر مي دانيد؟
ــعى مي كنيم با آگاهى  ــهم خود فقط و فقط س انوش عبيدى: ما به س
دادن به مصرف كننده نهايى و عدم تسليم در مقابل خواسته برخى انبوه سازان 
مبنى بر كاهش كيفيت در مقابل كاهش قيمت نهايى با اين معضل مقابله كنيم. 
اما نيروى ما در مقابل خواست آنها بسيار ناچيز است و فقط سازمان هاى ذيربط 
ــكن و شهرسازى و جامعه مشاوران و  ــتاندارد و وزارت مس دولتى مانند اداره اس
مهندسين مي بايست با نظارت بيشتر جلوى پيشرفت اين دسته از توليدكنندگان  

محصوالت بى كيفيت را بگيرند.    
ــارت دقيق بر  ــن و صنف قوى كه نظ ــا راه اندازى يك انجم ــن نجفى: ب محس
ــد، مي توان اين رقبا را كنار زده و هر شركت معتبرى  ــته باش توليدكنندگان داش
ــتاندارد، مشتريان فهيم را به سمت خود  مي تواند با ارايه محصول با كيفيت و اس

سوق دهد.  
ــيد رضا اخوان دستمالچى: توليد با باالترين تكنولوژى،كيفيت برتر و با قيمت  س
ــت كه تنها  ــي اس ــب تنها راه ماندگارى در بازار درب و پنجره يوپي وي س مناس
ــتريان فهيم و آگاه هستند كه حتمًا اين موارد را در  حامي ما، مصرف كننده و مش

انتخاب خود لحاظ كنند.
ــهراب شوكت يار: تشكيل دو اتحاديه صنفى يكي براي توليد كننده پروفيل و  س
ــتانداردهاى هر صنعت  ــري توليد كننده درب و پنجره به منظور : تدوين اس ديگ
و اعالم رتبه يا كالس هر محصول به ويژه پروفيل پس از تهيه و اعالم توسط 

مراكز ذى صالح ضروري است.
ــول نادرى: اين شركت با ايجاد 40 فرصت شغلى در اين مجموعه و استفاده  رس
از نيروهاى متخصص و كارآزموده و مواد اوليه مرغوب، بهره گيرى از دانش روز 
ــه مونتاژ در و پنجره اقدام به توليد مي كند، به اميد اين كه در آينده  ــا در زمين دني
ــاير  ــركت با س ــك اين امر باعث ايجاد تفاوت در محصول توليدى اين ش نزدي
ــود. لذا آموزش كافى اين صنعت به مهندسين ناظر و نظارت بيشتر  همكاران ش

مهندسين ساختمان به اين امر كمك زيادى مي كند.

• از نظـر شـما توليد درب وپنجره يوپي وي سـي به وسـيله توليد 
كننـده فنى و آگاه به اصول اسـتاندارد توليد، تـا چه حد در كيفيت 

نهايى محصول نقش ايفا مي كند؟
ــي به دليل شرايط خاص، نياز به استفاده از  انوش عبيدى: در وپنجره يوپي وي س
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پروفيل 
با  ــزه  گالواني

استاندارد  ضخامت 
ــت دارد كه در  جهت تقوي

ــه كار مي رود و غير  داخل پنجره ب
قابل رويت براى مصرف كننده است. لذا عدم 

ــتفاده يا استفاده ناقص از اين پروفيل تقويتى موجب افت  اس
ــره در دراز مدت و نارضايتى مصرف كننده نهايى از  ــدم كاركرد صحيح پنج و ع

كل صنعت در و پنجره يوپي وي سي و بدبينى به همه مي شود.
ــن نجفى: توليد كننده فنى و ماهر با تخصص خود مي تواند محصوالت با  محس
ــبت به ارايه محصوالتى شكيل  ــتاندارد توليد و با خالقيت خود نس كيفيت و اس
ــتريان ارايه دهد و در توليد  ــد، به مش ــتانداردى باال نيز باش و زيبا كه داراى اس

محصوالت نو نيز پيش قدم شود.
ــتمالچى: عالوه بر كيفيت پروفيل و يراق آالت مصرفى در  ــيد رضا اخوان دس س
اين نوع پنجره ها، پروسه توليد(ماشين آالت و پرسنل توليد) نيز در تعيين سطح 
كيفى يك پنجره نقش بسيار مهمي دارد كه شركت پنجره عايق كوير يزد با دارا 
بودن باالترين تكنولوژى ساخت و همچنين با آموزش اصول استاندارد توليد به 

پرسنل توليد خود در اين امر گام مؤثرى برداشته است.
ــه اى به ارائه  ــده متخصص و اعتقاد ريش ــوكت يار: وجود توليد كنن ــهراب ش س
ــد از فروش  ــرده و ارائه خدمات بع ــاد ك ــترى را راضى و ش ــى كه مش محصول

برنامه دار، بايد مكمل همديگر باشند.
ــول نادرى: كاالى توليدى بى كيفيت در يك صنعت مسلمًا روى كل نام آن  رس
ــتثنى نمي باشد. وجود  ــد، اين صنعت نيز از اين امر مس صنعت تأثير گذار مي باش
ــكن مهر و همچنين انبوه سازان و داشتن پروژه بزرگ باعث شده  پيمانكاران مس
كه بسيارى از پيمانكاران ساختمانى و يا بستگان ايشان رو به اين صنعت بياورند 
ــى كه هيچ تجربه و تخصصى در توليد ندارند. البته تفاوت در محصول  در صورت

با كيفيت با بى كيفيت را گذشت زمان مشخص مي كند.

• چـه عواملـى باعث ترغيـب مصرف كننده به اسـتفاده از درب و 
پنجره يوپي وي سي مي شود؟

ــب پنجره كه بازدهى ملموسى در  ــب و كيفيت مناس انوش عبيدى: قيمت مناس

صرفه جويى 
ــى  ــرژى و آلودگ ان

صوتى به همراه مي آورد.
ــن نجفى: كاهش مصرف انرژى و افزايش  محس

بهره ورى با استفاده از توليد استاندارد موجب ترغيب مصرف كننده مي شود.
سيد رضا اخوان دستمالچى: كيفيت باال،قيمت مناسب،تبليغات سالم، و همچنين 
راهنمايى و مشاوره به مشترى در برگزيدن اين نوع پنجره به عنوان انتخاب اول 

جهت ساختمان خود.
ــوكت يار: داشتن شناخت نسبت به فوائدى مانند: كاهش صدا، تحت  سهراب ش
ــتن دماى محيطى داخلى و كاهش مصرف انرژى (برق و گاز)، عدم  كنترل داش
نياز به رنگ آميزى، تميزى آسان، جذابيت و ظرافت در داخل و نماى ساختمان.

• معيار انتخاب مشتريان شما براى درب و پنجره هاى يوپي وي سي 
چيست؟

ــى و تعهد اين  ــده قبل ــدى: رزومه كارى و كيفيت كارهاى انجام ش ــوش عبي ان
ــرويس و خدمات پس از فروش طى اين سال ها و خدمات به  كارخانه در ارائه س

مشتريان آنها را به سطح رضايت مندى رسانده است.
ــتاندارد بودن آن برايشان  ــتريانى كه كيفيت محصول و اس ــن نجفى: مش محس
مهم تر از هزينه و قيمت درب و پنجره بسيار ارجح تر از ديگر مشتريان هستند.

ــيد رضا اخوان دستمالچى: كيفيت برتر، سرعت در توليد و اجرا، قيمت مناسب  س
ــركت مجموعه اى كامل را  ــنل مجرب اين ش و همچنين تجربه مديران و پرس
ــركت پنجره عايق كوير يزد از  ــتريان ش بوجود آورده كه اين باعث اطمينان مش

انتخاب خود شده است.
رسول نادرى: زيبايى،صرفه جويى در مصرف انرژى، جلوگيرى از ورود گرد و غبار 
ــاير آلودگى هاى محيطى در قابليت بازسازى پنجره هاى قديمي از معيارهاى  و س

انتخاب مشتريان مي باشد.
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آلوم كار دينه
فعاليت : توليد انواع درب و پنجره آلومينيوم و upvc، نماى كرتن 

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

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

گروه صنعتى به در رنگين

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

تلفن:7- 2400792 -0511      فكس: 2400796 -0511
آدرس: مشهد- شهرك صنعتى فناورى برتر- بلوار صنعت- 

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

و و آلومينيوم  UPVC بانك اطالعاتى در و پنجره
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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

بانك اطالعاتى در و پنجره UPVC و آلومينيوم 
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 برنامـه شـركت Roto  بـراى گسـترش فعاليت هاى خـود در بازارهـاى جهان، 
خاورميانه و به ويژه ايران چيست؟

به عنوان شركتى بين المللى و جهانى Roto Frank AG افتخار داشته كه در سراسر اروپا و تقريبًا 
تمامى قاره ها حضور داشته و قابل دسترس باشد. با بيش از 40 شعبه و شركت و 12 كارخانه توليدى در 
كشورهاى مختلف دنيا، گروه صنعتى Roto يكى از پيشروها و توليد كنندگان صاحب نام در تكنولوژى 

و فن آورى درب و پنجره مى باشد.
ــت. تمركز  ــه براى Roto حايز اهميت بوده اس ــاير بازارها هميش بازار منطقه خاورميانه نيزهمچون س
ــده تا برنامه هاى  ــبب ش ــال هاى اخير س و توجه Roto به چنين بازارهاى بزرگ و بالقوه اى در طى س
سازمانى بسيارى بر اين اساس و هدف طراحى و توسعه يابند ،هرچند وقايع سياسى اخير اقتصاد منطقه 
را تحت تأثير قرارداده و بهره بردارى از پتانسيل هاى كسب و كار منطقه را به كمى دورتر موكول كرده 

است.
ــال هاى اخير ايران بياندازيم خواهيم ديد كه ما توجه و اهميت  اگر نگاهى به فعاليت هاى Roto در س
ــت سرشار از رقابت و  ــور پهناور ايران محيطى اس زيادى براى بازار ايران قائل بوده ايم. از نظر من كش

چالش، همراه با پتانسيل باالى كسب و كار و فرهنگ رو به رشد ارزش به كيفيت.
ــته Roto سعى در ايراد تدابيرى جهت افزايش حضور روز افزون خود در بازار  ــال گذش درطى هفت س
ــدن هرچه بيشتر به توليد كنندگان، تصميم گيرندگان و مصرف كنندگان  درب و پنجره و نزديك تر ش
ــته است و خواهد داشت. Roto در  ــناخت بهتر نيازها و ارزيابى مدام رضايت مندى آنها داش جهت ش
ــال گذشته با حضور مداوم خود در نمايشگاه هاى ساختمان هر دوره تمايل و جديت خود را  طى پنج س
به حضور و همكارى با شركاى كارى خود راستاى مشاركت در ارائه محصول تمام شده هرچه بهتر به 

بازار و صنعت پنجره ايران ثابت كرده است.

 Roto سياست شما براى ارائه به موقع محصوالت و يراق آالت با كيفيت با نشان  
در ايران و حمايت از حقوق مصرف كنندگان جهانى چيست؟

اشـاره: برگزاري نمايشـگاه بين المللي 
ساختمان فرصتي فراهم آورد تا بارديگر 
مسـاله پيري زودهنگام ساختمان هاي 
ايران سوژه روز شود. انتقادها از پايين 
بـودن عمـر و مقاومت سـاختمان ها در 
حالي چاشـني متـن و حاشـيه ضيافت 
فعـاالن صنعـت سـاختمان بـود كه به 
گزارش خبرنگار پنجره ايرانيان در اين 
نمايشگاه، دسـتاوردها و توانمندي هاي 
صنعـت سـاختمان ايـران در رقابت با 
شركت هاي خارجي حاضر در نمايشگاه 
در معرض رقابت قرار گرفت. گذشـته 
از غيبت معنادار وزير راه و شهرسـازي 
ايـران در اين نمايشـگاه و البته حضور 
نيافتـن وزيـر كار و تعـاون بـه عنوان 
متوليـان اصلـي اين رويـداد مهم، بايد 
گفـت كه جوان سـازي و مقاوم سـازي 
سـاختمان هاي ايران راهي اسـت دراز 
و ناهمـوار. بـا وجـود مقررات سـفت و 
سـخت و تمهيدات انديشـيده از سوي 
مسـووالن براي ايمن سازي و افزايش 
كشـور،  سـاختمان هاي  عمـر  طـول 
پرواضـح اسـت كه وقـوع زلزلـه اخير 
در اسـتان آذربايجـان شـرقي يك ماه 
قبل از برگـزاري نمايشـگاه بين المللي 
صنعت سـاختمان ايـران بارديگر نگاه 
ها را به سـمت ضرورت جـدي گرفتن 
معطـوف  سـاختمان  كيفيـت  بحـث 
كـرد. آنچـه مي خوانيـد گـزارش ويژه 
خبرنگار نشريه پنجره ايرانيان با آقاى 
 ،(Richard binder)ريچارد بينـدر
مدير كشـور هـاى جنوب شـرق اروپا 
 Mr.Artug)  ازران آقاى آرتـوگ  و 
Ozeren  )،  مديـر عامـل شـعبه  تركيه 
است درباره يكي از چالش برانگيزترين 
و  روزهـا  ايـن  دغدغـه  مهمتريـن  و 

سال هاي صنعت ساختمان ايران.

 Roto برترين كيفيت يراق آالت با
صداى مشتريان  در Roto به خوبى شنيده مى شود



تعهد Roto Frank AG بر پايه مشترى است. تحقيقات پيوسته و مداوم 
ــعه و توليد بهينه، همواره ما را قادر به  ــى به منابع توس بازار جهانى و دسترس
ــتريان با  ــت نيازمندى هاى خاص و ويژه مش ــن بهترين راه حل ها جه يافت
ــت.  ــدف نهايى پيوند امنيت، مديريت انرژى و آسـايش  كرده اس ه
 Roto ــترى يكى از معيارهاى موفقيت است كه توسط تيم رضايتمندى مش
و فلسفه سياستگذارى در طراحى محصوالت Roto مورد هدف قرار گرفته 
است. كلمه كيفيت محصول به نظر ساده مى آيد اما در محيط امروزه كسب و 
كار كيفيت محصول Roto نه تنها در يك كلمه خالصه نشده بلكه مفهوم 
ــعه، مواد اوليه، توليد و انتقال آن به  ــه طراحى، بهبود توس اين كلمه در پروس

مشترى را به همراه دارد.

  آيا محصوالت Roto در بازار ايران با كيفيت يكسان نسبت 
به ديگر كشورها عرضه مى شود؟

ــزء نادر  ــم كه Roto ج ــت تأكيد كن ــت. بهتر اس ــيار خوبى اس ــوال بس س
ــبد  ــان و برابر در تمامى س ــه داراى كيفيت يكس ــت ك ــى اس توليد كنندگان
ــد. Roto  به عنوان پيشرو  ــورهاى متفاوت مى باش محصوالت خود در كش
بازار استانداردهايى را در عرصه فن آورى برتر طراحى نموده كه پيچيده ترين 
ــتريان در جهت سهولت مصرف، دوام و زيبايى را براحتى تأمين  نيازهاى مش
ــات و خدمات پس از  ــته بندى، تحويل خدم ــد. كيفيت محصول، بس مى كن
ــتاندارد كيفيت در Roto در همه جاى دنيا يكى است.  فروش و خالصه اس
ــام Roto  به معناى واقعى و به طور بالقوه Made in Germany را   ن

همواره در سراسر دنيا به همراه داشته و دارد.

  بـراى ارتبـاط مسـتقيم بـا مشـتريان و دريافـت نظـرات 
وپيشنهادات آنها چه برنامه ى مشخصى را دنبال مى كنيد؟

ــروش، منطقه اما عالوه بر آن از  ــخصا ارتباط با نماينده ف در درجه اول مش
ــتقل و فعال Roto در كشور با ساير دپارتمان هاى  طريق ارتباط نيروى مس
وابسته به فروش مانند مديريت هاى توليد و دپارتمان هاى فنى و ارگان هاى 
بازرايابى كه در فعاليت روزانه شان با مشترى نهايى در ارتباط هستند. جداى 
ــا، Roto Frank AG همواره به صورت پى در پى آناليز و تحليل  از اينه
ــترى ها راجهت آگاهى از نياز آنها و درك به موقع روند  ارزش هاى انواع مش

احتمالى بازار انجام مى دهد.

  تـا كنـون شـركت Roto موفـق بـه دريافـت چـه گواهى 
نامه هاى بين المللى اسـتاندارد و كيفيت، از نهادهاى بين المللى 

شده است؟
براى ما اعتماد مشترى ها و شركاى كارى مان ارزشى بيش از معامالت نقدى 
ــبب Roto Frank AG همواره و به طور مستمر داده هاى  دارد.بدين س
DIN EN ISO كاملى را به سيستم و ارگان مستقل تست كيفيت بر اساس

ــما اين اعتماد و ضمانت  ــه مى كند. گواهينامه AGQS  Roto به ش  ارائ
ــال  ــد كه كيفيت محصول و خدمات Roto  حداقل براى 10 س را مى دهن
ــما با برند (Brand ) قابل و  ــت كه ش ــده اند و اين بدان معناس گارانتى ش
ــخصًا  ــترى مدارى را از او مش ــه مى كنيد و مى توانيد مش ــته اى معامل شايس
 Roto ــيد. همچنين در حيطه محافظت از محيط زيست ــته باش انتظار داش
 DIN EN ISO ــا ــت. گواهينامه مطابق ب ــته اس گام هاى جديدى را برداش
Leinfelden-  در  Roto Frank 2005 : 14001 تأييد مى كند كه

ــرفته مديريت محيط زيست در  ــتم پيش Echterdingen آلمان از سيس
ــت. از همه مهمتر اين كه مركز فن آورى  ــتفاده اس توليدات خود در حال اس
ــه نمايندگى  ــى Roto در Leinfelden-Echterdingen ب بين الملل
ــت ها و  ــميت، اعتبار و اختيار انجام انواع تس ــت كيفيت، رس ــتم تس از سيس

آزمايشات چندگانه درب، پنجره و يراق آالت را بر اساس
 DIN ISO / IEC 17025 : 2005 دارا مى باشد.

