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سخنى با مخاطبان هميشه همراه
       تحول در (پنجره ايرانيان)؛ خبرى در راه است

ــريه «پنجره ايرانيان» با فرم و محتوايي متفاوت تر  ــال است كه نش بيش از يك س
ــته به طور طبيعي، سطح مطالبات  ــود و در يك سال گذش ــته منتشر مي ش از گذش
ــان به عنوان  ــريه پنجره ايراني ــه همراه، از نش ــزان انتظارات مخاطبان هميش و مي
ــته ارتقا يافته است  ــي و صنايع وابس ــانه اي صنعت در و پنجره يوپي وي س مرجع رس
ــه صورت تلفني،  ــواره در گفتگوهاي جداگانه ب ــن صنعت آينده دار هم ــاالن اي و فع
ــتند كه  ــر اين نكته تأكيد داش ــگاه ها و همايش ها ب ــيه نمايش ــوري يا در حاش حض
ــا و مطالبات فعاالن صنعت  ــد در اوج بماند و پيگير نيازه ــريه پنجره ايرانيان باي نش
ــده در يك سال  ــنهادهاي مطرح ش كمك كند. ديدگاه ها، انتظارها ، انتقادها و پيش
ــووليت سنگيني است كه چگونه  ــته البته موجب افتخار و مباهات، توأم با مس گذش
ــبي به مطالبات مطرح شده پاسخ شايسته داد. تجربه نشان داده  مي توان به طور نس
ــريات موفق با مديريت بخش خصوصي، حيات خويش را مرهون ارج  ــت كه نش اس
ــه همراهاش بوده و خواهد  ــنهادهاي مخاطبان هميش ــادن به نقطه نظرها و پيش نه
ــالم كنيم كه خبري در  ــده ايم تا صادقانه و صميمانه اع ــود و از اين رو مصمم ش ب
ــت و اين خبر از جنس تحول در نشريه پنجره ايرانيان است؛ آن هم بر اساس  راه اس
ــي و صنايع  ــات و انتظارات مخاطبان و فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي س مطالب
ــريه پنجره ايرانيان چگونه صورت مي گيرد؟  ــته. اما خبر چيست و تحول در نش وابس
ــت در پنجره ايرانيان با رويكرد مخاطب  1. مخاطب محوري در محتوا: تحول نخس
محوري در محتوا انجام خواهد شد و البته راز اين تغيير در گرو همراهي و همكاري 
ــت و دست به قلم بردن و همكاري مطلوب با همكاران بخش  مخاطبان ارجمند اس
ــا و گفتگوها و خبرها  ــه تدريج غالب گزارش ه ــتيم ب ــه. چرا كه مصمم هس تحريري
ــه وقتي مي توان به  ــت ك ــد و بديهي اس ــر مبناي توليد گزارش، گفتگو و خبر باش ب
ــووالنه شكل گيرد. از اين حيث اصال  ــخ داد كه مشاركت جدي و مس انتظارات پاس
ــه پنجره ايرانيان با هر يك  ــب نكنيد اگر خبرنگاران و همكاران بخش تحريري تعج
ــد. بنابراين گوش به زنگ  ــان نظر بخواهن ــاالن صنعت تماس بگيرند و از ايش از فع
ــه صدا درآيد و تماس  ــن همراهتان يا دفتر كارتان ب ــيد كه هر لحظه زنگ تلف باش
ــما را  ــان تماس گرفته ام تا نظر ش ــريه پنجره ايراني ــد از تحريريه نش ــده بگوي گيرن
ــوم. البته بخش جدي تر كه  ــايل مختلف و البته مرتبط با صنعت جويا ش درباره مس
ــش ويژه اي با عنوان  ــه را مي طلبد، معطوف به راه اندازي بخ ــاركت فعاالنه هم مش
اخبار شركت ها، گفتگوهاي اختصاصي و گزارش هاي ويژه براي معرفي دستاوردها، 
ــت كه اميد داريم اين گام مهم را با همراهي همه برداريم. محصوالت و خدمات اس
ــده و همزمان با  ــماره آين ــك به تدريج؛ تحول دوم كه از ش ــرم و گرافي ــر ف 2. تغيي

ــد داد؛ تغيير فرم و گرافيك  ــوا با رويكرد مخاطب محوري رخ خواه ــول در محت تح
ــظ كيفيت چاپ،  ــتيم كه عالوه بر حف ــت و مصمم هس ــه به تدريج اس ــريه البت نش
ــول حرفه اي انجام دهيم  ــاس اص ــي به لحاظ گرافيكي و صفحه آرايي بر اس تغييرات
ــت  ــريه را ارتقا دهيم و بديهي اس ــول در محتوا، زيبايي بصري نش ــار تح ــا در كن ت
ــنهادهاي خويش راهنماي  ــياري از مخاطبان مي توانند با بيان ايده ها و پيش كه بس
ــريه  ــه مي گوييم كه علت اصلي تغيير در فرم و گرافيك نش ــند. البته صادقان ما باش
ــال پيام  ــهولت در ارس ــه لحاظ صفحه آرايي، با هدف ايجاد بخش هاي جديد و س ب
ــت، رخ خواهد داد و  ــتاي ارتقاي كيفي ــورت مي گيرد. به واقع تحول دوم در راس ص
ــته دهيم. ــخ شايس ــالش خواهيم كرد تا به نيازهاي همه فعاالن اين صنعت پاس ت
ــال و نيم اخير باعث  ــديد نرخ ارز در يك س ــان ش 3. اما بي پرده بايد گفت كه نوس
افزايش قيمت تمام شده كاالها و خدمات در همه بخش هاي اقتصادي شده است و 
ــي و صنايع وابسته به عنوان مخاطبان اصلي  فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي س
ــته به خوبي اثرات اين افزايش  ــريه پنجره ايرانيان، دست كم در يك سال گذش نش
ــريه پنجره ايرانيان  ــا را در فعاليت اقتصادي خويش لمس كرده اند. البته نش هزينه ه
ــش هزينه ها را به  ــه كار گرفت تا اين افزاي ــت و همت خود را ب ــام تالش و دق تم
نحوي مديريت كند و نشريه بدون هيچ هزينه اي تقديم مخاطبان شود. اما افزايش 
ــريه، فشار سنگيني را  ــاير هزينه هاي انتشار نش ــتكم 3 برابري قيمت كاغذ و س دس
ــد در اوج ماند و  ــرايط چگونه باي ــد كه در اين ش ــوال مطرح ش ــرد و اين س وارد ك
ــت را فداي قيمت نكرد و به  ــا مخاطبان گرامي باقي بماند و كيفي ــر عهد خويش ب ب
ــت كه تمام نشريات و حتي رسانه ها  ــالت فرهنگي خويش ادامه داد؟ طبيعي اس رس
ــته به دولت يا نهادهاي عمومي اقدام  ــور آن هم رسانه هاي وابس و روزنامه هاي كش
ــريه  به افزايش قيمت، تغيير در كيفيت كاغذ و باالبردن تعرفه آگهي ها كرده اند. نش
ــرد افزايش حداقلي تعرفه  ــان هم به ناچار و بر خالف ميل خود، رويك ــره ايراني پنج
ــت  ــا و تعيين قيمت را به عنوان منطقي ترين گزينه ممكن انتخاب كرده اس آگهي ه
ــريه است  ــتكم 3 برابر قيمت روي جلد نش ــخه دس ــده هر نس و البته قيمت تمام ش
ــريع و مطمئن  ــت كم هزينه توزيع س ــت كه دس ــدف واقعي ما اين بوده و هس و ه
ــود. ــوب ش ــراي مخاطبان گرانقدر به عنوان قيمت روي جلد محس ــال آن ب و ارس
ــه  هميش از  ــر  و صميمانه ت ــر  ــه جدي ت البت و  ــته  گذش ــون  چ ــي رود  م ــار  انتظ
ــرات  ــاده تغيي ــيد و در ج ــا باش ــش راهنم ــاي خوي ــنهادها و نقده ــا پيش ــا را ب م
ــم. بماني ــد  پايبن ــش  ــن خوي ــد ديري ــه عه ب ــم  بتواني ــا  ت ــد  بماني ــا  ــراه م هم
تا شماره آينده؛ بدورد                                                           امير شيرى

سرمقاله



توليد خانه هاي60 متري پيش ساخته براي زلزله زدگان

خوزستان؛ پروانه استاندارد مصرف انرژي صادر مي شود

سري اول خانه هاي پيش ساخته براي مناطق زلزله زده 
ــرقي توسط پيمانكاران صنعتي ساز  استان آذربايجان ش
ــاي توليد قطعات  ــد.اين خانه ها در كارخانه ه آماده ش
پيش ساخته مسكن تهيه شده و آماده حمل به مناطق 
ــا، مجري صنعتي سازي  ــت. شركت مپس زلزله زده اس
ــود ماموريت داد  ــكن، به تعدادي از پيمانكاران خ مس

با استفاده از طرح «توليد خانه هاي 60متري با قابليت 
ــريع ترين و كم هزينه ترين روش  افزايش زيربنا» كه س
ــود، براي  ــوب مي ش ــازي آذربايجان محس براي بازس
ــاى صنعتى  ــدام كنند. خانه ه ــن خانه ها اق ــاخت اي س
ــم مردم  ــكان دائ ــاخته 60 مترى جهت اس ــش س پي
ــده است و  منطقه زلزله زده آذربايجان تدارك ديده ش
ــا براي خانه ها  ــرح كه حداقل 60 متر زيربن در اين ط
درنظرگرفته شده است يك اتاق خواب، پذيرايى، يك 
ــتى و حمام و يك آشپزخانه  ــرويس بهداش دستگاه س
ــت كه قابليت توسعه از لحاظ  ــده اس كوچك ايجاد ش
ــخصات  ــتر را دارد. مش ــالن تا 120متر مربع يا بيش پ
ــرايط  ــت كه تمامى ش فني اين خانه ها به گونه اي اس
ــده است  ــكونت طبيعي در آن درنظرگرفته ش يك س
ــنايى لوله كشى آب سرد و گرم، عايق هاى  اعم از روش
ــقف ساختمان. همچنين  حرارتى و صوتى، ديوارها وس

ــى  ــه هاى دو جداره و نقاش پنجره هاى upvc با شيش
داخلى ساختمان نيز جزو امكانات اين خانه ها محسوب 
مي شود. اين ساختمان ها به عنوان اسكان دائم طراحى 
ــده از آن براى اولين بار  ــده و يك نمونه ساخته ش ش
ــاختمان مورد  ــگاه صنعت س ــته در نمايش هفته گذش
ــت. خانه هاي  ــط ميززلزله قرار گرف ــت زلزله توس تس
ــاخته آماده حمل به استان آذربايجان شرقي با  پيش س
ــازه و نازك كارى  ــه كار رفته در س ــه به مصالح ب توج
آنها بسيارسبك هستند و همچنين بسيار سريع ساخته 
مى شوند كه اين امر در مناطق كوهستانى آذربايجان با 
توجه به شروع فصل سرما در اوايل پاييز مى تواند حائز 
اهميت است. مپسا اظهار اميدواري كرده است: اينگونه 
طرح هاى پيشنهادى مورد توجه مسووالن قرار گيرد تا 
بتوان سرعت بازسازي مناطق زلزله زده را افزايش داد.

ــناس اداره نظارت بر اجراى استاندارد خوزستان  كارش
ــرف انرژي  ــتاندارد معيار مص ــن پروانه اس گفت: اولي
ــوان  كرد:  ــزاد پوركيهان عن ــد. به ــتان صادر ش در اس
ــتان  ــع در شهرس ــتان واق ــتيك خوزس ــركت الس ش
ــا انجام  ــواع تيوپ و فالپ ب ــده ان ــتر، توليدكنن شوش
ــى ايران  ــتاندارد مل ــاس اس ــات مختلف بر اس اصالح
ــوط توليد از  ــرف انرژى در خط ــا موضوع معيار مص ب

قبيل اصالح سيستم بچ آف، اصالح سيستم روشنايي، 
ــتم برش خام، عايق كاري خطوط بخار،  تعويض سيس
ــاير اقدامات اصالحى موفق به  تنظيم ديگ بخار و س
ــتاندارد شد. وى افزود: تاكنون  دريافت پروانه ملي اس
ــتاندارد  ــه كاربرد عالمت اس ــا دو پروان ــور تنه در كش
ــه اختالف زمانى  ــده ك اجبارى در اين زمينه صادر ش
ــت. ــيار كوتاه بوده اس ــن دو پروانه نيز بس ــدور اي ص

ــناس اداره نظارت بر اجراى استاندارد خوزستان  كارش
ــان كرد: اين اداره كل با جديت به دنبال ايجاد  خاطرنش
ــن واحدهاي توليدي  ــات الزم براي قرار گرفت اصالح
ــت. پوركيهان  ــرف انرژي اس ــدوده مجاز مص در مح
ــرف  ــار مص ــن معي ــوص تعيي ــرد: در خص تصريح ك
ــع انرژي بر 27  ــاي توليد در صناي ــرژي در فراينده ان
ــتاندارد اجبارى اعالم شده  ــتاندارد تدوين و 18 اس اس
ــيمان،  ــه آن ها مى توان به صنايع س ــت كه از جمل اس
ــينى  ــك، صنايع آلومينيوم، صنايع آجر ماش صنايع آه
ــع توليدآهن و  ــكر، صناي ــع قند و ش ــارى، صناي و فش

ــع ريخته  ــرده چوبى، صناي ــع اوراق فش ــوالد، صناي ف
ــه اى  موتور، صنايع ريخته گرى چدن-روش قالب ماس
ــه اى  و صنايع  و ريخته گرى فوالد – روش قالب ماس
روغن نباتى اشاره كرد. به گفته او از سوي ديگر طبق 
ــعه  ــوم توس مفاد فصل دوم ماده 121 قانون برنامه س
ــادي، اجتماعي و فرهنگي دولت به منظور اعمال  اقتص
صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از 
ــبت به تهيه و تدوين استانداردها و  ــت نس محيط  زيس
مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، 
فرايند ها و سيستم هاي مصرف كننده انرژي اقدام كرده 
ــه مصرف كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات  و كلي
ــخصات و استانداردها هستند. ملزم به رعايت اين مش
ــتانداردهاي معيار  ــتاندارد تنها مجري اس ــازمان اس س
ــتاى  ــوده و اجراى اين طرح در راس ــرف انرژي ب مص
ــت كه موجب  ــدي يارانه ها اس ــراى قانون هدفمن اج
كاهش قيمت تمام شده و كاهش اتالف انرژى مى شود.

اخبار پنجره

 رونمايي از تكنولوژي ساخت وساز مقاوم در برابر زلزله
ــا –مجري  ــركت مپس ــاختماني عضو ش ــكار س پيمان
صنعتي سازي مسكن در كشور- تكنولوژي ساخت وساز 
مقاوم در برابر زلزله را رونمايي كرد. اين تكنولوژي كه 
به كمك فناوري LSF طراحي شده قادر است در برابر 
زلزله  مقاومت كند و ساختمان را از آسيب حفاظت كند. 

روابط عمومي شركت مپسا اعالم كرد: اين تكنولوژي 
كه در نمايشگاه بين المللي ساختمان به معرض نمايش 
ــده با اين  ــازه ساخته ش درآمده بود، طوري كه يك س
ــازي زلزله طبيعي  ــتگاه شبيه س ــاوري از طريق دس فن
ــده و به تكان درمي آيد و مقاومت سازه در  تحريك ش

برابر تكان ها، محاسبه و مشخص مي شود. محمدناصر 
ــازنده اين سازه  ــا و س ــته به مپس زنگنه پيمانكار وابس
ــاختمان ها  ــت: اين س ــرده اس ــاره اعالم ك ــن ب در اي
ــود. ــور احداث ش ــز كش ــاط زلزله خي ــد در نق مي توان
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انتقاد وزير نيرو از عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها

لرستان؛ شناسايى 15 هزار انشعاب غيرمجاز برق

 راه و راز توليد انرژى از خورشيد در ايران

وزير نيرو گفت: اگر مرحله دوم هدفمندى يارانه ها اجرا 
ــود قطعًا وزارت نيرو و شركت هاى خدماتى با توجه  نش
ــد قيمت ها دچار مشكل خواهند شد و مجبوريم  به رش
ــراغ روش هاى قديمى برويم. به گزارش فارس،  به س
ــوال كه اگر مرحله دوم  ــخ به اين س وزير نيرو در پاس
ــت آب و برق را  ــود قيم هدفمندى يارانه ها انجام نش
ــت: در حال حاضر  ــزان افزايش خواهيد داد گف چه مي
تنها مكانيزمى كه براى افزايش قيمت از لحاظ قانونى 

در اختيار داريم هدفمند كردن يارانه ها است. وى ادامه 
ــود  ــه دوم هدفمندى يارانه ها انجام نش داد: اگر مرحل
ــى با توجه به  ــركت هاى خدمات قطعا وزارت نيرو و ش
ــد و بايد حتما  ــد قيمت ها دچار مشكل خواهند ش رش
روش هاى ديگرى را دولت و مجلس براى حل مشكل 
ــش بگيرند. نامجو در  ــركت هاى خدماتى در پي اين ش
ــى در نظر  ــما مكانيزم ــوال كه آيا ش ــخ به اين س پاس
ــال آغاز  ــه اگر مرحله دوم هدفمندى امس گرفته ايد ك
ــدى افزايش يابد يا خير  ــود قيمت آب و برق درص نش
ــنهادى در اين خصوص ارائه كرده ايد گفت:  و آيا پيش
وزارت نيرو دنبال راهكار آن است و براى اينكه اين كار 
را انجام دهيم قبل از قانون هدفمندى يارانه ها مصوبه 
ــوراى اقتصاد را بايد اخذ مى كرديم. وزير نيرو اضافه  ش
ــتانى كه حقوقى هستند و اظهارنظر  كرد: به نظر دوس
ــراى افزايش قيمت در  ــا مكانيزمى كه ب ــد تنه كرده ان
ــت هدفمند كردن  حال حاضر در اختيار وزارت نيرو اس
يارانه ها است اما اگر اجرا نشود بايد به سراغ روش هاى 
ــد موافقت دولت و مجلس را  ــى برويم و البته باي قديم

ــوال كه معاون  ــخ به اين س ــذ كنيم. نامجو در پاس اخ
ــتاندارى تهران گفته  براى تأمين آب و برق مسكن  اس
ــت كه آورده مسكن مهر را افزايش دهيم  مهر نياز اس
ــعاب آب  ــت: طبق قانون دو منبع براى اعطاى انش گف
ــراى وزارت نيرو در  ــود دارد كه ب ــرق به مردم وج و ب
ــت كه يكى از محل  ــكن مهر پيش بينى نشده اس مس
فروش انشعاب و ديگرى هم از محل فروش آب بها و 
برق بها است. وى ادامه داد: براى رساندن آب و برق به 
واحدهاى مسكونى نيازمند احداث تصفيه خانه و خطوط 
ــبكه و پست هستيم و پس از آن به نقطه اى  انتقال، ش
ــرق مردم را تأمين كنيم. ــيم كه بتوانيم آب و ب مى رس

ــت از 1200 ميليارد تومان  ــهم دول وزير نيرو گفت: س
براى آب و برق مسكن مهر 400 ميليارد تومان بود كه 
ــت آن را در يك مرحله انجام داد. وى اضافه كرد:  دول
استاندارى ها نيز از 400 ميليارد تومان بخشى از آن را 
ــت كرده اند و وزارت نيرو هم بحث هاى خود را  پرداخ
دارد كه از فروش  منابع گوناگون آن را تأمين خواهد كرد.

ــتان لرستان گفت:  ــركت توزيع برق اس مديرعامل ش
ــاز برق در  ــعاب غيرمج ــال جارى 15هزار انش طى س
ــريح  ــد. محمد بحرينى در تش ــايى ش ــتان شناس لرس
ــعاب هاى  اقدامات صورت گرفته براى جمع آورى انش
ــته  ــال گذش ــتان گفت: طى س غير مجاز برق در لرس

ــتراك مجاز  ــعاب غير مجاز به اش 14 هزار و 740 انش
ــزى انجام  ــق برنامه ري ــزود: طب ــد. وى اف ــل ش تبدي
ــعاب غير مجاز ديگر از  ــال 15هزار انش شده طى امس
ــتان جمع آورى و هشت  شهرهاى مختلف استان لرس
ــود. بحرينى  ــتراك جديد جايگزين آنها مى ش هزار اش

ــل خودنگهدار به  ــب كاب ــراى طرح نص ــزود: با اج اف
ــتان از اين پس امكان  ــبكه هاى هوايى در اس جاى ش
ــود. ــر نمى ش ــبكه برق ميس ــاز از ش ــتفاده غيرمج اس

ــرژى از برنامه هاى اين  ــواد و ان ــگاه م رئيس پژوهش
ــيدى با  ــد پنل هاى خورش ــه تولي ــگاه در زمين پژوهش
ــيليس خبر داد و گفت: در اين پروژه  ــازى س خالص س
ــازى  ــيليس را به ميزان 99,99999درصد خالص س س
ــد آن پنل هاى خورشيدى براى توليد  مى كنيم و با رش
ــر، دكتر  ــد. به گزارش مه ــتفاده خواهد ش ــرژى اس ان
ــاره به مشاركت اين پژوهشگاه  على اصغر توفيق با اش
ــى علوم، تحقيقات و  ــوراى عال در زمينه پروژه هاى ش
ــد  فناورى، افزود: برنامه ريزى فناورانه براى تهيه و رش
سيليكون براى مصارف فناورى سلول هاى خورشيدى 
ــوى  ــت كه از س ــوراى عتف اس يكى از پروژه هاى ش
ــد.  ــگاه مواد و انرژى واگذار ش وزارت علوم به پژوهش
ــان اينكه اين  ــرژى با بي ــگاه مواد و ان ــس پژوهش رئي
ــيليكون به پنل هاى خورشيدى است،  پروژه تبديل س
ــه بادى را مى توان در هر نقطه از  ــت: ماس اظهار داش
ــيليس است  ــه بادى همان س ايران يافت كه اين ماس
ــت. وى  ــوص بااليى برخوردار اس ــه در ايران از خل ك

سيليس را پايه توليد سلول هاى فتوولتائيك براى توليد 
ــت و ادامه داد: در صورتى كه  ــيد دانس انرژى از خورش
بتوانيم سيليس موجود را به خلوص 99,99999 درصد 
ــانيم مى توانيم مواد پايه اى توليد نيمه هادى ها و  برس
سلول هاى فتوولتائيك را توليد كنيم. اين امر با توجه به 
انرژى خورشيدى زيادى كه در كشور داريم، مى توانيم 
ــيدى برق توليد كنيم  ــتفاده از سلول هاى خورش با اس
ــوخت هاى فسيلى نيست.توفيق با  و ديگر نيازى به س
ــورها در اين حوزه  ــرفت هاى برخى كش اشاره به پيش
ــل هاى  ــان كرد: با توجه به پتانس از فناورى، خاطرنش
ــران نيز به  ــد تا اي ــور تصميم گرفته ش موجود در كش
ــاره به جزئيات  ــت يابد. وى با اش ــش فنى آن دس دان
ــد: در اين طرح  اجراى اين پروژه تحقيقاتى، يادآور ش
ــت پايلوت 60 تنى براى توليد سيليس خالص  قرار اس
ــيليس خالص شد، طى  ــود. زمانى كه س راه اندازى ش
ــد مى يابند و تشكيل بلور مى دهد.رئيس  فرآيندى رش
پژوهشگاه مواد و انرژى ادامه داد: بلورهاى ايجاد شده 

ــوند و تبديل به «ويفر» مى شوند. اين  برش داده مى ش
ويفرها براى توليد پنل هاى خورشيدى به بخش صنايع 
ــراى اين طرح را 2  ــوند. توفيق زمان اج واگذار مى ش
ــراى اين طرح عالوه بر  ــال ذكر كرد و گفت: در اج س
ــگاه هاى صنعتى شريف، تهران، تربيت  مشاركت دانش
مدرس و سمنان، از مشاركت بخش هاى خصوصى نيز 
ــد. رئيس پژوهشگاه مواد و انرژى  بهره مند خواهيم ش
ــران پرداخت و  ــيليس موجود در اي به بيان مزاياى س
ــبختانه سيليسى كه در ايران يافت  اظهار داشت: خوش
ــود از درجه خلوص بااليى برخوردار است از اين  مى ش
ــبت به  ــيليس در ايران نس ــازى س رو فرآيند خالص س
ــورها ارزان تر خواهد بود. وى با بيان اينكه  ــاير كش س
ــيليس مورد نياز را  براى اجراى اين پروژه مى توانيم س
ــور تأمين كنيم، اضافه كرد: با توجه  از هر نقطه از كش
ــت اميدواريم  ــاخت هايى كه فراهم شده اس به زير س
ــى كنيم و از  ــى اجراي ــروژه را به خوب ــن پ ــم اي بتواني
پتانسيل هاى كشور در توليد انرژى بهره بردارى كنيم.
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تقلب در «لحظه فروش ملك» را رديابي كنيد

 رطوبت به بناهاي تاريخي اصفهان آسيب شديدي زد

ــكن،  ــد در بنگاه هاي مس ــامانه جدي ــا ايجاد يك س ب
ــه» انجام معامله براي  ــكان رديابي تقلب در «لحظ ام
مشاوران امالك فراهم شده، طوري كه با مصوبه جديد 
ــروز تنظيم مبايعه نامه  ــاوران امالك، از ام اتحاديه مش
ــان در  ــتي محل سكونت ش ــرادي كه كدپس ــراي اف ب

ــتعالم از سامانه جديد، نامعتبر  نتيجه اس
ــد بود.  ــوع خواه ــود، ممن ــالم مي ش اع
درباره  ــاوران امالك  مش اتحاديه  رييس 
ــت: هم اكنون  ــرح گف ــات اين ط جزئي
ــكن شهر تهران از طريق  بنگاه هاي مس
ــورت آنالين  ــامانه كدرهگيري به ص س
ــركت  ــك اطالعات ش ــگاه بان ــه پاي ب
ــتند و موظف هستند  ــت متصل هس پس
ــراي خريدار و  ــم قرارداد ب قبل از تنظي
سكونت  محل  ــخصات  مش ــنده،  فروش
ــتي  ــه را از طريق دريافت كدپس ــي طرفين معامل فعل
ــتعالم  ــت، اس ــاق با اطالعات اداره پس ــا و انطب از آنه
ــزود: در صورتي كه  ــروي اف ــد. مصطفي قلي خس كنن
ــدام از طرفين  ــتي براي هر ك ــتعالم صحت كدپس اس

ــت. ــرارداد ممنوع اس ــد ق ــد، عق ــي باش ــه منف معامل
ــاره هدف از اين  ــاوران امالك درب رييس اتحاديه مش
ــه اختالفات ملكي بين خريدار  اقدام گفت: عمده ريش
و فروشنده و كالهبرداري هايي كه در اين حوزه اتفاق 
ــي از طرفين معامله بعد از  ــد به عدم مراجعه يك مي افت
تنظيم مبايعه نامه به بنگاه براي انجام كامل تعهداتش 
ــه آدرس جعلي  ــه دليل ارائ ــردد، طوري كه ب برمي گ
سكونت، امكان تعقيب و اظهار افراد عمال وجود ندارد. 
اما از اين به بعد، چونكه آدرس محل سكونت متعاملين 
ــتي، به تأييد مشاوران امالك  از طريق استعالم كدپس
ــود، راه تقلب  ــد و در متن مبايعه نامه قيد مي ش مي رس
ــت مابقي مبلغ  ــامل پرداخ ــرار از انجام تعهدات ش و ف
ــود. ــك، محدود مي ش ــد مل ــا تحويل كلي ــه ي معامل