  فكـر مى كنيـد صنعـت درب و پنجره pvc در ايـران با چه 
چالش هايى مواجه خواهد شد؟ 

ــال گذشته رشد روز افزونى را در پيش گرفته،  ــبت به س بازار pvc ايران نس
ــى اخير تأثيرات منفى را نه تنها بر صنعت و بازار درب و  طبيعتًا وقايع سياس

پنجره بلكه بر ساير صنايع منطقه نيز اعمال كرده است.
ــانس خوبى در  به عقيده من عليرغم عوامل منفى خارجى، ايران همچنان ش
واردات، همچنين توليد و استفاده محصوالت با كيفيت در اين صنعت و بازار 

را داشته و دارد.
شرايط اقتصادى نامناسب گاهى روند توليد را به استفاده از مواد اوليه با كيفيت 
پايين تر سوق مى دهد. چنين مواردى دام بزرگى براى هر بازارى است. تفكر 
ــراى آينده نزديك، روند خروجى بازار را   ــكالت فقط ب كوتاه مدت و حل مش
ــرعت اصالح و جايگزين نياز دارد. به عقيده من  تحت تأثير قرار داده و به س
ــت. از  ــن چالش هاى بازار و مصرف كنندگان ايرانى اس ــن يكى از بزرگتري اي
طرفى تهديد عدم كيفيت يراق آالت كم هزينه توليد گنندگان برخى كشورها 
فقط براى بازارهايى با عمر كوتاه پاسخگو خواهد بود و توليدكنندگان ايرانى 

بايستى به چنين تهديد و خطرهايى محتاط و آگاه باشند.

  ارزيابـى شـما از كارنامـه نماينده رسـمى Roto در ايران 
چيست؟

ــه از زمان امضاى قراردادش تا به  ــده فروش ما در ايران موفق بوده ك نماين
ــتى در  امروز حجم فروش خوبى را براى Roto رقم بزند اما اين نكته بايس
نظر گرفته شود حجم فروش معيار ارزيابى يك نماينده فروش نيست. از نظر 
ــتياق  Roto نحوه و ميزان تخصيص بازار به محصوالت Roto تمايل،اش
ــك نام تجارى خاص و چگونگى  ــعه قدرت نفوذ ي و تالش به ترويج و توس
تصوير سازى از يك براند در ذهن مصرف كننده با خدمات مناسب و شايسته 
ــت. در كل نماينده  آن براند از معيارهاى مهم در ارزيابى عملكرد براى ماس

Roto در ايران تا به حال عملكرد خوبى داشته است.

  آيا برنامه ى مشـخصى براى سـامان دادن به بازار ايران و 
عرضه محصوالت با نشـان Roto و رضايت بيشـتر مشتريان 

داريد؟
ــمى  ــت تأمين يراق از طريق نماينده ى رس ــال حاضر برنامه ى ما جه در ح
ــال هاى  ــريك ما در ايران در طى س ــت. نماينده يا به عبارتى ش منطقه اس
ــيار خوبى را از خود نشان داده است. اما عالوه بر آن دو  ــته عملكرد بس گذش
ــتقل، يكى با مسئوليت بازاريابى و فروش،  نيروى فعال Roto  به طور مس
ــئوليت  ــازار و وقايع  آن و ديگرى با مس ــه نزديك تر بودن به ب ــت هر چ جه
ــور و تأمين نياز  ــت محكم تر كردن  حض ــوزش فنى حتى جه ــاوره و آم مش

مشتريان در منطقه مستقًال مشغول به فعاليت اند.

 پيام شما به فعاالن صنعت درب و پنجره upvc چيست؟
ــخت تر خود ادامه  ــتر و س ما بازار ايران را باور داريم لذا به تالش هرچه بيش
ــتگى  ــازان و مصرف كنندگان ايرانى شايس خواهيم داد. ما معتقديم پنجره س
 Roto را دارا هستند. لذا Roto ــتفاده از كيفيت برتر محصوالتى نظير اس
به تحويل كيفيت اعال با كامل ترين استانداردها و سعى در هرچه  نزديك تر 

بودن به بازار و شنيدن صداى مشترى ادامه خواهد داد.
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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

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

آلومينيومى 
تلفكس : 5552671  /  6688766 (0411)   

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

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

ايران يراق
فعاليت : توليد كننده استوپ ، ريل و انواع قفل و لوال و 

يراق آالت شيشه نشكن(سكوريت)
تلفكس دفتر مركزى و فروش: 021-55436517-18  

كارخانه:026-37775541-2
آدرس دفتر فروش و مركزى:تهران-خيابان نواب از شمال به 

جنوب-بعد از پل كميل –پالك 252
www.iranyaraghnew.com        mohimehr@yahoo.com

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

پروفيل هاى upvc و يراق آالت 
تلفن: 44961663-5

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

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

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

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

پنجره يو پى وى سى
تلفن: 47281 (021)

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

info@BENISS.com                 www. BENISS.com

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

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

59A آباد-خ 57-نبش مينا-قطعه

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

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302 
فكس: 88881795 

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

info@parsansanat. com

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

upvc پنجره
تلفن: 3-56321001    فكس: 56381092

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

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
پايدارفر، خيابان  پاسداران، خيابان  تهران، خيابان   : آدرس 

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

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

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

تلفن: 88661050 و 021-88661040
فاكس: 021-88874200

آدرس: خيابان وليعصر- باالتر از پارك ساعى- كوچه امينى- 
پالك 4- واحد 15

www.ktpcommerce.com        info@ ktpcommerce.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

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

(اسپاگنولت)
تلفن:   66680479

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

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

هايكو پيچ
UPVC فعاليت : يراق آالت درب و پنجره

   تلفكس: 0311-7810345
 همراه:     0913-1702864

    0913-1296845                                      
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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 

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

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

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

تلفن: 22771987 -021
فكس: 22771988 -021

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

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

وين درنا 
uPVC  فعاليت: ارائه دهنده يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 22010080 -  22010115
فكس: 22059262 

آدرس: بلوار آفريقا، كوچه شاهرخ، پالك 7، واحد 10

ت

بسمه تعالى

 از اين بابت كه نشريه پنجره مورد توجه شما قرار گرفته است خرسنديم و اميدواريم بتواند پاسخگوي خواسته هاي شما عزيزان باشد.
جهت دريافت منظم نشريه فرم زير را تكميل نموده و به همراه فيش واريزى، به شماره 33-44489429 فكس نماييد. 

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 نماييد.

فرم اشتراك



پنجره ايرانيان

چشم انداز انرژي بادي در ايران و جهان
   نويسنده: مهندس محمد بهزاد

   معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي
نويسنده: مهندس محمد بهزاد   

   معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

نننيانيانيانيانيانيانيانيانيانيانيان رانرانرانرانرانرانرانرانرانرانرانران ييي اا ااياا اي اي ايايااا ا اي اي ا رررهرهرهرهجرههجرهجرههجرهجرهجرهجرهجرهجرهجرهجره پپپنپپنپنپنپنپنپنپنپن

ــتفاده از انرژي بادي در كشور لزوم تهيه  ــتفاده بهينه از فرصت هاي اس براي اس
ــت، در همين راستا  يك برنامه بلند مدت و جامع در اين حوزه غير قابل انكار اس
ــعه بخش  ــند راهبرد ملي توس در مجموعه وزارت نيرو مطالعات مبناي تدوين س
انرژي بادي از اواخر سال 79 آغاز و در سال 91 با بيش از دو هزار نفر ساعت كار 
كارشناسي و ارائه 17 جلد گزارش تأييد و براي تصويب نهايي در شرف ارسال به 
ــت. براي تهيه اين سند بيش از 60 شركت مرتبط جمع آوري  مراجع ذي ربط اس
ــد و نتايج مطالعات جامع با بيش از صد متخصص و خبره بخش انرژي بادي  ش
تهيه شد. در سند مذكور سعي شده تا با انجام مطالعات جامع، يكپارچه و هدفمند 
ــتاي تبيين اهداف، اتخاذ راهبردها و سياست هاي توسعه سند چشم انداز،  در راس
ــعه بخش انرژي بادي با  ــت ها، اقدامات و ترتيبات اجرايي توس راهبردها، سياس

توجه به الزامات اقتصادي، اجتماعي و فن آوري كشور تدوين شود. 
البته در وزارت نيرو، نصب پنج هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در قانون برنامه 
ــت كه از اين ميزان 4500 مگاوات آن براي  ــعه هدفگذاري شده اس پنجم توس
ــت، چنانچه 250 مگاوات از اين ظرفيت را  ــده اس ــعه باد در نظر گرفته ش توس
ــازمان توسعه برق ايران و كمتر از 150 مگاوات را مربوط  مربوط به طرح هاي س
به سنا (سازمان انرژي هاي نو ايران) بدانيم كه بنا به ضرورت ها و براي تحريك 
ــال آينده قريب  ــود، مي توان گفت در پنج س اوليه بايد از طرف دولت عملياتي ش
به چهار هزار مگاوات بازار براي توسعه بخش خصوصي وجود خواهد داشت. به 
همين دليل هيات وزيران در آبان ماه 87 قيمت جديد خريد برق از نيروگاه هاي 
ــادي) را افزايش داد و از 65 و 45  ــامل نيروگاه هاي ب تجديدپذير غير دولتي (ش
تومان به 130 و 90 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت رساند. به عالوه در همين 
مصوبه تعديل نرخ در سال هاي آتي و توجه به تورم و تغيير برابري نرخ يورو در 
مقابل ريال مورد تاييد و تصويب قرار گرفت. اين درحالي است كه اخيرا مطابق با 
آيين نامه بند ب ماده 133 قانون برنامه پنجم كه به وزارت نيرو ابالغ شده است 
ــل از نيروگاه هاي تجديدپذير به قيمت هاي باالتر فراهم  امكان خريد برق حاص
شده و براساس آخرين محاسبات حداقل 1500 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت 
ــت. يكي از راهكارهاي حل مشكالت نقدينگي و تأمين مبلغ پيش خريد برق  اس
ــت كه بنا به پيشنهاد  تجديدپذير به صورت تضميني از بخش غير دولتي اين اس
ــط دولت تصويب شده  وزارت نيرو اليحه دريافت عوارض برق تجديدپذير توس
ــت. براساس اين اليحه  ــير مراحل نهايي براي تقديم به مجلس اس و در حال س
وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت 
ــوارض برق تجديدپذير در قبوض  ــده مبلغ 20 ريال به عنوان ع برق فروخته ش
ــده مصرف  ــتركان برق كه خارج از الگوي مصرف تعيين ش مربوط درج و از مش
ــركت توانير واريز و عين  ــاب ش مي كنند دريافت كند. البته وجوه حاصله به حس
وجوه دريافتي با امكان انتقال به سنوات بعد صرفا بابت پرداخت به عنوان وجوه 

ــده يا يارانه سود تسهيالت و يا بهاي خريد تضميني هزينه برق از منابع  اداره ش
انرژي هاي تجديدپذير از بخش هاي تعاوني و خصوصي هزينه كند. 

ــي در افزايش نقش  ــاي آت ــداز برنامه ه ــم ان ــور ما در چش ــت كالن كش سياس
بخش هاي غير دولتي استوار شده است كه از جمله فوايد و مزاياي آن كاستن از 
حجم و فعاليت هاي تصدي گري دولت است. با فعال شدن بخش خصوصي در 
ــه احداث نيروگاه هاي بادي كه جذابيت هاي فراواني براي بخش خصوصي  عرص
ــروع پروژه ها و  ــور افزايش مي يابد و با ش دارد، توان مالي، فني و مديريتي كش
فعاليت هاي جديد عمال بخش خصوصي به كمك بخش دولتي آمده و كل كشور 
از اين مشاركت سود خواهد برد. همچنين بايد توجه داشت كه نيروگاه هاي بادي 
ــرمايه اوليه بااليي نياز دارند بنابراين تأمين سرمايه اوليه در اين طرح ها از  به س

مشكالت اجرايي آن هاست. 
ــرمايه گذاري هاي غير دولتي در اجراي طرح ها كمك  معتقد هستم استفاده از س
ــو و به ويژه انرژي  ــعه انرژي هاي ن ــه دولت خواهد كرد، چرا كه توس ــاياني ب ش
ــناد و قوانين  ــت به صراحت در اس ــن نوع از انواع آن هاس ــادي كه تجاري تري ب
ــت هاي ابالغي مقام معظم رهبري تدوين شده است كه  ملي باالدستي و سياس
ــده است، بنابراين  ــور ش البته داليل مهمي باعث اين جهت گيري كالن در كش
ــورها دسترسي به  بدون ترديدي يكي از اصلي ترين مولفه هاي امنيتي تمام كش
انرژي مورد نياز است. البته به وجود آمدن هر اشكالي در سيستم عرضه انرژي، 
ــام بخش هاي اقتصادي و اجتماعي بر  ــيب هاي پر دامنه اي را در تم اختالل و آس
ــي به منابع انرژي را  ــورها تنوع بخش ــت. به همين دليل كش جاي خواهد گذاش
ــتگي به يك يا دو نوع  جزو اصلي ترين راهبردهاي خود قرار مي دهند تا از وابس
ــيب پذيري خود را به حداقل ممكن كاهش  ــدت احتراز كرده و آس انرژي به ش
دهند. بر اين اساس بايد از كليه منابع انرژي در دسترس و قابل حصول، از جمله 
ــور خود را تأمين كنيم و با  انرژي هاي تجديدپذير، انرژي مصرفي مورد نياز كش
ــتري به سيستم انرژي كشور ببخشيم.  ايجاد تنوع در منابع انرژي، پايداري بيش
ــت كه ايران كشوري نفت خيز است، اما مصرف بي رويه در زمينه مورد  اين درس
ــتفاده  ــت كه از اين منبع گرانبها بايد براي اس ــت و اعتقاد بر اين اس تأييد نيس
نسل هاي بعد و همچنين براي مصارف با ارزش افزوده باالتر نگهداري و صيانت 
ــتفاده از منابع ديگر انرژي همواره مورد توجه سياست گذاران  ــود. بنابراين اس ش

كشور بوده است. 
ــور ايران از لحاظ برخورداري منابع مختلف انرژي  اما نبايد فراموش كرد كه كش
ــود چرا كه از يكسو داراي  ــوب مي ش ــورهاي جهان محس يكي از غني ترين كش
ــيلي و تجديدناپذير نفت وگاز و از سوي ديگر  ــوخت هاي فس ــترده س منابع گس
ــينه  ــت. البته پيش ــيل فراوان انرژي هاي تجديدپذير از جمله باد اس داراي پتانس
ــياب هاي بادي نيز مويد توجه دائمي به استفاده از  ــاخت آس تاريخي طراحي و س
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اين پتانسيل در كشور است. از سوي ديگر، اگرچه ايران در زمره كشورهايي كه 
ــار گازهاي آالينده و گلخانه اي هستند، محسوب نمي شود  متعهد به كاهش انتش
ولي از هم اكنون براساس سياست هاي مصوب، خود را متعهد به حفاظت از كره 
زمين، اتمسفر ومحيط زيست مي داند و توليد انرژي از منابع تجديدپذير از جمله 
انرژي بادي را مورد تأكيد قرار مي دهد. به طور كلي با جايگزيني هر يك درصد 
از انرژي برق بادي با انرژي برق توليدي از نيروگاه هاي سوخت فسيلي مي توان 

حدود سه درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي كاست. 
ــتغال زايي و تحول اجتماعي در مناطق محروم از مباحث  ــأله ديگر اينكه، اش مس
مورد توجه براي توسعه انرژي هاي نو در كشور است. از آنجا كه غالبا نقاط بادخيز 
ــمار مي روند  ــعه اجتماعي محروم به ش ــران در مناطقي واقعند كه از نظر توس اي
بنابراين توسعه نيروگاه هاي بادي مستقيما در شرايط اجتماعي اين مناطق تحول 
ايجاد خواهد كرد. آمارها نشان مي دهد تنها در سال 2010 ميالدي بيش از يك 
ميليون و 500 هزار شغل در حوزه سوخت هاي زيستي به ازاي توليد 15 ميليارد 

زيستي  ليتر سوخت 
بيوديزل و بيواتانول، 
ــغل در  630 هزار ش
ــه ازاي  ــوزه باد ب ح
39 گيگاوات ظرفيت 
ــده جديد  ــب ش نص
ــزار  ــادي، 350 ه ب
ــوزه  ح در  ــغل  ش
ــه  ب ــك  فوتووالتائي
ــگاوات  ازاي 17 گي
شده  نصب  ظرفيت 
در اين سال ، 1500 
ــوزه  ح در  ــغل  ش
نيروگاه هاي حرارتي 
ــيدي به ازاي  خورش
مگاوات   500 حدود 
شده  نصب  ظرفيت 
ــد و 300 هزار  جدي

ــيدي به ازاي 25 گيگاوات حرارات در سال نصب  ــغل در حوزه آب گرم خورش ش
و در كشورهاي پيشرو و در حال توسعه ايجاد شده است. نكته مهم ديگر اينكه، 
ــكالت بهره برداري و حفظ پايداري شبكه هاي گسترده، به وسيله  باتوجه به مش
ــته شده و اين يكي  ــبكه هاي طوالني كاس توليد پراكنده برق از ميزان اتكا به ش
ــه تنها به لحاظ  ــت. اين كار ن ــورت گرفته در صنعت برق اس ــاي ص از راهكاره
ــبكه انتقال و توزيع و  ــت بلكه به واسطه تقليل تلفات ش اقتصادي هزينه بر نيس
ــبكه،  ــده توليد وافزايش پايداري در ش همچنين كاهش نياز به ظرفيت ذخيره ش
ــده برق به صورت قابل مالحظه اي كاهش خواهد داد. مولدهاي  هزينه تمام ش
ــوع توليد پراكنده، نيروگاه هاي  ــده از تنوع خاصي برخوردارند اما بهترين ن پراكن
ــت توده، زمين گرمايي و خورشيدي است كه نه تنها به  بادي، آبي كوچك، زيس
لحاظ مكان توليد برق بلكه به لحاظ منابع اوليه هم پراكنده اند و نيازمند استفاده 
ــتند. اين فعاليت به عنوان يكي از  ــبكه گاز و يا شبكه هاي انتقال نفت نيس از ش
ــود. تحقق هدف مذكور بدين  ــوب مي ش مهمترين تدابير پدافند غير عامل محس
ــت كه كشور از امكاناتي برخوردار خواهد شد كه در صورت بروز حوادث و  معناس
سوانح مختلف مي تواند ضروري ترين نيازهاي برق بخش هاي مختلف را صرفا با 

اتكا به منابع و امكانات محلي تأمين كند. 
مجموعه وزارت نيرو خود را متعهد به كليه همكاري هاي الزم براي تهيه اطالعات 
و تسريع در انجام تشريفات مربوطه براي انجام امور مربوط به بخش خصوصي 
مي داند. لذا بازار نيروگاه هاي بادي در ايران رو به شكوفايي است و ورود به اين 
ــذاران تضمين كند.  ــرمايه گ ــازار مي تواند آينده خوبي را در دراز مدت براي س ب

ــراي توليد تجهيزات و تأمين نيروي  ــن اگر به ايران به صورت پايگاهي ب بنابراي
انساني متخصص نگريسته شود بازارهاي كشورهاي منطقه مي توانند مورد توجه 
ــرمايه گذاران بخش غير دولتي مي خواهم  قرار گيرند. به همين دليل از فعاالن س
ــويق و حمايت سرمايه گذار خارجي گروه هاي همكاري  كه با توجه به قانون تش
(جوينت ونچرها) از شركت هاي ايراني و خارجي در اين عرصه تشكيل شود كه 
در آن تأمين سرمايه،  مطالعات امكان سنجي، تأمين و تجهيزات و پشتيباني هاي 
ــود. وزارت نيرو نيز به اين پروژه ها و پيشنهادها توجه  فني، بهره برداري انجام ش
مي كند و كليه همكاري هاي الزم را صورت خواهد داد. توضيح اينكه عالوه بر 
ــايز متوسط، در حال تالش براي كسب  راه اندازي خطوط و نصب توربين هاي س
ــتيم و  ــدازي خط توليد توربين هاي مگاواتي در ايران هس ــش طراحي و راه ان دان
ــعه يابد و به اين ترتيب قيمت  ــتيم تا تكنولوژي بادي درايران توس درصدد هس
ــه و منافع همه طرف ها در  ــزات توربين هاي بادي كاهش يافت ــده تجهي تمام ش
ــود. امروزه توجه كارشناسان به مباحث مربوط به انرژي و  دراز مدت تأمين مي ش
تأثيرات اقتصادي و زيست 
ــي آن افزايش يافته  محيط
ــر تقريبا  ــال حاض و در ح
ــد از انرژي مورد  86 درص
ــط زغال  نياز جهانيان توس
ــنگ، گاز طبيعي و نفت  س
كه  ــود  مي ش تأمين  ــام  خ
محيطي  زيست  مشكالت 
ــش زمين و  ــامل گرماي ش
ــه اي، بروز  ــي منطق آلودگ
گسترده،  ــالي هاي  خشكس
جهش  و  باران هاي اسيدي 
ــب  تخري ــك،  اكولوژي
ــرات آب و  ــا، تغيي جنگل ه
هوايي، توليد زياد از حد گاز 
CO2 و غيره مي شود كه 
ــترده  همگان به تبعات گس
ــال  ــتند. در س آن آگاه هس
2011 حدود 16,7 درصد از مصرف نهايي انرژي از منابع تجديدپذير تأمين شده 
ــيده  ــعه يافته اين منابع به ميزان 1360 گيگاوات رس و كل ظرفيت جهاني توس
ــبت به سال  ــرمايه گذاري جديد جهاني در حوزه تجديدپذيرها نيز نس ــت. س اس
ــد 17 درصدي بوده و به 257 ميليارد دالر رسيده است. اين رقم  ــاهد رش قبل ش
ــش برابر سرمايه گذاري در سال 2004 و دو برابر سال 2007 ميالدي  بيش از ش
ــت. تجديدپذيرها بيش از 25 درصد  ــال پيش از بحران اقتصادي جهاني) اس (س
ــود اختصاص داده و حدود 20,3  ــت توليد نيروگاهي جهاني را به خ از كل ظرفي
ــته جهاني را تأمين مي كند كه سهم انرژي بادي بيشتر از همه  درصد از الكتريس
ــاب نيروگاه هاي  انواع انرژي هاي تجديدپذير نوين و برابر 61 درصد بدون احتس
ــش از 238 هزار  ــر، در حال حاضر بي ــوي ديگ ــت. از س برق آبي بزرگ بوده اس
ــر جهان نصب شده است، كه  بيش از 17 درصد  مگاوات نيروگاه بادي در سراس
ــال 2011 اتفاق افتاده بنابراين  ــده آن ها تنها طي س از ظرفيت تجمعي نصب ش
اين صنعت در سال هاي اخير به طور متوسط ساالنه حدود 40 درصد رشد كرده 
ــرژي جهان بوده اند. همچنين  ــدترين صنعت ها در بخش ان و يكي از سريع الرش
حداقل 118 كشور جهان اهداف راهبردي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير را 
تدوين كرده اند و سياست گذاري هاي الزم براي سال هاي 2015 تا 2050 در آن  
ــده است و  در حوزه توربين هاي بادي، عالوه بر كميت كيفيت  كشورها انجام ش
تكنولوژي نيز بهبود شايان توجهي يافته است و درحال حاضر توربين هاي بادي 
ــوم قيمت هاي سال هاي قبل  با ظرفيت چند مگاوات با قيمت هايي حدود يك س

و مطابق با استانداردهاي جهاني باالتر در بازار عرضه مي شود. 
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آسيب شناسى مسكن مهر پرديس؛ظاهرى زيبا و باطنى بيمار
   منبع: خبرگزارى فارس

اشـاره: طرح مسـكن مهر كه يكى از بزرگتريـن طرح هاى دولت 
براى حل مشـكل مسـكن نـام گرفته و تاحدودى نيـز در حل اين 
مشـكل موفق بوده اسـت، پرديس را به يكى از شـهرهاى زيبا و 
آراسـته و در عيـن حال با مشـكالتى كهنه و روزمـره تبديل كرده 
اسـت. مسكن مهر نامى شناخته شده در طرح هاى عمرانى دولت 
در چند سـال اخير اسـت. اين طرح كه به جرأت مى توان از آن به 
عنـوان بزرگترين طرح عمرانى تاريخ ايران نام برد، هرچند كه تا 
كنون توانسـته اسـت برخى از مشكالت بازار مسـكن را حل كند 
و اميـد به خانه دار شـدن را در بين جوانـان و خانواده هاى ايرانى 
افزايش دهد، اما همچنان با مشـكالت فراوانى دست و پنجه نرم 
مى كند كه هرچند از ديد برخى از ساكنين و متقاضيان مسكن مهر 
اين مشـكالت در حال كهنه شـدن هسـتند اما در ديد مسئوالن و 
سازندگان مسكن مهر در حال عادى شدن و روزمره شدن است.

براى بررسى مشكالت موجود در واحدهاى مسكن مهر و تهيه يك 
گزارش خبرى از نحوه آماده سـازى و واگذارى واحدهاى مسـكن 
مهر سـرى به شـهر جديد پرديس زده ايم تا از نزديك مشكالت 
موجـود در اين شـهر و باالخص مشـكالت موجـود در واحدهاى 
مسـكن مهر را مشـاهده كنيم. پرديـس در 15 كيليومترى تهران 
واقع شده است و به علت آب و هواى مناسبى كه دارد بيشتر مورد 

عالقه مردم تهران قرار گرفته است.

ــده است اما اين شهر مشكالت  ــاكن ش هرچند كه جمعيت زيادى در پرديس س
ــل و نقل به تهران به  ــكل آن حم ــده اى را همچنان دارد كه مهم ترين مش عدي
ــت. حمل و نقل عمومى در اين شهر ضعيف و حمل و  ــتغال اس عنوان مركز اش
نقل خصوصى نيز با مشكالتى مواجه است. اتوبان جديد االحداث تهران پرديس 
ــنايى در  ــوارض آن از ابتدايى ترين امكانات مانند روش ــم هزينه باالى ع عليرغ
ــت. ولى در كنار اين مشكالت ساخت و ساز مسكن مهر رونق  ــب بى بهره اس ش

دوچندانى به اين شهر داده است.
ــال 87 آغاز شد تا كنون 4  ــهر جديد پرديس و بر مبناى فعاليتى كه در س در ش
ــازى و ساخت قريب به  ــد و مراحل آماده س پروژه عمده در فاز 3 پرديس آغاز ش

10 هزار واحد مسكونى به 4 پيمانكار عمده واگذار شد.
ــازندگى خاتم االوصياء  ــركت سرمايه گذارى مسكن و قرارگاه س در اين ميان ش
ــكونى بيشترين سهم را در ساخت  ــاخت 6000 و 1800 واحد مس به ترتيب با س
مرحله اول پروژه عظيم مسكن مهر در شهر جديد پرديس داشته اند و بعد از آن 

دو پروژه 500 واحدى توسط دو شركت خصوصى ساتراپ و توسعه گر ساختمان 
مهر در شهر جديد پرديس نيز آغاز شده اند.

ــكونى  ــكن مهر، مجمتع مس ــهر، ابتدايى ترين پروژه مس پس از ميدان اصلى ش
ــازندگى خاتم  االوصياء در حال ساخت  ــت كه توسط قرارگاه س غدير(هساء) اس
ــت. از بيرون ساختمان هاى 5 طبقه سبز، نارنجى و زرد رنگ فضاى شادى را  اس
براى عابران ايجاد كرده است در كنار آن ديوارچين هاى سبز رنگ نيز نويد يك 
مجموعه مسكونى كامل را به بينندگان و متقاضيان مسكن مهر مى دهد. اما وارد 
ــوى مشكالت اين واحدهاى مسكونى يك به يك خود را نشان  پروژه كه مى ش
ــاكنين كه مى نشينى مشكالت انباشته  مى دهد پاى صحبت هاى متقاضيان و س

شده مردم در مسكن مهر خود را نشان مى دهد.

آماده سازى و محوطه سازى نا تمام
ــكونى بدون انجام  ــكل پروژه در حقيقت واگذارى واحدهاى مس  بزرگترين مش
آماده سازى و محوطه سازى بر خالف نظر وزير راه و شهرسازى كه اعالم كرده 
ــازى و آماده سازى واگذار نمى كنند،  بود كه هيچ واحدى بدون انجام محوطه س

واگذار شده است.
ــاء) تنها خيابان هاى مجاور واحدهاى ابتدايى  در پروژه غدير (1820 واحدى هس
ــازى بهره مند  ــفالت و محوطه س ــايت همچون واحدهاى مريم و زنبق از آس س
ــتر از فضاهاى شهرى  ــايت مى روى بيش ــتر به درون س بوده اند. هرچه كه بيش
ــد. ديگر خبرى از  ــر آن غلبه مى كن ــتر ب ــوى و فضاى كارگاهى بيش جدا مى ش
ــفالت نيست،  ــت، ديگر خيابان هاى آس ــنگ نيس ــبز رنگ قش ديوارچين هاى س
ــم  ــده اند در باالى مجموعه به چش ــاخته ش ــايت س باغچه هاى كه در ابتداى س
ــئولين به صورت كامل آماده سازى شده  ــير افتتاح مس نمى خورند. انگار تنها مس
ــت و بسيارى از واحدهاى قسمت هاى درونى از محوطه سازى و آماده سازى  اس
ــود ندارد و برخى از كودكان  ــب براى بازى كودكان وج بى بهره اند. فضاى مناس

در كنار حوضچه اى كه از آب فاضالب ايجاد شده است مشغول بازى هستند.
  

نبود خدمات شهرى و تحويل ديرهنگام
 مشكل ديگر ساكنين نبود خدمات شهرى در نزديكى محل سكونت خود است. 
ــن وزارت خانه براى ايجاد خدمات  ــازى از اقدامات اي هرچند كه وزير راه شهرس
ــاكنان مسكن مهر خبر داده بود اما همچنان خبرى از مغازه، بازار،  الزم براى س
ــجد و مدرسه در اين سايت نيست و ساخت آن نيز هنوز شروع نشده است و  مس
ــاكنين اين مجموعه مسكونى تا 2 سال ديگر نيز روى  ــت كه س اين بدان معناس
ــبز و يا  ــهرى را در محله خود نخواهند ديد.كمبود فضاى س هيچ گونه خدمات ش
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ــكالت موجود در سايت است.  ــب براى بازى كودكان نيز ازمش محيط هاى مناس
وجود فعاليت هاى ساختمانى خطرات فراوانى را براى كودكان ممكن است ايجاد 

كند.
ــا را در تاريخ  ــرار بود واحدهاى م ــكن مهر مى گويد: « ق ــاكنين مس  يكى از س
90/11/30 تحويل دهند اما اين واحدها با 6 ماه تأخير و آن هم به صورت ناقص 
ــاط را صادر كرده بود و ما  ــد. از طرف ديگر بانك نيز دفترچه اقس تحويل ما ش
ــه هنوز دريافت نكرده بوديم. در  ــاط خانه اى را بپردازيم ك مجبور بوديم كه اقس
قرارداد آورده شده است كه در صورت ديركرد پيمانكار بايد به ازاى هرماه ديركرد 
ــه خاطر اين كه  ــوان جريمه پرداخت كند اما ب ــه را به عن ــد ارزش خان 0/5 درص
شركت عمران جانب پيمانكار را مى گيرد و پيمان كار دولتى است، جريمه اى براى 
ــت. واحد ها را دير تحويل مى دهند و ناقص. هنوز آسانسور  ــده اس ما پرداخت نش
ــور بروم. يكى  ــت و من بايد تا طبقه پنجم بدون آسانس ــده اس واحدها نصب نش
ديگر از متقاضيان مسكن مهر پروژه هساء مى گويد « مشكالت اين واحدها زياد 
ــت. اكثر ديوارها نم داده است و خانه اى كه نوساز است نياز به تعميرات دارد.  اس
ــت ولى متأسفانه پيمان كار  تعميرات واحدها قبل از تحويل به عهده پيمان كار اس
ــت پيمان كار حفاظ فلزى يا درب ضد سرقت براى  زير بار نمى رود. قرار بوده اس
واحدها بگذارد ولى درب معمولى گذاشته است در حالى كه هزينه اين ها به پاى 

ما حساب شده است.»
ــاكن ديگر اين مجتمع نيز مى گويد: « قرار بود قبل از عيد تمامى اين واحدها  س
ــود ولى مى بينيد كه همچنان محيط كارگرى و  ــازى آن انجام ش با محوطه س
ــر و صداى ماشين آالت  كارگاهى در اين جا وجود دارد. تا پنجره را باز مى كنى س
ــود. هيچ كس نمى داند كه اين  اذيتت مى كند، تمام زندگى ات گرد و خاك مى ش
ــذارى و دفتر مركزى كارگاه  ــر هم به دفتر واگ ــود». س وضعيت كى تمام مى ش
مى زنيم، آن گونه كه بايد كارگاه فعال و پر جنب و جوش نشان نمى دهد. عكس 
ــت نشان مى دهد كه چگونه يك تپه را از سال  ــده  اس بزرگى كه در دفتر قاب ش
88 به يك محيط مسكونى تبديل در سال 89 كرده اند، اما ظاهراً وضعيت پروژه 
ــال 89 انداخته  ــال حاضر تفاوت چندانى با اين تصويرى كه از پروژه در س در ح
شده است ندارد.پروژه بعدى كه به آن سر مى زنيم مجموعه اى است كه توسط 
ــكن در حال ساخت است. بيرون اين پروژه نمايان گر  شركت سرمايه گذارى مس

درون آن نيز هست.
ــود، در اين  ــى آن مرتب تر از درونش ب ــه ظاهر بيرون ــاء ك برخالف پروژه هس
ــخص بود. درون پروژه كه ميروى يكى از  ــفتگى از همان ابتدا هم مش پروژه آش
ــئولين پروژه جر و بحث مى كند. اگر پروژه قبلى تا حدودى  متقاضيان دارد با مس
به محيط مسكونى شباهت داشت ولى اين پروژه ظاهرى كامًال كارگاهى دارد و 
كامال مشخص كه به هيچ وجه آماده واگذارى نيست. گفته مى شود كه بيش از 
ــكونى تحويل داده شده است. ولى يكى از متقاضيان كه مراحل  1200 واحد مس
ــت كه واحد را به ما تحويل  ــت اس ــت مى گويد « درس تحويل را انجام داده اس
داده اند اما اين واحدها هنوز تكميل نشده است، حتى براى من سنگ دست شويى 

نصب نشده است».
محوطه سازى و خيلى از كارهاى ساختمان هنوز كار دارد و اصال شرايط مناسبى 
براى سكونت آماده نيست از آن متقاضى كه مشغول جر و بحث بود مى پرسم كه 
مشكل چيست؟ مى گويد كه « مشكل يكى و دوتا نيست آخر. قرار بوده است كه 
واحد من را برج 10 سال گذشته تحويل دهند اما همچنان مشكل دارد. من االن 
ــط وام را مى پردازم. در ساخت واحد ها نيز اشتباهات  ــت كه دارم قس چند ماه اس

فراوانى داشته اند».
ــرمايش چكار بايد  تمامى واحدها كانال كولر ندارند و هيچ كس نمى داند براى س
ــت. همين مسأله يكى از  ــتم پكيج هم دودكش تعبيه نشده اس كرد. براى سيس
ــت تا پروژه بيش از پيش عقب بيفتد. من االن نزديك به 3 بار  ــده اس عواملى ش
ــى ام را عوض كرده ام چرا كه هر روز به من يك چيز را  ــت كه تاريخ عروس اس
ــت كه كى واحد مرا تحويل مى دهند. تازه به خاطر اين كه  مى گويند و معلوم نيس
ــاله نيست از ما نزديك 10 ميليون بيشتر پول گرفته اند و  زمين اين پروژه 99 س

ــرى به بهانه هاى مختلف مثل نصب پكيج و ... هزينه هاى جديد براى ما  هر س
بوجود مى آورند.»