ــازه و ژئوتكنيك معتقد است: خشكي  يك مهندس س
ــوا،  رطوبت كم،  باال رفتن درجه ي حرارت و به دنبال  ه
ــدن آب از جمله  ــپس آلوده ش آن، افزايش تبخير و س
ــت و اين موارد  ــاي تاريخي اس ــل نم زدگي  بناه عوام
ــدن  باعث به وجود آمدن پديده ي هوازدگي، ضعيف ش
ــنگ آزاره ها در بناهاي تاريخي مي شود.  مالت ها و س
ــاكرمي در گفت وگو با ايسنا خشك  دكتر عبدالعظيم ش
ــدن رودخانه ي زاينده رود را يكي از عوامل تاثيرگذار  ش
ــاي  ــي در بناه ــده ي هوازدگ ــدن پدي ــود آم در به وج
ــرد: اين موضوع  ــت و بيان ك ــي اصفهان دانس تاريخ
ــدن رطوبت هوا و به دنبال آن، تبخير باال  باعث كم ش
ــپس نمك زايي در مالت ايجاد مي شود. ــود، س مي ش
ــبندگي و  ــث از بين رفتن چس ــاق را باع ــن اتف وي اي
ــت و ادامه  خوردگي  مالت هاي ديوارها و پايه ها دانس
ــهري مسطح است و از كوه  داد: از آنجا كه اصفهان ش
ــتان فقط حدود 50 متر اختالف  ــگاه تا پل شهرس آتش
ــاع دارد، آب هاي زيرزميني به صورت يكنواخت در  ارتف
ــهر وجود دارد. اين اتفاق بايد ما را هوشيار كند  تمام ش
ــتر مراقب بناهاي تاريخي باشيم، اين مراقبت  كه بيش
ــن پديده را  ــي نياز دارد تا اي ــر و علم مهندس ــه تدبي ب

ــي مدبرانه  ــد يك عمل جراح ــد. اين كار مانن بشناس
ــت كه با قصابي متفاوت است. در اين گونه پديده ها  اس
ــرد، فقط بايد رطوبت را از  ــت را نمي توان خفه ك رطوب
ــاره به اين كه  ــت آن بود.او با اش ــا دور كرد و مراقب بن
ــيب  ــه ي بناهاي تاريخي اصفهان آس ــت به هم رطوب
ــت،  گفت: از آنجا كه آب هاي  ــديدي وارد كرده اس ش
ــدت آلوده شده اند، به دنبال باال  زيرزميني اصفهان به ش
رفتن رطوبت در داخل پي ها و ديوارها، به بناها آسيب 
ــيب به مرور بيشتر مي شود. ــده است و اين آس وارد ش

ــه پل» را نيز درگير اين  وي «پل خواجو» و «سي وس
ــت و اظهار كرد: اگر از سطح زمين 10 متر  اتفاق دانس
ــك اليه ي آب دار  ــود، به ي ــمت پايين حفاري ش به س
ــيم كه اين اليه باعث مرطوب شدن  ــه يي مي رس ماس
ــود و اين رطوبت  ــه ي 10 متري روي زمين مي ش الي
ــد فيتيله ي چراغ  ــود مي كند. خاك نيز مانن در بنا صع
ــدن آب  ــل مي كند و به مرور زمان باعث تبخير ش عم
ــپس نم زدگي و ايجاد شوره  ــطح ديوارها و س روي س
ــناس سازه و ژئوتكنيك، با اشاره به  مي شود.اين كارش
ــجد امام (ره)، در  ــيدن گربه روهايي در داخل مس كش
ــري از به وجود  ــته براي جلوگي ــال هاي گذش طول س
ــات گربه روي  ــده، گفت: با وجود عملي ــدن اين پدي آم
انجام شده هموز فضاي داخل مسجد امام (ره)، با اين 
رطوبت روبه روست به همين دليل بايد براي آن فكري 
ــود. هوازدگي كه به دنبال رطوبت صعودي  اساسي ش
ــاي تاريخي ايجاد  ــي در داخل بناه ــاي زيرزمين آب ه
ــيار مخرب است كه مسجد  ــود يك پديده ي بس مي ش
ــجد جامع (عتيق) و حتي ديگر  ــه چهارباغ، مس مدرس
ــت. ــهر اصفهان را نيز در بر گرفته اس آثار تاريخي ش

ــاي زيرزميني  ــه هرقدر آب ه ــاكرمي با بيان اين ك ش
آلوده تر باشد،  قدرت تخريبي بناهاي تاريخي نيز بيشتر 

ــته همه ي بناهاي تاريخي  مي شود، ادامه داد: از گذش
اصفهان گربه رو داشتند كه در داخل آن ها «كوران هوا» 
اتفاق مي افتاد؛ ولي به دليل بي توجهي و ناآشنايي، مدتي 
است بر گربه روها پوشانده شده است. اكنون تونل هاي 
بسيار بزرگي به نام «ناكش» يا «جن گير» كه رطوبت 
ــجدجامع اصفهان  را از فضا و ديوارها مي گيرند، در مس
ــي قديم  وجود دارند.او بيان كرد: اين پديده در مهندس
ــت. آن ها فكر مي كردند چه كارهايي  بسيار رونق داش
ــاختمان انجام شود. در  ــتر س بايد براي ماندگاري بيش
ــيب بندي مي شد كه  ــته پشت بام ها به گونه اي ش گذش
ــريع تر دفع شود؛ ولي متأسفانه  آب روي بام نماند و س
ــل خواجو  ــه ي پ ــه به تازگي روي عرش ــي ك در مرمت
ــاله توجه  ــد،  اصال به اين مس ــه پل انجام ش و سي وس
ــد.وي از جمله راهكارها را براي جلوگيري از بروز  نش
ــكالت، ايجاد گربه رو،  شبستان ، زيرزمين  اين گونه مش
ــنگ در پايه ها و  ــت و س ــا چيدمان متفاوت  خش و حت
ــي چيني بنا دانست و گفت: اين كار باعث مي شد  كرس
ــفانه مهندسان  ــود؛ ولي متاس تا رطوبت به بنا وارد نش
ــه نمي كنند، اين  ــاختمان به اين قضيه توج كنوني س
ــه رطوبت بتواند  ــي بود ك كار يك كار ظريف مهندس
ــا بچرخد.او ادامه داد: در حفر گربه روهاي جديد  در فض
ــي چيني توجه شود  بايد به ارتفاع ديوار و عملكرد كرس
ــدن پي بنا و  ــده باعث ضعيف ش تا گربه روي ايجادش
ــت غيرمتعارف ديوار نشود. اين موضوع  پيرو آن، نشس
ــجد امام (ره) كه  در ديوار بلند و باربر ضلع جنوبي مس
ــيار مهم است.شاكرمي اعتقاد  ترك خوردگي دارد، بس
ــي اي روي بناها انجام  ــيدگي مهندس ــچ رس دارد: هي
ــتند و  ــيار ظريف هس ــاي تاريخي بس ــود، بناه نمي ش
ــيار موذي است ، كسي كه قصد كمك دارد  رطوبت بس
ــي عالي، اين كار را انجام دهد. ــد با تدبير و مهندس باي
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صنعتى سازى ؛ اولويت ساخت و ساز در كشور

معافيت  مالياتى مسكن مهر اجرا نمى شود

بانك توسعه تعاون تسهيالت ساخت مسكن مي دهد

ــازى در  ــازى گفت: صنعتى س معاون وزير راه و شهرس

ــازها يكى از اولويت هاى اصلى و دستور  ــاخت و س س
ــى صاحب  ــت. عبدالعل ــن وزارتخانه اس ــه اي كار اولي
محمدى معاون وزير راه و شهر سازى در حاشيه بازديد 
ــگاه بين المللى صنعت ساختمان  از دوازدهمين نمايش
ــازى، ديگر شاهد  ــمت صنعتى س افزود: با حركت به س
ــاخت خواهيم بود و همه  ــن فعاليت در محل س كمتري
ــا انجام و توليد  ــاخت، در كارخانه ه ــور مربوط به س ام
ــال مى يابد. وى  ــازى انتق ــل ساختمان س ــا به مح آنه
ــازى صنعت ساختمان  ــمت صنعتى س گفت: اگر به س
ــه نيروى  ــترى ب ــم، مجبوريم تكيه بيش حركت نكني
ــيم و اين موجب مى شود در  ــته باش ــانى داش كار انس
ــترى صرف شود. معاون وزير  ــرمايه بيش اين بخش س

ــاختمانى  ــان اينكه مصالح س ــا بي ــازى ب راه و شهرس
ــت، افزود:  ــا كيفيتى اس ــح ب ــران مصال ــود در اي موج
زيباسازى،  مقاوم سازى،  ساختمان سازى، سبك سازى، 
ــالمى و قيمت تمام شده  توجه به معمارى ايرانى و اس
ــاختمان است كه  از جمله ويژگى هاى اصلى صنعت س
ــگاه صنعت ساختمان تهران مورد توجه قرار  در نمايش
ــا بيان اينكه  ــت. صاحب محمدى در ادامه ب گرفته اس
ــيار  ــور نقش بس ــاختمان كش تعاونگران در صنعت س
ــت: تعاونى هايى كه در زمينه  مهم و مؤثرى دارند، گف
ــودبرى نيستند، لذا  ــاختمانى فعالند، چون در پى س س
ــاختمان ها، پايين تر تمام مى شود. ــده س قيمت تمام ش

ــاز فعال در مسكن مهر گفت:  در حالى كه  يك انبوه س
ــكن  ــازندگان مس وزير راه بارها بر معافيت مالياتى س
ــفانه در عمل شاهديم  ــت اما متأس مهر تأكيد كرده اس
كه برخى از مسئوالن استانى در اجراى اين امر كامال 
ــزود: پيش تر  ــليقه اى عمل مى كنند. آرش بازيار اف س
وزير راه و شهرسازى اعالم كرده بود با توجه به اينكه 
پيمانكاران تعاونى هاى مسكن مهر بعد از اتمام ساخت 
واحدهاى مسكونى مهر آنها را به واجدين شرايط واگذار 
ــمول پرداخت ماليات نمى شوند. مى كنند در نتيجه مش
ــى مشخص و معلوم نيست كه  وى تأكيد كرد: بر كس
ــازندگان مسكن مهر در تفاهم نامه اى سه جانبه  چرا س
با وجود دريافت هزينه ساخت برابر با 300 هزار تومان 
ــتند ولى همان سازندگان  از پرداخت ماليات معاف هس
ــكن مهر با همان قيمت  در قرارداد با تعاونى هاى مس
ــام ماليات هاى ارزش  300 هزار تومان بايد انواع و اقس
ــرارداد را پرداخت كنند. ــرد و تكليفى ق افزوده،  عملك
بازيار خاطرنشان كرد:  وزير راه و شهرسازى در ابتداى 

ــكونى مهر بخشودگى  ــرعت گرفتن واحدهاى مس س
مالياتى مسكن مهر را به امتيازى تعبير كرده بود كه با 
مساعدت وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و رفاه 
و تأمين اجتماعى به طرح مسكن مهر اختصاص يافته 
ــت  ــت. وى ادامه داد: با همه اين احوال معلوم نيس اس
ــه چرا وزارتخانه امور اقتصاد و دارايى راه جداگانه اى  ك
ــتان هاى  ــاى خود در اس ــه زيرمجموعه ه مى رود و ب
ــكن مهر  ــازان مس مختلف تكليف كرده كه از انبوه س
ــتا اظهار  ــركت تك ايس ماليات اخذ كنند. مديرعامل ش
ــفانه اين رويه باعث شده كه اخذ ماليات  داشت: متأس
ــتان هاى  ــيوه هاى مختلف در اس ــه ش ــكن مهر ب مس
ــود و مسئوالن استانى سازمان امور  مختلف اجرايى ش
ــن مصوبه دولت  ــيراز على رغم آنكه مت ــى در ش ماليات
ــفاف و  ــكن مهر كامال ش در مورد معافيت مالياتى مس
ــتگاه هاى ذيربط  ــات موجود در آن رفع و به دس ابهام
ابالغ شده است اما در عمل بدون توجه به اين مصوبه 
ــان  رويه هاى مختلف در پيش مى گيرد. بازيار خاطرنش

ــليقه اى مسئوالن محلى در  كرد: تبعات برخوردهاى س
ــاير  ــكن مهر به س ــتان فارس در زمينه ماليات مس اس
پروژه هاى خارجى نيز سرايت كرده است و چالش هاى 
ــت.  ــركت ايجاد كرده اس ــراى اين ش ــمارى را ب بيش
ــتا احداث  ــركت تك ايس ــت:  در حال حاضر ش وى گف
ــراق را دنبال  ــور ع ــكونى در كش يك هزار واحد مس
ــاب  ــوط به اخذ مفاصاحس ــكالت مرب مى كند اما مش
ــت تا اين شركت  ــكن مهر باعث شده اس مالياتى مس
ــار چالش هاى  ــاى ارزى دچ ــذ ضمانتنامه ه ــراى اخ ب
ــاره به اينكه تعيين تكليف  ــود. بازيار با اش شديدى ش
ــع ابهامات  ــكن مهر و رف ــازى مالياتى مس و شفاف س
ــود كه افتتاح  ــن زمينه قطعا باعث مى ش ــود در اي موج
پروژه هاى مسكن مهر شتاب بگيرد تأكيد كرد:  انتظار 
ــبت به رفع مشكالت مربوط  آن مى رود مسئوالن نس
ــى عاجل كنند. ــكن مهر اقدام ــه بيمه و ماليات مس ب

ــاره به اينكه  ــعه و تعاون با اش ــر عامل بانك توس مدي
ــع بايد به بخش  ــون حدود 20 درصد از مناب طبق قان
ــكن و صنعت ساختمان اختصاص يابد گفت: براى  مس
ــكونى  ــش از 120 هزار واحد مس ــاخت و ايجاد بي س
ــت.  ــده اس ــهيالت پرداخت ش ــط اين بانك تس توس
ــگاه  ــاءاهللا عظيمى در بازديد از دوازدهمين نمايش ماش
ــا بيان اينكه اين بانك  ــاختمان، ب بين المللى صنعت س
ــتان آذربايجان  ــه زده اس ــازى مناطق زلزل براى بازس
ــكن صنعتى  ــاد كارخانه هاى توليد مس ــرقى و ايج ش
ــت:  ــهيالت اعطا كرده اظهار داش 25 ميليون دالر تس
ــالمى  ــك مركزى جمهوى اس ــه بان ــاس ابالغي براس
ــدود 20 درصد از  ــا موظف اند ح ــه بانك ه ــران هم اي

ــهيالت به بخش مسكن و  منابع خودرا به صورت تس
ــاختمان اعطاء كنند. مدير عامل بانك توسعه  صنعت س
تعاون افزود: بر اين اساس، بانك توسعه تعاون تاكنون 
براى ساخت و ايجاد بيش از 120 هزار واحد مسكونى 
ــند مالكيت براى تضمين دريافت  بدون اينكه از آنها س
ــت.عظيمى با بيان  ــود، تسهيالت پرداخت كرده اس ش
ــكن كشور كه قصد ايجاد  اينكه همه تعاونى هاى مس
ــد، مى توانند  ــكن صنعتى دارن ــاى توليد مس كارخانه ه
ــتفاده كنند  ــى اين بانك اس ــهيالت ارزى و ريال از تس
تصريح كرد: اين بخش داراى اشتغال زايى بااليى بوده 
ــغل مستقيم و غيرمستقيم  و به طور همزمان يكصد ش
ــازى در  ــاد مى كند. وى افزود: صنعت ساختمان س ايج

ــطح  ــعه نيافته به دليل پايين بودن س ــورهاى توس كش
ــتر به نيروى  ــازى و تكيه بيش بهره مندى از صنعتى س
ــانى، به سرمايه در گردش بيشتر نيازمند است.  كار انس
مدير عامل بانك توسعه تعاون با بيان اينكه تعاونگران 
ــاختمان كشور نقش بسيار مهم و مؤثرى  در صنعت س
ــاختمانى  دارند، بيان كرد: تعاونى هايى كه در زمينه س
ــتند، قيمت تمام  ــودآورى نيس فعالند چون به دنبال س
ــاختمان ها پايين تر خواهد بود. وى با بيان  ــده در س ش
ــاختمان بايد  ــازى س ــازى، مقاوم س اينكه ساختمان س
ــالمى انجام شود، گفت:  ـ اس ــاس معمارى ايرانى  براس
ــاختمان، قيمت  ــى از ويژگى هاى اصلى صنعت س يك

تمام شده آن است.
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پنجره اخبار 

احداث نيروگاه هاى مقياس كوچك با دالر آزاد توجيه ندارد

استاندارد صنعت جوش از اول مهرماه اجبارى شد

مجرى طرح مولدهاى مقياس كوچك وزارت نيرو گفت: 
در حال حاضر ارز مرجع به خريد تجهيزات نيروگاه هاى 
ــق نمى گيرد و با ارز غيرمرجع هم  مقياس كوچك تعل
تأمين تجهيزات و احداث اين واحدها توجيه اقتصادى 
ندارد. سيدرضا ميرزازاده حسينى ، مشكل اصلى احداث 
ــال حاضر را ثبت  ــروگاه هاى مقياس كوچك در ح ني
سفارش خريد تجهيزات اين نيروگاه ها عنوان كرد، چرا 
ــهيالت ارزى  ــيم بندى 10 گانه اعطاى تس كه در تقس
ــاى توليد پراكنده  ــراى واردات، تجهيزات نيروگاه ه ب
ــه  ــم قرار دارد. وى با بيان اينكه احداث س در رده شش
ــال 1388  هزار مگاوات نيروگاه مقياس كوچك در س
ــد، افزود: در اين راستا 55 واحد جلب  هدف گذارى ش
ــركت هاى توزيع ايجاد شد كه صدور  مشاركت در ش

ــت و بعد از آن  ــر عهده اين واحدهاس ــوز احداث ب مج
ــود. ــرارداد خريد تضمينى برق در توانير منعقد مى ش ق

ميرزا زاده حسينى خاطرنشان كرد: تا پايان سال گذشته 
احداث سه هزار مگاوات نيروگاه مقياس كوچك منجر 
به عقد قرار داد شد و بر اساس برنامه ريزى بايد تا پايان 
ــن نيروگاه ها  ــزار مگاوات برق از اي ــه ه دولت دهم س
ــتحصال شود كه البته اين امر تاكنون محقق نشده  اس
است. به گفته ى ميرزا زاده حسينى عمده ترين مشكلى 
ــعه مولدهاى توليد پراكنده در كشور وجود  كه در توس
ــت و بانك ها به ويژه  ــدم تأمين منابع مالى اس دارد، ع
ــال اخير به صورت انقباضى عمل كرده و از  طى دو س
ــهيالت به اين بخش خوددارى مى كنند.  پرداخت تس
ــتم هاى  ــوى سيس وى اعمال تحريم هاى مالى از س
بين المللى و بروز مشكالتى در انتقال پول و گشايش 
ــداث  ــش روى اح ــكالت پي ــر مش ــى را از ديگ ال.س
ــور عنوان كرد.  ــاى مقياس كوچك در كش نيروگاه ه
ــته زمانى براى  ــال هاى گذش ــه ى وى طى س به گفت
ــعه ملى  ــره ارزى به صندوق توس ــر صندوق ذخي تغيي
ــپرى شد و بعد از راه اندازى صندوق توسعه ملى هم  س
ــاس كوچك در نظر  ــارى براى نيروگاه هاى مقي اعتب
گرفته نشد. مجرى طرح مولدهاى مقياس كوچك در 

ــعه  ــال از انعقاد تفاهم نامه اى با صندوق توس عين ح
ــل خبر داد. ــت ارز از بانك هاى عام ــى براى درياف مل
ــورها به سمت  ــت، در حال حاضر اغلب كش گفتنى اس
استفاده از نيروگاه هاى مقياس كوچك حركت كرده اند 
ــورهاى توسعه يافته بيش از 50 درصد  و برخى از كش
ــرق مصرفى خود را از اين نيروگاه ها تأمين مى كنند. ب
ــات برق توليدى از خطوط انتقال يكى از مهمترين  تلف
ــورى كه  ــت به ط ــور اس ــالت صنعت برق كش معض
ــور  ــبكه برق كش ــدود 16 تا 17 درصد از تلفات ش ح
ــا نيروگاه هاى  ــورت مى گيرد، ام ــوط انتقال ص در خط
ــن كه در محل مصرف  ــاس كوچك با توجه به اي مقي
ــوند، تلفات خطوط را به صفر مى رسانند.  احداث مى ش
ــترى براى  عالوه بر اين در اين نيروگاه ها امكان بيش
ــتحصال حرارت خروجى فراهم مى شود، به نحوى  اس
ــتفاده  ــده هم مورد اس ــار توليد ش ــه آب گرم و بخ ك
ــتحصال دود خروجى  ــرار مى گيرد و حتى امكان اس ق
ــيدكربن وجود  ــن نيروگاه ها هم به صورت دى اكس اي
ــور به  دارد. راندمان نيروگاه هاى توليد پراكنده در كش
ــد و اين در حالى است كه  باالى 80 درصد هم مى رس
راندمان نيروگاه هاى حرارتى بين 36 تا 37 درصد است

ــتاندرد ايران گفت: استاندارد  ــازمان ملى اس رئيس س
جوش در صنايع مختلف ساختمانى و غير ساختمانى از 
اول مهرماه براى همه واحد ها، شركت ها و تعاونى هاى 
صنعتى، سازمان ها و سازندگان مسكن، اجبارى است.
ــگاه بين المللى  ــن برزگرى دربازديد از نمايش نظام الدي
ــاس اين قانون، همه  ــاختمان، افزود: بر اس صنعت س

ــازمان ها و نهاد هائى كه با جوش در ارتباط هستند،  س
ــب كنند. وى صنعت  ــتاندارد 34 و 38 را كس ــد اس باي
ــت وافزود:  ــى از صنايع مهم جهان دانس جوش را يك
ــاماندهى اين صنعت در كشور شاهد رشد صنعت  با س
ــته  ــال گذش ــه س جوش خواهيم بود. اين صنعت تا س
ــالش مى كنيم با  ــت و لذا ت ــرى نداش ــب و ناظ صاح
ــى از  ــارات ناش ــتاندارد اين بخش، از خس ــراى اس اج
ــازمان  ــردن آن، جلوگيرى كنيم. رئيس س رعايت نك
ملى استاندارد ايران افزود: بايد در ساخت و سازها، هم 
ــود و هم ناظران ، نظارت  ــتاندرد استفاده ش مصالح اس
ــته باشند تا از كاالها و مصالح غير استاندارد  دقيق داش
ــود.برزگرى به زلزله اخير استان آذربايجان  استفاده نش
شرقى اشاره كرد و گفت: بررسى اوليه اين زلزله نشان 
مى دهد ساختمان ها و بناهائى كه حتى حداقل استاندارد 
ــالم ماندند. وى  ــارت نديدند و س را رعايت كردند، خس

ــت رعايت نكردن  ــرد: در دو دهه اخير به عل اضافه ك
استانداردهاى ساخت وساز، ما تجربيات تلخى داشته ايم 
ــاكن وارد كردند. ــه مس ــارات جدى ب ــا خس و زلزله ه
ــال  ــتاندراد ايران گفت: از س ــازمان ملى اس رئيس س
ــح  ــتاندارد مصال ــه اس ــت در زمين ــه دول 1385 مصوب
ــاختمانى اجرائى شد و اين سازمان در حال حاضر بر  س
ــاى مختلف اين بخش بويژه بيش از 700 واحد  واحده
ــازى و يك هزار و 400 مركز توليد شن و ماسه  بتن س
نظارت دقيق دارد. رئيس سازمان ملى استاندارد ايران 
ــاره به توسعه استاندارد در جهان تصريح كرد: در  با اش
سازمان استاندارد بين المللى، بحث مسئوليت اجتماعى 
ــتاندارد، بايد  ــت كه در كنار گواهى كاال اس مطرح اس
ــود. ــئوليت اجتماعى آن كاال نيز صادر ش گواهى مس

بزرگترين تأسيسات انرژي  تجديدپذير خاورميانه در ايران
ــه اين كه ايران  ــارهظ ب ــك روزنامه آمريكايي با اش ي
بزرگترين تأسيسات انرژي  تجديدپذير را در خاورميانه 
ــا ايران در  ــركت هاي اروپايي ب ــكاري ش دارد، از هم
ــتريت  ــر داد. روزنامه وال اس ــش خب ــعه اين بخ توس
ژورنال گزارش داد: ايران كه در حال حاضر بزرگترين 
ــات انرژي هاي تجديدپذير را در خاورميانه دارد  تأسيس
ــركت هاي  ــت و با ش ــعه اين حوزه اس ــه دنبال توس ب

ــكاري دارد. اين روزنامه به  ــي در اين زمينه هم اروپاي
نقل از سخنگوي اتحاديه اروپا گزارش داد: انرژي هاي 
تجديدپذير نظير باد، انرژي خورشيد و بيوماس (زيست 
ــوند.  ــه اروپا نمي ش ــاي اتحادي ــزو تحريم ه ــوده) ج ت
ــر را در اولويت  ــاي تجديد پذي ــران انرژي ه دولت اي
ــه پروژه هاي  ــدود 620 ميليون دالر ب ــرار داده و ح ق
تكنولوژي هاي پاك اختصاص داده است. وال استريت 

ــال در حوزه  ــركت هاي اروپايي فع ــت: ش ژورنال نوش
ــركت  ــازار ايران حضور دارند. ش ــاي نو در ب انرژي ه
ــده توربين هاي  ــدر اي جي كه توليد كنن ــي فرلن آلمان
ــا (مديريت  ــروه مپن ــه گ ــن ب ــت 12 توربي ــادي اس ب
ــل خواهد داد.  ــران) تحوي ــاي نيروگاهي اي ــروژه ه پ
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نرم افزار بهينه سازى مصرف انرژى در فن هاى صنعتى آمد

مسكن مهر سبك سازي مي شود

دفاع انبوه سازان از كيفيت مسكن مهر

ساخت و ساز در حريم نفتي ها فقط با استعالم قبلي

ــزار  ــابا- نرم اف ــرژى ايران-س ــره ورى ان ــازمان به س

ــازى مصرف انرژى در فن هاى  ــانه اى بهينه س چندرس
ــى به  ــرد. اين نرم افزار آموزش ــى را رونمايى ك صنعت
ــه راهكارهايى عملى جهت كاهش مصرف  منظور ارائ
ــى اقدامات  ــات، روش هاى ارزياب ــرژى در كارخانج ان
ــزان صرفه جويى هاى  ــبات مي اصالحى و نحوه محاس
ــط  ــه مدت 90 دقيقه توس ــن اقدامات ب ــل از اي حاص
ــاس اين گزارش در اين  ــده است. بر اس ــابا تهيه ش س
ــا و نحوه عملكرد  ــورد انواع فن ه ــزار ابتدا در م نرم اف
ــده و سپس راهكارهاى عملى  آنها توضيحاتى داده ش
جهت كاهش مصرف انرژى در يك كارخانه بيان شده 
است. همچنين در اين نرم افزار آموزشى از ميزان تأثير 

ــيمان  راهكارهايى كه در كارخانجات مختلف چون س
ــه اجرا درآمده  ــه و گاز به مرحل ــركت شيش آبيك و ش
ــه در اين  ــت. ضمن اينك ــه گرديده اس ــت نيز ارائ اس
 Energy Saving ــباتى نرم افزار، نرم افزار محاس
ــده است. يادآور  calculator for fan قرار داده ش
مى شود؛ فن ها از جمله مهمترين سيستم هاى موتورى 
ــتفاده قرار  ــتند كه در تمامى كارخانجات مورد اس هس
ــتم هاى تهويه  ــد و عمده كاربرد آنها در سيس مى گيرن
ــت جابجايى  ــى جه ــن ابزارها گاه ــا اي ــد ام مى باش
ــرد دارند. ــيمان) نيز كارب ــد كارخانجات س مواد (مانن

ــازمان ملى  ــى س ــارت دفتر مهندس ــس گروه نظ ريي
ــى از اصول  ــازى يك ــكن گفت: سبك س زمين و مس

ــكن است كه درساخت واحدهاى  مهم ساخت وسازمس
ــكونى مهررعايت شده است. عبداهللا خداداد افزود:  مس
ــال اخير رويكرد استفاده از فناورى هاى نوين  درچند س
ــاوران و مهندسان  ــازى مورد توجه مش درساختمان س
ــاختمان ساز قرار گرفته تا با آخرين اصول مهندسى  س
همچون بكارگيرى از سازه هاى سبك بكارگرفته شود.