ــتر مى گرديم مشكالتى بيش از مشكالت پروژه قبلى به  در درون پروژه كه بيش
ــم مى خورد، مشكالتى مانند نبود خدمات، فضاى سبز، محوطه سازى و.... .  چش
ــدن نهايى راه درازتر در پيش دارد. بنابراين به سراغ  ظاهراً اين پروژه تا آماده ش
ــركت توسعه گر ساختمان مهر ساخته شده و در انتهاى  پروژه ثامن كه توسط ش
فاز 3 قرار دارد، مى رويم. از ظواهر امر پيداست كه اين پروژه نسبت به پروژه هاى 

قبلى متفاوت تر است.
ــكونى خوب را مى دهد.  ــب نويد يك مجموعه مس نرده ها و ديوارچين هاى مناس
ــت هرچند كه مسجد كوچكى  ــايت مسجد نيز ساخته شده اس دركنار ورودى س
ــت كه يكى از نيازهاى  ــادگى زيبايى دارد، اما جاى شكرش باقى اس ــت و س اس
ــاكنين مرتفع شده است. محوطه سازى تمام سايت انجام شده است و تمامى  س

خيابان ها نيز آسفالت دارند.
ــك محيط كامال  ــت و محيط، ي ــده اس ــى واحدهاى پروژه تحويل داده ش تمام
مسكونى بر خالف دو پروژه قبلى است. اما در همين پروژه هم مشكالتى مانند 
ــت. ساكنين  ــبز همچنان به قوت خود باقى اس نبود خدمات تجارى و فضاى س
تنها مشكل پروژه را تعميرات داخلى واحدها و البته نزديكى سايت پروژه به يك 

نيروگاه برق مى دانند.
ــبى برخوردار بود، پروژه ديگرى  ــار پروژه ثامن كه تقريبًا از وضعيت مناس در كن
ــاتراپ همزمان با پروژه ثامن يعنى از سال 88 آغاز شده است،  توسط شركت س
اما پيشرفت فيزيكى آن به مراتب كمتر از همسايه خود است و شرايط اش اصًال 

به گونه اى نيست كه قابليت سكونت داشته باشد.
ــيده اند و اين واحدهاى همچنان  ــتر واحدها هنوز به مرحله نازك كارى نرس بيش
ــت مسئولين  راه زيادى براى تحويل به متقاضيان در پيش دارند كه ضرورى اس
امر توجه ويژه اى به آن داشته باشند. پس از اتمام بازديد از پروژه هاى مذكور به 
ــركت عمران پرديس مى رويم. كثرت ارباب رجوع فضاى نسبتًا شلوغى  سراغ ش
ــت برخى متقاضيان مرحله اول ثبت نام مسكن مهر هستند و  را بوجود آورده اس
برخى متقاضيان مرحله جديد، كه همين امر سبب افزايش ارباب رجوع بسيار در 

شركت عمران شهر جديد شده است.
وجود اطالع رسانى از طريق سايت و اطالع رسانى پيامكى، برخى از مراحل انجام 
كار را ساده تر كرده است اما برخى از متقاضيان از فاصله زمانى كم براى پرداخت 
ــكايت دارند. يكى از آن ها مى گويد كه « من بايد االن براى ثبت 10  ــاط ش اقس
ــون تومان بريزم و تا كمتر از 4 ماه ديگر 20 ميليون ديگر نيز آماده تحويل  ميلي

كنم كه مسأله برايم مشكل است.»
اما آن چيزى كه از شواهد پيداست اين است كه حجم فعاليت هاى شركت عمران 
ــت كه نظارت بر كار پيمان كاران مسكن مهر امرى مشكل  ــده اس آنقدر زياد ش
براى اين سازمان شده است. يكى از متقاضيان مى گويد كه «كار پروژه ها تا قبل 
ــط  از افتتاح رئيس جمهور خوب پيش مى رفت اما پس از افتتاح پروژه ثامن توس
رئيس جمهور، روند اجراى پروژه هاى ديگر نيز كند شد. ديگر پروژه ها با سرعت 
ــريع تر پروژه ها  ــى جلو نمى روندو انگار هيچ انگيزه  و يا نظارتى براى اتمام س قبل
ــا عقب مى افتد ما نزديك به 500 ،  ــود ندارد. هر ماه كه تحويل اين پروژه ه وج
ــط وام واحدهايى كه تحويل نگرفته ايم  600 هزار تومان ضرر مى كنيم. تازه قس
ــئولين ديگر مسكن مهر نيست و  ــت. ولى انگار دغدغه مس ــروع شده اس هم ش
ــت. پيمان كاران مدام مى گويند كه  ــى وزير به پرديس خيلى كم شده اس سركش
ــان كه بايد 8 ماه پيش  ــت ولى اگر طبق قرار دادش علت تأخير افزايش قيمت اس
واحد مرا تحويل مى دادند عمل مى كردند به افزايش قيمت برخورد نمى كردند.»

اما آن چه كه در پرديس مشهود است تعدد فعاليت هاى شركت عمران، ادغام دو 
ــكن و شهرسازى و راه و ترابرى در يكديگر، ناتوانى پيمان كاران  وزارت خانه مس
ــائلى از اين دست  ــاخت و مس در انجام وظايف خود، كثرت پروژه هاى در حال س
مهمترين عوامل تأخير در پروژه هاى مسكن مهر پرديس به حساب مى آيند و در 

اين ميان متقاضيان بيش از همه متضرر مى شوند.
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افزايش بازدهي انرژي در ساختمان و تجربه ديگر كشورها(بخش اول)

نقش پنجره هاي دوجداره انكارناپذير است
گاز  برق،  حساب هاى  صورت  كنندگان  پرداخت  تمامى  اشاره: 
پرداخت  هزينه ها  اين  بابت  كمترى  مبالغ  كه  دارند  آرزو  نفت  و 
كنند، اين در حالى است كه متأسفانه راه هاى كاهش يا كنترل اين 
هزينه ها غالبا شناخته شده نيست. گرم كردن و سردكردن خانه ها 
بين 50 تا 70 درصد مصرف انرژى را در بر  مى  گيرد و از اين مقدار 
10 درصد تا30درصد صرف روشنايى و. .  مى  شود. از اين رو توجه 
به سمت بهينه سازى مصرف انرژى در بخش ساختمان اين روزها 

بيشتر شده است.
 در اين زمينه تحقيقاتى در كشورهاى مختلف انجام شده كه نتايج 
آن تحقيقات قابل توجه بوده و ايده هاى جالبى در مورد بهينه سازى 

مصرف انرژى و افزايش بازدهى آن ارائه  مى  دهد :
در انگلستان برنامه HEC Action در سال 1995 آغاز شده   •
است كه اجزا ،  گوناگونى دارد ، از جمله كاهش انتشار گاز co2  و 

اصالح معايب سوخت ها و بهبود عايق هاى ساختمان ها.
• در كشور هلند پروژه   (برنامه ملى ايزوالسيون)  ارائه شده است 
ديوار ها،  عايق  جداره،  دو  شيشه  با  خانه ها  تجهيز  آن  نتايج  كه 

عايق بام و كف است.
• دركشور كره جنوبي سيستم هاى گرمايش ناحيه اى مورد توجه 
قرار گرفته است كه همزمان با آن عايق كردن ساختمان ها باعث 
با  و  ارزان تر  سوخت هاى  از  استفاده  با  انرژى  بازدهى  افزايش 

كيفيت پايين تر  مى  شود. 
چون  خانه ها  مى  شود،  كردن  گرم  صرف  كمى  انرژى  ژاپن  در   •
درجه   15-16 حدود  در  را  خانه ها  دماى  زمستان  در  ژاپنى ها 

سانتى گراد نگه  مى  دارند.
اما در ايران در شرايط فعلى در زمينه بهينه سازى مصرف انرژى 
دادن اطالعات و آگاهى عمومى الزم است، به ويژه جلوگيرى از 
تاسيسات  و  از طريق عايق كردن ساختمان ها  انرژى  دادن  هدر 
از اهميت خاصى برخوردار است.يكى از راه هاى اين صرفه جويى 

عايق كردن است.

وسيله  به  كردن  سرد  و  كردن  گرم  براى  الزم  سوخت  ميزان 
كند.  پيدا  چشمگيرى  كاهش  خوب  مى  تواند  عايق بندى  يك 
اين موضوعى است كه در سطح جهانى مدت كوتاهى است كه 
هنوز  بلكه  نشده  كار  تنها  نه  ايران  در  اما  شده،  پرداخته  آن  به 
ديدگاهى در اين زمينه ايجاد نشده است. مقاله حاضر سعى دارد 
در دو بخش به كاهش مصرف انرژى بپردازد. بخش اول در زمينه 
چند  در  شده  انجام  فعاليت هاى  نتايج  و  انرژى  مصرف  كاهش 
و بخش دوم خصوصيات ،  توسعه  در حال  و  يافته  توسعه  كشور 

انواع و ويژگى هاى حرارتى عايق ها.
بخش خانگى در كشور هاى توسعه يافته 15 تا 20 درصد از مصرف انرژى را به 
خود اختصاص  مى  دهد و در كشورهاى در حال توسعه اين سهم حتى بيشتر هم 
 مى  شود. پيشرفت در استاندارد هاى زندگى متكى به انرژى است و مصرف انرژى 
با بازده بيشتر جزو مهمترين مواردى است كه كشورهاى توسعه يافته با آن روبرو 
ــاعه تكنولوژى با بازده بيشتر انرژى در پخت  ــتند. اين در حالى است كه اش هس
ــنايى، وسايل برقى وعايق بندى ساختمان ها در كشورهاى در  و پز، گرمايش،  روش
ــت. در فعاليتى كه گزارش آن در سال 2002 تحت  ــعه آهسته بوده اس حال توس
ــرفت دو ساله)  از زمان كنفرانس ملل متحد با نام (محيط  عنوان (مرورى بر پيش
ــده، بخش هاى مختلفى منظور شده است، كه  ــازمان ملل ارائه ش ــعه) س وتوس
ــرژى در مصارف خانگى توجه و تأكيد كرده  ــى از آنها به چگونگى مصرف ان يك
ــت و تعدادى از كشورها براى مطالعات بين المللى انتخاب شدند. عوامل مؤثر  اس
ــت فعال آنها در بخش انرژى و در دسترس بودن  ــورها سياس درانتخاب اين كش

اطالعات مربوط به مطالعات دراز مدت انرژى بود.
ــورهاى توسعه يافته  مصارف خانگى 15 درصد تا20درصد مصرف انرژى در كش
را شامل  مى  شود، كه سهم كشورهاى در حال توسعه هم بيشتر  مى  شود. در عين 
ــورهاى در حال توسعه حدود 9 برابر  ــرانه انرژى در بخش خانگى در كش حال س
ــت به ويژه اينكه در كشورهاى در حال  ــور هاى در حال توسعه اس ــتر از كش بيش
ــعه سهم بيشتر انرژى توسط سوخت هاى غير اقتصادى توليد  مى  شود. نكته  توس
قابل توجه در كاهش مصرف سرانه انرژى در آمريكاى شمالى است كه در سال 
1970 بيشترين مصرف را داشته است. اين كاهش عمدتا ناشى از افزايش بازده 
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ــتفاده از مصرف لوازم خانگى برقى واعمال روش هاى مناسب  ــباع اس انرژى، اش
بهبود مصرف از جمله عايق بندى ساختمان ها است.

ــبت به ديگر مناطق در حال توسعه  مى  تواند  ــتر انرژى در آفريقا نس مصرف بيش
ــا به عنوان  ــوخت چوبى و ديگر بيوماس ه ــتر آفريقا در توليد س ــهم بيش به س
ــد، كه نتيجه اين سوخت ها بازده كمترى دارند. بازده انرژى  سوخت، مربوط باش
ــيله مصرف كننده انرژى بستگى دارد. بازده  ــوخت و مشخصه هاى وس به نوع س
ــت و اجاق هاى با سوخت مايع  يك اجاق چوبى قديمى 10درصد تا20درصد اس
ــراى پخت و پز،  ــتفاده از تكنولوژى هاى موجود ب ــا اس ــازده دارند. ب ــد ب 40درص
ــاختمان  مى  توان با  ــايل خانگى برقى و عايق كردن س ــنايى، وس گرمايش، روش
بازدهى تا حد 75درصد هم رسيد. متأسفانه گرانى استفاده از اين تكنولوژى ها در 
ــورهاى در حال توسعه مانع دستيابى به اين بازده  مى  شود.عوامل موثر ديگر،  كش
كمبود سوخت هاى مخصوص، كمبود سيستم توزيع مناسب و نقص و خرابى در 

سيستم هاى توزيع موجود هستند.
  مديريت مصرف انرژي و تجارب جهاني

ــدت گرم كردن فضاى خانه و  ــيله كاهش در ش صرفه جويى انرژى عمدتا به وس
ــاختمان ها انجام  مى  شود. انرژى در بخش  ــخصه هاى حرارتى س آب و بهبود مش
ــال 1991 بيشتر از 30درصد افزايش يافته و حتى در برخى كشور ها  خانگى تا س
ــگرف دربازده انرژى لوازم خانگى  ــت. اما افزايش ش اين مقدار هم كمتر بوده اس
جديد در طى سال هايى اتفاق افتاد كه قيمت انرژى خيلى باالتر بود و وقتى كه 
ــى در بازده انرژى لوازم اتفاق نيفتاد.  قيمت ها كاهش پيدا كردند، حركت معكوس
ــت هاى صرفه جويى ملى هم نقش خود را در كاهش مصرف لوازم خانگى  سياس
ــاختمان، سايز و  ــت ها منجر به تقويت مجموعه قوانين س ايفا كردند. اين سياس
ــتانداردهاى بازده  ــتانداردهاى بويلر ها و ديگ هاى بخار در اروپا و تقويت اس اس
ــترين سهم مصرف  ــدند. البته گرم كردن خانه ها بيش لوازم خانگى در آمريكا ش
انرژى در كشورهاى توسعه يافته را داراست و گرم كردن آب در رده دوم پخت و 
پز و روشنايى در رده هاى بعدى قرار  مى  گيرند كه در واقع سهم ناچيزى دارند. در 
ــورهاى توسعه يافته ميزان انرژى مصرفى براى گرم كردن فضا نسبت  اكثر كش
ــده يا حداقل ثابت مانده است و  ــت دهه 70ميالدى كمتر ش ــال هاى نخس به س
اين به دليل استفاده از عايق بندى بهتر براى ساختمان ها بوده است. صرفه جويى 
ــتر در برخى كشورها به خاطر پايين آوردن درجه حرارت داخل ساختمان ها  بيش

انجام شده است.
الف) هلند:

ــن انرژى دو جزء  ــود. اي ــد كل انرژى در بخش خانگى مصرف  مى  ش 20درص
اصلى دارد:

1- گرما براى گرم كردن فضا ،  آب و پخت و پز
2- الكتريسته براى مصرف در روشنايى و لوازم خانگى

ــال 1980 دولت هلند پروژه برنامه هاى ايزوالسيون را ارائه كرد. هدف از  در س
ــهردارى ها  اين برنامه بهبود بازده انرژى در بخش خانگى بود. به اين منظور ش
ــركت هاى ساختمان سازى براى بهبود ساختمان ها شروع به پرداخت يارانه  و ش
ــدند. به  ــال 1980 تا 1993 تقريبا 3/5 ميليون خانه عايق كارى ش كردند. از س
ــيون گوناگون و باال بودن سطح آگاهى عموم  عنوان نتيجه برنامه هاى ايزوالس
ــط دولت سازمان دهى شده است، از سال  در زمينه صرفه جويى انرژى كه توس

1991 در هر سال:
140000خانه به شيشه هاى دو جداره تجهيز شده اند.

80000خانه داراى عايق ديوار شده اند.
95000 خانه داراى عايق بام شده اند.

60000 خانه داراى عايق كف شده اند.
ــال در هر خانه حدود 800  ــت كه در هر س پيش بينى تمام اين برنامه ها اين اس
ــال 1981 تعداد خانه هايى  ــود. توضيح اينكه در س متر مكعب گاز صرفه جويى ش
ــال 1995  ــده بودند 2درصد كل خانه هاى هلند بود اما در س كه كامال عايق ش
ــداز خانه ها بودند كه  ــال فقط 8 درص ــيد و در اين س اين مقدار به 23درصد رس

ــال 1981 تا 1993 بازده انرژى در بخش  ــيونى نداشتند. از س هيچ نوع ايزوالس
ــدار 20درصد بخاطر بهبود  ــت كه از اين مق ــته اس خانگى 40درصدافزايش داش
ــت، 12درصد به خاطر ساخت  ــاختمان هاى موجود حاصل شده اس عايق هاى س
ــتاندارد هاى بهتر انرژى 8درصد نيز به دليل ارائه بويلرهاى  خانه هاى جديد با اس
ــت آمده است. الزم به ذكر است كه از سال 1991تا1993 حدود  تقطيرى به دس
ــه اقتصادى تر و بازده انرژى  ــواع معمولى با نوع تقطيرى ك ــر از ان 100000بويل

باالتر است جايگزين شده اند.
ب) ژاپن

ــه،  ــرانه فرانس ــرانه انرژى در ژاپن نصف مصرف س ــال 1988 مصرف س در س
ــرانه آمريكا بود. علت اين اختالف شرايط آب  انگليس و آلمان و 1/3 مصرف س
ــاختمان ها و آداب و رسوم و نحوه زندگى مردم ژاپن است.  و هوايى، تفاوت در س
در ژاپن انرژى كمى صرف گرم كردن خانه ها  مى  شود.چون ژاپنى ها در زمستان 
ــال 1972  ــانتى گراد نگه  مى  دارند.در س ــاى خانه ها را حدود 16-15 درجه س دم
ــز 32درصد، گرم كردم آب  ــردن فضا 37درصد، لوازم خانگى و پخت وپ گرم ك
ــرد كردن نيم درصد مصرف انرژى خانگى را شامل  مى  شد. بيست  30درصد، س

سال بعد اين درصد ها به صورت زير بودند:
27درصد ،  گرم كردن فضا    

35درصد ،    لوازم خانگى و پخت و پز و روشنايى 
37درصد ،  گرم كردن آب    
1/5درصد   سرد كردن آب    

ــال 1974تا  1992  ــى از س ــر خانوار ژاپن ــى انرژى ه ــور كلى صرفه جوي ــه ط ب
حدود2,3درصد افزايش داشته است.

ج) بريتانيا: 
ــد. هدف اين برنامه اين  ــال 1995آغاز ش برنامه HECAction  بريتانيا در س
ــال بازده انرژى را در مناطق مسكونى تحت پوشش  بود كه در طى 10 تا 15 س
اين برنامه تا 30درصد افزايش دهند. اين برنامه اجزاء گوناگونى از جمله كاهش 
انتشار گاز co2 و كم كردن معايب سوخت ها و بهبود عايق ها و... دارد.30درصد 
از كل مصارف انرژى در بريتانيا را مصارف خانگى و مسكونى تشكيل  مى  دهند. 

ــتم هاى حرارتى مركزى و وسايل  ــتفاده از سيس اين روند با توجه به افزايش اس
ــين االت وافزايش جمعيت د رحال افزايش است. 80درصد انرژى مصرف  و ماش
شده در خانه ها جهت گرم كردن فضا و آب استفاده  مى  شود كه قسمت عمده اى 
ــد ان را تامين  ــرق فقط 19درص ــود و ب ــى تامين  مى  ش ــط گاز طبيع از آن توس
ــط مالكان آنها استفاده  ــاختمان ها در بريتانيا توس  مى  كند. 67درصد خانه ها و س
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ــود و 20درصد ساختمان ها و مراكز عمو مى   هستند و باقيمانده ساختمان ها   مى  ش
ــه دهه اخير در انگلستان  ــتند. طرح ايزوالسيون طى س مكان هاى اجاره اى هس
ــمگيرى افزايش داشته اما هنوز جا براى توسعه دارد .  به عنوان مثال  به طور چش
ــتند كه خوب عايق  ــد خانه ها در بريتانيا داراى ديواره هاى حفره دار هس 77درص
ــاختمان ها  ــده اند (به خاطر قديمى بودن) به همين دليل  تغيير و تبديل در س نش
ــد، اما نرخ ساختمان سازى در بريتانيا پايين است. يكى از  ضرورى به نظر  مى  رس
ــيد به خانواده هاى كم درآمد براى عايق كردن  ــنهادى، دادن سوبس راه هاى پيش
ساختمان ها است و براى ترغيب موجرها به عايق كردن ساختمان ها ليست هاى 

اولويت بندى و امتياز بندى ساختمان ها و موجرها ايجاد كرده اند.

  مديريت مصرف انرژي در كشورهاى در حال توسعه

الف)   هند: 
50درصد كل انرژى مصرفى در هند صرف مصارف خانگى  مى  شود. اما 72درصد 
ــتايى زندگى  مى  كنند كه بيوماس منبع اصلى انرژى  جمعيت هند در مناطق روس
ــرژى مصرف خانگى را  ــال 1995، بيوماس تقريبا 77درصد ان ــت. در س انها اس
ــامل  مى  شود اما سهم سوخت مايع 18درصد و سهم الكتريسيته فقط 5درصد  ش

بود.
در دهه اخير مصرف الكتريسيته و سوخت مايع مقدارى افزايش يافته و مصرف 
ــردن آب 95درصد انرژى  ــت. پخت و پز و گرم ك ــاس تقريبا ثابت مانده اس بيوم
مصرف خانگى در هند را به خود اختصاص  مى  دهد. گرم كردن فضاى ساختمان 
ــبتا گرم است. سياست انرژى  ــت و اين به خاطر آب و هواى نس جزء مهمى نيس
ــامل پرداخت سوبسيدهاى كالن و برق دار كردن روستا ها است كه اين  دولت ش
برق دار كردن با تعرفه هاى كم و در برخى موارد با مقدارى از كمك اهالى انجام 

 مى  گيرد.

ب)جمهورى كره:
در كشور كره 30درصد كل انرژى در بخش خانگى صرف  مى  شود. چون وسعت 
ــهرى و  ــت فرق زيادى بين مناطق ش ــور كم و تراكم جمعيت زياد اس اين كش
ــتايى وجود ندارد. گرم كردن فضاى خانه ها تقريبا 70درصد انرژى مصرفى  روس
ــايل خانگى حدود  ــنايى و وس خانوارها را به خود اختصاص  مى  دهدو تامين روش
ــپزى كمتر از 14درصد مصرف اين انرژِى را شامل  مى  شوند. گرم  17درصدو آش
كردن آب مقدار خيلى ناچيز و قابل صرف نظر كردن را به خود اختصاص  مى  دهد. 
ــعه اقتصادى، كره تمايل مردم از استفاده از سوخت هاى ارزان و كم بازده  با توس
ــنگ و چوب به طرف انرژى هاى راحت تر مثل سوخت هاى مايع و  مثل زغال س
گاز تغيير كرد.نيازهاى گرمايى عظيم، ازدياد جمعيت و نرخ سريع ساختمان سازى 
ــتم هاى گرمايش ناحيه اى از توجه خاصى برخوردار  ــد كه سيس در كره باعث ش
شوند. اين سيستم ها به طور همزمان به توليد برق و گرما براى منازل  مى  پردازند 
و اين باعث افزايش بازدهى انرژى با استفاده از سوخت هاى ارزان تر و با كيفيت 
ــيله عايق كردن ساختمان هاى موجود به  ــود.در اين كشور به وس پايين تر  مى  ش
ــاختمان ها را تا 39درصد كاهش داد و  ــكل بهتر  مى  توان نياز حرارتى اين س ش
ــاختمان هايى كه تازه ساخته  مى  شوند تا 54درصد نيز  اين ميزان كاهش براى س

قابل دستيابى است.

مبـدل قدرت بـا مديريـت انرژى 
پيل هاي سوختي در ايران طراحي شد 

محققان دانشگاه علم و صنعت ايران موفق به طراحى و پياد ه سازى 
يك مبدل قدرت با مديريت انرژى براى سيستم هاى پيل سوختي 
شدند. از جمله روش هاى توليد پاك انرژى الكتريكى، ژنراتورهاى 
ــدى در پايانه هاى  ــاژ الكتريكى تولي ــت كه ولت ــوختى اس پيل س
ــتقيم، تثبيت نشده و با پاسخ پويايى  خروجى آن از نوع جريان مس
ــده در  ــت. به همين دليل، همواره توان الكتريكى توليد ش ُكند اس
ــوختى توسط مبدل هاى الكترونيك قدرت به همراه باترى  پيل س
يا ابرخازن به مصرف كننده تحويل داده مى شود، تا على رغم رفتار 
ــب پيل سوختى، نيازهاى مصرف كننده  الكتريكى نه چندان مناس

به خوبى تأمين شود. 
ــيداديب ابريشمى فر،  ــط دكتر س ــاس اين پژوهش كه توس براس
ــجوي دكتري دانشكده مهندسى برق دانشگاه علم و صنعت  دانش
ــى kW 5 و ولتاژ  ــك نيروگاه خانگى، با توان نام ــده، ي انجام ش
ــوختى طراحى و يك نمونه  خروجى VAC 220، بر پايه پيل س
ــازى شده است. از آنجاكه ولتاژ خروجى اين  آزمايشگاهى پياده س
ــدل  قدرت با  ــت، طراحى مب ــار نامى برابر 32 ولت اس ــل در ب پي
ــكل خواهد بود. محققان  ــازگار با پيل بسيار مش بهره بزرگ و س
ــاختار جديد براى مبدل الكترونيك قدرت  در اين پژوهش يك س
پيل هاى سوختى معرفى كرده اند. اين مبدل مناسب با كاربردهاى 
ــيار كوچك تر از ولتاژ  ــت كه ولتاژ توليدى پيل آن بس پرتوانى اس
مورد نياز مصرف  كننده است. اين ساختار شامل دو مبدل افزاينده 
ــرى است كه در ورودى آن، پيل  DC و يك اينورتر با اتصال س
ــوختى و در خروجى آن، مصرف كننده قرار مى گيرد. باترى نيز  س
ــود. توان كليدهاى  در ميان دو مبدل افزاينده DC جايابى مى ش
ــاختار جديد، 45 درصد كوچك تر از ساختارهاى  نيمه هادى اين س

مرسوم است. 
طبق اين مطالعه، در طبقه ورودى براى سازگارى با پيل سوختى، 
يك مبدل افزاينده DC از نوع 4 سطرى پياده سازى شده، كه با 
ــتفاده از كنترل كننده PI ضد انباشتگى، نرخ دريافت جريان از  اس

پيل سوختى به ميزان A/Sec 150 محدود شده است.
ــى فيدبك هاى داخلى و خارجى در مبدل DC طبقه دوم  با بررس
ــاز غير خطى در آن، ميزان نشت  و به خدمت گرفتن يك جبران س
ــان ورودى اينورتر تك فاز، به ورودى اين مبدل  ضربان هاى جري
ــر از 1,8 درصد كاهش  ــت، به كمت ــرى به آن متصل اس ــه بات ك
يافته است. همچنين براى پياده سازى اينورتر تك فاز اين نيروگاه 
خانگى، يك الگوريتم براى انتخاب بهينه فيلتر خروجى ارائه شده 
ــت. كنترل كننده اين اينورتر از نوع لغزشى است كه با استفاده  اس
ــت.  ــده اس از يك مدوالتور پالس، فركانس كليدزنى آن تثبيت ش
ــازده �95,5 تمامى نيازمندى هاى كالس يك از  اين اينورتر با ب
استاندارد IEC62040-3 را تامين مى كند. كنترل كننده هر يك 
از مبدل ها در اين مجموعه، غيرمتمركز و محلى است و در صورت 

نياز فيدبك هاى الزم را از ديگر مبدل ها نيز دريافت مى كند. 
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آيا مى دانيدآوار بتن با صاعقه بازيافت مي شود؟ 
محققان گروه تكنولوژى بتن «هولتس كرشن» آلمان رويكرد جديدى براى بازيافت بتن با كارايى بسيار باال با استفاده از رعد و برق يافته اند. با نوسازى جاده ها و تخريب ساختمان هاى 
قديمى هر ساله هزاران تن آوار بتن ايجاد مي شود؛ بطورى كه تنها در آلمان در سال 2010 ميالدى بيش از 130 ميليون تن ضايعات ساخت و ساز توليد شد. توليدكنندگان سيمان عامل 
ــيار محدود هستند كه باعث توليد مقادير زيادى گرد و غبار مى شود. اما  ــتند و روش هاى موجود براى بازيافت بتن نيز بس ــيد كربن هس ــت تا 15 درصد از توليد جهانى دى اكس ايجاد هش
ــاله را مورد بررسى قرار داده اند كه نشان  ــى براى عبور دادن رعد و برق از مواد جامد ابداع كرده اند. محققان يك مطالعه 70 س ــن» آلمان روش محققان گروه تكنولوژى بتن «هولتس كرش
مى دهد، صاعقه در يك زمان بسيار كوتاه در حدود 500 نانوثانيه از آب عبور كرده و وارد يك ماده جامد مى شود. صاعقه در زمان برخورد با آوار بتن با كمترين مقاومت از درون سنگ و 
شن عبور كرده و باعث جدا شدن به اجزاى سازنده بتن مى شود كه حداكثر بازيافت را نتيجه مى دهد. اين طرح يك تئورى نبوده و محققان با استفاده از صاعقه توليد شده در آزمايشگاه 
مي توانند در هر ساعت يك تن بتن را بازيافت كنند. حداكثر بهره ورى براى اين سيستم بازيافت 20 تن بتن در هر ساعت است و مركز بازيافت بتن با اين توان احتماال تا دو سال آينده مورد 
بهره بردارى قرار مى گيرد. عملى شدن اين پروژه باعث بازيافت ميليون ها تن بتن در سراسر جهان مى شود كه به معناى كاهش توليد سيمان جديد و انتشار دى اكسيد كربن خواهد بود. 

آمار رسمي       

وضعيت مصرف انرژى در خانوار شهرى ايران 
ــز آمار ايران گزارش طرح آمارگيرى از مصرف حامل هاى انرژى در بخش  مرك
ــهرى (خانوارهاى معمولى ساكن و گروهى در نقاط شهرى كشور  خانوار نقاط ش
ــال 1390 را  ــوند)؛ س ــهرى ناميده مى ش ــه از اين پس به اختصار خانواده ش ك
ــب آمار به منظور  ــر كرد.بر پايه اين گزارش، هدف از اجراى اين طرح كس منتش
ــبه ميزان مصرف انرژى در خانوارهاى شهرى كشور است. نوع آمارگيرى  محاس
ــت و آمارگيرى هر يك از خانوارها با مراجعه مستقيم  اين طرح، نمونه گيرى اس
ــنامه از طريق مصاحبه حضورى انجام  مامور آمارگيرى به خانوار و تكميل پرسش

مى شود.
ــداد خانوارهاى  ــال 1390، تع ــان مى دهد در س ــى به اهم نتايج طرح نش نگاه
معمولى ساكن و گروهى شهرى كشور 15,41 ميليون نفر بوده است. از مجموع 
اين تعداد خانوار شهرى كشور، 6,14 ميليون خانوار ( 39,18 درصد) در واحدهاى 
مسكونى آپارتمانى و 9,26 ميليون خانوار ( 60,09 درصد) در واحدهاى مسكونى 
ــكونى از نوع  ــد و 0,03 درصد از واحدهاى مس ــى زندگى مى كنن ــر آپارتمان غي
ــت.مجموع كل زيربناى واحدهاى مسكونى معمولى شهرى (آپارتمانى  ساير اس
ــه 35,2 درصد متعلق به  ــت ك ــون متر مربع اس ــى)، 1699,3 ميلي و غيرآپارتمان
ــكونى غير  ــكونى آپارتمانى و 64,8 درصد متعلق به واحدهاى مس واحدهاى مس
ــهرى كشور 76,8 درصد از كل زيربناى واحدهاى  آپارتمانى است.خانوارهاى ش
مسكونى خود را در ماه هاى سرد سال، گرم و 67,3 درصد از كل زيربناى واحد 

مسكونى خود را در ماه هاى گرم سال، خنك مى كنند.
بررسى سهمى از زيربناى واحد مسكونى معمولى (آپارتمانى و غير آپارتمانى) كه 

ــود نشان مى دهد، استان هاى تهران (91,7 درصد) و قزوين (97,7  گرم مى ش
درصد) زيربناى بيشترى را نسبت به ساير استان ها گرم مى كنند و استان هاى 
ــبت به  ــهر (41,0 درصد) زيربناى كمترى را نس ــزگان (20,0درصد) و بوش هرم
ساير استان ها، گرم مى كنند.همچنين بررسى سهمى از زيربناى واحد مسكونى 
معمولى (آپارتمانى غير آپارتمانى) كه خنك مى شود نشان مى دهد استان هاى 
تهران (90,4 درصد) و قم تهران (89,6درصد) زيربناى بيشترى را نسبت به ساير 
ــتان ها، خنك مى كنند.استان هاى اردبيل (13,9 درصد) و آذربايجان شرقى  اس
ــتان ها، خنك مى  ــاير اس ــبت به س تهران (23,9 درصد) زيربناى كمترى را نس
ــايل گرمايشى، بخارى گازى با (80,5درصد)، سهم عمده اى  كنند. در ميان وس
ــايل و امكانات گرمايشى را در بين خانوارهاى شهرى كه  ــهم عمده اى از وس س
ــت و سهم واحدهاى غير آپارتمانى در استفاده  واحد خود را گرم مى كند، دارا اس

از بخارى گازى براى گرمايش 65,0 درصد است.
ــهرى، حداقل يكى از وسايل و امكانات گرمايشى  96,2  درصد از خانوارهاى ش
ــپليت، بخارى گازى و يا بخارى نفتى را براى گرم  ــوفاژ، فن كوئل، پكيج، اس ش
كردن واحد مسكونى در فصل زمستان استفاده مى كنند كه با توجه به اطالعات 
ــيله گرمايشى در طول شبانه روز  ــط ساعت استفاده از وس ــت آمده، متوس به دس
ــت.70,9 درصد از خانوارهاى شهرى، از كولر آبى  ــتان 17 ساعت اس فصل زمس
ــتفاده مى كنند، كه با  ــتان اس ــكونى در فصل تابس براى خنك كردن واحد مس
ــتفاده از وسايل و امكانات  ــت آمده، متوسط ساعت اس توجه به اطالعات به دس

سرمايشى در يك شبانه روز در فصل تابستان 12 ساعت است.
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مميزى انرژى از تعريف تا اجرا( بخش نخست)

بازگشت سرمايه ها با مديريت انرژي در ساختمان
                  

                 منبع: وب سايت سازمان بهره وري انرژي ايران

اشاره: مصرف انرژى در ساختمان هاى كشور به عنوان يك بخش 
غير مولد بيشترين سهم را در بين كليه بخش هاى مصرف به خود 
اختصاص داده اسـت، با توجه به تراز نامه انرژى كشـور، سـاالنه 
بيش از 40 درصد مصرف انرژى مسـتقيماً صـرف تأمين نيازهاى 
اين بخش مى شـود. اين در حالى اسـت كه اكثـر مطالعات انجام 
گرفتـه نشـان مى دهد كه بيـش از نيمى از اين ميـزان مصرف به 
داليـل مختلفـى تلف مى شـود، در واقـع در صورت رسـيدگى به 
وضعيـت سـاختمان ها با اجـراى راهكارهاى بهينه سـازى مصرف 
انـرژى، ارتقـاى كارآيى و اصـالح الگوى بهره بـردارى مى توان با 
كمتـر از نصـف اين ميزان انرِژى مصرفى، آسـايش مـورد نظر در 
ساختمان ها را فراهم نمود. در واقع در اغلب ساختمان هاى موجود 
بيـش از 50درصد پتانسـيل صرفه جويى و كاهـش مصرف انرژى 
قابـل دسـتيابى خواهد بـود. در اين ميـان اتالف انـرژى در اغلب 
سـاختمان هاى دولتى و عمومـى در رتبه باالترى قـرار مى گيرد و 
شـايد عمده دليل اين ضعف، عالوه بر سـاير مسائل و نقاط ضعف 
مشـترك در اكثر سـاختمان ها، به عدم انگيزه كافى و نبود فرد يا 
افراد متولى براى پيگيرى مسائل بهينه سازى مصرف مى باشد. اما 
بايد اذعان كرد كه در شـرايط فعلى و در دوران حسـاس گذار به 
تحول اقتصادى، شـايد بيشـترين وظيفه را به دوش دستگاه هاى 
دولتى گذاشته باشد. واقعى شدن تعرفه ها و قيمت هاى حامل هاى 
انـرژى از يك سـو و لزوم پيشـگامى دولت و نهادهـاى دولتى در 
اجـراى اصـالح الگوى مصرف كـه از منويات ابالغيـه مقام معظم 
رهبـرى، پيگيـرى سياسـت هاى كلـى اصـالح الگـوى مصرف در 
سـال گذشته بوده از سـوى ديگر اهميت اين موضوع را دو چندان 

مى نمايد. حال چه بايد كرد؟ 

ــوال مذكور پاسخ مناسب ارائه  ــعى برآن شده تا براى س در مجموعه پيش رو س
شود. بدين منظور در اولين قدم دو پيش نياز الزم و اساسى مورد نياز خواهد بود.

1- تعيين فرد به عنوان مسئول يا مدير انرژى در هر يك از ساختمان هاى ادارى 
و عمومى.

ــى و تعيين وضعيت مصرف انرژى در ساختمان با انجام مميز  2- اقدام به بررس
انرژى سريع و اجمالى. 