ــازى 40 تا 60 درصد وزن  ــت: سبك س وى اظهارداش
ــن كاهش تلفات  ــاختمان را كاهش مى دهد و ضم س
جانى و مالى در هنگام وقوع حوادث سرعت امدادرسانى 
ــرد: همگام با  ــداداد تصريح ك ــش مى دهد. خ را افزاي

ــازه هاى مهندسى  بهره گيرى از فناورى هاى نوين درس
ــتلزم رعايت  ــازه ها مس ــه احداث اين س روى آوردن ب
ــت. رييس گروه نظارت دفتر  ــازى اس اصول سبك س
مهندسى سازمان ملى زمين و مسكن ادامه داد: احداث 
ــبك تا چند دهه پيش يك ايده فانتزى  ــازه هاى س س
ــوادث مخرب طبيعى به  ــمار مى رفت اما وقوع ح به ش
ــه و كنار جهان موجب  ويژه زلزله هاى مخرب در گوش
ــبات به سمت استفاده بهينه  شد تا طراحى ها و محاس
ــرايط اقليمى سوق داده شود. ــب با ش از مصالح متناس

رييس كانون سراسرى انبوه سازان كشور با بيان اينكه 
ــكن مهر جديد در  ــاخت 90 هزار واحد مس عمليات س
ــن تعداد 85 هزار  ــت، گفت: از اي ــده اس تهران آغاز ش
ــكن در پرديس و پنج هزار واحد نيز در محله  واحد مس
ــد. ايرج رهبرافزود: بيش از  ــر احداث خواهد ش تهرانس
ــور را  ــكن مهر كش ــاخت مس 97 درصد از عمليات س
ــه از اين بين حدود  ــش خصوصى انجام مى دهد ك بخ
ــرى انبوه سازان و 13  ــط كانون سراس 85 درصد توس
ــود. وى سپس  ــط پيمانكاران انجام مى ش درصد توس
ــكن مهر،  اضافه كرد: در صورت عدم اجراى طرح مس

ــكن مواجه  ــش از اندازه تقاضا براى مس ــت بي با انباش
ــبب جهش هاى ناگهانى  ــديم كه اين موضوع س مى ش
در قيمت مسكن مى شد. رهبر، سرعت باال، استفاده از 
ــتاندارد، بكارگيرى دانش نوين و بهره مندى  مصالح اس
ــازى و مقاوم سازى را از ويژگى هاى ساخت  از سبك س
ــمرد و گفت: در ساخت مسكن مهر  ــكن مهر برش مس
ــت. رييس  ــده اس ــتفاده ش از تكنولوژى هاى نوين اس
ــور افزود:  ــكن كش ــازان مس ــرى انبوه س كانون سراس
ــتانداردهاى  ــيار عالى و مطابق با اس ــكن مهر بس مس
ــاخته مى شود، ضمن اينكه اين ساختمان ها  روز دنيا س

ــازه اى و همچنين  ــتانداردهاى بين المللى س داراى اس
ــتاندارد بومى 2800 داخلى است. رهبر بابيان اينكه  اس
طرح مسكن مهرجهانى شده است، اظهارداشت: اغلب 
ــورهايى كه در صدر هيأت هاى بلند پايه به ايران  كش
ــتقبال كردند و  ــفر مى كنند از طرح مسكن مهر اس س
ــراق، ونزوئال،  ــورها از جمله ع ــادى از كش ــداد زي تع
ــكن  ــازى طرح مس ــتار پياده س الجزاير و تركيه خواس
ــازندگان ايرانى در مناطق خود شدند. مهر از سوى س

معاون فنى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
شمال بر لزوم ايمنى مسير خطوط لوله نفت تأكيد كرد 
و گفت: انجام هرگونه ساخت و ساز در مجاورت حريم 
ــركت  ــيه ايمنى خطوط لوله نفت بايد از اين ش و حاش
ــود. محمدرضا كريمى با اشاره به اينكه بر  استعالم ش
اساس قانون، حريم اختصاصى خطوط لوله نفت حدود 
ــاط تا 200  ــيه ايمنى آن در برخى نق ــر و حاش 15 مت
ــت، گفت: دخل و تصرف از طرف اشخاص در  متر اس
ــات نفتى  ــاير تأسيس اراضى كه براى خطوط لوله يا س

تحصيل شده، ممنوع است.كريمى به وجود زمين هاى 
ــم خطوط لوله  ــاورزى و منابع طبيعى كه در حري كش
ــاره كرد و گفت: كشاورزان بايد  ــت، اش قرار گرفته اس
ــام فعاليت هاى  ــم توجه و از انج ــت اين حري در رعاي
ــين آالت خوددارى كنند. معاون فنى  كشاورزى با ماش
ــمال  ــه و مخابرات نفت منطقه ش ــركت خطوط لول ش
ــير رودخانه ها  ــت در مس ــرار گرفتن لوله نف ــت: ق گف
ــووالن اين شركت است. نيز از ديگر نگرانى هاى مس
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واردات فوالد از سال آينده قطع مى شود

انتقاد انبوه سازان خوزستاني از تأمين اجتماعي

با انرژي هاي "نو" چراغ خانه  را روشن كنيم

ــدن و تجارت  ــزى وزارت صنعت، مع معاون برنامه ري
ــور موجب واردات  ــوالد در كش ــد مصرف ف گفت: رش
ــده  ــاالنه نزديك به هفت ميليون تن از اين فلز ش س
ــده واردات اين بخش  ــال آين ــى رود از س ــار م و انتظ
ــزود: پيش بينى  ــيدرضا فاطمى امين اف ــود. س قطع ش

ــود با توجه به طرح هاى در حال احداث از سوى  مى ش
شركت ايميدرو (شركت توسعه معادن و صنايع معدنى 
ــال آينده كل نياز فوالد  ــران ) و بخش خصوصى، س اي
ــبكه  ــاس اعالم ش ــود. براس ــور توليد ش در داخل كش
ــدن و تجارت، وى با  ــانى وزارت صنعت، مع اطالع رس

بيان آنكه فوالد هم در توليد و در مصرف يك شاخص 
ــاخص  ــود، گفت: در اين ش ــوب مى ش ــى محس صنعت
ــاهد  ــهريور افزايش توليد را ش طى ماه هاى مرداد و ش
ــتى  ــان از فعال بودن صنايع پايين دس بوديم و اين نش
ــتر فوالد دارد. ــرف كنندگان و نياز به توليد بيش و مص

ــتان  ــكن خوزس ــازان مس رييس انجمن صنفي انبوس
ــياري را جهت  ــازان مبالغ بس ــه انبوه س ــا بيان اين ك ب
ــاختماني پرداخت مي كنند،  ــاري كارگران س بيمه اجب
ــه در مقابل حق بيمه هاي  ــت ك گفت: اين درحالي اس
ــازمان تأمين اجتماعي هيچ خدمات خاص  دريافتي، س
ــياوش ساعي فر ، اظهار  ــاخصي ارائه نمي دهد. س يا ش
ــي 10 درصد مبلغ  ــركت هاي بيمه گر خصوص كرد: ش
ــي حق بيمه تأمين اجتماعي را دريافت مي كنند  دريافت
اما به مراتب خدمات بيشتري را از اين شركت ها شاهد 
ــتيم. وي افزود: معتقد هستم كه اين موضوع بايد  هس

ــالمي مطرح  ــوراي اس از طريق نمايندگان مجلس ش
ــاعي فر تصريح   ــرد. س ــي قرار گي ــده و مورد بررس ش
ــن اجتماعي براي  ــازمان تأمي ــرد: به عنوان مثال س ك
ــون تومان بابت  ــه، 20 ميلي ــاختمان پنج طبق يك س
ــاختماني دريافت مي كند اما  ــاري كارگان س بيمه اجب
ــوارد بيمه اي  ــي بيمه گر تمام م ــركت خصوص يك ش
ــه ميليون تومان تحت پوشش  ــاختمان را با س يك س
ــازان مسكن  قرار مي دهد. رييس انجمن صنفي انبوس
ــتان، اضافه كرد: اگر زمينه كار براي انبوه سازان  خوزس
ــغل مي دهند و  ــا به اجبار تغيير ش ــد، آن ه فراهم نباش
ــات مالي و  ــود را در بانك ها و موسس ــرمايه خ ــا س ي
ــه  داد: اگر  ــپرده گذاري مي كنند. وي ادام ــاري س اعتب
ــتان افزايش يابد، بايد  مي خواهيم توليد مسكن در اس
ــازمان ها و ادارات دولتي و غيردولتي شامل سازمان  س
ــي ساختمان، شركت توزيع نيروي برق و  نظام مهندس
اداره ثبت اسناد و شهرداري با ما تعامل بيشتري برقرار 
كنند. ساعي  فر افزود: درحال حاضر با توجه به افزايش 
ــاال رفتن نرخ  ــاختماني، ب ــت مصالح س ــه قيم بي روي

خدمات و قيمت امالك، پروژه هاي ساخت و ساز براي 
سازندگان توجيه اقتصادي ندارند و ما نمي توانيم افراد 
ــغول  ــازي مش را وادار كنيم كه در بخش ساختمان س
ــد. رييس انجمن  ــرمايه گذاري كنن ــوند و س به  كار ش
ــتان همچنين بر لزوم  صنفي انبوسازان مسكن خوزس
تشكيل كارگروهي جهت رفع و بررسي مسايل مربوط 
ــتان تاكيد و خاطرنشان   ــازان مسكن در اس به انبوه س
ــتان عمدتا مسايل مربوط  ــوراي مسكن اس كرد: در ش
ــا انتظارداريم كه  ــود؛ م ــكن مهر مطرح مي ش به مس
ــت اندركاران  ــكيل و با حضور دس كارگروه ديگري تش
مسكن مسايل مربوط به انبوه سازان در آن مطرح شود. 
وي با اشاره به پرداخت عوارض به شهرداري ها، اظهار 
ــهرداري تهران به عنوان جايزه خوش حسابي  كرد: ش
ــف مي دهد، اما  ــد در پرداخت عوارض تخفي 22 درص
ــتان چنين تخفيفي اعمال نمي شود.  ــتان خوزس در اس
ــهرداري اهواز مي خواهيم كه در دريافت عوارض  از ش
ــي براي  ــاله عامل ــد، زيرا اين مس ــه ده ــف اراي تخفي
ــاز به ادامه فعاليت محسوب مي شود. ــويق انبوه س تش

ــتاها را از طريق  ــرق 300 خانوار در روس ــا به حال ب ت
ــامانه هاي توليد برق از  ــرژي فتوولتاييك (يكي از س ان
ــط وزارت نيرو  ــيدي) با تقبل هزينه توس انرژي خورش
ــاير مناطق نيز استقبال از  ــت و در س ــده اس تامين ش
ــدي يارانه ها روز  ــا اجراي هدفمن ــيدي ب انرژي خورش
ــازمان انرژي هاي نو  ــتر مي شود. رييس س به روز بيش
ــراي گام دوم هدفمندي  ــر اج ــاره به تأثير تأخي با اش
ــعه و به كارگيري انرژي هاي نو اظهار  يارانه ها بر توس

كرد: هر چه زودتر اين قانون اجرا شود، توسعه استفاده 
ــور بخش خصوصي بهتر  ــرژي تجديدپذير و حض از ان
ــق اين هدف بايد  ــود. در حال حاضر براي تحق مي ش
ــايد بر اساس اولويت هايي نتوان  صبر كنيم، چرا كه ش
ــاق بيافتد، قطعا  ــرد اما اگر اين اتف ــرا ك گام دوم را اج
ــف آرمودلي همچنين درباره  به نفع ما خواهد بود. يوس
ــت تضميني  ــرق گفت: قيم ــي خريد ب ــت تضمين قيم
ــد برق تجديدپذير با توجه به بند «ب» ماده 133  خري
ــاس فرمولي كه در  قانون اصالح الگوي مصرف بر اس
ــده است و بر اساس قيمت  شوراي اقتصاد تصويب ش
سوخت صرفه جويي شده به عالوه قيمت توليد برق با 
درنظرگرفتن قيمت محيط زيست محاسبه مي شود؛ بر 
ــاس قيمت خريد برق تجديدپذير باال مي رود.  اين اس
ــاره به استقبال شركت هاي بخش خصوصي  وي با اش
ــتفاده از انرژي تجديدپذير  براي مشاركت در طرح اس
ــال به ظرفيت  ــرد: تا به ح ــد برق اظهار ك ــراي تولي ب
ــد 12 هزار مگاوات به بخش خصوصي مجوز داده  تولي
ــازمان انرژي هاي نو با اشاره به  ــده است. رييس س ش

ــكالت موجود در راه توسعه استفاده از انرژي هاي  مش
ــتند به اندازه كافي  ــفانه بانك ها نتوانس نو گفت: متأس
ــئله  به بخش خصوصي وام بدهند؛ اميدواريم اين مس
حل شود تا بخش خصوصي بتواند فعال شود. آرمودلي 
ــزوم پرداخت مابه التفاوت قيمت  ــاره به ل در ادامه با اش
خريد برق تصريح كرد: درحال حاضر قيمت خريد برق 
ــت درحالي  ــاي نو 130 تومان اس ــدي از انرژي ه تولي
ــيلي 40 – 50  كه نرخ برق توليدي از انرژي هاي فس
ــت بنابراين فاصله قيمتي بااليي وجود دارد.  تومان اس
ــراي فعاليت هاي  ــال دولت ب ــا به ح ــه داد: ت وي ادام
ــت؛ قرار است كه از بودجه  ــته اس پايلوت بودجه گذاش
ــود اما تا به حال اين  ــي مابه التفاوت پرداخت ش عموم
ــت. رييس سازمان انرژي هاي  كار صورت نگرفته اس
ــال حاضر  ــش كه آيا در ح ــه اين پرس ــخ ب نو در پاس
مشكل بودجه وجود دارد، تأكيد كرد: قطعا هست، بايد 
ــت را تامين كنيم. تا به حال به خاطر  مابه التفاوت قيم
ــتيم كمك بگيريم. ــكالت نقدينگي بودجه نتوانس مش
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تداوم سقوط ارزش امالك در اسپانيا 

 چين؛ افزايش قيمت مسكن در 36 شهر بزرگ

آمريكا؛ شكست رشد قيمت مسكن در آمريكا در 6 سال

گزارش هاى رسمى در اسپانيا مؤيد آن است كه بحران 
ــال پيش در اين كشور اروپايى  شديدى كه از چهار س
ــكن آغاز شد، همچنان ادامه دارد  با تركيدن حباب مس
ــالك آن مى كاهد.  ــر روز بيش از پيش از نرخ ام و ه
مؤسسه آمار اسپانيا در اين زمينه تازه ترين نتايج رسمى 
وضعيت بخش مسكن را منتشر كردكه نشان مى دهد 
ــه  ــور در س قيمت ميانگين خانه و آپارتمان در اين كش
ــال جارى ميالدى نسبت به مدت مشابه  ماهه دوم س

سال گذشته 14/4 درصد سقوط كرده است. اين رقم، 
ــقوط نرخ مسكن در اسپانيا از زمان  باالترين ميزان س
آغاز بحران در سال 2008 ميالدى است. گزارش اخير 
ــپانيا، هفدهمين گزارش سه ماهه اى  ــه ملى اس موسس
است كه از رشد منفى و سقوط توقف ناپذير قيمت هاى 
ــكن در اين كشور خبر مى  دهد، به گونه اى  بخش مس
ــال جارى نسبت  ــه ماهه دوم س ــقوط در س كه اين س
ــد دارد.  ــه اول آن بيش از 2/2 درصد رش ــه ماه به س
ــپانيا، از نظر نوع  ــه ملى آمار اس ــا به گزارش موسس بن
مسكن، قيمت خانه هاى نوساز در اين كشور در دومين 
ــال جارى 12/8 درصد و خانه هاى استفاده  سه ماهه س
ــه ماهه نخست ارزان  ــبت به س ــده 15/7 درصد نس ش
ــپانيا نيز  ــت. وزارت امور زير ساخت هاى اس ــده اس ش
ــى اعالم كرد كه قيمت زمين شهرى  امروز در گزارش
ــبت به مدت مشابه  ــه ماهه دوم سال جارى نس در س
ــته 8/6 درصد كاهش داشته و به قيمت  در سال گذش
ــت. ــيده اس ــط 195/5 يورو در هر متر مربع رس متوس

بر اساس اين گزارش كه در سايت رسمى دولت اسپانيا 
ــار يافته، قيمت زمين شهرى از دومين سه ماهه  انتش
سال 2004 تاكنون به اين اندازه كاهش نيافته بود. بنا 
به اعالم وزارت امور زيرساخت هاى اسپانيا، در 8 سال 
اخير، قيمت ميانگين زمين براى نخستين بار در اواسط 
ــال پس از وقوع  ــالدى – يعنى دو س ــال 2010 مي س
ــر از 200 يورو در هر متر  ــران اقتصادى – به كمت بح
مربع رسيد در حالى كه اين قيمت در برخى سال ها از 
مرز 250 يورو گذشته و به 300 يورو براى هر مترمربع 
نيز نزديك شده بود. در اين زمينه، شهر هايى كه بيش 
ــط هر متر  ــزار نفر جمعيت دارند، قيمت متوس از 50 ه
مربع زمين، ساالنه 5/2 درصد كاهش داشته و به رقم 
ــيده است. بر  ميانگين 441/3 يورو در هر متر مربع رس
اساس اين گزارش، در حال حاضر، گرانترين قيمت هر 
متر مربع زمين شهرى در اسپانيا در شهرهاى بارسلونا، 
ــت كه به ترتيب، به 1005  جيرونا، مادريد و گرانادا اس
ــد. ــورو و 483 يورو مى رس ــورو، 740 ي ــورو، 820 ي ي

مؤسسه آمار چين در تازه ترين گزارش خود اعالم كرد 
ــهر بزرگ چين  ــهر از 70 ش ــكن در 36 ش قيمت مس
ــبت به جوالى با افزايش روبرو شده  طى ماه اوت نس
ــت. به گزارش پايگاه اينترنتى فرانس پرس، ادامه  اس

ــخت گيرانه دولت چين براى كنترل  ــت هاى س سياس
ــكن در اين كشور تأثير زيادى بر افت رشد  قيمت مس
ــكن در ماه هاى اخير داشته است. بر اساس  قيمت مس
ــه آمار چين افزود قيمت مسكن در  اين گزارش مؤسس
ــهر بزرگ چين طى ماه اوت نسبت  36 شهر از 70 ش
ــده است. بر اين اساس  به جوالى با افزايش روبرو ش
ــكن در 50 شهر بزرگ چين  در ماه جوالى قيمت مس
ــزارش افزود قيمت  ــده بود. اين گ با افزايش روبرو ش
ــى ماه اوت  ــزرگ چين نيز ط ــهر ب ــكن در 20 ش مس
ــوالى قيمت  ــت. در ماه ج ــده اس ــا كاهش روبرو ش ب
ــهر بزرگ چين با كاهش روبرو  ــكن تنها در نه ش مس
ــهر بزرگ چين نيز  ــده بود. قيمت مسكن در 14 ش ش
ــت. افزايش  ــدون تغيير باقى مانده اس ــن مدت ب در اي
ــر زيادى بر  ــته تأثي ــكن در ماه هاى گذش ــت مس قيم

ــت. دولت چين در  ــانات نرخ تورم چين داشته اس نوس
ــخت گيرانه زيادى را  ــال گذشته سياست هاى س دو س
ــكن اتخاذ كرده  براى جلوگيرى از افزايش قيمت مس
است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادى گر چه اجراى 
ــت ها تأثير زيادى بر كاهش نرخ تورم داشته  اين سياس
ــدت  ــد اقتصادى چين را به ش ــوى ديگر رش ولى از س
كاهش داده است. رشد اقتصادى چين از 9,2 درصد در 
ــال 2011 ميالدى به كمتر از 8,1 درصد در سه ماه  س
ــه ماه دوم  ــت 2012 ميالدى و 7,6 درصد در س نخس
ــت. پيش بينى مى شود رشد اقتصادى  كاهش يافته اس
ــد كه اين براى  ــال به كمتر از 8 درصد برس چين امس
نخستين بار از سال 1999 ميالدى است كه نرخ رشد 

اقتصادى چين به كمتر از 8 درصد خواهد رسيد. 

ــه مطالعاتى  ــى يك موسس ــن تحقيق و بررس تازه تري
ــد ميانگين قيمت  ــان مى ده ــى در آمريكا نش خصوص
ــاه منتهى به جوالى  ــور در 12 م ــكن در اين كش مس
ــد 3,8 درصدى روبرو شده است.  2012 ميالدى با رش
ــيتد پرس، افزايش  ــگاه اينترنتى آسوش به گزارش پاي
ــكا در اين مدت در طول  ــكن در بازار آمري قيمت مس
ــابقه بوده است. بر اساس اين  شش سال گذشته بى س

ــانگر بهبود نسبى  ــكن نش گزارش افزايش قيمت مس
ــه  ــت. مؤسس ــكن آمريكا بوده اس وضعيت بخش مس
ــرد ميانگين قيمت  ــك اعالم ك ــى كور الجي تحقيقات
ــبت به  ــكن در بازار آمريكا طى ماه جوالى نيز نس مس
ــت. بر اين  ــته اس ــد داش ژوئن بيش از 1,3 درصد رش
ــاس، اين براى پنجمين ماه متوالى است كه قيمت  اس
ــت.  ــده اس ــكن در بازار آمريكا با افزايش روبرو ش مس

ــيللر نيز در بازار  ــاخص قيمت مسكن اس اند پى ش ش
ــال اخير طى هفته  ــتين بار در دو س آمريكا براى نخس
گذشته با افزايش روبرو شده است. ايالت هاى آريزونا ، 
يوتا ، داكوتاى جنوبى و كلرادو با بيشترين ميزان رشد 

قيمت مسكن در اين مدت روبرو شده اند.

خارجىاخبار پنجره
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 آلمان؛ صعود تورم با افزايش قيمت هاي انرژي
نرخ تورم آلمان به دنبال افزايش قيمت هاي انرژي، در 
ماه اوت براي نخستين بار در شش ماه گذشته افزايش 
ــتاندارد اتحاديه اروپا از  يافت. تورم آلمان بر مبناي اس
ــد در ماه اوت  ــاه ژوييه به 2,2 درص ــد در م 1,9 درص
افزايش يافت. قيمت هاي مصرف كننده 0,4 درصد در 
اين ماه افزايش داشت كه بيشتر از 0,3 درصد گزارش 
ــزارش بلومبرگ، نرخ  ــاس گ ــده در ابتدا بود. بر اس ش
ــتاندارد اتحاديه  تورم آلمان برمبناي غيرهماهنگ با اس

ــه 2,1 درصد در  ــد در ماه ژوييه ب ــا، از 1,7 درص اروپ
ماه اوت افزايش يافت و اصلي ترين دليل اين افزايش 
ــوخت بود. به اعتقاد  ــاي باالتر براي نفت و س قيمت ه
ــان، با به اجرا درآمدن تحريم اتحاديه اروپا بر  كارشناس
ــه و طوفان در خليج مكزيك  ــت ايران در اول ژويي نف
ــرد، قيمت هاي نفت از  ــه توليد اين منطقه را فلج ك ك
پايان ماه ژوئن تقريبا 25 درصد افزايش داشته است. از 
سوي ديگر بحران بدهي دولتي اروپا به رشد اقتصادي 

ــت گذاران  ــت. سياس در بلوك ارزي يورو لطمه زده اس
بانك مركزي اروپا در نشست اخير خود با برنامه خريد 
ــدود اوراق قرضه به منظور كنترل نرخ هاي بهره  نامح
ــپانيا يا ايتاليا موافقت كردند.  ــورهايي مانند اس در كش
ــته  ماريو دراگي، رييس بانك مركزي اروپا، هفته گذش
اعالم كرده بود انتظار دارد تورم منطقه يورو سال آينده 
ــقف تعيين شده براي تورم از  به پايين دو درصد كه س

سوي اين بانك است، كاهش يابد. 