در اين مجموعه به بيان نقش و تأثير هر يك از اين دو عامل اساسى و چگونگى 
ــت. به يك زبان ساده اگر مصرف  ــاختمان ها پرداخته شده اس ــتقرار آن در س اس
ــود، به منظور  ــه منزله يك بيمارى تلقى ش ــاختمان ب ــينه انرژى در يك س بيش
ــه انجام برخى  ــخه درمان مؤثر، نياز ب ــارى و دريافت نس ــايى عوامل بيم شناس
ــد كه در اين مصداق، مميزى انرژى به اين منظور  ــات مى باش معاينات و آزمايش
ــتفاده كامل  انجام مى گيرد. در كنار اين موضوع، به منظور حصول اطمينان از اس
ــخه درمان و از همه مهم تر پيگيرى آن در  ــتورات اين نس ــت دس و اجراى درس
دوره درمان، نيازمند به فرد يا افرادى مسئول كه امروزه با عنوان مدير انرژى در 

ساختمان شناخته شده اند، خواهد داشت.
ــت كه تجارب موجود نشان داده كه در اغلب موارد تنها با انجام  الزم به ذكر اس
ــت  ــريع و اجراى راهكارهاى بدون هزينه و كم هزينه ( بازگش مميزى انرژى س
ــئول ( مدير انرژى )  ــط فردى مس ــرمايه كوتاه) و نظارت و پيگيرى آن توس س
حداقل 10 الى 20 درصد از مصرف انرژى كاسته خواهد شد. اين در حالى است 
ــرايط موجود با توجه به سهم هزينه هاى انرژى، با انجام اين كار كه از  كه در ش
يك سال هزينه هاى اجراى اصالحات و راهكارهاى بهينه سازى انرژى، بازگشت 
ــود دستگاه مبدل خواهد شد.  ــت از سال دوم نيز صرفًا به س ــته و بديهى اس داش
ــرو چگونگى بكارگيرى اركان مذكور و  بدين منظور در بخش اول مجموعه پيش
ابزارهاى الزم نيز معرفى مى گردند، در بخش بعدى نيز پياده سازى يك مميزى 
انرژى سريع كه به عنوان يك نمونه در ساختمان وزارت نيرو انجام گرفته و نتايج 
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حاصل در آن ارائه شده است.
تعريف مميزى انرژى: مميزى انرژى به روشى گفته مى شود كه طى آن با انجام 
ــله اقداماتى مى توان مقادير مصرف انواع حامل هاى انرژى و موقعيت هاى  سلس
ــدگان انرژى  ــه تفكيك مصرف كنن ــاى مصرف و ب ــارف را در محل ه اين مص
مشخص و معين كرد و در نهايت نيز با روش مقايس هاى نسبت به شناسايى و 

ارزيابى وضعيت انرژى ساختمان پرداخت.
ــاخص هاى انرژى  هدف از انجام مميزى انرژى: تعيين مقادير مصرف و ش
ــازى و  ــايى فرصت هاى بهينه س ــاختمان، شناس براى بخش هاى مختلف در س
ــى و اقتصادى اجراى راهكارهاى  ــش مصرف انرژى و در نهايت ارزيابى فن كاه

مؤثر در دستيابى به صرفه جويى در مصرف انرژى. 
مميزى انرژى سـريع چيسـت؟ اين روش به عنوان يك ابزار و پيش نياز 
مهم براى بررسى و ارزيابى ارائه وضعيت مصرف انرژى ساختمان و تأسيسات آن 
ــريع به وسيله كارشناسان مجرب امر  انجام مى گيرد، طى انجام مميزى انرژى س
مميزى انرژى و يا متخصصين مهندس برق و مكانيك بدون نياز به دستگاه هاى 
ــازى و  ــرفته مى توان تا ميزان قابل قبولى فرصت هاى بهينه س اندازه گيرى پيش
ــراى انجام يك  ــوًال مدت زمان الزم ب ــرژى را تعيين كرد. معم ــى ان صرفه جوي
ــريع بين 3 تا 5 روز مى باشد. حداقل پتانسيل صرفه جويى قابل  مميزى انرژى س

دسترسى 10 الى 15 درصد خواهد بود. 
مراحـل اصلى فرآيند مميزى انرژى سـريع: فرآيند مميزى انرژى بطور 

استاندارد در سه مرحله اصلى انجام مى گيرد: 
مرحله اول : فاز بازديد و جمع آورى اطالعات 

ــازى و  ــايى فرصت هاى بهينه س مرحله دوم : شناس
تعيين پتانسيل هاى صرفه جويى انرژى 

ــادى و ارائه  ــى و اقتص ــه فن مرحلـه سـوم : توجي
ــازى مصرف انرژى بدون هزينه و  راهكارهاى بهينه س

كم هزينه 
در  انـرژى  مصـرف  كننـده  تعييـن  عوامـل 
ــل و فاكتورها تعيين  سـاختمان: مجموعه اى از عوام
ــرح زير  ــاختمان به ش كننده ميزان مصرف انرژى در س

دسته بندى مى شود:
 شرايط آب و هوايى و اقليمى محل احداث ساختمان 
ــته و جداره هاى  ــكار رفته در پوس ــواد و مصالح ب  م

خارجى ساختمان 
 نوع معمارى و سازه ساختمان 

ــاختمان (گرمايش ، سرمايش،   تأسيسات مركزى س
تهويه مطبوع و روشنايى)

ــوازم برقى و  ــرف كننده (ل ــزات مص ــوازم و تجهي  ل
تجهيزات ادارى)

ــريع: براى انجام يك  ابزار و ملزومات مميزى انرژى س
مميزى سريع به ابزارها و ملزوماتى به شرح زير نياز خواهد بود:

الف ) تيم مميزى انرژى:
 اين تيم متشكل از حداقل 2 نفر كارشناس آموزش ديده در اين زمينه و غالبًا با 

تخصص هاى مهندسى برق و مكانيك مى باشند.
ب ) اسناد و مدارك: 

. كپى قبوض مصرف برق و گاز ساختمان طى 2 سال گذشته 
. نقشه هاى معمارى و از بيلت ساختمان 

. نقشه هاى جانمايى و چيدمان روشنايى فضاها ( داخلى و محوطه) 
. نقشه هاى جانمايى و چيدمان تأسيسات و موتورخانه مركزى 

ج) آمار و اطالعات: 
- ليستى از كليه لوازم و تجهيزات مصرف كننده انرژى داخلى ساختمان 

ــات سرمايشى، گرمايشى  ــخصات فنى تجهيزات مركزى ( شامل: تأسيس - مش
و روشنايى )

ــاعات بهره بردارى (كارى) از ساختمان و پروفيل زمانى  - اطالعات مربوط به س
حضور در ساختمان 

ــتقرار تابلوهاى برق و  ــخصات كنتورهاى برق و گاز و شناسايى محل اس - مش
ايستگاه هاى گاز 

چند نكته مهم و كليدي:
ــراى يك راهكار: با توجه به اينكه اكثر  ــراى برآورد تخمينى هزينه هاى اج 1- ب
موارد بهينه سازى در حوزه ساختمان و تأسيسات انجام مى گيرد، پيشنهاد مى شود 
ــات برقى و مكانيكى ) مصوب  ــت بهاى ( ابنيه، تأسيس به اقالم مندرج در فهرس

معاونت نظارت و راهبردى رياست جمهورى مراجعه نماييد. 
2- محاسبه دوره بازگشت سرمايه ساده: بهمنظور اولويت بندى اجراى راهكارها 
ــارى به نام زمان  ــك از راهكارها از معي ــودن اجراى هر ي ــن اقتصادى ب و تعيي
ــود. زمان دوره برگشت هزينه پياده سازى  ــت سرمايه ساده، استفاده مى ش بازگش
ــى حاصل از كاهش  ــازى، تابعى از ارزش صرفه جويى ريال ــاى بهينه س راهكاره
مصرف انرژى، خواهد بود. استفاده از اين روش برآورد اقتصادى در عين سادگى، 
ــادى بودن يا نبودن راهكارها و همچنين اولويت بندى اجراى  براى تعيين اقتص

هر يك كافى مى باشد. 

ــتگاه ها براى اجراى راهكارهاى بهينه سازى  3- محدويت بودجه و اعتبارات دس
ــى وجود توجيه اقتصادى كافى به عنوان  ــو و لزوم بررس مصرف انرژى از يك س
ــوى ديگر، الزمة تعيين اولويت ها و رده بندى  منطق اجراى اقدامات مذكور از س
ــب با ميزان هزينه كرد و صرفه جويى حاصل مى باشد.  هر يك از راهكارها، متناس
ــراى توجيه پذيرى اجراى راهكار و  ــن رو يكى از فاكتورهاى تعيين كننده ب از اي
ــت  ــا از نقطه نظر تقدم و تأخر اجرايى، زمان بازگش ــن اولويت بندى آنه همچني
ــم هزينه با  ــدم اول اجراى اقدامات ك ــت در ق ــد بود. بديهى اس ــرمايه خواه س
ــال از اولويت باالترى برخوردار بوده و لذا در طرح  ــت كمتر از 2 س زمان بازگش
پيشنهادى اجراى هر يك از راهكارها و باالخص به منظور جلب موافقت مديريت 
ارشد دستگاه براى اختصاص اعتبارات الزم، محاسبه زمان بازگشت سرمايه ساده 

و درج آن در جدول خالصه نتايج مميزى انرژى، امرى ضرورى است. 
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احداث ساختمان با مصرف انرژي  
صفـــر كليـد  خورد 

ــركت بهينه سازي مصرف سوخت مي گويد: احداث  رئيس پژوهش و فناوري ش
يك ساختمان نمونه در پژوهشگاه صنعت نفت در دست اجراست كه در ساختمان 
ــد  ــده مطابق با آخرين تكنولوژي روز دنيا ، مصرف انرژي به صفر مي رس يادش
ــركت بهينه سازي مصرف سوخت  ــاكري؛ رئيس پژوهش و فناوري ش .  اميد ش
ــركت ملي نفت ايران با بيان اين  ــاني ش در گفت وگو با خبرنگارپايگاه اطالع رس
ــاختمان هاي با مصرف انرژي صفر(NZEB)در  مطلب گفت: نمونه هاي از س
ــت و واحد پژوهش و فناوري شركت  ــاخت اس دنيا با تكنولوژي جديد در حال س
ــب دانش فني ساخت اين نوع  ــوخت نيز با توجه به كس ــازي مصرف س بهينه س
ــاختمان ها،  چنين پروژه اي را تعريف و اجرايي كرده است.وي افزود: شركت  س
ــازي مصرف سوخت پس از تصويب پروژه ساختمان مسكوني با مصرف  بهينه س
انرژي صفر(ساختمان سبز)، يك واحد از اين نوع ساختمان ها را به عنوان نمونه 
ــاكري مبلغ سرمايه گذاري در  ــگاه صنعت نفت احداث خواهد كرد. ش در پژوهش
ــوان  كرد و افزود:  ــبز را حدود يك ميليارد تومان عن ــاختمان س طرح احداث س
ــاحتتقريبي 350  ــگاه صنعت نفت با مس ــاختمان به مركز آموزش پژوهش اين س

ــازي  ــركت بهينه س متر مربع تخصيص خواهد يافت.رئيس پژوهش و فناوري ش
ــاخت ساختمان با مصرف  ــوخت تصريح كرد: پس از تصويب طرح س مصرف س
ــاختمان حدود 4 ماه به طول خواهد انجاميد و ايران  ــاخت اين س انرژي صفر، س
ــاختمان را دارند  ــاخت اين نوع س ــورهاي كه دانش فني س در اين زمينه به كش
ــاختمان با مصرف انرژي  ــاخت س ــت.وي توضيح داد:طراحي و س خواهد پيوس
ــت) به  ــاختماني كه تامين كننده تمامي انرژي مورد نياز خود اس خالص صفر(س
ــيوه فعال وغيرفعال انجام مي شود. رييس واحد پژوهش و فناوري شركت  دو ش
ــوخت، گفت: دراحداث  اين قبيل ساختمان ها به روش  ــازي مصرف س بهينه س
غيرفعال سعي مي شود با طراحي جهت هاي مناسب، ميزان بهره گيري ساختمان 
از انرژي هاي طبيعي به بيشترين حد ممكن افزايش مي يابد.شاكري تصريح كرد: 
ــتفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي و توربين هاي بادي  در روش هاي فعال نيز اس
كوچك پيش بيني شده تا از اين طريق انرژي مورد نياز ساختمان بدون كمترين 
ــود.اميد شاكري با بيان اين كه دستيابي به دانش فني طراحي  هزينه اي تامين ش
ــاختمان ها، تسريع كننده مسير دستيابي به  ــازي براي ساخت اين س و فرهنگ س
ــت، افزود: اين ساختمان كه طرح آن با  ــاختمان هاي سبز در كشور اس آرمان س
ــگاه صنعت نفت مشترك است، در پژوهشگاه صنعت نفت احداث و پس  پژوهش

از آن، براي اقليم هاي گوناگون، طراحي خواهد شد.

ايران براى صادرات دريايى برق 
به هند چراغ سبـــــز داد 

ــنهاد هند براى واردات برق از ايران از آمادگى براى  ــاره به پيش وزير نيرو با اش
صادرات دريايى برق به اين كشور خبر داد و اعالم كرد: امكان راه اندازى شبكه 
ــتان و هندوستان وجود دارد. با گذشت بيش از  ــترك برق بين ايران، پاكس مش
22 سال از آغاز مذاكرات ايران، هند و پاكستان براى نهايى كردن ساخت خط 
ــايه و  ــه دو هزار و 700 كيلومترى صلح هنوز اجراى اين پروژه گازى با س لول
ــاس پس از خروج هند از مذاكرات  ــن هاى متعددى روبرو است. بر اين اس روش
ــال 1388 با حضور روساى جمهور ايران و پاكستان قرارداد  صلح، خرداد ماه س

فروش گاز طبيعى بين دو كشور در تهران امضا شد.
ــرف انرژى خود، نياز  ــل منفى بودن تراز توليد و مص ــا اين وجود هند به دلي ب
ــون برق و گاز طبيعى  ــترده اى به واردات حامل هاى مختلف انرژى همچ گس
ــورهاى انرژى خيز جهان همچون ايران دارد. در سال هاى اخير با وجود  از كش
ــارها و تحريم هاى بين المللى، دو كشور مسيرهاى جديدى  اعمال برخى از فش
را براى انتقال گاز و يا برق در دستور كار قرار داده اند كه نمونه بارز آن امضاى 

تفاهم نامه اى با شركت سيج هند براى صادرات زيردريايى گازهاى ترش پارس 
جنوبى به اين كشور آسيايى است. همزمان با ادامه مذاكرات گازى تهران- دهلى 
نو، هند پيشنهادى مبنى بر واردات تا سقف 5 هزار مگاوات برق از ايران را مطرح 
كرده است كه مذاكرات صادرات برق به اين كشور بين دو طرف آغاز شده است.
 مجيد نامجو در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز دور جديد مذاكرات برقى ايران 

ــدازى نيروگاه هاى جديد  ــاخت، راه ان ــر طراحى، س ــت: در حال حاض ــد، گف و هن
تجديدپذير و صادرات برق از مهمترين محورهاى مذاكرات دو طرف است. وزير 
نيرو با اعالم اينكه تدوين راهكارهاى جديد مشاركت دو كشور به منظور اجراى 
طرح هاى جديد آب و برق حتى در كشورهاى ثالث از ديگر محورهاى مذاكرات 
با طرف هندى خواهد بود، تصريح كرد: ايران آمادگى راه اندازى يك پروژه جديد 
صادرات برق به هند را دارد. اين عضو كابينه دولت دهم از احتمال تعيين مسيرى 

به منظور صادرات برق به هند از مسير دريايى خبر داد و افزود: عالوه بر اين 

امكان راه اندازى شبكه مشترك برق بين ايران، پاكستان و هندوستان هم وجود 
دارد. همزمان با آغاز مذاكرات برقى دو كشور، در حال حاضر ساخت نيروگاه هاى 
ــتان يكى از سياست هاى كالن وزارت نيرو است. نامجو  جديد برق در مرز پاكس
ــئوال كه آيا هند قصد دارد به جاى ساخت  ــخ به اين س ــتر در پاس وزير نيرو پيش
ــد، گفته بود: هم اكنون  ــح و واردات گاز از ايران برق خريدارى كن ــط لوله صل خ
ــاخت خط  ــتان در حال انجام بوده و حتى س مذاكرات گازى ايران با هند و پاكس
ــت.  وى با يادآورى اينكه  ــده اس ــتان انجام ش لوله انتقال گاز ايران تا مرز پاكس
ــورهاى مختلف  ــرايط فعلى يكى از روش هاى جديد صادرات انرژى به كش در ش
ــه با  ــت، تاكيد كرده بود: انتقال برق در مقايس جهان تبديل گاز طبيعى به برق اس
گاز طبيعى هزينه هاى كمترى به همراه دارد و به يك روش معمول در كل جهان 
ــده است. اين مقام مسئول با بيان اينكه مذاكرات با هند براى صادرات  تبديل ش
گاز طبيعى يا برق ادامه دارد، اظهار كرده بود: هم اكنون مذاكرات براى شناسايى 

اقتصادى ترين روش براى انتقال انرژى از ايران به هند در حال انجام است.
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سوختهاي فسيلي ابــــــــدي نيستند!
ــدي نخواهند بود  ــيلي اب ــوخت هاي فس س
ــرات جهاني بايد  ــه به تغيي ــن با توج بنابراي
ــر از جمله انرژي  ــاي تجديدپذي به انرژي ه
ــود. پروفسور صالحي در  بادي توجه ويژه ش
مراسم نخستين كنفرانس انرژي بادي ايران 
ــاره به ازدياد جمعيت در جهان، جهاني  با اش
ــدن روابط اقتصادي و اجتماعي، نياز روز  ش
ــعه  ــه انواع انرژي هاي ديگر و توس افزون ب
ــره زمين  ــادي اظهار كرد: ك ــاي ب انرژي ه
ــتن اتفاقاتي است كه نه مي توان آنها را  آبس
پيش بيني كرد و نه مي توان نسخه اي براي 
ــيري را براي ساختن  آن پيچيد اما بايد مس
ــاره به اين كه  ــيم كنيم. وي با اش زمين ترس
ــا جايگزين براي برآوردن نياز به انرژي،  تنه
ــتند و انرژي  ــر هس ــاي تجديدپذي انرژي ه
ــرار دارد، گفت: در  ــا ق ــادي در راس آن ه ب
حوزه انرژي هاي بادي تا پايان سال 2011 
ــورهاي آلمان، اسپانيا، فرانسه،  ميالدي كش
ــوئد، هلند،  ــتان، دانمارك، س ــا، انگلس ايتالي
تركيه وايرلند در اروپا پيشرو بودند. صالحي 

با اشاره به ضرورت توسعه جهاني توليد برق از طريق باد، بر سنجش عوامل تاثيرگذار و مالحظات زيست محيطي، ارزيابي و بررسي هاي همه 
جانبه، پيش بيني هاي ارائه داده شده، پتانسيل هاي موجود و توسعه تجاري آن و تكامل فن آوري و افزايش راندمان تاكيد كرد. وي با اشاره به 
ــت و صيانت از شبكه اقليمي گفت: سه درصد كل برق دنيا در  ــب آگاهي، حفاظت از محيط زيس به وجود آمدن تكامل فن آوري با حمايت، كس
ــيار خوبي است. اين كارشناس حوزه نيرو با ابراز تاسف از ميزان باالي تلفات انرژي  ــده كه رقم بس ــال 2011 از طريق انرژي بادي تامين ش س
ــت چرا كه امكان اين كار وجود دارد و پرداخت  ــعه انرژي هاي نو و به ويژه انرژي بادي هدفي اجتناب ناپذير اس هنگام انتقال اظهار كرد: توس

بهاي آن مي ارزد بنابراين نياز به حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري است. 