امارات؛ پيش به سوي برق سبز

جهان؛ رشد مصرف انرژي نصف شد

ــور 100 درصد با  ــه بط ــرق ك ــبكه ب ــارات يك ش ام
ــر كار مي كند داير خواهد كرد.  انرژي هاي تجديد پذي
ــا همكاري دانمارك  ــبكه را ب امارات قصد دارد اين ش
ــركت دانماركي «گلوبال  ــره جنوبي ايجاد كند. ش و ك
ــبز) براي  ــد جهاني انرژي هاي س ــن گروث»(رش گري
ــن آوري المصدر  ــبكه به بنياد علم و ف طراحي اين ش
ــن آوري صنعتي كره جنوبي  ــارات و بنياد علوم و ف ام
ملحق شده است. به گزارش تريد عربيا، اين پروژه كه 
مراسم افتتاح آن در ابوظبي برگزار شد، با سرمايه گذاري 
ــركت دانماركي و شركت فوالد  يك ميليارد دالري ش

پسكو(چهارمين توليدكننده بزرگ فوالد جهان) انجام 
ــت  ــد. انرژي هاي تجديدپذير از طريق هش خواهد ش
ــي، بيوانرژي ، بادهاي  ــامل انرژي برق  آب فن آوري ش
ــاحلي، صفحه هاي خورشيدي،  ــاحلي، بادهاي فراس س
ــي  ــيد و انرژي اقيانوس ــردن انرژي خورش متمركز ك
ــر ديگر اينكه،  ــوند. خب ــش زمين توليد مي ش و گرماي
ــت: فاز اول  ــازمان آب و برق دوبي گف ــل س مديرعام
ــهر قبل از پايان سال 2013  ــيدي اين ش پارك خورش
ــعيد محمد الطاهر، مديرعامل  ــد. س عملياتي خواهد ش
ــت  ــازمان آب و برق دوبي در نشس و رييس اجرايي س
انرژي هاي تجديد پذير خاورميانه و شمال آفريقا گفت: 
ــال 2030 به ظرفيت توليد  اين پارك خورشيدي تا س
ــيد و يكي از بزرگ ترين  هزار مگاوات برق خواهد رس
پارك هاي خورشيدي منطقه خواهد شد. وي گفت: فاز 
اول اين پارك ايجاد يك صفحه خورشيدي با ظرفيت 
ــت. الطاهر افزود: امير دوبي در ژانويه  13 مگاوات اس
ــوم به  2012 آغاز به كار يك طرح ملي بلند مدت موس

«اقتصاد سبز براي توسعه ي پايدار» را اعالم كرد. اين 
طرح به دنبال تقويت رقابتي و پايدار  بودن توسعه  امارات 
و حفظ محيط زيست براي نسل هاي سال آينده است. 
ــد انرژي دوبي تا سال 2030  ــط رش وي گفت: متوس
ــاس  ــال خواهد بود و براس ــا 5 درصد در س ــن 4 ت بي
ــال 2030»  ــه انرژي دوبي در س ــتراتژي يكپارچ «اس
ــاي گلخانه اي بايد  ــرف انرژي دوبي و توليد گاز  ه مص
از طريق طرح هاي كارآمد 30 درصد كاهش پيدا كند. 
ــيرين در دوبي  در حال حاضر توليد برق و توليد آب ش
 LNG عمدتا از طريق استفاده از سوخت گاز طبيعي و
و همچنين از طريق سوخت مايع و نفت ديزل صورت 
مي گيرد. با استفاده از استراتژي يكپارچه دوبي تا سال 
2030 اين شهر منابع انرژي جديدي شامل زعال سنگ 
ــاي تجديد پذير مثل انرژي  پاك (12 درصد)، انرژي ه
خورشيد (5 درصد)، انرژي هسته اي (12 درصد) و گاز 
ــتفاده قرار خواهد داد.  ــي (71 درصد ) را مورد اس طبيع

ــركت بريتيش پتروليوم حاكي از اين  گزارش جديد ش
ــد مصرف جهاني انرژي در سال 2011  ــت كه رش اس
ــده است. شركت بريتيش پتروليوم در گزارش  كمتر ش
ساالنه خود اعالم كرد: مصرف جهاني انرژي در سال 
ــبت  2011 در مجموع 2,5 درصد افزايش يافته كه نس
به رشد 5,1 درصدي سال 2010 كاهش قابل توجهي 
ــت. در ميان منابع انرژي، نفت با سهم 33,1  يافته اس
درصدي پر مصرف ترين منبع انرژي جهان بوده اگرچه 

افزايش مصرف جهاني آن تنها 0,7 درصد بوده است. 
ــال 2011 به ميزان  مصرف گاز طبيعي جهان نيز در س
ــزان در منطقه  ــش يافته، اما اين مي ــد افزاي 2,2 درص
ــت  ــران  زده اروپا تقريبا 10 درصد كاهش يافته اس بح
ــت. گزارش ساالنه   ــابقه بوده اس كه در كل ادوار بي س
ــركت نفتي بريتيش پتروليوم نشان مي دهد: تركيه  ش
يكي از كشور هايي است كه مصرف گاز طبيعي در آن 
ــكل قابل توجهي در حال افزايش است. مصرف  به ش
ــال 2011 به ميزان 9,2 درصد  ــرژي در تركيه در س ان
ــاس اين گزارش، آمريكا در  ــت. براس افزايش يافته اس
ــن (20,5  ــون و 600 هزار ت ــته 833 ميلي ــال گذش س
ــت مصرف كرده و چين  درصد كل مصرف جهان) نف
ــن در جايگاه دوم قرار  ــا 461 ميليون و 800 هزار ت ب
ــك درصد از  ــوم افزود: تركيه ي ــش پترولي دارد. بريتي
مجموع انرژي جهان و 1,4 درصد گاز طبيعي جهان را 
مصرف مي كند. مجموع مصرف انرژي تركيه در سال 
2011 نسبت به سال ماقبل 9,2 درصد و مصرف نفت 

ــش يافته و به 32 ميليون  ــور 5,8 درصد افزاي اين كش
ــيده است. افزايش  تن(0,8 درصد مصرف جهاني) رس
ــال  ــرف گاز طبيعي تركيه در س ــدي مص 17,3 درص
ــته در جايگاه سوم در بين تمام كشور هاي جهان  گذش
بوده است. در اين رده بندي يونان و چين به ترتيب در 
رده هاي اول و دوم قرار داشته اند. تركيه از گاز طبيعي 
براي توليد برق استفاده مي كند. اين گزارش همچنين 
ــال  ــرف گاز طبيعي تركيه س ــان مي دهد كه مص نش
ــته 45,7 ميليارد مترمكعب بوده است. اين كشور  گذش
نفت و گاز طبيعي خود را از روسيه، ايران و عراق وارد 
مي كند. هم چنين مصرف انرژي هاي تجديد پذير نظير 
باد، زمين گرمايي، خورشيد و پسماندها در سال گذشته 
46,6 درصد در تركيه افزايش يافته است. سهم مصرف 
ــش از 13 درصد  ــاي تجديد پذير در جهان بي انرژي ه
ــد كه مصرف  ــزارش همچنين مي افزاي ــت. اين گ اس
ــت.  ــنگ 5,4 درصد افزايش يافته اس ــي زغال س جهان
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 انگليس؛ كاهش ساخت و ساز سرعت گرفت

عربستان؛ كره اي ها نيروگاه جده را مي سازند

رقابت جهاني با انرژي بادي

ــاز در انگليس ماه گذشته با روند  ــاخت و س فعاليت س
ــي 2008 كاهش  ــان اوج بحران مال ــريع تري از زم س
ــاخت و ساز ماركيت  ــاخص مديران خريد س يافت. ش
ــه به 49 واحد در  ــي آي پي اس از 50 در ماه ژويي س

ماه اوت كاهش يافت. بخش ساخت و ساز كه نزديك 
ــد،  ــال 2012 كوچك ش به 10 درصد در نيمه اول س
سهم بسزايي در رشد نزولي اقتصاد انگليس و بازگشت 
ــور به ركود در پايان سال گذشته داشته است.  اين كش

ــود كاهش  ــي در گزارش خ ــري بي بي س ــبكه خب ش
سفارش هاي جديد در اين بخش را سريعترين كاهش 
ــمرده است.  ــال 2008 ش از زمان اوج بحران مالي س

صنايع سنگين هيونداي كره جنوبي در مناقصه  احداث 
ــتان پايين ترين  يك نيروگاه جديد نفتي در جده عربس
ــنگين هيونداي كره  ــه داد. صنايع س ــنهاد را ارائ پيش
جنوبي در مناقصه  احداث نيروگاه جده كه براي شركت 
ــاخته خواهد شد، پايين ترين پيشنهاد  برق عربستان س
را ارائه كرده است. سخنگوي صنايع سنگين هيونداي 
گفت: اين شركت در پروسه مناقصه براي نيروگاه برق 
ــتان قرار دارد، اما از اشاره به جزييات بيشتر  جده عربس
ــن مناقصه صنايع دائه ليم دومين  خودداري كرد. در اي
پيشنهاد پايين و شركت سامسونگ سي& تي سومين 
ــيوم صنايع  ــه كردند. كنسرس ــن را ارائ ــنهاد پايي پيش

ــنگين دوسان و شركت مهندسي و ساخت هيونداي  س
ــتوم  ــوي آلس ــيوم گروه فرانس ــه  چهارم و كنسرس رتب
ــدند. به گزارش  ــتاني بمكو پنجم ش ــركت عربس و ش
ــركت ماروبني  ــيوم زيمنس آلمان، ش رويترز، كنسرس
ــنهاد را  ــركت گاماي تركيه نيز باالترين پيش ژاپن و ش
ــاخت نيروگاه برق 2400 مگاواتي برق جنوب  براي س
جده كه انتظار مي رود تا سال 2016 تكميل شود، ارائه 
ــركت برق عربستان براي برآوردن تقاضاي  داده اند. ش
ــود را براي 10  ــرمايه گذاري خ ــزون داخلي س روز اف
ــت.  ــال آينده به 121 ميليارد دالر افزايش داده اس س

ــعه يافته رقابتي  ــورهاي توس ــعه انرژي باد در كش توس
ــدگان  ــدگان و توليدكنن ــان مصرف كنن ــخت را مي س
ــه بازهم يك پاي  ــت، رقابتي ك انرژي پديد آورده اس
ــد.  ــرار گرفته ان ــم بادامي ق ــاي چش ــت آن چيني ه ثاب
ــان از مهم ترين  ــوزوم آلم ــرژى بادى ه ــگاه ان نمايش
ــت توليد  ــه صنع ــى در زمين ــگاه هاى بين الملل نمايش
ــگاه از تاريخ هجدهم  ــت. اين نمايش ــرژى بادى اس ان
ــا اول مهر)  ــهريور ت ــپتامبر (28 ش ــت ودوم س تا بيس
ــورهاي توليدكننده و  ــد. حضور گسترده كش برگزار ش
ــگاه بار ديگر  مصرف كننده انرژي بادي در اين نمايش
ــد.  ــعه را به رخ مي كش اهميت اين انرژي در حال توس

ــى از بخش هاى مهم  ــت يك ــادى مدتى اس ــرژى ب ان
ــادى همواره  ــاى ب ــت؛ توربين ه ــده  اس ــادى ش اقتص
ــي توربين ها  ــوند و برخ ــر مى ش ــر و پرقدرت ت بزرگ ت
ــگاوات را دارند  ــدود 3/4 م ــد چيزى ح ــى تولي تواناي
ــن مى كنند.  ــد خانوار را تأمي ــرق هزارو نهص ــاز ب و ني
ــط  ــر 10 درصد از كل برق آلمان توس ــال حاض در ح
ــن رقم در چين  ــود. اي توربين هاى بادى تأمين مى ش
ــت.  ــش از 20 درصد اس ــارك بي ــد و در دانم 3 درص
ــهروندان اروپايي در  ــترى از ش ــداد بيش ــر روزه تع ه
ــهر  ــرمايه گذارى مى كنند. در ش زمينه توليد انرژى س
ــراى ايجاد  ــهروند ب ــرب اروپا 100 ش ــي در غ كوچك
ــد و از درآمد حاصل  ــه كرده ان ــك پارك بادى هزين ي
ــود مى برند و  ــترك س ــور مش ــرق به  ط ــروش ب از ف
ــتقبال  ــار مى رود در آينده از چنين پروژه هايى اس انتظ
ــتفاده از انرژى بادى براى تأمين  ــود. اس ــترى ش بيش
ــت. با توجه با  ــا رو به افزايش اس ــر دني برق در سراس
ــيبى به  ــت و آس اينكه باد از انرژى هاى تجديد پذير اس
ــاند اين عرصه توجه بسيارى از  محيط زيست نمى رس
ــورها را به خود جلب كرده  است. حتى توربين هاى  كش
ــان دارند؛ آنها مانند  بادى كوچك هم آينده اى درخش
ــق كوچك و  ــرو، براى مناط ــك در پ ــتايي كوچ روس
ــب هستند.  ــانى مناس ــبكه برق رس دورافتاده بدون ش
ــر  ــزار توربين بادى در سراس ــش از 600 ه در كل بي
ــتر از همه در چين  ــا وجود دارد. اين توربين ها بيش دني

ــند.  ــه بهره بردارى مى رس ــده و ب ــاخته ش و آمريكا س
ــر جهان بيش  قدرت توليد توربين هاى بادى در سراس
ــد 300 نيروگاه  ــى برابر با تولي ــگاوات يعن از 250 گي
ــال 2020 اين مقدار  ــت. قرار است تا س ــته اى اس هس
ــد. پيش از اين اروپا و آمريكا  به 1000 گيگا وات برس
ــا جايگاه اول  ــاخت و نصب اين توربين ه در زمينه س
ــى گرفته است.  ــتند، اما حاال چين از همه پيش را داش
ــوع انرژى  ــادى ارزان ترين ن ــل از انرژى ب برق حاص
ــنت  ــو وات آن قيمتى بين 5 تا 9 س ــت و يك كيل اس
ــنگ به  ــت كه تبديل زغال س ــن درحالي اس دارد. اي
ــاد دارد، اما چون  ــا ب ــا هزينه اى برابر ب ــرژى تقريب ان
ــت بسيار باالست ، در  ــيب آن به محيط زيس درصد آس
ــت تراز قيمت آن دو برابر انرژى بادى خواهد بود.  نهاي
ــى در جنگل هم كه باد كمترى  توربين هاى بادى حت
ــازه توربين  در  ــتند. س ــى وزد، قابل بهره بردارى هس م
ــاخته   ــر و پره هاى آن بزرگتر س ــن جاهائى بلند ت چني
ــهرى اروپا هم  ــى در مناطق ش ــوند. امروزه حت مى ش
ــوند.  ــاخته و بهره بردارى مى ش ــاى بادى س توربين ه
ــاى بادى در  ــب و نگهدارى توربين ه ــا كه نص از آنج
ــاى كمى در  ــون توربين ه ــت ، تاكن ــا پرهزينه اس دري
ــه اين توربين ها  ــيده اند. هزين دريا به بهره بردارى رس
ــكى  ــت كه در خش ــى اس ــر توربين هاي ــا 2 براب تقريب
ــورهاي  ــال برخي كش ــن ح ــا اي ــوند. ب ــب مى ش نص
ــادى مى كنند.  ــت زي ــاورى حماي ــن فن ــي از اي اروپاي
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پنجره اخبار 

هشدار پنجره
 با فيوزهاي غيرمجاز برق خداحافظي كنيد

ــا مصرف برق  ــراي مقابله ب ــم وزارت نيرو ب با تصمي
ــده برق با مشتركان  غيرمجاز، فيوزهاي دستكاري ش
خداحافظي مي كنند. درحالي كه مسئوالن صنعت برق 
در ماه هاي اخير از برنامه هايي براي برخورد با مصرف 
ــد، در تازه ترين تحول در  ــاز برق خبر داده بودن غيرمج

ــده در اين  ــال ش ــن زمينه همراه با قبوض برق ارس اي

ــت دعوت نامه به دست برخي  دوره نامه هايي به پيوس
ــتركين رسيده مبني بر اين كه به دليل عدم تناسب  مش
ــده بايد  ــرف برق آن ها با قدرت برق خريداري ش مص
براي افزايش قدرت برق به مناطق برق مراجعه كنند. 
ــركت توزيع  ــتركين و فروش ش ــات مش معاون خدم
ــال  ــران بزرگ در توضيح چرايي ارس ــروي برق ته ني
ــترك متناسب با قدرت  اين نامه ها تأكيد كرد: هر مش
برق خريداري شده مي تواند از شبكه برق استفاده كند، 
ــفانه مشاهده شده كه برخي  ــتر از آن. اما متأس نه بيش
ــه فيوز ها را  ــورت آگاهانه يا ناآگاهان ــتركين به ص مش
ــت كاري كرده اند، در همين راستا براي مشتركيني  دس
ــتر استفاده مي كردند اطالعيه اي  كه از قدرت برق بيش
ــده تا براي خريد قدرت بيشتر به مناطق  ــتاده ش فرس
برق مراجعه كنند. دكتر عبداالمير ياقوتي در گفت وگو 
ــنا، با تأكيد بر اين كه اطالعيه ارسال شده براي  با ايس
ــاهدات  ــاس مش ــالم مي كند كه براس ــتركين اع مش
ــت،  ــتر از فيوز قدرت قراردادي اس ــوز مصرفي بيش في
ــه اعالم كنند كه  ــتركان بايد با مراجع اظهار كرد: مش
ــداري كرده اند از  ــد به اندازه قدرتي كه خري مي خواهن
ــتري دارند. در  ــتفاده كنند و يا اين كه نياز بيش برق اس
صورتي كه به اندازه قدرت برق خريداري شده مصرف 
ــا در صورتي كه نياز به  ــود ام كنند، فيوز عوض مي ش
قدرت برق بيشتري باشد بايد افزايش قدرت برق دهند 
ــه آن را پرداخت كنند و باالطبع فيوزي با قدرت  و هزين

بيشتر متاسب با مصرف استفاده مي شود. 
ــوول با اشاره به اين كه مشتركيني كه به  اين مقام مس
اندازه 15 آمپر برق خريداري كرده اند تنها مي توانند به 
ــتفاده كنند، تصريح كرد:  ــن ميزان قدرت برق اس همي
بسياري از مواقع پيش مي آيد كه وسايل برقي به طور 
همزمان به كار برده مي شوند و در نهايت مصرف برق 

مورد نياز بيش از 15 آمپر است. وي تأكيد كرد: طبيعتا 
ــدي كه اتفاق مي افتد در صورتي كه كليدهاي  با بازدي
ــدرت قراردادي  ــرق) بيش از ق ــده (فيوز ب محدودكنن
ــت كه اين كليد دستكاري  ــد، نشان دهنده اين اس باش
ــده است. معاون خدمات مشتركين و فروش شركت  ش
ــخ به اين كه  ــع نيروي برق تهران بزرگ در پاس توزي
ــتركين  ــرا با وجود كاهش مصرف برق برخي از مش چ
ــته باز هم نامه اي مبني بر  ــبت به دوره هاي گذش نس
ــال  ــراي افزايش قدرت برق ارس ــزوم حضور آن ها ب ل
شده است، خاطرنشان كرد: اين كه چقدر برق مصرف 
مي شود با مصرف انرژي دو تعبير متفاوت دارد؛ ممكن 
ــت مشترك پنج وسيله را با هم در يك زمان كوتاه  اس
ــورت انرژي مورد  ــه طبيعتا در اين ص ــتفاده كند ك اس
مصرف كم است اما قدرت همزماني كه به كار مي رود، 
ــايلي مانند كولر، مايكروفر، جاروبرقي،  زياد است. وس
ــويي، اتو، فريزر، كامپيوتر و ... هر كدام  ماشين لباسش
ــال آن كه احتمال  ــش الي هفت آمپر نياز دارند. ح ش
ــيله وجود دارد كه باعث  ــتفاده همزمان چندين وس اس

استفاده بيش از 15 آمبر برق مي شود. 
ــورت نياز به قدرت برق بيش  ــي ادامه داد: در ص ياقوت
ــت كاري نكرده باشند، فيوز  از 15 آمپر اگر فيوز را دس
ــتر برق را نمي دهد.  مي پرد و اجازه مصرف قدرت بيش
ــاد آگاهانه يا  ــن كه اين اتفاق نيفت ــتركين براي اي مش
ناآگاهانه فيوز را به رنج باالتري افزايش مي دهند؛ اين 
ــود مشتركين تجاوز قدرت  موقع است كه گفته مي ش
داشته اند و بايد قدرت برق را افزايش دهند. وي يادآور 
ــتركين انرژي كمتري مصرف  ــت مش شد: ممكن اس
كنند ولي همزماني استفاده از وسايل افزايش پيدا كند 

كه موجب افزايش مصرف قدرت برق مي شود. 

احتمال استفاده ناآگاهانه از فيوزهاي غيرمجاز
ــركت توزيع  ــتركين و فروش ش ــات مش معاون خدم
نيروي برق تهران بزرگ با تأكيد بر نظارت مامورهاي 
ــد جامعه آماري   ــار كرد: نزديك به 93 درص برق اظه
ــته اند، فيوز را  ــرق داش ــش مصرف قدرت ب ــه افزاي ك
ــايل برقي نسبت به 10  ــت كاري كرده بودند. وس دس
ــده ولي پيشنهاد  ــال گذشته بسيار بيشتر ش الي 15 س
ــت.  ــال پيش اس فيوز 15 آمپر مربوط به 10 الي 15 س
ــده كه  ــه تجهيزات برقي زياد ش ــت ك بايد توجه داش
ــياري ازمواقع  ــده قبلي در بس ــنهاد ش قدرت برق پيش
ــترك نيست و فرد آگاهانه و يا ناآگاهانه  جوابگوي مش
ــي درباره تعويض  ــت. ياقوت فيوزها را عوض كرده اس
ناآگاهانه فيوزها توضيح داد:  ممكن است مشترك پس 

ــازار مراجعه كرده و به جاي فيوز  ــوختن فيوز به ب از س
ــتر گرفته باشد  15آمپر فيوز 25 آمپر براي كارايي بيش
يا اين كه انتهاي فيوزهاي فشنگي سابق سيم گذاشته 
ــود اجازه محدود  ــند كه همه اين ها موجب مي ش باش
جريان با قدرت قراردادي لغو وبيش از قدرت قراردادي 

از قدرت برق استفاده شود. 
ــياري از مواقع مردم  ــه دربس ــه اين ك ــاره ب وي با اش
ــووليت  ــد كرد كه مس ــي ندارند، تأكي ــات كاف اطالع
ــترك است، بنابراين  نگهداري تجهيزات بر عهده مش
ــه داد: اطالعيه اي كه  ــش مي آيد و ادام ــن موارد پي اي
ارسال شده براي تعيين تكليف است؛ برخي مشتركين 
ــاز ندارند در  ــتر اصال ني ــه فيوزي با قدرت برق بيش ب

ــرق فيوز را  ــا مراجعه آن ها به مناطق ب ــن صورت ب اي
محدود مي كنيم و در صورت تكرار مطابق با   آيين نامه 
ــود. برخي مشتركين با قدرت برق  با فرد برخورد مي ش
ــدرت برق  ــه در اين صورت ق ــاز دارند ك ــتري ني بيش
ــت  ــا افزايش پيدا مي كند كه البته بايد توجه داش آن ه
ــعه شبكه  ــود براي توس هزينه هايي كه پرداخت مي ش
است و هر وقت مشترك انشعاب خود را ديگر نخواهد 
ــده و يا آمپراژي كه افزايش داده اند به  پول پرداخت ش
ــع از اين پول براي  ــرخ روز دريافت مي كنند. در واق ن
زيرساخت ها استفاده مي شود و دريافت و پرداخت آن 

مانند هزينه سيم كارت تلفن است. 
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پنجره مصرف
توليدكنندگان مصالح ساختماني چه مي گويند؟

هزينه هاى انرژي خانه تان را 14 درصد كاهش دهيد

ــاختمان  ــگاه صنعت س ــن نمايش ــزاري دوازدهمي برگ
ــن از فعاالن  ــاي دردل هاي چند ت ــد تا پ ــه اي ش بهان
ــكالت و  ــا آن ها درباره مش ــينيم و ب اين صنعت بنش
ــش قيمت مواد  ــان گفت وگو كنيم. افزاي دغدغه هايش
ــدگان مصالح غير  ــمار توليدكنن ــن ش ــه، باال رفت اولي
ــب دولتي، فراهم  ــود حمايت هاي مناس ــتاندارد، نب اس
ــرايط در راه صادرات و از همه مهمتر تالطم  نبودن ش
وعدم ثبات در بازار ارز، مهمترين مشكالت فعاالن در 
ــور است. مهدي ابراهيمي، مدير  صنعت ساختمان كش
فروش يك شركت موزاييك سازي ضمن تأييد كاهش 
ــرح  ــل آن را اين گونه ش ــركت خود، دالي ــروش ش ف
ــيمان و ماسه) ما نيز  ــدن مواد اوليه (س داد: با گران ش
ــده خود را افزايش دهيم و به  مجبوريم قيمت تمام ش
ــور توليدكنندگاني كه بدون توجه به كيفيت  دليل حض

محصوالت خود را به قيمت ارزان به فروش مي رسانند 
درصدي از مشتري ها ما جذب اين شركت ها مي شوند. 
ــكل گيري چنين روندي را  وي بهترين راه مقابله با ش
ــدهاي نظارتي دانست و اظهار كرد: كنترل  افزايش س
ــتگاه هايي مانند شهرداري ها و  ــائل دست دس اين مس
ــت و آنها بايد نسبت به اين  ــازمان هاي اجرايي اس س
ــند و در اين راه  ــته باش ــورد جدي داش ــات برخ تخلف
ــازي  ــتري صرف كنند. ابراهيمي فرهنگ س وقت بيش
ــاختمان  ــن وظيفه دولت در حوزه صنايع س را مهمتري
ــائل  ــرد: در صورتي كه مردم با مس ــت و بيان ك دانس
ساختمان آشنا شوند كاالهاي غير استاندارد خود به خود 
ــاختمان سازي در كشور  كنار خواهند رفت و صنعت س
ــن ذوالفقاري،  ــد. محس وارد مرحله جديدي خواهد ش
مدير اجرايي يك گروه صنعتي نيز نبود نظارت صحيح 
ــاختمان كشور دانست  را اصلي ترين معضل صنعت س
ــورهايي مانند تركيه، با نظارتي  و تصريح كرد: در كش
ــركت ها مجبور به دريافت تأييد استاندارد  قوي همه ش
ــوار است كه  ــده اند دريافت اين تأييديه، آن قدر دش ش
كيفيت كاالهاي توليد شده را تضمين مي كند در ادامه 
ــرپيچي توليدكننده جلوگيري  نيز با نظارت دقيق از س
ــود. وي فضاي توليد فعلي در كشور را سرشار از  مي ش
ــت و افزود:  به دليل نبود ثابت در در  رقابت منفي دانس
ــب دولتي و همچنين  قيمت ها، نبود حمايت هاي مناس
ــدگان  توليدكنن ــكن،  مس ــازار  ب در  ــوالن دالالن  ج
ــدن در عرصه قيمت  ــراي باقي مان ــده اند ب مجبور ش
ــي در برخي  ــد و حت ــش دهن ــود را كاه ــاي خ كااله
ــتن از كيفيت كاالهاي خود روي آورند.  موارد به كاس
ــركت كه خانه  ــي زاده، مديرعامل يك ش ــد راش مجي

پيش ساخته توليد مي كند نيز از نبود حمايت هاي الزم 
ــرد: برخالف  ــخن گفت و اظهار ك ــش توليد س از بخ
ــفانه حمايت  ــود، متأس ــي كه مطرح مي ش صحبت هاي
ــي از توليدكنندگان صورت نمي گيرد، براي مثال  چندان
ــهيالت از بانك ها بايد مدت ها انتظار  براي دريافت تس
ــل باال بودن  ــت وام  نيز به دلي ــيد و پس از درياف كش
ــد. وي ادامه  ــكل روبرو ش ــودها، در پرداخت با مش س
ــرايط طوري پيش رفته كه بسياري  ــفانه ش داد: متأس
ــتگي رسيده اند و حتي  از توليدكنندگان به مرز ورشكس
ــاي الزم براي  ــكاران ما از پس هزينه ه ــي از هم برخ
دريافت غرفه در نمايشگاه صنعت ساختمان بر نيامدند. 
ــي زاده حضور بخش دولتي و خصوصي در صنعت  راش
ــت و توضيح داد: با  ــاختمان را مكمل يكديگر دانس س
ــور بخش خصوصي به  توجه به نيازهاي موجود در كش
ــيدگي به همه نيازها نيست و دولت  تنهايي قادر به رس
مي تواند با حمايت ها به موقع خود به پشتيباني از بخش 
ــكالت مسكن  خصوصي همت گمارد و در راه حل مش
قدم بردارد. در اين بين آل آقا، مدير فروش يك شركت 
ــاختماني به نكته اي اشاره كرد كه  توليد محصوالت س
شايد اين روزها كمتر به آن توجه مي شود. وي اخالق 
ــور دانست و ادامه  ــده بزرگ اقتصاد فعلي كش را گمش
ــفانه برخي از شركت ها براي به دست آوردن  داد: متأس
ــود بيشتر اقدام به كم فروشي مي كنند كاري كه چه  س
در اسالم و چه در فضاي حرفه اي مورد نفرت است. در 
چنين مواردي جاي خالي نهادهاي نظارتي موثر، بسيار 
ــيد. ــم مي خورد و بايد براي آن چاره اي انديش به چش
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ــر و  ــوار درزگي ــتفاده از ن ــا اس ــه ب ــد ك ــا مي داني آي
ــود  ــذ موج ــره و مناف ــب در و پنج ــدى مناس درزبن
ــرمايش  و س ــش  ــاى گرماي ــاختمان، هزينه ه در س
ــد؟ مى ياب ــش  كاه ــد  درص  14 ــا  ت ــوار  خان ــك  ي
ــاختمان از جمله در  ــكاف هاى موجود در س منافذ و ش
ــدن  و پنجره ها عالوه بر اينكه باعث غير يكنواخت ش
ــل منازل و  ــرد و غبار به داخ ــاى منازل و ورود گ دم
ــوند، مصرف انرژى را  ــن آلودگى صوتى مى ش همچني
ــش مى دهند بطورى  ــزان قابل توجهى نيز افزاي به مي
ــاختمان  ــدود 25 درصد از اتالف انرژى يك س كه ح
ــرد. درزگيرى  ــورت مى گي ــاى آن ص ــق درزه از طري
ــد بخش  ــه مى توان ــت ك ــى اس ــاختمان از اقدامات س
ــوار را كاهش دهد. ــاى خان ــل توجهى از هزينه ه قاب
ــازمان بهره ورى انرژى ايران،  به اعتقاد كارشناسان س

ــمت انجام شود؛  ــاختمان ها بايد در 2 قس درزگيرى  س
ــمت هاى متحرك  ــى كه ميان قس ــدا در محل هاي ابت
ــود دارد و دوم در  ــا وج ــا و پنجره ه ــت درب ه و ثاب
ــكاف هاى موجود در ديوار، كليد  ــمت هاى ثابت ش قس
و پريزها و درزهاى ميان قاب هاى در و پنجره با ديوار.

اولين گام در درزبندى منازل يافتن سوراخ ها، شكاف ها 
و ترك هايى است كه نياز به درزبندى دارند كارشناسان 
راه ساده اى را براى خانوارها جهت يافتن نشت داخلى 
ــتمالى را بين دو  ــه دس ــد و آن اينك ــنهاد مى كنن پيش
ــته و در اطراف بگردانند،  دستمال  ــت نگاه داش انگش
ــان خواهد داد.عالوه بر  محل ورزيدن باد را به آنها نش
اين براى درزگيرى در و پنجره، بين ديوار و قاب پنجره 
ــتاندارد مى توان از بتونه يا فوم تزريقى استفاده  غير اس
ــتن دريچه ها و انتخاب پرده  كرد. نكته ديگر اينكه بس

ــه يا ضخيم براى پنجره ها در خالل ماه هاى  اى دوالي
سرد، عالوه بر كاهش تلفات انرژى بين داخل و خارج 
ــاختمان، از نفوذ هواى سرد به داخل به ميزان قابل  س
توجهى مى كاهد.البته در صورت استفاده از پنجره هاى 
ــى درزها و  ــاب upvc تمام ــتاندارد با ق دوجداره اس
شكاف ها از بين رفته و تلفات انرژى به حداقل مى رسد.
ــود؛ همزمان با رسيدن فصل پاييز و سرما  يادآور مى ش
ــتان هاى سردسير و شمالى كشور تأمين  به ويژه در اس
ــائلى است كه خانوارها با آن  گرمايش از مهمترين مس
ــراى قانون هدفمندى  ــوى ديگر با اج ــد. از س مواجهن
ــن گرمايش و  ــاى تأمي ــت هزينه ه ــا، مديري يارانه ه
مصرف انرژى خانوار بيش از پيش اهميت يافته است.
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پنجره اخبار 

پتانسيل هاى تأمين برق در زمان  اوج مصرف شناسايي مي شود

دولتى ها الگوى مناسب مصرف را رعايت كنند

صرفه جويى انرژى الكتريكى مصرفى در ساختمان هاى ادارى

ــع نيروى  ــركت توزي ــتركين ش ــات مش ــاون خدم مع
ــيل هاى مختلف  ــايى پتانس ــرق تهران بزرگ، شناس ب
ــه منظور  ــرف برق ب ــان اوج مص ــرق در زم ــن ب تأمي
ــب به هنگام در تأمين برق مطمئن در  ــتفاده مناس اس
ــرورى خواند. به گزارش روابط  ــاعات پيك بار را ض س
ــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ، دكتر  عمومى ش
عبداالمير ياقوتى در سمينار مديريت مصرف برق ويژه 

ــزوم برنامه ريزى  ــتركان صنعتى ضمن تأكيد بر ل مش
صنايع در زمان اوج مصرف اظهار داشت: برنامه ريزى 
تأمين برق در ساعات پيك بار با توجه به تأثير عوامل 
مختلف بسيار پيچيده است كه شناسايى پتانسيل هاى 
ــان اوج مصرف و همچنين  ــف تأمين برق در زم مختل
ــمت بارو  ــخگويى س ــردن روش هاى پاس ــى ك اجراي
مديريت مصرف و قطع برق از جمله عواملى است كه 
ــخگويى بار مى طلبد. همكارى صنايع را در قالب پاس

ــاره به همكارى صنايع در تأمين برق افزود:  وى با اش
ــت با توجه به همكارى  شركت توزيع برق موظف اس
ــتورالعمل؛ پاداش  ــق دس ــار مطاب ــك ب ــع در پي صناي
ــتفاده از  ــن زمينه اس ــا داده و در اي ــكارى به آنه هم
ــود تأمين- كاهش  ــتانى- مولدهاى خ تعطيالت تابس
ــى از بار غير ضرورى در پيك بار و جابجايى بار  بخش
ــتبر اساس  از اقدامات موثر براى همكارى در پيك اس
ــدس عليرضا  ــمينار مهن ــن گزارش در ادامه اين س اي
ــركت  ــدى يزد، مديركل دفتر مديريت مصرف ش احم
توانير ضمن ارائه گزارشى در خصوص اقدامات شركت 

توانير بمنظور كاهش پيك بار و جمع آورى المپ هاى 
پرمصرف در سطح كشور گفت: صنعت برق براى تأمين 
ــى الزم را دارد و با مديريت مصرف  ــرق پايدار آمادگ ب
برق بويژه همكارى مشتركان صنعتى بايد تالش كنيم.
ــرورى خواندن موضوع  ــدى يزدى با ض مهندس احم
ترويج و اشاعه فرهنگ صرفه جويى و انتخاب مديران 
انرژى در صنايع تهران و همچنين برگزارى دوره هاى 
ــتاى شناسايى  آموزش مديريت مصرف انرژى در راس
ــش مصرف برق،  ــاى اثربخش بمنظور كاه راهكاره
ــراى برنامه تعطيالت و  ــح كرد: همكارى در اج تصري
تعميرات ساليانه صنايع، مديريت بار و استفاده از تعرفه 
ــاعات  ــاعات پيك، بهره گيرى از تخفيف س مخفف س
كم بارى، انتخاب گزينه مناسب در تعرفه ها، بهره مندى 
ــراردادى و  ــت ديماند ق ــش موق ــه جمعه،كاه از تعرف
ــدت انرژى  ــه به ضريب فصل و مميزى تقليل ش توج
ــت . ــه از مهمترين عوامل مديريت انرژى اس كارخان

ــابا) از  ــازمان بهره ورى انرژى ايران(س مدير عامل س
ــت الگوى  ــم خواس ــى ه ــازمان هاى دولت ادارات و س
ــب مصرف را در واحدهاى مربوطه رعايت كنند. مناس
سعيد مهذب ترابى با اشاره به فرارسيدن پيك مصرف 
ــف خانگى و  ــت: بخش هاى مختل ــرژى اظهار داش ان
ــارى همكارى خوبى در مديريت مصرف انرژى در  تج
ــته اند و حتى در بخش هاى عمومى  پيك مصرف داش

ــا بيان اين  ــش مصرف بوده ايم. وى ب ــاهد كاه هم ش
ــازمان ها و ادارات دولتى هم بايد الگوى مناسب  كه، س
ــد: به ازاى هر  مصرف انرژى را رعايت كنند، يادآور ش
يك درجه خنك تر شدن دماى هوا مصرف انرژى پنج 
ــازمان  ــد افزايش مى يابد. به گفته مدير عامل س درص
بهره ورى انرژى ايران، دماى مناسب اتاق هاى ادارات 
بايد بين 24 تا 26 درجه باشد. وى اضافه كرد: همچنين 
در استان هايى كه امكان دارد، بايد ساعات كار را جلوتر 
ــند تا انرژى كمترى مصرف شود. مهذب ترابى با  بكش
ــرژى در ايران دو برابر  ــدت مصرف ان بيان اين كه، ش
دنيا است، اضافه كرد: بر اساس سياست هاى ابالغى تا 
پايان برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژى بايد به 
دو سوم وضعيت موجود و تا پايان برنامه ششم به يك 
ــد. وى در عين حال گفت: با  دوم وضعيت موجود برس
ــيتى در كشور  اجراى قانون هدفمندى يارانه ها حساس
ــود و در نهايت  به وجود  آمده تا مصرف انرژى كمتر ش
ــدت مصرف انرژى به ميانگين معيارهاى دنيا برسد.  ش
ــان كرد: در سال گذشته اغلب  مهذب ترابى خاطر نش

ــدات يخچال فريزر داراى رتبه هاى كمتر از A و  تولي
ــمت  ــد، اما در حال حاضر توليدكنندگان به س B بودن
ــب  ــد لوازمى مى روند كه داراى رتبه انرژى مناس تولي
ــهيالتى كه در  ــند. وى همچنين در خصوص تس باش
ــود، گفت: بر  ــه توليدكنندگان داده مى ش ــن زمينه ب اي
ــهيالت، كار گروهى  ــود تس ــون يارانه س ــاس قان اس
ــت كه وزارت نيرو دبير آن است و  ــده اس ــكيل ش تش
ــزر و كولرهاى آبى  ــى توليدكنندگان يخچال فري تمام
ــش بدهند،  ــان را افزاي ــرژى محصوالتش ــه رتبه ان ك
ــن دريافت  ــره پايي ــورت وام با به ــه ص ــهيالت ب تس
ــاره به اين كه، اين منابع  ــد. مهذب ترابى با اش مى كنن
ــار وزارت نيرو به توليدكنندگان  از محل وجوه در اختي
پرداخت مى شود اضافه كرد: در حال حاضر تقريبا تمام 
شركت هاى توليد كننده يخچال فريزير از اين امكانات 
ــك ميليون يخچال تحت  ــتفاده مى كنند و توليد ي اس
ــازى مصرف انرژى قرار گرفته است. ــش بهينه س پوش

ــاده بهينه سازى مصرف انرژى  با اجراى راهكارهاى س
در ساختمان هاى ادارى، امكان صرفه جويى در مصرف 
ــترس قرار  ــاى مرتبط به آن در دس ــرژى و هزينه ه ان
ــتاى پيگيرى اجراى  مى گيرد. به گزارش ايرنا، در راس
ــت جمهورى در خصوص  ــنامه معاون اول رياس بخش
ــاختمان هاى دولتى و ادارى،  كاهش مصرف انرژى س
ــاختمان هاى شركت توزيع  62 ساختمان كه عمدتًا س

ــتاندارى ها بودند، در سراسر  نيروى برق استان ها و اس
كشور مورد مطالعه و مميزى انرژى قرار گرفتند. بنابراين 
ــازى  ــه راهكارهاى موثر در بهينه س ــزارش، از جمل گ
ــاختمان هاى مذكور،  ــرژى در س ــش مصرف ان و كاه
مى توان به مواردى همچون، اصالح سيستم روشنايى 
ــنت معمولى با نوع  ــامل تعويض المپ هاى فلورس ش
ــت الكترونيكى به  ــان باال، جايگزينى باالس T8 راندم

جاى باالست هاى مغناطيسى و استفاده از حسگرهاى 
ــرل مركزى و  ــمند كنت ــور افراد و تابلوهاى هوش حض
ــاره كرد. اين گزارش مى افزايد: مديران  محلى و ... اش
ــاختمان هاى عمومى- ادارى مى توانند با  و كاركنان س
ــازى  ــل فرم هاى خود اظهارى با فرآيند بهينه س تكمي
ــه كار ببرند. ــنا گردند و ب ــرژى آش ــى مصرف ان عمل
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 همه كنتورهاي برق كشور تا سال 95 هوشمند مى شود

تداوم بهينه سازى مصرف انرژى ضرورى است

ــابا)  ــره ورى انرژى ايران (س ــازمان به ــل س مديرعام
ــرى ملى  ــمند اندازه گي ــامانه هوش ــت: طرح فراس گف
ــا اجراى  ــود. ب ــال 1395 اجرايى مى ش ــام)  تا س (فه
ــتركين در  ــرق مش ــى كنتورهاى ب ــرح تمام ــن ط اي

ــمند مجهز خواهد شد. ــر كشور به سيستم هوش سراس
ــايش  ــم گش ــعيد مهذب ترابى در مراس ــدس س  مهن
ــبكه هاى الكتريكى هوشمند  دومين كنفرانس ملى ش
ــگاه اميركبير افزود: سيستم هاى اندازه گيرى  در دانش
هوشمند (AMI) يك سيستم يكپارچه است و شامل 
ــخت و نرم افزار، شبكه و بسته مخابراتى  بخش هاى س
ــتم اطالعاتى مانند مصرف، نياز،  ــت. در اين سيس اس
ــورت نزديك  ــات ديگر به ص ــان و اطالع ــاژ جري ولت
ــده، دريافت  ــرف كنن ــمت مص ــان واقعى از س به زم
ــود. وى اظهار داشت: اين سيستم با ايجاد بستر  مى ش
ــه قابليت قرائت، پيكربندى، نظارت  مخابراتى دو طرف
ــع آورى، مديريت،  ــا، جم ــرل از راه دور كنتوره و كنت
ــده را  ــع آورى ش ــات جم ــل اطالع ــردازش و تحلي پ
ــاى الزم را توليد مى كند. ــا و گزارش ه دارد و گرافه

ــد : ارتقا و توسعه كارايى انرژى  مهذب ترابى يادآور ش
ــازمان بهره ورى انرژى ايران (سابا)  از ماموريت هاى س
است و رويكرد اين سازمان كاهش 10 درصدى مصرف 

ــت. وى فرهنگ سازى، آموزش و  ــور اس انرژى در كش
اطالع رسانى در مورد بهينه سازى در مصرف و تقاضاى 
انرژى، مديريت و برنامه ريزى شبكه هاى هوشمند را از 
جمله اقدامات و ماموريت هاى سابا معرفى كرد. مهذب 
ــمندانه  ــدوارى كرد كه با حركت هوش ــى ابراز امي تراب
ــمند الكتريكى، در 5 سال  به سوى سيستم هاى هوش
ــازى  ــور هوشمندس ــده تمامى كنتورهاى برق كش آين
ــازمان بهره ورى انرژى از اجراى  ــود. مديرعامل س ش
ــازى انرژى در پنج منطقه  مرحله اول طرح هوشمند س
ــهد خبر  ــهر، اهواز و مش ــرز، زنجان، بوش ــران، الب ته
ــترك به  ــن طرح يك ميليون مش ــت : در اي داد و گف
ــال 92  ــرار مى گيرند و اميدوارم تا س ــوان هدف ق عن
ــود. به گفته  ــتركين اجرا ش اين طرح براى تمامى مش
ــى از اجراى  ــى صرفه جويى اقتصادى ناش مهذب تراب
ــبكه در صنعت 25 درصد، خانگى و  هوشمند سازى ش
ــت. ــاختمان 30 درصد و حمل و نقل 25 درصد اس س

معاون هماهنگى توزيع توانير گفت: تداوم بهينه سازى 
ــدس غالمرضا  ــت. مهن ــرژى ضرورى اس ــرف ان مص
ــركت هاى  خوش خلق در گردهمايى مديران عامل ش
توزيع نيروى برق مركز كشور كه با محوريت «كاهش 
ــوى مصرف  ــداوم اصالح الگ ــتان، ت ــار تابس ــك ب پي
ــد،  ــات «در اراك برگزار ش ــش تلف ــتركين و كاه مش
ــام كاركنان و  ــب افزود: با تالش تم ــا بيان اين مطل ب
ــته مردم، صنعت برق در انجام وظايف  همراهى شايس
ــال گذشته موفق بود. مهندس خوش خلق  خود طى س
با بيان اينكه شركت هاى توزيع بايد با اطالع رسانى و 
فرهنگ سازى نسبت به افزايش پرداخت غيرحضورى 
ــهولت  ــزود: با توجه به س ــتركان تالش كنند، اف مش
پرداخت قبوض برق از سوى مشتركين از طريق تلفن 
ثابت يا سيار وهمچنين از طريق اينترنت ودستگاه هاى 
عابر بانك موجب سرعت وسهولت در پرداخت،كاهش 
ــت، افزايش ضريب  ــه بانك ها واتالف وق مراجعات ب

ــتركين  ــت مش ــرى پرداخ ــت رهگي ــان، قابلي اطمين
ــته برق مشتركين مى شود. وجلوگيرى از قطع ناخواس

ــه كاهش پيك روز  ــدس خوش خلق با بيان اينك مهن
ــتان براى شركت هاى توزيع برق كشور داراى  در تابس
ــت: در بخش كاهش پيك،  ــت، گف اهميت ويژه اى اس
كاهش تلفات و ساير فعاليت هاى بخش توزيع اقدامات 
بايد هدفمند شود. وى اظهار كرد: كار جمعى و مشاركتى 
در امر صرفه جويى و اصالح الگوى مصرف برق نقش 
حياتى را براى تحقق اهداف كشور در زمينه شكوفايى 
ــركت هاى  ــادى در بردارد. وى گفت: مديران ش اقتص
توزيع برق بايد ضمن هماهنگى با شوراى ادارى استان 
ــازى مصرف انرژى برق را به طور جد  مسائل بهينه س
پيگيرى كنند و باتشويق ادارت برتر زمينه انگيزه بيشتر 
ــازند. ــرف برق ادارات را فراهم س ــراى مديريت مص ب

ــاره به  ــركت توانير با اش ــى توزيع ش ــاون هماهنگ مع
ــات مقام معظم رهبرى در زمينه تداوم اصالح  فرمايش

الگوى مصرف برق گفت: بعد 
ــدى يارانه ها به طور  از هدفمن
ــور از لحاظ  ــط در كش متوس
ــد  ــدود 10 درص ــرف ح مص
ــتيم  ــى انرژى داش صرفه جوي
كه اميدواريم با شروع مرحله 
ــا  ــدى يارانه ه ــد هدفمن جدي
همكارى بين مردم و صنعت 
ــتاى  برق ادامه يابد و در راس
انرژى  ــمند  ارزش حفظ ذخاير 
گام هاى بلندى برداشته شود.

ــركت توانير در ادامه ارتقاى  معاون هماهنگى توزيع ش
ــت مردم و كاهش قيمت  كيفيت خدمات، جلب رضاي
ــده انرژى را از مهمترين استراتژى هاى صنعت  تمام ش
ــى از همكارى مردم در  ــوان كرد. او با قدردان برق عن
ــان كرد: در تابستان گذشته  مديريت مصرف خاطرنش
ــاى توليد،  ــه در بخش ه ــاى صورت گرفت با تالش ه
ــت سرگذاشته ايم  ــرايط خوبى را پش انتقال و توزيع ش
ــد. معاون  و انرژى برق بدون هيچ محدويتى عرضه ش
ــاخت  ــرق توانير گفت: برق زيرس ــى توزيع ب هماهنگ
ــت كه  ــور اس ــكوفايى اقتصاد كش ــعه و ش اصلى توس
ــت به اين مقوله با مصرف بهنيه انرژى توجه  الزم اس
ــود تا قيمت توليدات داخلى با قيمت مناسب  جدى ش
ــود.مهندس خوش خلق گفت : بايد  به مردم عرضه ش
ــد را به گونه اى انجام داد كه  برنامه ريزى هاى هدف من
ــير  ــود بلكه روند س ــش مصرف نه تنها عادت نش افزاي
نزولى خود تا سطح مصرف بهينه و مطلوب را طى كند.
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پنجره اخبار 

چشم انداز بازار مسكن از نگاه آقاي وزير

مسكن ويژه بر قيمت تأثير ندارد  ( نظر كارشناس)

ــكن،  ــت حمايت از توليد و عرضه مس ــا اتخاذ سياس ب
ــكن در كشور در سال 1389 شكسته  ركورد توليد مس
ــد و در شرايطى كه بيشترين تعداد ازدواج نسبت به  ش
سال هاى گذشته صورت پذيرفت، تعداد واحد مسكونى 
ــت.دوران  ــداد متقاضيان فراتر رفته اس ــدى از تع تولي
كنونى، دوران ساخت كشور، تالش و مجاهدت است. 
بايد به مباحث استراتژيك كشور بپردازيم و وزارت راه 
ــازى شرق را به غرب و شمال را به جنوب از  و شهرس
ــل متصل كند. حوزه  ــق راه، بزرگراه،  آزادراه و ري طري
راه و مسكن حجم 35 درصدى در اقتصاد كشور دارد، 
ــت كه كارها را با جديت پيگيرى  پس بر ما واجب اس
ــردى  ــازى در برنامه راهب ــم. وزارت راه و شهرس كني
ــاى نيمه تمام و حركتى  ــريع در اتمام پروژه ه خود، تس
ــعه زيرساخت هاى  جهاد گونه همراه با ايثار را در توس
ــت. اس داده  ــرار  ق ــور  ام ــرلوحه  س ــل  ونق ــل  حم
ــكن مهر در اواخر سال  ــدن پروژه هاى مس با فعال ش
ــتقيم و  ــتغال مس ــور، زمينه اش ــطح كش 1388 در س
ــتقيم ميليون ها ايرانى فراهم شد و چرخ توليد  غيرمس
ــته به  ــرعتى چندبرابر گذش ــاختمانى با س ــح س مصال
ــد. با فروش توليدات صنايع داخلى، رونق  حركت درآم
ــاختمان  ــته به صنعت س قابل توجهى در صنايع وابس
ــت از توليد و عرضه  ــت حماي پديد  آمد.با اتخاذ سياس
ــكن در كشور در سال 1389  ــكن،ركورد توليد مس مس
ــرايطى كه بيشترين تعداد ازدواج  ــته شد و در ش شكس

ــور نسبت به سال هاى گذشته صورت پذيرفت،  در كش
ــكونى توليدى كشوراز تعداد متقاضيان  تعداد واحد مس
ــى از نياز  ــا صورت گرفته) فراتر رفته و بخش (ازدواج ه
ــنوات قبل را نيز جبران كرد. در  ــته مسكن در س انباش
ــاختمان  ــتغال نيز احداث هر 69 متر مربع س حوزه اش
ــتقيم مى شود و  ــغلى مس موجب ايجاد يك فرصت ش
ــعتى  ــكونى با وس احداث حدود 1،5 ميليون واحد مس
ــب تثبيت  ــع موج ــر مرب ــون مت ــدود 150 ميلي در ح
ــاغل در اين بخش  ــغل براى 2/2 ميليون ايرانى ش ش
ــته صنعتى  ــده و بيش از 120 رش ــتقيم ش به طور مس
ــت. همچنين  ــيده اس ــش صنعت را رونق بخش در بخ
ــد توفيقات  ــال 1390 نيز مؤي ــمارى س ــج سرش نتاي
ــت.آمار متوسط توليد واحد مسكونى  بخش مسكن اس
ــاليانه حدوداً  ــال 1375 تا 1385 بيانگر توليد س در س
ــال ها است، حال  ــكونى در اين س 500هزار واحد مس
آن كه رقم متوسط توليد طى سال هاى1385 تا 1390 
ــاليانه حدود يك ميليون واحد مسكونى بوده است.  س
در طى سال هاى85 تا 90 مجموعًا چهار ميليون و 120 
هزار واحد مسكونى در كشور در قالب طرح مسكن مهر 
در دست احداث بوده است كه از اين ميزان يك ميليون 
و 870 هزار واحد مسكونى سهم روستاها و دو ميليون 
ــهرها بوده است. ــكونى سهم ش و 250 هزارواحد مس

ــت احداث تا پايان  ــكونى در دس از اين تعداد واحد مس
سال 1390 مجموعًا 400 هزار واحد مسكونى شهرى 

ــكونى روستايى به  و يك ميليون و 370 هزار واحد مس
بهره بردارى رسيده و در سال 1391 نيز به حول و قوه 
ــكونى شهرى  الهى يك ميليون و200 هزار واحد مس
ــتايى به بهره بردارى  ــكونى روس و 300هزار واحد مس
ــيد و ان شاء اهللا در سال 1392 نيز 650 هزار  خواهد رس
ــكونى  ــهرى و 200 هزار واحد مس ــكونى ش واحد مس
ــد. ــور تقديم خواهد ش ــردم عزيز كش ــتايى به م روس
ــكونى در قالب  ــد مس ــداد واح ــت اين تع ــى اس بديه
ــوى  ــك و تعاونى از س ــاله، خودمال ــاى 99 س طرح ه
ــكن و عمومًا  ــازندگان حرفه اى مس ــازان و س انبوه س
ــكن  ــهيالت مس ــتفاده از تس به روش صنعتى و با اس
ــكونى احداثى توسط  ــده و واحدهاى مس مهرتوليد ش
ــهيالت  ــى به جز تس ــا منابع مال ــش خصوصى ب بخ
ــده است. اين آمار  ــكن مهر در اين آمار اعالم نش مس
ــدود 27 درصداز  ــال 1392 ح ــان مى دهد كه تا س نش
ــكونى موجود در كشور در سال هاى  كل واحدهاى مس
ــش تصويب طرح  ــت. افزاي ــده اس 85 تا 90 توليد ش
ــال 84 به 205 شهر  ــهر در س ــهرى از 80 ش جامع ش
ــره  ــاليانه)، به ــد رشدس ــت درص ــال 90 (دويس در س
ــا 6500 تخت  ــتانى ب ــروژه بيمارس ــردارى از 90 پ ب
ــتر از عملكرد دو  ــال اخير (65درصد بيش طى هفت س
ــت. ــين) عملكرد دولت هاى نهم و دهم اس دولت  پيش

مهندس علي نيكزاد

ــتان تهران  ــازان اس عضو هيأت مديره انجمن انبوه س
معتقد است مسكن ويژه تهران در كاهش قيمت زمين 
و ملك تأثير ندارد و با توجه به صاحبخانه كردن بخشي 
ــن و اجاره را كاهش  ــتأجران مي تواند قيمت ره از مس
دهد. سعيد آسويار با اشاره به اظهارات مسئوالن مبني 
ــكن در مناطقي كه مسكن ويژه  بر كاهش قيمت مس
ــود، گفت: به چيزي به عنوان  تهران در آن اجرا مي ش
كاهش قيمت در پايتخت معتقد نيستم.وي تأكيد كرد: 
ساخت مسكن ويژه تهران در مناطقي از اين شهر تنها 
به متعادل ساختن قيمت مسكن كمك كرده و از جهش 
قيمت زمين و مسكن جلوگيري مي كند. آسويار با بيان 
اصطالحي رايج بين فعاالن حوزه   مسكن كه مي گويند 
ــت»، يعني با كوچك ترين اتفاقي  «قيمت روي فنر اس
ــت  ــدن به انتخابات رياس باال مي رود، گفت: نزديك ش
ــال و قيمت  ــه  دوم س ــتن در نيم ــوري، قرار داش جمه
ــد باعث باال رفتن  ــتند كه مي توانن دالر از عواملي هس
مسكن شوند ضمن آنكه پس از آرام گرفتن قيمت دالر 
ــكن هويدا مي شود. وي  تازه عواقب آن در بخش مس
ــن اظهار كرد: در حال حاضر ملك هاي موجود  هم چني
ــاخته شده اند كه با  ــوند با مصالحي س كه معامله مي ش
قيمت گذشته تهيه شده است. به طور مثال ميلگرد هر 
ــت، اما با افزايش  ــو 800 تا 1000 تومان بوده اس كيل

قيمت مصالح ساختمان هايي كه در حال حاضر ساخته 
ــوند در آينده با قيمتي باالتر به فروش مي رسند. مي ش

عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان استان تهران در 
ــش كه آيا هزينه  700 هزار تومان براي  پاسخ به پرس
ــاخت هر مترمربع از مسكن ويژه تهران در تهرانسر  س
ــت يا خير؟ گفت: مسكن ويژه در تهرانسر  منطقي اس
در كالس ساخت وساز شهري است و با ساختمان هاي 
حاشيه  شهر و مجتمع هايي مثل مسكن مهر تفاوت دارد. 
ــازندگان مسكن ويژه تهران  آسويار تأكيد كرد: اگر س
بتوانند با متري 700 هزار تومان اين پروژه را بسازند با 
قيمت ساخت و هزينه هاي موجود سربه سر خواهد بود.