بازار مسكن؛ ركود معامالت و افزايــش 
هزينه توليد 

ــازندگان خرد با  ــپرى مى كند كه س ــكن روزهاى ركود را س ــى بازار مس در حال
ــتند.در روزهاى نوسان قيمت ها در  ــاختمانى روبرو هس ــكل تهيه مصالح س مش
ــپرى مى كند و فرصت  ــكن روزهاى ركود را س ــكه، بازار مس بازارهاى ارز و س
ــكن دلخواه  ــب تر، مس ــى را براى خريداران فراهم كرده كه با قيمت مناس خوب
ــازندگان از اين وضعيت راضى نيستند.در  ــندگان و س خود را پيدا كنند اما فروش
ــندگانى در بازار حضور دارند كه به دليل نياز مالى بايد هرچه سريعتر  واقع فروش
آپارتمان خود را بفروش برسانند و فروشندگان ديگرى كه نياز مالى زيادى ندارند 
ــتند تا به قيمت دلخواه، آپارتمان خود  ــت بازار پس از ركود هس به انتظار سرنوش
ــازندگان بازار مسكن هم در شرايط نگران كننده اى  را بفروشند.از سوى ديگر س
ــر مى برند به خصوص سازندگان خرد كه قصد ساخت خانه كلنگى خود را  به س
دارند به دليل افزايش ناگهانى قيمت مصالح ساختمانى در وضعيت بالتكليفى به 
سر مى برند و سرمايه الزم را براى ساخت و ساز ندارند. براين اساس قيمت فوالد 
100 درصد و قيمت سيمان 20 درصد افزايش يافته است كه اين وضعيت سبب 
ــاز هم عالوه بر خريد و فروش با ركود مواجه شود و در آينده  ــاخت و س شده، س
نزديك، بازار مسكن را با مشكالتى مواجه كند كه مهمترين آن كمبود مسكن 

در شهرهاى بزرگ است.رئيس كانون سراسرى انبوه سازان با ابراز نگرانى نسبت 
ــاختمانى، گفت: بازار مسكن در وضعيت  به افزايش قيمت ها در بخش مصالح س
ــازندگان نمى دهد.ايرج رهبر  ــخصى قرار دارد كه همين امر اجازه كار به س نامش
ــت و افزود: تا زمانى  ــده اين ركود دانس ــاى ديگر را دليل عم ــان در بازار ه نوس
ــكن ادامه دارد، زيرا سازندگان وضعيت  ــد، ركود در بازار مس كه بازار به ثبات نرس

مشخصى را براى خريد مصالح ساختمانى ندارند.
بالتكليفى سازندگان خرد 

ــاس اين گزارش، مالكان خانه هاى كلنگى كه ملك خود را تخليه كردند و  براس
ــاخت و ساز بودند در بالتكليفى به سر مى برند  ــاختمان و س در تدارك تخريب س
ــاخت ملك خود در نظرگرفته بودند، براى ادامه كار  و هزينه اوليه اى كه براى س
ــكالتى مواجه كرده است. در اين خصوص يكى از  ــت و آنها را با مش كافى نيس
ــازندگان خرد به خبرنگار مهر گفت: براى ساخت خانه كلنگى كه در آن ساكن  س
ــون تومان را با وام و قرض تهيه كرده و در يك آپارتمان  ــم مبلغ 100 ميلي بودي
ــاختمانى افزايش پيدا كرد. ــديم اما ناگهان قيمت مصالح س ــاكن ش اجاره اى س

ــوده نيست؛ بنابراين نمى توانيم  وى افزود: خانه كلنگى ما در محدوده بافت فرس
ــتفاده كنيم، به همين جهت تنها پولى كه براى ساخت و ساز در  از تسهيالت اس
نظر گرفته بودم هم براى تامين مصالح و ساخت كافى نيست از سوى ديگر يك 
ــه صاحبخانه هم با لغو آن موافقت  ــاله رهن كرده ايم ك آپارتمان با قرارداد يكس

نمى كند.



پنجره ايرانيان

مصر به دنبال هدفمندى يارانه هاست 
ــال محدوديت در عرضه  ــد دارد با اعم ــر گفت: دولت مصر قص ــر نفت مص وزي
ــوخت ارزان به هر خانوار، هزينه هاى خود را در تخصيص يارانه به حامل هاى  س
ــت  انرژى كاهش دهد. دولت جديد مصر كه در ماه ژوئيه تصدى امور را به دس
ــده براى كاهش كسرى بودجه غيرقابل كنترل و هدايت بودجه  گرفت متعهد ش
ــالح يارانه ها (يا همان  ــت و آموزش و پرورش برنامه اص ــه بخش هاى بهداش ب
هدفمندى يارانه ها) را پيش ببرد. يارانه هاى تخصيصى به حامل هاى انرژى يك 

چهارم بودجه دولت مصر را به خود اختصاص مى دهند. 
ــرى بودجه متورم شده  اقتصاددانان مى گويند: تا زمانيكه مصر براى كاهش كس
پس از ناآرامى هاى سال گذشته برنامه اى ارائه ندهد، صندوق بين المللى پول وام 
چهار ميليارد و 800 ميليون دالرى را به اين كشور اعطا نخواهد كرد. دولت مصر 
ــه وقت اين اصالحات را انجام خواهد  ــدون اينكه دقيقا اعالم كند چگونه و چ ب
ــان داده است. اسامه كمال وزير نفت  داد، خود را متعهد به اجراى اين برنامه نش
ــروك گفت: اين طرح به اين معنى است كه فقرا  مصر در مصاحبه با روزنامه ش
ــوخت يارانه اى دريافت خواهند كرد و پس از  ــاوى س و ثروتمندان به اندازه مس
ــد قيمت باالترى براى مقدار اضافى مصرف خود بپردازند. اين روزنامه به  آن باي
ــت: دولت تنها موظف به ارائه بنزين يارانه اى به يك خودرو  نقل از كمال نوش

به ازاى هر خانوار است. 
ــاالنه حدود 1800 ليتر  ــه هر خودرو با موتور حداكثر 1,6 ليترى س ــزود: ب وى اف
سوخت يارانه اى اختصاص داده خواهد شد كه براى طى 60 كيلومتر در هر روز 

كافى است.
ــول گاز بوتان  ــزود: هر خانواده مصرى ماهانه 1,5 تا 2 كپس ــر نفت مصر اف وزي
پخت و پز با يارانه كامل دريافت خواهد كرد و به مصارف بيشتر از اين، بخشى 

ــهروندان به طور  ــه تعلق خواهد گرفت. وى گفت: در اين برنامه همه ش از ياران
ــد به طوريكه آن فردى كه داراى يك ويالى لوكس  ــته خواهند ش برابر نگريس

است همانند ديگران كپسول گاز دريافت خواهد كرد.

وزير نفت مصر برنامه زمانى مشخصى را براى آغاز هدفمندى يارانه ها ارائه نداد. 
ــت كه يكى ديگر از وزراى مصرى  به گزارش خبرگزارى رويترز، اين در حاليس
ــال براى عرضه گاز يارانه اى كوپن هايى  ــته گفته بود كه تا پايان س هفته گذش
ــد كه هزينه هاى  ــد. جمعيت رو افزون و قيمت هاى باال باعث ش صادر خواهد ش
مصر براى تخصيص يارانه محصوالت نفتى مصر در سه ماهه ژوئيه تا سپتامبر 
به 28 ميليارد پوند مصر(2,8 ميليارد پوند) برسد. اين در حاليست كه هزينه دولت 

مصر در مدت مشابه سال قبل 18 ميليارد پوند بود. 

دفاع از توقف هدفمندي يارانه ها
اجراى طرح هدفمندى  يارانه ها ايده اى منطقى و به حق بود كه با استفاده در 
ــد كه فاز دوم نيز در همان راستا و  ــد و اگر قرار باش نحوه اجراى آن باطل ش
بدون برنامه ادامه يابد توقف آن بسيار مناسب تر خواهد بود. چرا كه در ابتداى 
ــر قرار بر اين بود كه يارانه تنها در اختيار افراد بى بضاعت و توليدكنندگان  ام
ــق گرفت نه تنها  ــار تعل ــا وقتى يارانه هاى نقدى به همه اقش ــرار گيرد؛ ام ق
ــر به تورم و گرانى  ــت بلكه منج ــور نداش اين طرح افاقه اى براى اقتصاد كش
ــطح پايين بايد بپردازند. در صورت  ــد كه هزينه آن را افراد مستضعف و س ش
اجراى مرحله دوم هدفمندى  يارانه ها اگر قيمت ها نيز افزايش يابند يك اشتباه 
محض و به ضرر اقتصاد صورت گرفته است،  در حالى اجراى فاز دوم مى تواند 
ــد كه هيچ افزايش نرخى به خصوص در حامل هاى انرژى رخ  مورد تاييد باش
ــدت تورم زا و به ضرر توليد خواهد بود. به  ندهد زيرا در غير اين صورت به ش
نظرم دولت بايد با تزريق ارز به بازار و با استفاده از فاصله ميان نرخ هاى ارزى 
درآمد خود را افزايش دهد كه ناچار نباشد براى اجراى فاز دوم، ساير قيمت ها 
ــاال ببرد در حالى كه اكنون نيز با عرضه دالر درآمد قابل توجهى از ارز به  را ب
دست مى آورد و اگر عرضه را افزايش دهد ضمن ايجاد تعادل در بازار تا حدى 

از بروز بيش از حد تورم كاسته خواهد شد.
ــدى، از پرداخت يارانه بر همه مردم  ــام اقتصادى بايد در اجراى طرح هدفمن مق
خوددارى كند وعمده آن را به توليدكنندگان، قشرهاى آسيب پذير، ازدواج جوانان 
و اشتغال اختصاص دهد و جدا از افزايش قيمت در حامل هاى انرژى به خصوص 
ــت.  ــد كه تاثير منفى بر اقتصاد و جامعه بر جاى خواهد گذاش بنزين بر حذر باش
ــوولين بايد با پرداخت يارانه به توليدكنندگان و صنعت گران  ــوي ديگر، مس از س
ــوى ديگر به افزايش  ــده و از س موجب افزايش توليدات مرغوب و به صرفه ش

ــتغال نيز كمك كنند كه در اين ميان با افزايش درآمد توليد، دولت با دريافت  اش
ماليات از آن ها منبع درآمدى را براى خود ايجاد خواهد كرد.

همچنين مسوولين نبايد با اجراى فاز دوم هدفمندى  يارانه ها به سيستم پولى 
كشور دست بزنند، بلكه تنها از طريق سياست هاى مالى تعادل را در اقتصاد 
ايجاد كنند  و ضرورت دارد دولت و مشاوران وى بايد برنامه اى مدون براى 
ــيار مهم و كارآمد اقتصادى را  ــراى مرحله دوم ارائه دهند تا اين طرح بس اج

طورى شروع نكنند كه در ادامه با مشكل مواجه شوند

 دكتر حسين باهر. 
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مسكن ويـژه تهران تا نيمه سال 93 
تحويل داده مي شـــود 

ــازى با بيان اينكه به متقاضيانى كه از سال 84 به بعد كمتر از  وزير راه و شهرس
10 ميليون تومان وام يارانه دار گرفته اند، مسكن مهر داده مى شود، گفت: به طور 
حتم مسكن مهر شهر تهران تا يكسال و نيم ديگر به پايان مى رسد.  على نيكزاد 
در پاسخ به پرسش مهر در خصوص عدم تحويل واحدهاى مسكن مهر پرند به 
برخى از متقاضيان، اظهار داشت: در زمان ثبت نام اعالم كرديم كه داشتن خانه 
ــال 84 مشكلى نيست اما بعد از اين سال، متقاضى نبايد خانه  يا زمين قبل از س

يا وام يارانه دار گرفته باشد اما برخى از متقاضيان اطالعات غلط به ما دادند.
ــازى افزود: اما براى وام هاى زير 10 ميليون تومان اعالم كردم  وزير راه و شهرس
ــازى داده است، اگر  ــاس اختيارى كه هيات دولت به وزير راه و شهرس كه براس
ــكن مهر بگيرند اما متقاضى زمان ثبت نام، بايد  موردى بود انعكاس دهند تا مس
ــخ به پرسش  ــدن را رعايت كند.وى در پاس ــرايط الزم براى خانه دار ش تمام ش
ــهر تهران، اظهار  ــكن مهر ش ــاخت مس ــروع و پايان س ديگري درباره زمان ش
ــت براى سكونت در شهر تهران  ــكن مهر شهر تهران بنا به درخواس داشت: مس
ــت اما واگذارى آن حتما متفاوت  ــد و در چند سايت در حال انجام اس ــروع ش ش

خواهد بود.
ــدا مى كند و با  ــر، زمين رايگان اختصاص پي ــكن مه ــزاد افزود: در ديگر مس نيك
ــهر  ــكن مهر ش ــوند اما در مس آورده 15 ميليون تومانى مردم صاحبخانه مى ش
تهران، قيمت سازنده بدون درنظرگرفتن سود، پيمانكارى مطالبه مى شود، زمين 
كارشناسى شده و 30 درصد در 5 تا 6 قسط در طول مدت ساخت دريافت خواهد 

شد، ضمن آنكه 70 درصد مانده زمين با قيمت كارشناسى تعيين مى شود و قسط 
در ماه بيش از يك ميليون تومان نخواهد بود.وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه 
ــال و نيم ديگر به پايان مى رسد،  ــهر تهران تا يكس ــكن مهر ش به طور حتم مس
ــت بنابراين متقاضيان با  ادامه داد: قيمت زمين در بخش هاى مختلف متفاوت اس
ــرايط ثبت نام كنند.وى در خصوص عدم استقبال از مسكن مهر  در نظرگرفتن ش
شهر تهران، اظهار داشت: استقبال از اين طرح زياد بوده و رقم بيش از اين ميزانى 

است كه تاكنون اعالم شده است.

ركود بازار مسكن؛ شكاف انتظارات خريدار و فروشنده 
تب خريد  مسكن امسال برخالف انتظار، سرد است. تعداد قراردادهايى كه براى 
ــهر تهران ثبت مى شود آنقدر كم  ــكونى در بنگاه هاى امالك ش خريد واحد مس
ــدارد. اين حرف  ــنده براى فروش» ن ــى جز «نبود رضايت فروش ــت كه پيام اس
ــنا گزارش داد 21 مهر ماه يك هزار و 862 قرارداد  ــت. ايس متقاضيان خريد اس
ملكى در كشور ثبت شد كه يك هزار و 194 قرارداد خريد و فروش و 559 مورد 
اجاره نامه بوده است. با اين حال مصطفى قلى خسروى رييس اتحاديه كشورى 
ــاوران امالك مى گويد: «به طور ميانگين روزانه 5400 قرارداد امالك  صنف مش
ــور ثبت مى شود.» با استناد به همين عدد مى توان گفت آنچه متقاضيان  در كش
ــرف كردن نياز اين گروه چاره اى  ــد مى گويند واقعيت دارد و بايد براى برط خري
ــت: «زمانى مى توان آمار معامالت ملك را افزايش  انديشيد. خسروى معتقد اس
ــت كرد. تنها در اين صورت صاحبان امالك براى  ــه نرخ ارز را در بازار ثاب داد ك

فروش متقاعد مى شوند.» 
ــتر در پى روند افزايشى نرخ  ــود بيش ــب س اين روزها صاحبخانه ها به دنبال كس
ــكن هستند، پس چرا بايد خانه هاى خود را بفروشند؟! و به اين ترتيب است  مس
ــيارى از متقاضيان مسكن از گشتن به دنبال خانه مورد نياز خود مايوس  كه بس
ــده در زمينه  ــال 87 تا كنون كل قراردادهاى ثبت ش ــوند. طبق آمار از س مى ش
امالك در كشور روندى صعودى داشته است به طورى كه آمار كل قراردادهاى 
ــال 90 در مقايسه با سال 87، بيش از 47 برابر رشد داشته است. در سال 87  س
ــال پيش به يك ميليون و 426  اين رقم 30 هزار و 347 قرار داد بوده كه در س
ــيد. همچنين تعداد خريد و فروش ثبت شده نيز در فاصله  هزار و 799 مورد رس
ــال 87، تعداد 14 هزار و 831  ــال رشد چشمگيرى داشته است. در س اين دو س
فروش و در سال 90، 996 هزار و 129 معامله منجر به خريد ثبت شده است و 
اين يعنى رشد بيش از 67 درصدى. اما از ابتداى سال جارى تا 21 مهر ماه يك 
ــور ثبت شده است كه 666 هزار و  ميليون و 33 هزار و 733 قرارداد در كل كش
ــت. يك مقايسه سرانگشتى نشان مى دهد  760 مورد آن خريد و فروش بوده اس

ــبت 12 ماهه سال گذشته تعداد قراردادها كم نبوده اما آنچه  در اين مدت به نس
ــت آنكه در اين روزها و با توجه به نوسانات نرخ ارز فروشنده ها طمع  ــلم اس مس
ــته ديده  ــكن و زمين دارند و اين روند در تمام هفت ماه گذش ــد قيمت مس رش
ــود. در شهر تهران تعداد كل قراردادهاى ثبت شده ملكى از آذر سال 87،  نمى ش
ــت. از ابتداى سال جارى تا  تا 21 مهر ماه جارى 793 هزار و 794 مورد بوده اس
كنون نيز 191 هزار و 740 مورد ثبت شده كه از اين ميان 110 هزار و 356 مورد 
ــت. به گفته مسئوالنى همچون قلى خسروى  ــده اس به خريد و فروش منجر ش
ــور معمول آمار معامالت كم  ــان همچون انتهاى پاييز به ط ــى از زم «در مقاطع
مى شود اما امسال عالوه بر رخوت هميشگى اين فصل در بازار مسكن نوسانات 
ــازه اى از زمان همچون ابتداى  ــكون در ب ــت.» اين س نرخ ارز نيز موثر بوده اس
تابستان كه فصل نقل و انتقاالت پس از پايان مدارس است در سال جارى مويد 
ركود در بازار مسكن بود. هر چند در ادامه در شيبى صعودى قرار گرفت البته به 
ــتگى و اندك. طى تيرماه 91 آمار به ثبت رسيده در مقايسه با مدت مشابه  آهس
سال قبل، 20درصد كاهش يافته و در مقايسه با خرداد امسال حدود پنج درصد 
ــهر تهران خريد وفروش واحدمسكونى در تيرماه گذشته  ــت. در ش افت كرده اس
ــد. با وجود همه ارقام كه  20 درصد افت كرد و حتى پيش خريد هم كم رونق ش
ــكن اين بازار را در حال  ــنايان با حوزه مس در باال آمد، تقريبا همه فعاالن و آش
ــويى خريد و فروش در ركود را يك شانس براى  حاضر در ركود مى دانند و از س
ــان مسكن با توجه به نوسان  متقاضيان خريد عنوان مى كنند. به اعتقاد كارشناس
ــود وقتى به وجود مى آيد  ــته بايد تاكيد كرد رك ــكن در چند ماه گذش قيمت مس
ــران، تقاضا وجود دارد اما  ــد و با توجه به جوان بودن جمعيت اي ــه تقاضا نباش ك
تغييرات قيمت ها باعث شده بسيارى از برنامه ها دگرگون شود و بخش زيادى از 
مردم توانايى خريد مسكن را از دست بدهند و بخشى ديگر نيز تمايل به فروش 
نداشته باشند. رييس اتحاديه كشورى صنف مشاوران امالك بر ركود بازار تاكيد 
ــرايط كنونى يعنى ركود بازار بهترين موقعيت براى خريد  دارد و مى گويد:» در ش
مسكن وجود دارد، بنابراين هر كس اقدام به خريد كند ضرر نخواهد كرد. « اما 

اين در حالى است كه صاحبخانه ها نمى فروشند. 
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رعايت نشـدن اصول فنى سـاخت و ساز، 
مهم ترين عامل خسارات زلزله آذربايجان 
ــاه همزمان با هفته كاهش  ــتين همايش تخصصى زمين لغزش 20 مهرم نخس
ــازمان مديريت بحران  ــر و رييس س ــا حضور معاون وزي ــار بالياى طبيعى ب آث
ــتاندارى مازندران، محققان و پژوهشگران و تنى چند  ــور، معاون عمرانى اس كش
از مسئوالن استانى و شهرى در مجتمع آموزشى فرهنگى كوثر شهرستان بابلسر 
ــد. به گزارش ايسنا، مهندس حسن قدمى، معاون وزير كشور و رييس  برگزار ش
ــم افتتاحيه اين نشست سخن مى گفت با  ــازمان مديريت بحران كه در مراس س
بيان اين كه علم و دانش اجراى آيين نامه و نظارت بر مقاوم سازى ساختمان ها 
ــفانه  ــان كرد: متأس ــت و بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، خاطرنش مورد نياز اس
ــرافى ندارند و اين  ــاختمان ها هيچ گونه اش ــان بر نظارت س ــيارى از مهندس بس
ــد. وى با بيان  ــور خواهد ش ــيارى از حوادث در كش ــاز بروز بس موضوع زمينه س
ــانى در  ــور تجاوزات انس ــارات زمين لرزه در كش ــاء 50 درصد خس اين كه منش

ــت، اظهار كرد: متأسفانه بى توجهى به موضوع مهم پيشگيرى يكى  طبيعت اس
از غفلت هايى بوده كه در كشور صورت گرفته است. 