ــران نيز گفت:  ــكن ويژه ته ــاط مس وي در مورد اقس
ــت دالر فعلي 33 هزار دالر  ــون تومان با قيم 80 ميلي
ــود و با اين پول در هيچ پايتختي در كشور هاي  مي ش
ــكني مناسب تهيه كرد. ــطح ايران نمي توان مس هم س

ــتان تهران  ــازان اس عضو هيات مديره انجمن انبوه س
ــون توماني مربوط به  ــاط 20 ميلي ــا بيان اين كه اقس ب
ــبه  تورم آن را  ــت و دولت بدون محاس قيمت زمين اس
ــت، گفت: در اين طرح  ــاز گذاشته اس در اختيار انبوه س
ــت مردم با وزارت  ــرح تمليك اس كه نوعي اجاره به ش
ــكن مشاركت كردند. ــازي در ساخت مس راه و شهرس

ــويار هم چنين ادامه داد: در مسكن ويژه مردم پول  آس

ساخت را مي دهند، دولت سهم آورده اش را در دو سال 
ــاز به عنوان كاتاليزور و پيوند دهنده   مي گيرد و انبوه س
ــه هزينه اي صرف  ــل مي كند بدون اين ك ــن دو عم اي
ــكار خواهد بود.  ــوان پيمان ــا به عن ــد و تنه كرده باش
ــاركت براي  ــكن مهر مش در صورتي كه در طرح مس
ساخت بين بانك و وزارت راه انجام مي شود.وي تأكيد 
ــكن ويژه تهران در صورت تثبيت شدن  كرد: طرح مس
ــط ارگان هاي  ــب توس مي تواند به عنوان الگويي مناس
ــه زمين هايي كه در  ــود به گونه اي ك ــتفاده ش ديگر اس
ــيوه  ــكن با همين ش ــاخت مس تهران دارند را براي س
ــازان  ــتفاده كنند.عضو هيأت مديره انجمن انبوه س اس
ــاط ماهانه كمتر از يك  ــتان تهران با توجه به اقس اس
ــكن ويژه گفت: يك ميليون تومان  ميليون تومان مس
ــال هاي بعد  ــن ارزش را دارد و در س ــال اول اي در س
ــت مي دهد و  ــورم ارزش خود را از دس ــه ت ــا توجه ب ب
ــاري براي  ــال هاي پاياني پرداخت هيچ گونه فش در س
ــاره  ــويار با اش پرداخت به صاحبخانه وارد نمي كند. آس
ــتفاده احتمالي از  ــاره سوء اس ــه صحبت هايي كه درب ب
ــرايط  ــود دارد، گفت: با توجه به ش ــژه وج ــكن وي مس
ــده براي صاحبان خانه احتمال سوء استفاده  گذاشته ش
ــري وجود ندارد، زيرا تنها صاحبان خانه  براي هيچ قش
ــتفاده كنند. ــكن اس ــتند كه مي توانند از اين مس هس
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تسهيالت دولتي مي گيرند؛ آپارتمان هاى بى كيفيت مي سازند

 تشديد برخورد با مهندسان ناظر متخلف  

 مالكان با حقوق خود آشنا نيستند

ــازى در  در حالى دولت هزينه هاى زيادى را بابت نوس
ــوده مى پردازد كه كارشناسان معتقدند  بافت هاى فرس
ــده است كه آپارتمان هاى  عدم كيفى سازى موجب ش
ــال آينده به تعميرات اساسى  ــاز در ايران تا 10 س نوس
ــند. به گزارش مهر، بازار ساخت و ساز  ــته باش نياز داش
ــن روزها داغ  ــهر تهران اي ــكونى در ش واحدهاى مس
ــود ندارد كه در آن،  ــت، تقريبا كوچه و خيابانى وج اس
ــد و اغلب خانه هاى  ــازى وجود نداشته باش آپارتمان س
ــاى خود را به  ــهر ج ــى به خصوص در مراكز ش قديم
ــهيالت دولت در  ــاز مى دهند. تس ــاى نوس آپارتمان ه
ــكن در اين  ــوده و افزايش قيمت مس حوزه بافت فرس
ــال از عواملى به شمار مى رود كه منجر به استقبال  س
سازندگان و مالكان براى ساخت و ساز شده است، زيرا 
يك مالك مى تواند با صرف هزينه اى كه به اندازه يك 
ــل دو آپارتمان  ــود، صاحب حداق واحد آپارتمان مى ش
باشد، بنابراين اغلب مالكان سعى دارند كه به اصطالح 
خانه هاى خود را بكوبند و آپارتمان بسازند. اما موضوع 
اين است كه ساخت و ساز در بافت هاى فرسوده چقدر 
با كيفيت و نظارت ساخته مى شود و رقم هاى هنگفتى 
كه دولت براى نوسازى در اين بافت ها تاكنون پرداخته 
ــال ديگر شهر را در برابر حوادث بيمه  است، تا چند س

ــاختمان، عمر مفيد  ــان صنعت س خواهد كرد.كارشناس
ــال عنوان  ــور را 10 س ــاز در كش ــاختمان هاى نوس س

ــازى  ــد و معتقدند كه اغلب آپارتمان هاى نوس مى كنن
ــال ديگر نياز به  ــوند، 10 س ــاخته مى ش كه امروزه س
تعميرات و بازسازى اساسى دارند و به ندرت مى توانند 
ــند. ــته باش ــى مقاومت داش ــوادث طبيع ــل ح در مقاب
ــاختمان ها در تهران   حوادثى كه هنگام گود بردارى س
اتفاق مى افتد هم از موضوعاتى است كه مى تواند نقش 
ــاخت و سازهاى تهران نشان  كمرنگ نظارت را بر س
ــئول، ديگرى را  ــد و گرچه هريك از نهادهاى مس ده
ــوز هم كار  ــالم مى كند اما هن ــر اين حوادث اع مقص
اساسى در اين خصوص انجام نشده است. سازمان نظام 
ــور در جريان آخرين حادثه اى كه ناشى  مهندسى كش
از گودبردارى نادرست در شهر تهران بود كه منجر به 
ــته شدن يك نفر هم شده بود، اعالم كرد انتخاب  كش
ــت؛ بنابراين  ــان ناظر برعهده شهردارى ها اس مهندس
ــر عملكرد يك  ــى نمى تواند ب ــازمان نظام مهندس س
ــته باشد. اين موضوع موجب شد  مهندس، نظارت داش
ــهردارى براى واگذارى دوباره مسئوليت انتخاب  كه ش
مهندسان ناظر جلساتى را برگزار كند كه سرانجام اين 
ــا موضوع نظارت بر  ــورد موافقت قرار گرفت ام امر م
ــت كه بايد به صورت جدى  كيفيت يكى از عواملى اس
از سوى سازمان نظام مهندسى ساختمان پيگيرى شود.

 در اين خصوص رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ــاخت  ــور با اعالم اينكه برخورد با متخلفان در س كش
ــديد شده است،  ــازها به ويژه در استان تهران تش  وس
ــئول از جمله شوراى انتظامى  ــتگاه هاى مس گفت: دس
ــتگاه هاى قضايى اين  ــى ساختمان و دس نظام مهندس
موضوع را با جديت پيگيرى مى كنند و اجازه نمى دهند 
ــط افراد و  ــتاندارد توس ــاى غيراس ــا انجام فعاليت ه ب
دستگاه هاى مختلف، تخطى از مقررات صورت بگيرد. 
سيد مهدى هاشمى افزود: برخورد با متخلفان به ويژه 
ــترين  ــديد كرده ايم، زيرا بيش ــتان تهران را تش در اس

ــاختمان و  ــور در بخش س ــى از كار در كش تلفات ناش
ــر گودبردارى هاى  ــترين تلفات در اين حوزه بر اث بيش
غير استاندارد است. وى با اشاره به اجرايى شدن قانون 
ــاى اجرايى  ــاختمان و آيين نامه ه ــى س ــام مهندس نظ
ــن قوانين  ــال از تصويب اي ــت: 16 س آن، اظهار داش
ــترك  ــك كارگروه مش ــده كه ي ــذرد و مقرر ش مى گ
ــازى  ــده از وزارت راه و شهرس ــه نماين ــور س ــا حض ب
ــكيل  ــى تش ــازمان نظام مهندس ــه نماينده از س و س
ــرى قرار گيرد. ــود تا اين قوانين دوباره مورد بازنگ ش

ــركت عمران   همچنين مجيد كيان پور مديرعامل ش
ــهرى ايران هم در اين باره به خبرنگار  ــازى ش و بهس
ــت كه بايد مالكان از  مهر، گفت: كيفيت موضوعى اس
مهندسان درخواست كنند و آنها هستند كه بايد با حق 
ــند. وى افزود: نظام مهندسى  ــنا باش و حقوق خود آش
ــكل جدى وارد شده است  هر جايى كه نياز بوده به ش

ــاخت و سازى مشكل باشد به شدت با آن  و اگر در س
برخورد مى كند ضمن آنكه بهترين ساخت و سازها هم 
ــود. معاون وزير  ــوى نظام مهندسى تأييد ش بايد از س
ــا زماينكه فقط امضاء  ــازى تصريح كرد: ت راه و شهرس
مهندس ناظر براى مالك اهميت داشته باشد مى تواند 
اتفاق هاى ناگوار هم بيافتد بنابراين در ابتدا بايد مالكان 

ــند. براين اساس، اگر سازمان  ــنا باش با حقوق خود آش
ــته  ــاخت داش ــى نظارت دقيق ترى بر س نظام مهندس
باشد،اجراى برنامه هاى دولت در بافت فرسوده مى تواند 
پاسخگو باشد، در غيراين صورت ساختمان هاى نوساز 
ــل به خانه هاى  ــال آينده دوباره تبدي ــروز تا چند س ام
كلنگى مى شوند كه بايد با صرف هزينه نوسازى شوند.  
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پنجره اخبار 

استان هااخبار پنجره

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان 
ــكوني 28  ــووليت احداث 950 واحد مس گفت: مس
ــرقي به اين استان  ــتاي زلزله زده آذربايجان ش روس
ــه واگذاري  ــت . احمد حاجي زاده، ب ــذار شده اس واگ
ــازي واحد مسكوني 28  ــووليت به سازي و نوس مس
ــرقي به اين استان  ــتاي زلزله زده آذربايجان ش روس
ــماري هاي  ــاس سرش ــرد و افزود: بر اس ــاره ك اش
صورت گرفته در اين حادثه، يك هزار و 500 واحد 
مسكوني خسارت ديده اند كه از اين بين 950 واحد 

ــر نياز به تعمير  ــازي و 550 واحد ديگ نياز به بازس
ــد. به گزارش ايرنا، وي با بيان اينكه واحدهاي  دارن
ــكوني نيازمند تعميرات در اولويت اين بنياد قرار  مس
ــر آواربرداري 920 واحد  ندارد، گفت: تا زمان حاض
ــت . حاجي زاده به عقد  ــكوني به اتمام رسيده اس مس
قرارداد با پيمانكار براي احداث واحدهاي مسكوني 
ــان حاضر پي كني 520  ــاره و اظهار كرد: تا زم اش
ــكوني  واحد و عمليات آرماتور بندي 210 واحد مس
به اتمام رسيده است . مدير كل بنياد مسكن انقالب 
اسالمي استان زنجان، به اتمام بتن ريزي 48 واحد 
ــكلت 15  ــاره كرد و گفت: نصب اس ــكوني اش مس
ــكوني به اتمام  ــقف 10 واحد مس واحد و اجراي س
ــرما در  ــت . وي به زودرس بودن فصل س رسيده اس
ــرد: پيش بيني  ــان ك ــاره و خاطرنش اين منطقه اش
ــل بارندگي عمليات  ــروع فص ــود، نتوان تا ش مي ش
ــاند.  ــكوني را به اتمام رس ــام واحد مس ــي تم اجراي
ــكان اضطراري  ــراي برنامه اس ــي زاده به اج حاج
ــتاييان اين منطقه اشاره كرد و افزود: بر اساس  روس

ــده 12 متري  اين برنامه كانكس هاي عايق بندي ش
براي هر خانواده و 18 متري براي نگهداري احشام 
ــت . مديركل بنياد مسكن انقالب  پيش بيني شده اس
ــتان زنجان، به آماده بودن سكوهاي  ــالمي اس اس
ــتا اشاره كرد و  ــتقرار كانكس ها در اين 28 روس اس
گفت: استقرار اين كانكس ها سريع به اتمام مي رسد 
ــتگاه را  ــك روز مي توان 15 الي 16 دس ــرف ي و ظ
مستقر كرد. وي تأكيد كرد: با وجود پيش بيني هاي 
ــكان اضطراري روستاييان،  صورت گرفته براي اس
ــريع در عمليات  ــبانه روزي براي تس فعاليت هاي ش
ــورت مي گيرد.  ــكوني ص ــاي مس ــي واحده اجراي
حاجي زاده به پرداخت تسهيالت بانكي به روستاييان 
مناطق زلزله زده براي احداث واحد مسكوني اشاره و 
اظهار كرد: 125 ميليون ريال به صورت وام بانكي، 
ــنه و 20 ميليون  ــون ريال وام قرض الحس 15 ميلي
ريال به صورت بالعوض بابت هر واحد و براي هر 
ــد دامي 50 ميليون ريال وام و 30 ميليون ريال  واح

بالعوض پرداخت مي شود.

زنجاني ها براي زلزله زدگان آذربايجان شرقي 950 واحد مسكوني مي سازندزجنان

ــكن مهر بطور همزمان  10 هزار و 122 واحد مس
در سراسر استان تهران اواخر ماه گذشته با حضور 
معاون اول رييس جمهوري افتتاح شد. به گزارش 
ــا، محمدرضا رحيمي  در آيين بهره برداري از  ايرن
اين واحدهاي مسكوني، در مجموعه مسكن مهر  
ضياآباد  اسالم شهر حضور يافت و كليد دو واحد 
ــن به صاحبان آنها  ــكوني را به صورت نمادي مس
ــكوني از اين واحدها  تحويل داد.3 هزار واحد مس
ــامل يك هزار و  ــهر قرار دارد كه ش در اسالمش
ــاله و يك هزار و  ــكن مهر 99 س 500 واحد مس
500 واحد، مسكن خود مالك است.حدود 7 هزار 
ــاير نقاط استان  ــكوني نيز در س و 122 واحد مس
ــازي  ــكن و شهرس تهران قرار دارد.مديركل مس
ــزار واحدي  ــت: پنج ه ــتان تهران اظهار داش اس
مسكن مهر اسالمشهر، هزار و 500 واحد مسكن 

ــكن مهر زمين هاي 99  مهر ضياء آباد اعم ازمس
ــازي بافت هاي فرسوده  ــاله، خودمالكي و نوس س
ــود. رضايي در تشريح  به متقاضيان واگذار مي ش
وضعيت مسكن مهر اسالمشهر گفت: زميني كه 
ــكن مهر اسالمشهر انتخاب شد،  براي پروژه مس
به مساحت 86 هكتار در ضلع جنوبي ميدان الغدير 
ــور آباد واقع شده است .وي ادامه  و ابتداي جاده ش
داد: تمام واحدها در مرحله نازك كاري است كه با 
نصب انشعابات برق، آب و گاز، آماده واگذاري به 
متقاضيان آن خواهد شد. رضايي درباره امكانات 
ــده گفت: در  ــده در مجموعه ياد ش پيش بيني ش
اين مجموعه، ساختمان هاي جانبي نظير مدرسه، 
بيمارستان 400 تختخوابي، مجتمع هاي ورزشي، 
مجتمع هاي تجاري(موقت و دايمي)، فضاي سبز، 
بازارچه و مسجد و از اين قبيل پيش بيني شده كه 
آماده بهره برداري است. وي ادامه داد: در منطقه 
ــه مدرسه ساخته مي شود  ــده در مجموع س ياد ش
ــكن و شهرسازي  ــه را اداره كل مس كه دو مدرس
ــه ديگر را  ــاخت يك مدرس ــران و س ــتان ته اس
ــت . ــازي مدارس بر عهده گرفته اس نيز اداره نوس
ــوده در  ــازي بافت هاي فرس رضايي در مورد نوس
ــش از 40 هزار  ــزود: بي ــتان تهران اف ــطح اس س
ــوده در سطح استان تهران  واحد بافت هاي فرس

ــازي  ــهيالت بانكي در مرحله نوس با گرفتن تس
قرار گرفتند. مدير كل مسكن وشهرسازي استان 
تهران با اشاره به پروژه هاي آماده افتتاح مسكن 
ــزار واحد  ــه زودي 2 ه ــت: همچنين ب مهر، گف
ــهريار و 2 هزار و  ــتان ش ــكن مهر در شهرس مس
88 واحد مسكن مهر در پاكدشت افتتاح مي شود.
ــكن مهر در اسالمشهر  از ويژگي هاي پروژه مس
ــتانداردهاي  ــت كه تمام نكات فني و اس اين اس
ــي از وضعيت  ــت . بخش روز در آن لحاظ شده اس
ــكلت فلزي) به صورت صنعتي  سازه ( بتني و اس
با آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا ساخته مي شود.
ــتفاده از  ــا اس ــازها ب ــاخت و س ــي از س در بخش
ــن با رعايت  ــد از تكنولوژي نوي ــاي جدي قالب ه
ــداره در پروژه  ــا پنجره هاي دو ج نكات ايمني ب
ــتفاده  اسالمشهراس ــتان  شهرس ــر  مه ــكن  مس
ــت . در اين روش حتي جاي كليد و پريز،  شده اس
ــاي آب در قالب  ــور كابل برق و لوله ه محل عب
ــت . در پروژه  ــازي شده اس ديوار پيش بيني و جاس
ــاحت 86 هكتار 61 هكتار  اسالمشهر از كل مس
ــكن مهر است و  ــاختمان هاي مس آن مختص س
ــبز(به ازاي هر واحد  بيش از 11 هكتار فضاي س

22 متر) پيش بيني شده است .

واگذاري 10  هزار و 122 واحد مسكن مهر در استان تهرانتهران
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ــاني به 27 روستاي شهرستان نايين با  طرح گاز رس
ــد. به  ــه ي بالغ بر 135 ميليارد ريال افتتاح ش هزين
ــركت ملي گاز ايران، با افتتاح اين طرح  گزارش ش
ــياه  نايين از  ــزارو 200 خانوار منطقه الي س يك ه
ــدند. براي گاز رساني  نعمت گاز طبيعي بهره مند ش
ــط تغذيه فوالدي،  ــتاها 16 كيلومتر خ به اين روس
ــن و فوالدي و  ــبكه گذاري پلي اتيلي 80كيلومتر ش
ــت . مديرعامل  ــعاب ايجاد و نصب شده اس 800 انش
ــن با بيان  ــتان اصفهان در آين آيي ــركت گاز اس ش

ــت مطلوبي در  ــته فعالي ــال هاي گذش اين كه در س
ــت ،  ــام شده اس ــتايي انج ــاني روس ــش گاز رس بخ
ــهر و روستاي اين  افزود: بيش از يك هزار و 50 ش
ــش گاز طبيعي قرار دارد. مرتضي  ــتان زير پوش اس
ــته بيش از 13  ــال گذش طغياني گفت: در هفت س
ــرمايه گذاري  ــال در اين بخش س ــزار ميليارد ري ه
ــت . شهرستان نايين با 38 هزار نفر جمعيت  شده اس
ــت. ــان واقع اس ــرق اصفه ــري ش در 140 كيلومت

ــركت برق منطقه اي سمنان از تبديل  مديرعامل ش
اين استان به شاهراه انتقال انرژي خبر داد و گفت: 
با بهره برداري از نيروگاه هاي سيكل تركيبي سمنان 

ــتان در زمره توليدكنندگان برق  ــاهرود اين اس و ش
ــن مسلمي در نشست خبري  نيز قرار مي گيرد. حس
ــريح پروژه هاي مهر ماندگار صنعت آب  با هدف تش
ــعه خطوط انتقال  ــتان گفت: با توس ــرق اين اس و ب
ــتان  ــتان و اتصال اين اس 400 كيلوولت در اين اس
به نيروگاه هاي برق در استان هاي خراسان رضوي، 
ــمنان نقش مهمي در پايداري  مازندران و تهران، س
ــاهراه انتقال انرژي  ــبكه ايفا كرده و به عنوان ش ش
ــاخت دو نيروگاه  ــاره به س عمل مي كند. وي با اش
ــت:  ــاهرود گف ــمنان و ش ــي در س ــيكل تركيب س
ــده و با  ــن نيروگاه ها وارد مدار ش ــش گازي اي بخ

ــط مقامات  ــاخت، آماده افتتاح توس اتمام مراحل س
ــلمي با بيان اينكه هر يك از  ــت. مس ــوري اس كش
ــد گازي هر يك با  ــا داراي دو واح ــن نيروگاه ه اي
ــد تركيبي بخار  ــگاوات و يك واح ــت 162م ظرفي
ــت، گفت: براي نيروگاه سمنان تاكنون دو هزار  اس
و 320 ميليارد ريال و براي شاهرود دو هزار و 240 
ــركت  ــت . مديرعامل ش ميليارد ريال هزينه شده اس
ــا ايجاد ثبات الزم  ــمنان گفت: ب برق منطقه اي س
ــاي گازي، مرحله  ــط واحده ــد انرژي توس در تولي
ــود.  تركيبي اين نيروگاه نيز ايجاد و راه اندازي مي ش

ــته با  ــكوني مهر، ماه گذش پنج هزار و 39 واحد مس
حضور علي نيكزاد وزير راه و شهرسازي و جمعي از 
ــووالن استاني و نمايندگان مردم قم در مجلس  مس
ــالمي مورد بهره برداري قرار گرفت. به  ــوراي اس ش
گزارش ايرنا، در اين مراسم كليد يك واحد مسكوني 
بصورت نمادين توسط وزير راه و شهرسازي تحويل 
ــكوني،  ــد. اين واحدهاي مس يكي از متقاضيان ش
شامل سه هزار و 288 واحد مسكن مهر 99 ساله در 

ــهر قم، 514 واحد مسكن مهر 99 ساله در ساير  ش
ــتان قم، 775 واحد مسكن مهر خود  ــهرهاي اس ش
ــكن مهر در بافت فرسوده  مالكين و 462 واحد مس
اين استان مي باشد. زيربناي كل اين واحدها، 529 
ــاخت اين  ــت كه براي س ــزار و 95 متر مربع اس ه
ــده و87  واحدها، 125 ميليارد تومان وام پرداخت ش
ــد كه  ــز آورده متقاضيان مي باش ــارد تومان ني ميلي
ــت هزار و800 نفر اشتغال زايي شده است . براي هش

ــش از پنج  ــذاري بي ــازي از واگ ــر راه و شهرس وزي
ــتان كهگيلويه و  ــر در اس ــكن مه ــزار واحد مس ه
بويراحمد خبر داد و گفت: با برنامه ريزي انجام شده 
ــام 11 هزار واحد  ــت دولت دهم تم ــا پايان فعالي ت
ــتان تكميل و  ــكوني طرح مسكن مهر اين اس مس
ــرايط واگذار خواهد شد. علي  به متقاضيان واجد ش
ــده  نيكزاد به خبرنگاران افزود: با هماهنگي انجام ش
ــكن مهر  ــد از طرح هاي مس ــك هزار واح تعداد ي
ــان بخش بافت  ــه و بويراحمد به متقاضي كهگيلوي
ــد. ــق تحويل خواهد ش ــهري با تواف ــوده ش فرس

ــكن  ــدي مس ــي 80 درص ــرفت فيزيك وي از پيش
ــراز رضايت كرد  ــد اب ــه و بوير احم ــر كهگيلوي مه
ــت تا  ــتان خواس ــن اس ــي اي ــووالن اجراي و از مس
ــاخت ها، مراكز درماني، آموزشي و مساجد در  زيرس
سايت هاي ياد شده سطح استان را با اولويت تكميل 
ــاص 130  ــازي از اختص ــر راه و شهرس ــد. وزي كنن
ميليارد ريال براي تكميل  بيمارستان بزرگ ياسوج  
ــده و  ــي هاي انجام ش خبر داد و تاكيد كرد: با بررس
ــي در حداقل  ــي، اين مركز درمان ــا مبلغ تخصيص ب
زمان ممكن تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.

اصفهان

سمنان

مرکزی

کهگیلویه و
بویراحمد

اصفهان؛ 27 روستاى نايين گازرسانى شدند

سمنان به شاهراه انتقال انرژي در كشور تبديل مي شود

 قم؛ بهره برداري از 5 هزار واحد مسكوني مهر

مسكن مهر كهگيلويه و بويراحمد تا پايان دولت دهم به ايستگاه آخر مي رسد
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پنجره اخبار 

ــرق آذربايجان غربي  ــل مديريت توليد ب مدير عام
ــاخت هاي الزم براي انتقال و  ــت: تمامي زير س گف
ــيكل تركيبي خوي به  ــرق از نيروگاه س صادرات ب
ــيد علي اكبر مطلق  ــد. س ــور فراهم ش خارج ازكش
ــيكل  ــت: خط 400 كيلو ولت نيروگاه س اظهار داش
تركيبي شهرستان خوي آماده بهره برداري است و با 
بهره برداري از اين خط امكان صادرات روزانه 170 
ــود. وي  ــور تركيه فراهم مي ش مگاوات برق به كش
ــن طرح بيش از 250 ميليارد  افزود: براي اجراي اي
ــل مديريت توليد  ــت . مديرعام ريال هزينه شده اس

برق استان خاطرنشان كرد: تمامي زير ساخت هاي 
ــروگاه به خارج  ــادرات برق از اين ني الزم براي ص
ــيكل تركيبي  ــت و نيروگاه س ــور فراهم اس از كش
ــور تنها نيروگاهي است  ــمال غرب كش خوي در ش
ــه تمامي خطوط 132، 400، 230 و 20 كيلو ولت  ك
در آن ايجاد مي شود. مطلق راندمان اين نيروگاه را 
48 درصد اعالم كرد و گفت: هم اينك اين نيروگاه 
ــت. نيروگاه سيكل  ــاهراه صادرات برق ايران اس ش
ــون 350 مگاوات برق توليد  ــي خوي هم اكن تركيب

و به شبكه سراسري برق كشور تحويل مي دهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش 
ــكن انقالب  ــاد مس ــازي و بني وزارت راه و شهرس
ــر و يا كمبودي  ــون هيچ گونه تأخي ــالمي، تاكن اس
ــاختماني براي بازسازي مناطق  در توزيع مصالح س
ــت . مهدي  ــرقي نبوده اس ــان ش ــه زده آذربايج زلزل
ــود را در تأمين  ــزود: تمام تالش خ ــري ، اف غضنف
ــرد، آهن و  ــيمان، ميلگ ــاختماني نظير س مصالح س

فوالد و مايحتاج عمومي و مواد غذايي نظير روغن، 
برنج و نان به كار گرفته و به موقع نسبت به توزيع 
ــدام كرده ايم. وي ادامه  ــا در مناطق زلزله زده اق آنه
ــكوني با سرعت بيشتري  داد: كار احداث اماكن مس
ــد موجود پيش از  ــد مي رود با رون ــه دارد و امي ادام
ــازي اماكن مسكوني به  شروع فصل سرما آماده س

پايان برسد.

ــدن و تجارت و مديرعامل  ــاون وزير صنعت، مع مع
شركت صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي كشور، 
گفت: اراضي بالاستفاده واگذار شده به سرمايه گذاران 
در شهرك هاي صنعتي با پيگيري قانوني پس گرفته 
ــود. فخراله مواليي در گفت و گو با خبرنگاران  مي ش
ــاني كه  ــورد قانوني با تمامي كس ــاره به برخ با اش
ــتند افزود:  ــع مقطعي و موردي هس ــه دنبال مناف ب
ــورت گرفته تمامي  ــاس برنامه ريزي هاي ص بر اس

افراد  به  كه  زمين هايي 
ــت واگذار  فاقد صالحي
گرفته  ــس  پ ــده اند،  ش
ــه پس  ــود. وي ب مي ش
گرفتن يك هزار و 460 
ــن اراضي  ــار از اي هكت
ــده طي 12  ــذار ش واگ
ماه گذشته اشاره كرد و 
يادآور شد: متأسفانه در 
زمان حاضر مي توان در 
بسياري از شهرك هاي 
ــاهد وجود  ــي ش صنعت
ــاي  ــوله ها و زمين ه س
بالاستفاده  شده  واگذار 
ــوند. ــريعتر تعيين تكليف ش ــود كه بايد هر چه س ب

مواليي اين موضوع را ناشي از نبود نظارت مناسب 
ــاهل دانست و اظهار كرد: از اين پس به هيچ  و تس
ــتند،  ــك از افرادي كه داراي صالحيت الزم نيس ي

زمين در شهرك هاي صنعتي واگذار نمي شود.
ــارت بالتكليف  ــت، معدن و تج ــاون وزير صنع مع
ــهرك هاي صنعتي را موجب  بودن اين اراضي در ش

ــت و گفت: در زمان  ــارت به دولت دانس ايجاد خس
ــهرك صنعتي در سطح كشور وجود  حاضر 904 ش
ــه بيش از 26 هزار واحد صنعتي با 600 هزار  دارد ك
ــدن  ــت دارند. وي به 3/5 برابر ش ــاغل فعالي نفر ش
اعتبارات اين شركت طي سال جاري اشاره و خاطر 
ــهرك هاي صنعتي در زمان  ــان كرد: شركت ش نش
ــاخت ها و كيفي  ــترش زيرس ــر دو برنامه گس حاض
ــت كاري خود قرار  ــازي فرآيند توليد را در اولوي س

داده است .
ــاده 158 قانون  ــاس م مواليي با بيان اينكه بر اس
ــركت شهرك هاي صنعتي  ــعه، ش برنامه پنجم توس
ــار واحد هاي  ــاخت هاي الزم را در اختي بايد زير س
ــي قرار دهد افزود: عالوه بر پيگيري اقدامات  صنعت
ــوي ديگر اين  ــراي اين قانون، از س الزم براي اج
شركت در تالش براي افزايش كيفيت محصوالت 
توليد شده در واحد هاي صنعتي مي باشد. مديرعامل 
ــهرك هاي صنعتي  ــك و ش ــع كوچ ــركت صناي ش
كشور، موفقيت در رشد اقتصادي را مستلزم افزايش 
ــت و يادآورشد: از  كيفيت محصوالت توليدي دانس
اين رو طرح گسترش شهرك هاي صنعتي در كشور 

در دستور كار اين شركت قرار ندارد.

آذربايجان
 غربي 

آذربايجان
 شرقی 

آذربايجان غربي؛ آمادگي نيروگاه خوي براي صادرات برق

زلزله زده ها نگران كمبود مصالح ساختماني نباشند

زمين هاي بالاستفاده در شهركهاي صنعتي پس گرفته مي شود
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مديرعامل بنياد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
گفت: بازسازي مناطق زلزله زده كار زمان بري است 
و نبايد كيفيت كار را فداي زمان كرد. پرويز فتاح در 
ــتاي شهرك پايين شهرستان هريس  بازديد از روس
ــاز در فصل زمستان تأكيد  ــتمرار ساخت و س به  اس
كرد و افزود: بازسازي مناطق زلزله زده بايد در فصل 
ــتان نيز ادامه يابد. فرمانده سپاه عاشورا نيز در  زمس
ــاخت هفت هزار واحد دامي توسط  اين بازديد از س

ــداران خبر داد و گفت: واحد هاي دامي به  سپاه پاس
ــركت هاي تحت پوشش  صورت پيش ساخته را ش
ــازند. علي اكبر پورجمشيديان همچنين  سپاه مي س
ــاخت دو هزار واحد مسكوني از واحدهاي  گفت: س
تخريب شده مناطق زلزله زده نيز توسط سپاه ساخته 
ــود. زلزله 6,2 و شش ريشتري 21 مرداد ماه  مي ش
ــرقي 258  ــر و ورزقان در آذربايجان ش ــته اه گذش
ــت. ــته و دو هزار نفر زخمي بر جاي گذاش نفر كش

ــوراي  ــر و هريس در مجلس ش ــده مردم اه نماين
ــي در عمليات اجرايي  ــالمي گفت: شتاب بخش اس
ــته اصلي  ــكوني و دامي خواس ــاخت اماكن مس س
ــي باباجان در  ــاس فالح ــت . عب مردم زلزله زده اس
ــيدن فصل  ــاره به فرا رس ــگاران با اش ــع خبرن جم
ــل كاري، برنامه ريزي  ــودن فص ــاه ب ــرما و كوت س
ــتادهاي معين  ــب از سوي ستادبازسازي و س مناس
ــتان هاي اهر و هريس براي سرعت بخشي  شهرس
به عمليات ساخت و ساز و آغاز همزمان پروژه هاي 

ــده را ضروري  ــيب دي ــق آس ــاختماني در مناط س
ــق زلزله زده  ــتادهاي معين مناط ــت.وي از س دانس
ــتان هاي خود  ــي الزم در اس ــا هماهنگ ــت ب خواس
ماشين آالت و تجهيزات سنگين بيشتري به مناطق 
زلزله زده بفرستند تا آوار برداري هرچه سريعتر انجام 
ــتري گيرد. فالحي  ــازي شتاب بيش و عمليات بازس
باباجان گفت: منطقه ارسباران يك منطقه سردسير 
ــت كه به جهت قرار  با آب و هواي منحصر بفرد اس
ــتاني نيازمند تمهيدات  گرفتن در يك منطقه كوهس

ــي و ساير امكانات  ــايل گرمايش ويژه و تدارك وس
ــت خيران و جمعيت  ــت كه اميد مي  رود با حماي اس
هالل احمر در تحقق اين امر شتاب صورت گيرد و 
اهالي منطقه از خدمات مناسب بهره مند شوند. وي 
تأكيد كرد: اگر تالش ويژه اي صورت نگيرد به طور 
قطع به يقين نخواهيم توانست تا فصل سرما سرپناه 
ــيب ديدگان از زلزله فراهم كنيم. مناسب براي آس

رئيس كميسيون عمران و نماينده مردم سلماس در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: انبوه سازان مي توانند 
با رعايت استانداردهاي مقاوم سازي خسارات ناشي 
ــي اكبرآقايي افزود: تا  ــه را كاهش دهند. عل از زلزل
ــا و مصوبات مجلس  ــون، آيين نامه ه ــه امروز قان ب
ــرفت هاي قابل قبولي در  ــاختمان پيش در بخش س
عرصه مسكن و نظام مهندسي داشته كه در جامعه 
ــفانه مصوبات قانوني  عملياتي شده است  ولي متأس
ــور با جامعه بين المللي فاصله دارد. وي اظهار  كش
داشت: زلزله اخير آذربايجان مشخص ساخت كشور 
ــكالت متعددي  ــكن با مش ــا هنوز در بخش مس م
ــور ما جزو  ــي با عنوان اينكه كش ــت . آقاي مواجه اس
ــت گفت: مجلس و تشكالت  مناطق زلزله اخير اس
صنفي ساختمان توانسته اند الگويي را تعريف كنند تا 
بتواند جلوي اتالف سرمايه انساني و مادي را بگيرد.
ــاختمان  ــد بر ايجاد تحول در بخش س وي با تأكي
ــران مجلس آمادگي  ــيون عم ــازي افزود: كميس س

ــنهادي را به عنوان اليحه و طرح  دارد تا موارد پيش
ــاند تا از الزامات قانوني  در مجلس به تصويب برس
برخوردار شود. آقايي با اشاره به اينكه در زلزله اخير 
مركز تحقيقات ساختمان اقدامات اساسي را انجام داد 
اظهار داشت: در زمينه استاندارد مصالح، زمين شناسي 
ــي اختراعات خوبي در كشور صورت  و زلزله شناس
گرفته است  كه با صرف هزينه هاي مناسب و نصب 
ــدار دهنده زلزله شناسي مي توانيم  ــتم هاي هش سيس
ــم. رئيس  ــش قراردهي ــت پوش ــور را تح كل كش
ــاره به اينكه طول  ــيون عمران مجلس با اش كميس
عمر ساختمان ها در ايران با ساير كشورهاي جهان 
ــت، اضافه كرد: اتالف هزينه ها  ــه نيس قابل مقايس
ــاختمان و مسكن بايد با  ــرمايه ها در بخش س و س
ــب قوانين جديد و  ــررات موجود و تصوي كمك مق
ــاني  ــا توجه به توانمندي هاي باالي نيروهاي انس ب
ــبت به رفع مشكالت  كاهش يابد و بدين گونه نس
بخش مسكن اقدام كنيم. نماينده مردم سلماس در 

ــالمي افزود: شرط اول موفقيت  مجلس شوراي اس
ــتفاده از تمامي ظرفيت ها، حفظ اتحاد، اتفاق نظر  اس
ــتفاده از دانش روز در صنعت ساختمان است. و اس
وي با تأكيد براينكه بخش هاي صنفي، قانونگذاري 
و وزارت راه و شهرسازي بايد نسبت به فعاليت هاي 
بخش صنعت احساس مسئوليت كنند افزود: دولت 
ــه نمي تواند به طور  ــتم كنترلي خود را دارد ك سيس
ــود، اما  ــاختمان وارد عمل ش ــش س ــيع در بخ وس
ــن منابعي را  ــب قواني ــا تصوي ــس مي تواند ب مجل
ــيون عمران  ــد. رئيس كميس ــراي آن تعريف كن ب
ــرمايه هاي  مجلس با بيان اينكه باالي 95 درصد س
ــاختمان مربوط به بخش خصوصي است  بخش س
ــد ايده هايي  ــان كرد: بخش خصوصي باي خاطرنش
ــه اين ايده ها  ــت ارائه بدهد ك ــه مجلس و دول را ب
ــور هزينه هايي  ــد زمينه اي فراهم كنند تا كش بتوانن
ــود ــل نش ــان را متحم ــاي آذربايج ــر زلزله ه نظي

نماينده مردم گرمي مغان گفت: مردم نبايد در نظام 
ــند. ميرقسمت  ــالمي دغدغه مسكن داشته باش اس
ــي مشكالت مسكن  ــوي اصل در جلسه بررس موس
ــكن مهر جزو افتخارات  مهر گرمي افزود: طرح مس
ــرد تا كام  ــت و بايد تالش ك ــت خدمتگزار اس دول
ــود. وي با اشاره  ــيرين ش مردم از اين ايده موفق ش

ــير اجرا  ــكن مهر گرمي مغان در مس ــه اينكه مس ب
ــت ، بر لزوم تسريع در حل  ــكالتي مواجه اس با مش
ــتان تأكيد كرد. ــكالت مسكن مهر اين شهرس مش

ــي فرماندار گرمي  ــنا،  عزيز صحراي به گزارش ايس
ــكن مهر گرمي به  ــتر متقاضيان مس هم گفت: بيش
ــخصي آنها فقط 10  ــهم آورده ش تصور اين كه س

ميليون ريال است نسبت به تكميل ميزان آن اقدام 
ــقف تسهيالت مسكن مهر  نمي كنند. وي افزود: س
ــون ريال به 250 ميليون ريال افزايش  از 140 ميلي
يافته و متقاضيان مسكن مهر گرمي بايد با تكميل 
ــال براي  ــد ميليون ري ــود تا يكص ــهم آورده خ س
ــكوني خود تالش كنند. تكميل و تحويل واحد مس

آذربايجان
. كيفيت ساخت مسكن در مناطق زلزله زده را  فداي سرعت نكنيد شرقی 

. تأكيد بر شتاب بخشي در ساخت اماكن مسكوني

. استفاده از توان انبوه سازان براي كاهش هزينه هاي زلزله

. مردم در نظام اسالمي نبايد دغدغه مسكن داشته باشند
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پنجره اخبار 

ــهردار شهر گلستان گفت: در اين شهر ديوار هاى  ش
ــانتى متر، 5  ــاختمان ها را به جاى20 س ــى س بيرون
ــازند، از اين رو انرژى فراواني به  ــانتى متر مى س س
ــره ايرانيان،  ــريه پنج ــى رود. به گزارش نش هدر م
ــتان،  ــهردارى گلس ــط عمومى ش ــل از رواب ــه نق ب
ــت شهردارى  ــين على قلى زاده در دومين نشس حس
ــار كرد:  ــتان، اظه ــهر گلس ــان ناظر ش ــا مهندس ب
ــررات ملى  ــتان مباحث 20 گانه مق ــهر گلس در ش
ــاختمان، نظارت خاص و روشنى ندارند خصوصًا  س
ــراي صرفه جويى  ــط الزم ب ــه ضواب ــث 19ك مبح
ــاختمان را تعريف كرده  ــرژى در س ــرف ان در مص
ــتان با بيان  ــود. شهردار گلس ــت، رعايت نمى ش اس
ــته هاى  ــه در چارچوب قانون و مقررات خواس اين ك
ــان ناظر را مى پذيريم، اظهاركرد:  اى كاش  مهندس
مهندسان ساختمانى نيز مانند پزشكان به تشخيص 
ــان احترام مى گذاشتند چراكه بعضًا ديده  همكارانش
ــتحكام بنايى را تأييد و صادر  مى شود مهندسى اس
نمى كند و به همين دليل استعفا مى دهد اما در اين 

بين مهندسى مى آيد تاييديه استحكام به ساختمانى 
ــت را مى دهد و ما اين را  كه همكارش رد كرده اس
امضا فروشى مى دانيم كه ما در مقابل اين قضيه نيز 

با جديت ايستاده ايم. 
ــازمان  ــده با س ــاره به مكاتبات انجام ش وى با اش
ــات متوجه  ــت: در اين مكاتب ــتاندارد ايران، گف اس
ــهر نصب مى شوند  ــيارى كه در اين ش ــديم بس ش
ــتند. اگر بگويم تمام  ــازمان هس فاقد تأييديه اين س
ــور در اين شهر و  ــتاندارد آسانس نصاب هاى غيراس
ــهر هاى حاشيه تهران جمع شده اند بيراه نگفته ام  ش
ــور يك  ــازنده آسانس ــه نصاب، مجرى و س چرا ك
ــا تأكيد بر اينكه  ــى زاده در ادامه ب ــت. عليقل نفر اس
ــاختمانى  ــات كوچك پروانه س ــاى با قطع زمين ه
نمى گيرند، افزود: بر اساس سازوكارى كه شهرداري 
ــت اين گونه زمين ها بايد تجميع  در نظر گرفته اس
ــپس براى گرفتن پروانه ساختمانى اقدام  شوند و س
ــن تجميعى نيز  ــبختانه اولين زمي ــه خوش ــد ك كنن
ــده پروانه  ــكلى ش ــه قطعه 50 مترى تش ــه از س ك
ــتان با بيان  ــهردار شهر گلس ــاختمانى گرفت. ش س
ــته صدور پروانه ساختمان ساز و كار  اينكه در گذش
ــت، گفت: در گذشته زمين هاى  ــتى نداشته اس درس
ــر هم پروانه  ــك و حتى زير 50مت ــا قطعات كوچ ب
ــاختمانى گرفته اند حتى زمينى داريم كه 16 متر  س
ــت ولى پروانه ساختمانى صادر شده است.  مربع اس
ــتم با  ــد كرد: تا زمانى كه در اين شهرهس وى تأكي
ــات مبارزه مى كنم و در تخلفات هيچ توجيهى  تخلف

ــا اگر ضوابط و  ــت و قطع براى من قابل قبول نيس
پافشارى هاى در شهردارى صورت مى گيرد به نفع 
شهر و شهروندانم است. شهردار گلستان با اشاره به 
اينكه نگاه هاى مسووالن بيشتر متوجه شهر تهران 
ــهر تهران تقريبا غافل هستند،  است و از حاشيه ش
گفت: در حاشيه شهر تهران بيش از 5,4 ميليون نفر 
زندگى مى كنند اما بودجه اى كه براى استان تهران 
ــت براى ارائه  ــتاندارى قرار گرفته اس در اختيار اس
خدمات به اين جمعيت ناچيز است. هم چنين آنگونه 
كه استفاده از صنعت نوين ساختمانى در شهر تهران 
ــيه تهران كم توجه  ــود در حاش جدى گرفته مى ش
ــت. عليقلى زاده در پايان از تاسيس دفتر سازمان  اس
ــتان خبرداد و  ــور در شهر گلس ــى كش نظام مهندس
گفت: اعتقاد داريم كه بايد روحيه همكارى و تعامل 
در بين مجموعه شهردارى و مهندسان اين سازمان 
وجود داشته باشد تا در مسير خدمت به مردم موفق 
ــت؛ در ادامه اين نشست تعدادى  باشيم. گفتنى اس
ــهردار خواستند تا با تشكيل  از مهندسان ناظر از ش
كانون مهندسان شهرستان موافقت كند كه شهردار 
ــته مهندسان، گفت: با  ضمن مخالفت با اين خواس
توجه به اينكه دفتر سازمان نظام مهندسى به زودى 
ــتان تأسيس مى شود لزومى نمى بينم  در اين شهرس
ــكيل شود بنابراين همه بايد تابع  كه اين كانون تش
قانون نظام مهندسى حركت كنيم و از موازى كارى 

بپرهيزيم.

ــاز  ساخت وس ــه  زمين در  ــود  رك ــى  مدت از  ــس  پ
ــى در منطقه آزاد كيش ، خبرهاى  پروژه هاى عمران
ــد كه در صورت  ــده اى به گوش مى رس اميدواركنن
ــارى را افزايش  ــن منطقه آزاد تج ــق، رونق اي تحق
ــه آزاد تجارى  ــى منطق ــط عموم ــد داد. رواب خواه
ــت با احداث  كيش با اعالم خبر باال افزود: قرار اس
ــه در منطقه  ــازار بين المللى خاورميان ــن ب بزرگ تري

ــن منطقه افزايش  ــش، رونق عمرانى در اي آزاد كي
ــد. ماكت اين پروژه عظيم كه در آن همه اماكن  ياب
موجود در مجموعه تجارى - سياحتى از قبيل مركز 
خريد ، بولينگ ، زمين گلف ، پيست پاتيناژ ، آكواريوم ، 
ــى  ــه زودى رونماي ــده، ب ــى ش ــينما و ... جانماي س

ــال» مى تواند اكثر  ــود و اين «مگام مى ش
ــگران جزيره  ــاكنان و گردش ــاى س نيازه
ــن كند.  ــد تأمي ــى واح ــش را در مكان كي
ــت كه  اين گزارش مي افزايد: از اين روس
ــال توقف سرمايه  وقتى پس از چندين س
ــاخت اماكن تجارى و  گذارى در عرصه س
توريــــــستى و نيز عدم ارائه مجوزهاى 
ــر  ــاخت به اينگونه اماكن ، اين امر از س س
ــز تجارى  ــود و دوباره مراك ــه مى ش گرفت
ــعه  جديد و مدرن به عنوان نمادى از توس
اقتصادى يكى پس از ديگرى پا به عرصه 
ــام تحول در وضعيت  ظهور مى گذارند ، پي

ــود كه  ــنيده مى ش حيات اقتصادى در اين منطقه ش
ــترش  ــت كه اينك گس ــن خود مويد واقعيتى اس اي
ــون  گوناگ ــاى  حوزه ه در  ــا  ظرفيت ه ــعه  توس و 
ــتوار براى  ــى پايدار و اس ــياحت ، هويت تجارت و س
ــت . ــه فارس ، رقم زده اس اين مرواريد خليج هميش

گلستان

هرمزگان

 اتالف انرژى درساختمان هاى شهرگلستان باالست

بزرگ ترين بازار خاورميانه در كيش ساخته مي شود
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ــازى با بيان اينكه نوسازى  معاون وزير راه و شهرس
ــى حرم امام رضا(ع) تا حدود 10 هزار  بافت پيرامون
ــاز دارد، گفت: اميدواريم تا  ــارد تومان اعتبار ني ميلي

ــال 97 بخش بزرگى از اين پروژه به پايان  پايان س
ــاره  ــان پور در گفتگو با مهر با اش ــد. مجيد كي برس
ــازى بافت پيرامونى حرم امام رضا(ع) اظهار  به نوس
داشت: كل محدوده اين طرح 360 هكتار است كه 
51 هكتار آن مربوط به صحن حرم و 309 هكتار هم 
ــت كه نوسازى آن تا كنون  بافت پيرامونى حرم اس
47 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.وى افزود: 
ــده كه سازمان  ــيم ش اين محدوده به 4 قطعه تقس
مجرى طرح نوسازى حرم مسكن سازان ثامن آن را 
انجام مى دهد، در اين محدوده 12 هزار پالك وجود 
دارد كه تاكنون 5 هزار پالك آن تملك شده است. 
ــح كرد: اعتبار  ــازى تصري معاون وزير راه و شهرس

ــدود 10 هزار ميليارد تومان  ــورد نياز كل پروژه ح م
ــت كه تا االن 2300 ميليارد تومان هزينه شده  اس
ــت. وى با بيان اينكه بخشى ازهزينه ها از طريق  اس
ــده  ــش خصوصى تأمين ش ــاركت و بخ اوراق مش
ــت، بيان كرد: تا پايان سال 97 اميدواريم بخش  اس
بزرگى از اين پروژه به پايان برسد، ضمن آنكه براى 
ــرمايه   گذراى خارجى و سرمايه گذارى كشورهاى  س
ــهيالت در نظرگرفته شده است.  ــلمان هم تس مس
ــهرى  ــازى ش ــركت عمران و بهس ــل ش مديرعام
ــته 600 ميليارد تومان  ــال گذش ايران بيان كرد: س
ــيد. ــاركت براى اين طرح به فروش رس اوراق مش

ــركت فوالد  ــوژى و روش هاى توليد ش ــر متال مدي
ــه اصفهان گفت: ورق فوالدى مقاوم در برابر  مبارك

ــايش نخستين بار در كشور، در اين شركت توليد  س
ــزود: اين نوع ورق كه  ــد. غالمرضا جوانمردى اف ش
كاربرد گسترده اى در صنايع ساخت ادوات كشاورزى 
ــت بازار داخلى و خارجى و  ــاس درخواس دارد، بر اس
ــتريان و توسعه محصوالت  به منظور تأمين نياز مش
جديد، طراحى و توليد شد. وى گفت: طراحى و توليد 
كالف گرم اين ورق با نمرهJR235S و استاندارد 
100025EN حاوى0009 /0 تا 0/0015 درصد 

ــميايى با عدد  ــك عنصر ش عنصرBORON (ي
ــت فوالد در برابر  ــج)، براى افزايش مقاوم اتمى پن

سايش ساخته شد. مدير متالوژى و روش هاى توليد 
فوالد مباركه گفت: اين محصول با تناژ 257 تن در 
ضخامت چهار تا شش ميلى متر و عرض يك هزار و 
250 ميلى متر توليد شده كه البته آناليز شيميايى و 
خواص مكانيكى آنها مطابق با استاندارد درخواست 
ــت.جوانمردى تصريح  ــترى اس ــده از سوى مش ش
ــرايط  ــرف داخلى، چنانچه ش ــالوه بر مص ــرد: ع ك
ــن نوع ورق  ــد، توليد اي ــراى صادرات فراهم باش ب
مى تواند براى كشور ارزآورى به همراه داشته باشد.