ــان بوده و بايد به  ــان اينكه حوادث طبيعى، امر الينفك زندگى انس ــى با بي قدم
ــان كرد: بشر با دستيابى به علم و تكنولوژى  چرخه زندگى اضافه كرد، خاطرنش
ــاخت خانه هاى مقاوم داشته باشد زيرا اگر نقشه و برنامه  ــكلى براى س نبايد مش
ــود را در كاهش باليا و اثرات طبيعى بداند مى تواند آن را كاهش دهد. معاون  خ
ــور افزايش دانش مسووالن را در اين باره امرى بسيار ضرورى دانست  وزير كش
و تصريح كرد: باال بردن سطح دانش و آگاهى جامعه و به ويژه باال بردن دانش 
ــووالن بايد  ــت زيرا مس ــووالن به عنوان خدمتگزار مردم امرى ضرورى اس مس

بدانند كه مردم جامعه نياز به چه آموزش هايى دارند. 
قدمى، عدم رعايت اصول فنى را مهم ترين عامل خسارت ناشى از زلزله اخير در 
آذربايجان شرقى دانست و گفت: به دليل عدم رعايت حداقل هاى اصول فنى نه 
تنها شاهد ويران شدن خانه هاى مسكونى بوديم بلكه بيمارستان ها، فرماندارى و 
اداره گاز اين شهر نيز تخريب شد كه تاكنون سبب خسارت 800 ميليارد تومانى 
ــور تصريح كرد: براى ساخت  ــازمان مديريت بحران كش ــت. رئيس س شده اس

ساختمان ها نياز به علم و دانش، آيين نامه و نظارت دقيق كارشناسان است. 

وى مقاوم سازى ساختمان ها و فرهنگى سازى درباره بيمه حوادث را دو عامل مهم 
در كاهش خسارات بالياى طبيعى دانست و اذعان كرد: بايد درباره مقاوم سازى 
ساختمان ها و فرهنگ سازى به سمت بيمه حوادث اقدامات اساسى صورت گيرد 
ــه روى آورند هزينه زيادى  ــوى فرهنگ بيم زيرا مردم گمان مى كنند اگر به س
ــبد خانوار است و اين امر  ــاختمان مبلغ ناچيزى در س دارد در صورتى كه بيمه س
ــت محقق نمى شود. قدمى، فرهنگ سازى در استقبال  جز با فرهنگ سازى درس
مردم از بيمه حوادث را به نفع دولت و مردم دانست و بيان كرد: استان گلستان 
ــم مازندران در اين  ــت كه اميدواري ــتان هاى موفق در بحث بيمه اس يكى از اس
ــتان رقابت كند تا شاهد كاهش خسارت ناشى از بالياى طبيعى با  رابطه با گلس

بيمه باشيم. 
ــيارى از هموطنان ما را گرفت  ــزود: اگرچه زلزله اخير آذربايجان جان بس وى اف
ــت. معاون وزير كشور با  ــازى 30 هزار خانه بوده اس ــتاورد مهم آن بازس اما دس
ــت: بايد امكانات را  ــگيرى مقدم بر مقابله است، اظهار داش ــاره به اينكه پيش اش
براى پيشگيرى حوادث به كار گرفت زيرا هزينه پيشگيرى يك دهم مقابله است. 

16/5 درصد كل زمين لرزه هاى پرتلفات دنيا در ايران رخ مي دهد
ــى مخاطرات زمين شناختى و زيست محيطى سازمان زمين  مديركل دفتر بررس
ــاى پرتلفات دنيا  ــد از كل زمين لرزه ه ــور از وقوع 16 و نيم درص ــى كش شناس
ــب در اجراى  ــازوكار و نظارت مناس ــر داد و گفت: به دليل نبود س ــران خب در اي
ــور ما فقط 25 سال است.  ــاز طول عمر سازه ها در كش ــاخت و س طرح هاى س
محمدجواد بلورچى با تاكيد بر گسترش تهيه نقشه پهنه بندى خطر زمين لغزش 
ــدن اين طرح در كاهش  ــور گفت: تهيه و اجرايى ش ــتان هاى كش در همه اس
ــب در نقاط پرخطر نقش به سزايى خواهد  ــاخت و سازهاى بى رويه و نامناس س
ــازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور با بيان  ــت. معاون آبخيزدارى س داش
ــرات بالياى طبيعى بپردازد  ــه تنهايى نمى تواند به كاهش مخاط ــه دولت ب اينك
ــخص شده و  ــوول بايد كامال مش ــتگاه هاى مس گفت: در اين رابطه وظايف دس
تمام اقشار جامعه در اين امر مشاركت كنند. گشتاسبى تأكيد كرد: تعيين ضوابط 
ــت. وى  ــور امرى ضرورى اس ــث رعايت پروژه عمرانى كش ــتاندارد در بح و اس
ــتان هاى زمين لغزشى دانست و گفت:  ــتان هاى شمالى كشور را از جمله اس اس
اين استان ها بايد با يك ديدگاه ويژه در اولويت قرار گيرند تا هر چه سريع تر به 

وضعيت آنها رسيدگى شود. 
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اجـراي فـاز دوم در 
شـرايط مسـاعد اقتصادى 

  
 دكتر علي بخشي- اقتصاددان

ــدى  يارانه ها  ــه اجراى طرح هدفمن ــا وجود اين ك  ب
ــق نبود، اگر  ــا قانون مصوب آن منطب ــاز اول ب در ف
ــود به ضرر  ــرايط براى ادامه اين طرح فراهم نش ش
ــت. هدفمندى  يارانه ها طرحى بود  اقتصاد كشور اس
كه در زمان تصويب، اقتصاددانان بسيارى بر اجراى 
ــاماندهى اقتصاد كشور اجماع داشتند و  آن براى س
ــدى  يارانه ها به  ــوان طرح هدفمن ــى كه به عن قانون
ــود. اما بر خالف  ــت و مدون ب ــيد درس تصويب رس
ــت، اين طرح  آن مقام اجرايى آن طور كه مى خواس
ــر فاصله اى كه در  ــن رو به خاط ــرا كرد؛ از اي را اج
ــان قانون مصوب هدفمندى  يارانه ها و اجراى آن  مي
ــوان نظر قاطعى در  ــت نمى ت در فاز اول وجود داش
ــورد اجراى فاز دوم ارائه كرد. بنابراين در حالى كه  م
ــراى فاز دوم طرح هدفمندى  برنامه دولت براى اج
ــتى مشخص نيست و به طور يقين در زمان  به درس
ــيده به طور كامل  اجرا، قانونى را كه به تصويب رس
ــود و مغايرت خواهد داشت؛ پس چگونه  اجرا نمى ش
ــدن يا نشدن همچنين ايرادها و  مى توان اجرايى ش
ــا در نظر گرفتن  ــت آن را ارزيابى كرد. ب ــاط مثب نق
ــور يقين  ــور به ط ــاس اقتصادى كش موقعيت حس
نمى توان فاز دوم هدفمندى  يارانه ها را به طور كامل 
ــا مى توان حداقل بخش هايى از آن كه  اجرا كرد؛ ام

ــور همخوانى داشته و ضرورى  ــرايط فعلى كش با ش
ــدات الزم اجرايى  ــر گرفتن تمهي ــت را با در نظ اس
كرد. اين درحالى است كه ممانعت از ادامه اين طرح 
ــيار بدترى را به همراه خواهد داشت.  پيامدهاى بس
ــت كه با اجراى فاز دوم زمينه اى فراهم  منطقى اس
ــود كه قيمت سوخت و حامل هاى انرژى افزايش  ش
ــته باشد و يا اين كه يارانه نقدى  قابل توجهى نداش
ــوى ديگر  ــار كم درآمد تعلق گيرد از س تنها به اقش
ــن نزند و مصرف  ــورم و نقدينگى دام ــه افزايش ت ب
ــر چند در اجراى  ــوي ديگر، ه را كاهش دهد. از س
ــمت ها بازخورد نسبتا مناسبى  فاز اول در برخى قس
داشتيم؛ اما نمى توان از ايرادات آن چشم پوشى كرد 
ــده نبايد به  به طورى كه بر مبناى طرح تصويب ش
همه مردم يارانه  نقدى مى پرداختند و بايد بخشى از 
درآمدهاى بدست آمده به توليد اختصاص مى يافت.   
ــت يارانه حدود نصف  ــده براى پرداخ مبلغ تعيين ش

ــه افزايش در پرداخت  ــزان كنونى بود درحالى ك مي
ــدن به بانك  ــرى بودجه مقروض ش ــر به كس منج
ــى و اثرات  ــورم و پايه هاى پول ــزى، افزايش ت مرك
ــت گذارى هاى  منفى ديگرى بر اقتصاد در اثر سياس
ــد. بنابراين  اگر مقام  ــتباه در اجراى اين طرح ش اش
ــت مى كرد و در همان  ــهم توليد را پرداخ اجرايى س
زمان به جاى پافشارى بر ثبات نرخ ارز در حد پايين، 
ــا قيمت معقولى افزايش مى داد كه كاالهاى  آن را ت
ــد آنگاه ميدانى  ــى گران تر به فروش مى رفتن واردات
ــت ارائه فروش  ــراى حمايت از توليدكنندگان جه ب
ــان ايجاد مى شد. در كنار مشكالتى كه به  كاالهايش
دليل اجراى نادرست هدفمندى  يارانه ها براى كشور 
ايجاد شد پيامدهاى مثبتى را نيز به همراه داشت كه 
مى توان به كاهش هزينه ها و مصرف در حامل هاى 
ــوخت همچنين  ــاق كاال و س ــش قاچ ــرژى كاه ان

حمايت از اقشار كم درآمد اشاره كرد.

دوم هدفمندي يارانه هـا   علت اجرا نشـدن فاز 
 محمد رضا فرزين 

دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها

قانون هدفمندكردن يارانه ها از بنيادى ترين قوانين 
ــت،  ــور بوده و اجراى آن ضرورى اس اقتصادى كش
ــوان نماينده دولت  ــم كه من به عن ــه بايد بگوي البت
ــارى در مجلس  ــال ج ــان تصويب بودجه س در زم
ــتم و دولت پيشنهادى  ــوراى اسالمى حضور داش ش
را براى اجراى گام دوم هدفمند كردن يارانه ها ارايه 
ــدن داشت.  ــنهاد قابليت اجرايى ش كرد كه آن پيش
ــالمى براى گام دوم  ــوراى اس اما مصوبه مجلس ش
ــت و اين امر  هدفمند كردن يارانه قابليت اجرا نداش
ــت. از اين منظر  ــوى دولت نيز اعالم شده اس از س
ــد در تعامل و  ــردن يارانه ها باي ــد ك گام دوم هدفمن
ــد كردن يارانه ها  ــرى همانند گام اول هدفمن همفك
اجرا شود. چرا كه گام اول هدفمند كردن يارانه ها در 

فضاى تعامل و همفكرى و در شرايط آرام سياسى و 
ــده است  و گام دوم هدفمند كردن  اقتصادى اجرا ش

يارانه ها نيز بايد در همين فضا اجرايى شود.
ــالمى  ــوراى اس البته برخى از نمايندگان مجلس ش
معتقدند درآمدهاى حاصله از هدفمند كردن يارانه ها 
ــراى تأمين آن  ــوى بازتوزيع نبوده و دولت ب جوابگ
ــده است،  ــتقراض از بانك مركزى ش مجبور به اس
ــداى اجراى قانون  ــد توضيح بدهم كه از ابت بگذاري
ــزار و 200  ــردن يارانه ها تاكنون 71 ه ــد ك هدفمن
ميليارد تومان وجه پرداخت شده كه 45 هزار و 500 
ــارد تومان آن از محل اصالح حامل هاى انرژى  ميلي
تأمين شده است و حدود 18 هزار ميليارد تومان نيز 
ــال هاى 1390 و 1391  از رديف هاى بودجه اى س
ــده كه البته اين وجوه در بودجه سال هاى  تأمين ش
گذشته نيز بوده است. بنابراين  تنها استقراض براى 
ــا از بانك مركزى مربوط به  هدفمند كردن يارانه ه
سال 1389 (شروع اجراى قانون) است كه بر اساس 
ــارد تومان از  ــش هزار و 200 ميلي ــون بودجه ش قان
محل تنخواه استفاده شده كه اين ميزان 8 درصد از 
كل پول بوده است. تأكيد مي كنم كه پس از اجراى 
ــا كمتر از  ــردن يارانه ها درآمده ــون هدفمند ك قان

ــال هاى 1390 و 1391  هزينه ها نبوده و دولت در س
ــزى بابت هدفمند كردن  ــچ پولى را از بانك مرك هي

يارانه ها دريافت نكرده است.
ــاره پرداخت يارانه به بخش توليد هم بايد گفت   درب
ــاس قانون بودجه سال 1390 سهم خانوار  كه بر اس
ــردن يارانه ها 80 درصد و  ــاى هدفمند ك از درآمده
ــبت  ــت كه البته اين نس ــهم توليد 20 درصد اس س
ــوي ديگر، حدود 17  ــت و صحيح نيست. از س درس
ــزارو 200 ميليارد تومان به بخش توليد به صورت  ه
ــده و سهميه گازوييل  نقدى و غير نقدى پرداخت ش
ــا قيمتى ارزان تر در نظر  ــن براى اين بخش ب و بنزي
ــت. به طور مثال، در دو ماهه ابتداى  گرفته شده اس
سال جارى نيز قيمت نفت كوره براى بخش توليد از 
200 به 70 تومان كاهش يافته و كمك هايى نيز به 
ــتيرانى شده است. در پاسخ به  صنعت سيمان و كش
اين پرسش كه آيا دولت برنامه اى براى تأمين مالى 
گام دوم هدفمندى يارانه ها از محل افزايش نرخ ارز 
ــنهادى در  ــا خير هم بايد اذعان كنم كه پيش دارد ي
اين خصوص به دولت ارايه شده اما هنوز جمع بندى 
ــده، ضمن آنكه بانك مركزى ارز را با نرخ  انجام نش

1226 تومان به فروش مى رساند.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراد اوزگنج (سهامى خاص)
دستگاه هاى  انواع  واردات  و  صادرات  توليد-  فعاليت: 

صنعتى و UPVC و آلومينيوم
تلفن: 66-6376265-0411 فكس: 0411-6376267

تابلوى  جنب  تهران،  جاده   7 كيلومتر  تبريز،  آدرس: 
راهنمايى، كد پستى: 5159118463

www.ozgencmakina.com.tr

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

تماشين آالت  مبانك اطالعاتى 
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آذين رنگ پگاه

و  پنجره  روى  بر  رنگ،  مجرى  و  كننده  توليد  فعاليت: 
 upvc پروفيل هاى

تلفن: 66082032 -021   فكس: 66069269- 021
آدرس: تهران- ميدان آزادى- ابتداى خيابان محمد على 

جناح-كوچه جعفرنيا جنوبى-پالك6-واحد1
www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

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

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

شيشه اژدرى

فعاليت : توليد انواع شيشه هاى 
دوجداره،لمينت،سكوريت(صاف و خم) تماماً بصورت صنعتى

تلفكس:22882512-021 (10خط)
آدرس : تهران-خيابان شريعتى-باالتر از پل سيد خندان-

مقابل اول پارك شريعتى-ساختمان نور-شماره-965ط-3واحد 13
www.Ajdariglass.com         hesam.ajdari@gmail.com

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 
tidakol_iran@yahoo.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 

كارگاه توليد درب و پنجره يو پى وى سى
 به فروش مى رسد.

( فقط 2 ماه كاركرد )                     
تلفن: 90  00  796  0937 

سرى كامل دستگاه مونتاژ  درب وپنجره UPVC تك سر

 ساخت كشور تركيه به فروش مى رسد.
شماره تماس: 4989986-0912     شماره دفتر: 021-88454096

 UPVC فروش يا اجاره كارخانه توليد درب و پنجره
( به همراه سفارشات توليد)

CNC ماشين آالت مورات*
*كارگاه رنگ

*تجهيزات و ابزار آالت كامل
*كامپوزيت حمل شيشه و پنجره

 تهران، جاده ورامين- 1500 متر زمين- 1300 متر بنا
0912-8384188

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.

   upvc خط توليد كامل پنجره
 در حد نو شامل اقالم زير به فروش مى رسد:
CNC corner cleaning machine 

Reinforcment profile cutting press

Sash Assembly table

Double Head welding machine

Double mitre saw

Reinforcment profile Screwing machine

Automatic End Milling machine

Automatic End Milling Machine

Glazing Bead Saw

Drain Slot Router

Copy Router With Triple Drill

Tel: 22708755
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