ــه اى هرمزگان از  ــرق منطق ــركت ب مديرعامل ش
ــرژى الكتريكى در  ــش چهار درصدى توليد ان افزاي
نيروگاه هاى اين استان درتيرماه امسال در مقايسه 
ــابه سال گذشته خبر داد. حسن كهورى  با مدت مش

در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ميزان توليد انرژى 
ــتان در پنج ماه  ــط نيروگاه هاى اس الكتريكى توس
ــال پنج ميليون و 240 هزار مگاوات  ــت امس نخس
ــبت سال  ــال به نس ــاعت بوده كه در تيرماه امس س
ــته است. وى با تأكيد  گذشته چهاردرصد رشد داش
ــزگ هرمزگان افزود:  ــت جدى از صنايع ب بر حماي
ــعه اقتصادى  صنايع بزرگ به عنوان اهرم مؤثر توس
بايد همواره مورد حمايت باشند كه حمايت از انرژى 
ــوى  ــركت بزرگ فوالد هرمزگان از س مورد نياز ش
برق منطقه اى استان در همين راستا است. كهورى 
از افتتاح دو واحد ازپروژه عظيم نيروگاه گنو درابتداى 
ــرد: اين نيروگاه به  ــال آينده خبرداد و تصريح ك س

ــه هرمودر در حال  ــت 648 مگاوات در منطق ظرفي
ــت كه تكميل آن نقش بسزايى درتوسعه  احداث اس
زير ساخت هاى صنعت برق استان دارد. هرمزگان 
ــى از جمله پااليش  ــود مراكز صنعت ــطه وج به واس
ــازى،  نفت، صنايع آلومينيوم، روى ، فوالد، كشتى س
ــاير صنايع كوچك يكى  منطقه ويژه اقتصادى و س
ــور است كه نياز روز  ازصنعتى ترين استان هاى كش
ــرق دارد. دو نيروگاه بندرعباس و خليج  افزون به ب
ــمى توليد بيش ازدو هزار 300  فارس با ظرفيت اس
ــتند. ــرق تأمين كننده برق هرمزگان هس مگاوات ب

ــازى  مديركل راه و شهرس
ــان غربى گفت: در  آذربايج
ــم، پنج هزار ميليارد  ــول خدمت دولت نهم و ده ط
ــكن  ــهيالت بانكى براى اجراى طرح مس ريال تس
مهر در اين استان پرداخت شده است.خليل محبت 

ــهيالت بانكى  ــزود: اعطاى اين ميزان تس ــواه اف خ
ــتان در طول تاريخ  ــكن در اين اس براى بخش مس
ــار كرد:  ــت. وى اظه ــابقه اس اقتصاد منطقه بى س
ــاز  ــاخت و س ــتان براى س 320 هكتار از اراضى اس
مسكن مهر واگذار شده است. وى خاطرنشان كرد: 

ــكن مهر در شهرهاى باالى 25  26 هزار واحد مس
ــهرهاى  ــزار و 500 واحد در ش ــر و 11 ه ــزار نف ه
ــود.  ــتان احداث مى ش زير 25 هزار نفر جمعيت اس

خراسان
رضوی

اصفهان

هرمزگان

آذربایجان 
غربی

نوسازى پيرامون حرم امام رضا(ع) با 10 هزار ميليارد تومان اعتبار

 اصفهان؛ توليد فوالد مقاوم در برابر سايش

 هرمزگان؛ افزايش 4 درصدي توليد انرژى الكتريكى

آذربايجان غربى ؛ پرداخت 5000 ميليارد ريال تسهيالت بانكى براى مسكن مهر
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پنجره اخبار 

پنجره فناورى
توليد الزانيا با مصرف انرژي كمتر

ــد الزانيا در  ــط تولي ــا تغيير در خ ــي ب ــان ايران محقق
ــر از بخار آب به جاي  ــش پيش توليد و عبور خمي بخ
ــه را تا 50  ــده در اين مرحل ــرژي صرف ش آب داغ، ان

ــناس توليد  ــد. اميروكيلي كارش ــش دادن ــد كاه درص
ــور اظهار  ــي از واحدهاي توليدي ماكاروني در كش يك
ــيت هاي  ــت: در بخش كوكر خط توليد الزانيا، ش داش
ــود  ــدن بايد وارد آب داغ مي ش خمير براي ژالتينه ش
ــود كه در اين قسمت بخش  تا خمير آن قابل هضم ش
ــي در خمير  ــته و ديگر امالح معدن ــي از نشاس اعظم
ــود. وي افزود: در روش جديد جاي عبور  كاسته مي ش
شيت هاي خمير الزانيا از آب داغ، با دميده شدن بخار 
ــت  ــود تا عالوه بر از دس ــه آن تبديل به خمير مي ش ب
ــرژي كمتري نيز براي كاهش  ــته، ان دادن كمتر نشاس
ــه اين محقق  ــود. به گفت ــت محصول صرف ش رطوب
ــيت هاي خمير از آب داغ، ميزان  ــته با عبور ش درگذش

ــت از 50 درصد به 12 درصد در محصول نهايي  رطوب
مي رسيد كه در روش جديد رطوبت از 28 درصد به 12 
ــد كه اين امر موجب كاهش 50 درصدي  درصد مي رس
ــود. وي افزود: مدت زمان خشك  مصرف انرژي مي ش
ــت ساعت است  ــتا در حالت عادي 4 تا هش كردن پاس
ــا 23 دقيقه  ــد به 20 ت ــان در روش جدي ــه اين زم ك
ــان كرد:  ــت.به گزارش ايرنا، وكيلي خاطرنش رسيده اس
ــن روش براي اولين  ــتفاده از اي خط توليد الزانيا با اس
ــت. اين روش ثبت پتنت  ــار در جهان اتفاق افتاده اس ب
ــازي نشده است، براي تجاري سازي  شده اما تجاري س
ــت و عالوه  ــن روش 2 ميليارد تومان بودجه نياز اس اي
براين بايد مسئوالن تجاري سازي آن را حمايت كنند. 

تأمين بيش از300 ميليون كيلووات ساعت انرژي برق پاك در ايران

ــازمان انرژي هاي نو ايران گفت: در حال  مديرعامل س
ــاعت برق از  ــش از 300 ميليون كيلووات س حاضر بي
ــاي تجديدپذير  ــاي مختلف انرژي ه طريق نيروگاه ه

ــود. يوسف  ــري تزريق مي ش ــبكه سراس توليد و به ش
ــوز احداث نيروگاه براي  ــي افزود: همچنين مج آرمودل
ــن 12 هزار مگاوات برق به بخش خصوصي داده  تأمي
شده است. وي اظهار داشت: تا كنون سه نيروگاه از 15 
نيروگاه انرژي هاي تجديدپذير در مناطق مختلف كشور 
ــاي ديگر در مراحل  ــت و نيروگاه ه راه اندازي شده اس
ــه و مراحل اجرايي  ــف مانند انجام مطالعات اولي مختل
ــوخت هاي فسيلي در  ــتند. وي درمورد وضعيت س هس
ــور گفت: در حال حاضر به دليل وفور سوخت هاي  كش
ــوخت با قيمت ارزان در  ــيلي در كشور، اين نوع س فس
ــرف كنندگان براي توليد برق قرار مي گيرد  اختيار مص
كه اين امر مانع توسعه استفاده از منابع تجديدپذيرمانند 

باد، خورشيد و انرژي گرمايي زمين شده است. آرمودلي 
ابراز اميدواري كرد كه با كامل شدن قانون هدفمندي 
يارانه ها و واقعي شدن قيمت انرژي هاي فسيلي بتوان 
ــرژي تجديدپذير را ترويج داد. وي  ــتفاده از منابع ان اس
ــورهاي تركيه و افغانستان به  گفت: براي مثال در كش
ــتفاده مي كنند. وفور از منابع انرژي هاي تجديدپذير اس
ــتفاده از منابع انرژي تجديدپذير به  آرمودلي گفت: اس
نفع مصرف كننده نيز هست به طوري كه با نصب يك 
نيروگاه انرژي خورشيدي در يك خانه، 30 درصد برق 
ــود. هزينه  مصرفي يك خانواده چهار نفره تامين مي ش
راه اندازي اين نيروگاه خانگي 6 ميليون تومان است كه 
ــت ساله از آن استفاده كرد. مي توان در يك دوره بيس

از حركات تصادفي برق بگيريد!
ــان  ــد جري ــراي تولي ــدي ب ــگران روش جدي پژوهش
ــا ارائه كردند.  ــاي پيرامون م ــيته از حركت ه الكتريس
ــم تماس  ــتيك با ه ــي كه دو الس ــال زمان ــراي مث ب
ــيار كمي توليد مي شود  مي گيرند، جريان الكتريكي بس
ــده اي استخراج  كه مي توان آن را به  صورت كنترل ش
ــري انعطاف پذير كه به  ــواد پليم ــتفاده از م كرد. با اس
ــود، مي توان  ــا مولد هاي تريبوالكتريك گفته مي ش آنه
ــان الكتريكي  ــن، جري ــر راه رفت ــي نظي از حركت هاي
ــك مي توانند  ــاي تريبوالكتري ــاوب گرفت. مولده متن
براي نانومولدهايي كه با اثر پيزوالكتريك جريان توليد 
ــيته عمل كنند.  مي كنند، به  عنوان منبع توليد الكتريس
اين دسته از مواد را مي توان از نانوسيم هاي اكسيد روي 
توليد كرد كه در نهايت محصولي شفاف ايجاد مي شود. 
حسگرهاي توليد شده با اين فناوري مي تواند جايگزين 
ــد.  ــگرها باش فناوري هاي فعلي به  كار رفته در نمايش
«ژونگ لين وانگ» از پژوهشگران اين پروژه مي گويد: 
ــمي كه با استفاده از آن جريان الكتريكي توليد  مكانيس

ــود، براي پژوهشگران شناخته شده است. چيزي  مي ش
ــكاف  ــتفاده از نانوش ــه ما دريافتيم اين بود كه با اس ك
ــان  ــت جري ــاد و در نهاي ــاژ، ايج ــت ولت ــوان اف مي ت
ــن حركت هاي تصادفي  ــرد. بنابراي الكتريكي توليد ك
ــود.  ــا مي تواند به جريان الكتريكي تبديل ش اطراف م
ــتر روي يك ورقه  ــك ورقه پلي اس ــي كه ي در صورت
ــد تريبو  ــود، مول ــيده ش ــان كش پلي دي متيل سيلوكس
ــل به اهداي  ــتر تماي ــك عمل مي كند. پلي اس الكتري
ــان  ــي كه پلي دي متيل سيلوكس ــرون دارد، در حال الكت
ــيده شدن اين دو سطح،  ــت. با كش گيرنده الكترون اس
ــطح ايجاد شده و در  يك جدايي مكانيكي ميان دو س
ــان جمع  ــطح پلي دي متيل سيلوكس ــه بارها در س نتيج
ــكيل يك ممنتوم دو قطبي  ــوند، اين موجب تش مي ش
مي شود. اگر بين دو سطح ارتباطي برقرار شود، جريان 
بسيار كوچكي در آن ايجاد مي شود. اگر مالش دو سطح 
ــاوب كوچكي پديد مي آيد.  ــه پيدا كند، جريان متن ادام
ــتم بايد از دو نوع ماده  «وانگ» مي گويد: در اين سيس

ــرود متفاوت پديد آيد.  ــتفاده كرد تا دو الكت مختلف اس
ــما دو سطح همجنس را روي هم بماليد، تفاوت  اگر ش
ــن روش مي توان براي توليد  ــود. از اي بار ايجاد نمي ش
ــاري كه خود تامين كننده انرژي خود  حسگرهاي فش
ــگرها تماس جسم  ــتفاده كرد. در اين حس هستند، اس
ــيار كوچكي  خارجي موجب توليد جريان الكتريكي بس
مي شود كه اين جريان توسط دستگاه شناسايي مي شود. 
با اين حسگر مي  توان فشاري در حد 13 ميلي پاسكال را 
شناسايي كرد. از آنجايي كه اين دستگاه مي تواند تا 75 
ــفاف باشد، از آنها مي توان در صفحات لمسي  درصد ش
ــتفاده كرد. چنين حسگرهايي به باتري دستگاه نياز  اس
ندارند. اين گروه تحقيقاتي از سه نوع الگوي مختلف در 
ــطح استفاده كردند، نتايج نشان داد كه شكل هرمي  س
ــبت به شكل هاي خطي و مكعبي جريان الكتريكي  نس
بيشتري توليد مي كند، به  طوري كه اين شكل 18 ولت 
و 0,13 ميكروآمپر در هر سانتي متر مربع ايجاد مي كند. 



52

ساخت خاموش كننده اتوماتيك رايانه در ايران

ــوش كننده اتوماتيك  ــتگاه خام يك محقق ايراني دس
ــتفاده از اين دستگاه 40 درصد در  ــاخت. با اس رايانه س

ــي صرفه جويي  ــط رايانه هاي خانگ برق مصرفي توس
مي شود. سامان فتاح پور مخترع اين دستگاه مي گويد: 
اين دستگاه در رايانه هاي خانگي و شبكه هاي رايانه اي 
شركت ها و موسسات كاربرد دارد و با نصب نمونه دوم 
ــبكه  آن در رايانه ها، به صورت همزمان 50 رايانه در ش
ــتگاه  ــود. وي درمورد نحوه كار اين دس خاموش مي ش
گفت: در حالت عادي با خاموش كردن رايانه ، كيس به 
طور اتوماتيك خاموش نمي شود و مقداري برق مصرف 
مي كند ولي با استفاده از اين دستگاه به طور اتوماتيك 
ــود . ــه خاموش مي ش ــي رايان ــاي جانب تمامي بخش ه

ــاه خاطرنشان كرد:  ــجوي دانشگاه رازي كرمانش دانش
ــي نيز براي  ــپ ) كوچك با بعد مكان ــه (چي يك تراش
ــه،  ــتفاده از اين تراش ــت. با اس ــر تعريف شده اس كارب

ــدن كاربر از رايانه به طور اتوماتيك  ــتم با دور ش سيس
ــتم با كنترل از راه  ــود در واقع اين سيس خاموش مي ش
ــت و كاربر كاري براي خاموش كردن  دور متفاوت اس
ــدن وي،  ــد بلكه به دليل دور ش ــه انجام نمي ده رايان
ــت:  ــود. اين مخترع اظهار داش ــه خاموش مي ش رايان
ــتگاه همچنين داراي زمان سنج (تايمر) است  اين دس
ــود. نمونه  كه با تنظيم بازه زماني رايانه خاموش مي ش
ــت كه كاربرد آن  ــتگاه نيز ساخته شده اس دوم اين دس
ــت. به گفته فتاح پور  ــتر در شبكه هاي رايانه اي اس بيش
ــازي  ــان در مرحله تجاري س ــن محصول دانش بني اي
ــركت  ــات وچند ش ــاوري اطالع ــازمان فن ــت و س اس
ــتفاده كرده اند. ــتگاه اس ــي تاكنون از اين دس خصوص

روز ملي ايمني در برابر زلزله در تقويم كشورگنجانده شود

جانشين مقاوم تر  از ام دي اف و نئوپان در راه بازار ايران

رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
ــوري زلزله خيز است  زلزله گفت: از آنجا كه ايران كش
ــي ايمني در برابر زلزله  ــد يك روز به عنوان روز مل باي
ــود. به گزارش ايرنا،  ــور گنجانده ش در تقويم ملي كش
عباسعلي تسنيمي افزود: سازمان ملل دومين چهارشنبه 
ــال را به عنوان روز ملي كاهش بالياي  ماه اكتبرهر س
ــال در  ــت كه اين روز هر س طبيعي نامگذاري كرده اس
ــك روز ثابت به  ــران تغيير مي كند و ي ــم ملي اي تقوي

ــت: دراين روز  آن تعلق نمي گيرد. وي اظهار داش
ــايل مختلف از جمله توفان، سيل و حتي  به مس
سونامي نيز پرداخته مي شود اما از آنجا كه ايران 
ــدد و قرارگيري  ــل هاي متع ــاظ وجود گس از لح
ــت؛  ــوري لرزه خيز اس ــد زلزله، كش روي كمربن
ــورت كامال تخصصي و ويژه  بنابراين بايد به ص
ــود و حداقل يك  به موضوع زلزله در آن توجه ش
روز به اين موضوع اختصاص يابد.تسنيمي ادامه 
ــور  ــم دي ماه روز وقوع زلزله بم در كش داد: پنج
است و از آنجا كه اين واقعه از لحاظ زلزله شناسي 
ــرايط ويژه و خاصي  ــي زلزله داراي ش و مهندس
ــگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي  است؛ پژوهش
ــنهاد كرد تا اين روز در تقويم ملي كشور به  زلزله پيش
ــود.  ــوان روز ملي ايمني در برابر زلزله نامگذاري ش عن
ــوري به طور معمول  ــان كرد كه هر كش وي خاطرنش
ــه رخ مي دهد در تاريخ  ــان مهمترين زلزله اي را ك زم
ــم از نظر مديريت بحران و  ــود ثبت مي كند. زلزله ب خ
ــازي در مناطق زلزله خيز از اهميت زيادي  تجربه بازس

ــت كه در تقويم ملي  ــت بنابراين الزم اس برخوردار اس
ــنيمي گفت : نامگذاري آخرين  ــود. تس كشور ثبت ش
ــال به عنوان روز ملي كاهش  ــنبه اكتبر هر س چهارش
ــازمان ملل حركت خوبي  ــوي س بالياي طبيعي از س
ــايل ملي و محيطي  ــت اما ايران بايد بر مبناي مس اس
خود روز ملي ايمني در برابر زلزله داشته باشد تا حداقل 
در اين روز به صورت تخصصي و ويژه به اين موضوع 
ــت كه چند  ــود. وي افزود: اين در حالي اس پرداخته ش
سال پيش روز پنجم دي ماه مصادف با وقوع زلزله بم 
در تقويم كشور روز ملي ايمني در برابر زلزله نامگذاري 
شده بود و حتي تمبري با همين نام و به همين مناسبت 
انتخاب شد اما بنا به داليلي از دو سال گذشته اين روز 
از تقويم ملي كشور حذف شد. به گفته وي پژوهشگاه 
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در حال تهيه 
ــت تا از  ــووالن ذي ربط اس نامه اي براي مديران و مس
آنان تقاضا كند در تقويم ملي كشور روز پنجم دي ماه 
به عنوان روز ملي ايمني در برابر زلزله نامگذاري شود.

ــگاهي  ــد آزمايش ــه تولي ــق ب ــور موف ــان كش محقق
كامپوزيت هاي چوب پالستيكي جايگزين ام.دي. اف 
ــدند كه جذب آب بسيار كمتر  و نئوپان از ضايعات ش

ــت. آرش چاوشي، مخترع  از نمونه هاي ام.دي. اف اس
ــا از نوع  ــن كامپوزيت ه ــت: اي ــن طرح اظهار داش اي
ــب و  ــين مناس ــت كه جانش كامپوزيت هاي پليمريس
ــود.  ــوب مي ش ارزاني براي ام.دي.اف و نئوپان محس
ــن كامپوزيت ها از  ــت مكانيكي اي ــزود: مقاوم وي اف
ــت. ــت و جذب آب آن ناچيز اس ام.دي.اف باالتر اس
ــان كرد: برخي  ــجوي دانشگاه گرگان خاطرنش دانش
فرآيندهاي ساخت ام.دي.اف مانند جداسازي و پخت 
ــياب كردن و مش بندي در اين پليمر وجود  الياف ،آس
ــيار كاهش مي يابد. نداردو بنابراين زمان توليد آن بس
ــاخت، مقاومت  ــان در فرآيند س ــش هزينه و زم كاه
فيزيكي و شيميايي باال از جمله مزاياي استفاده از اين 

نوع پليمرهاست. چاوشي اظهار داشت: اين محصول 
ــود. ــد مي ش ــي ام.دي.اف تولي ــمباده زن ــه س از نرم
ــات كارخانه هاي  ــي از ضايع ــمباده زني يك ــه س نرم
ــوزانده  ــتر موارد س ــت و در بيش توليد ام.دي.اف اس
ــتفاده از اين ضايعات عالوه بر  ــود، بنابراين اس مي ش
ــت  كاهش هزينه هاي توليد موجب حفظ محيط زيس
ــود. اين محقق خاطرنشان كرد: استفاده از يك  مي ش
ــت پذير در جهت توليد ضايعات كمتر  كامپوزيت زيس
ــت محيطي گامي موثر است. وي گفت: از چنين  زيس
ــيار استفاده مي شود ولي از اين  تركيبابي در جهان بس
ــتفاده مي شود. ــتين بار در ايران اس روش براي نخس
ــرار دارد. ــگاهي ق ــول در مرحله آزمايش ــن محص اي
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پنجره اخبار 

بومي سازي فن آوري كاهش گازهاي گلخانه اي در ايران

 ساخت دستگاه امحاي المپ هاي فلورسنت در اصفهان

ــه اي كه به  ــد گازهاي گلخان ــش تولي ــن آوري كاه ف
ــدن كره زمين كمك  ــهم كشور در گرم ش كاهش س
ــد. مجري طرح كاهش توليد  ــازي ش مي كند، بومي س
ــن آوري مي تواند  ــت: اين ف ــه اي گف ــاي گلخان گازه
ــارد دالر افزايش دهد. ــاالنه 30 ميلي درآمد ملي را س
ــامانه گفت:  ــم صفايي در زمينه طراحي اين س ابراهي
ــال  ــي جهان عنوان كرده اند كه در س مراكز تحقيقات
ــيد كربن به  ــار گاز دي اكس 2011 ميالدي ميزان انتش
ــل گرمايش  ــن گاز گلخانه اي و عام ــوان مهمتري عن
ــيد و احتراق سوخت هاي  زمين به 34 ميليارد تن رس
ــيمان و  ــيلي و فعاليت صنايع ديگر نظير توليد س فس
ــار  ــه درصدي ميزان انتش ــب افزايش س ــت، موج نف
ــد. وي ادامه داد:  ــيد كربن در اين سال ش گاز دي اكس
تاسيسات حرارتي و برودتي در ساختمان هاي كوچك 
ــرژي گاز و برق يكي  ــزرگ و صنايع، با مصرف ان و ب

ــتند؛  از مهمترين عوامل توليد گازهاي گلخانه اي هس
ــه 550 ميليون متر مكعب گاز، همراه با  مصرف روزان
ــوخت ميليون ها ليتر انواع فرآورده هاي نفتي براي  س
ــم عظيمي  ــات، حج ــرق و حرارت در تاسيس توليد ب
ــور توليد مي كند. به  ــاي گلخانه اي را در كش از گازه
ــت  ــي و فرهنگ نادرس ــاوري قديم ــه ي وي، فن گفت
ــهم بزرگي از  ــت، س مصرف در جامعه موجب شده اس
انرژي تلف شده و به همان نسبت گازهاي گلخانه اي 
ــر شود. صفايي ادامه داد: رسوب  توليد و در فضا منتش
آب در تاسيسات و تجهيزات صنعتي يكي از مهمترين 
ــور  ــاختمان ها و صنايع كش عوامل اتالف انرژي در س
ــيار كمتر از  ــوب بس ــانش گرمايي رس ــت زيرا رس اس
ــت (حدود يك چهارصدم )  ــانش گرمايي مس اس رس
و همين پديده از تبادل حرارت و برودت در تأسيسات 
ــود. ــب اتالف انرژي مي ش ــرده و موج ــري ك جلوگي
ــد گازهاي گلخانه اي اظهار  مجري طرح كاهش تولي
ــي هاي مختلف نشان مي دهد كه هر سال  كرد: بررس
معادل يكصد ميليون بشكه نفت خام، انرژي در كشور 
ــات و  ــوب آب در تاسيس ــكيل رس ــط به دليل تش فق
ــده كه حدود 68 ميليون  ــين آالت صنعتي تلف ش ماش
تن CO2 ناشي از رسوب آب در فضا منتشر مي شود. 
ــه گفته ي صفايي، اين مقدار گاز گلخانه اي عالوه بر  ب
ــديد  ــر منفي بر گرمايش زمين، موجب آلودگي ش تأثي
ــود. وي  ــزرگ و صنعتي نيز مي ش ــهر هاي ب هواي ش
ــدرن و فن آوري هاي  ــتفاده از تجهيزات م ــزود: اس اف

نوين در تأسيسات و جايگزين كردن آن با تأسيسات و 
ماشين آالت موجود نيازمند صدها ميليارد يورو سرمايه 
ــال ها وقت است. واردات تجهيزات رسوب زدايي  و س
ــيارگران  ــعه يافته بس ــورهاي توس الكترونيكي از كش
ــت و با وجود حمايت هاي يارانه اي انرژي در كشور  اس
ــت.  ــدان مقرون به صرفه نيس ــادي چن ــر اقتص از نظ
ــازي و ثبت  ــه طراحي، بومي س ــه موفق ب ــي ك صفاي
ــور  ــوب زدايي الكترونيكي در كش اختراع فناوري رس
ــس از آزمايش در  ــاوري فوق پ ــت، افزود: فن شده اس
ــگاه  ــور، نظير آزمايش نهادهاي تخصصي و علمي كش
ــريف، مركز تحقيقات ساختمان و  دانشگاه صنعتي ش
مسكن، مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين، 
ــور، مورد تأييد  ــركت مهندسي آب و فاضالب كش ش
ــرفته (High-tech) قرار  ــاوري پيش و در طراز فن
ــرفته ايراني  ــت. وي ادامه داد: اين فن آوري پيش گرف
ــتم فن آوري  ــا هزينه اي معادل يك دهم تا يك بيس ب
ــورهاي توسعه يافته توليد و به دليل درنظرگرفتن  كش
ــور  ــي، جغرافيايي، صنعتي و فرهنگي كش ــرايط آب ش
ــابه خارجي طي  ــتگاه هاي مش با كيفيتي باالتر از دس
ــال اخير در صدها پروژه بزرگ صنعتي كشور  ــه س س
ــه و باكاهش 20 تا 40  ــرداري قرار گرفت ــورد بهره ب م
ــهم  ــرق نقش مهمي در س ــرژي گاز و ب ــدي ان درص
ــار گازهاي  ــركت ها و صنايع ايراني در كاهش انتش ش
ــت. ــيدكربن داشته اس گلخانه اي به ويژه گاز دي اكس

ــنت(مهتابي و كم  ــاي فلورس ــتگاه امحاء المپ ه دس
ــركت فناور مستقر در شهرك  مصرف) توسط يك ش
ــد.  ــاخته ش ــي و تحقيقاتي اصفهان، طراحي و س علم
ــتگاه توسط شركت مهرپردازان محيط زيست  اين دس
ــماندهاي الكتريكي و  ــع آوري پس ــن و براي جم ثمي
ــهرك علمي  ــت. رييس ش الكترونيكي توليد شده اس
ــت مديريت  ــاره به اهمي ــي اصفهان با اش و تحقيقات
ــتگاه امحاء انواع  ــماند گفت: طراحي و ساخت دس پس

المپ هاي فلورسنت، نخستين بار در كشور در دستور 
ــيخ زين الدين  ــركت قرار گرفت. محمود ش كار اين ش
ــنت(كم مصرف) داراي  ــپ فلورس ــان اينكه الم با بي
ــده  ــت، افزود: المپ هاي از رده خارج ش فلز جيوه اس
ــان  ــمي بودن جيوه داراي خطر براي انس به دليل س
ــيب پذير  بويژه بر روي مغز جنين، كودكان و افراد آس
ــي اصفهان  ــهرك علمي و تحقيقات ــت. رييس ش اس
ــش از 19 ميليون  ــور بي ــاالنه در كش با بيان اينكه س

ــعله انواع المپ فلورسنت استفاده مي شود، تصريح  ش
ــياري از اين المپ ها پس از استفاده به دليل  كرد: بس
ــت، خطري جدي  ــع و بازياف ــتم دف عدم وجود سيس
ــاد خواهد  ــت ايج ــالمت افراد و محيط زيس براي س
ــنت  ــزار و 500 المپ فلورس ــرد. وي امحاء يك ه ك
ــوه و ترويج فرهنگ  ــذف گاز خطرناك جي در روز، ح
ــخصه هاي  ــن المپ ها را از مهمترين مش بازيافت اي
ــنت برشمرد. ــتگاه امحاء انواع المپ هاي فلورس دس

اجاقي كه آب شور را به آب آشاميدني تبديل مي كند
ــاخت اجاق ( فر) ساده اي شده  يك محقق موفق به س
ــت آب شور را به آب آشاميدني تبديل كند. كه قادر اس

ــتفاده از اين فر، آب شور به  ــاينس، با اس به گزارش س
ــود و نكته حائز  ــاميدني تبديل مي ش راحتي به آب آش
اهميت اين است كه تنها انرژي مورد نياز براي به كار 
انداختن اين اجاق خورشيد است. اين محقق خوش ذوق 
ــاز است و  مي گويد كه عملكرد اين فر برعكس قهوه س
ــت. اين  ــاز بوده اس ــاخت آن نيز قهوه س ايده اصلي س
ــور پر  ــت كه از آب ش فر مجهز به يك ديگ بخار اس

ــود و در مقابل نور خورشيد قرار مي گيرد. زماني  مي ش
كه دماي هوا باال مي رود، فشار درون مخزن كه بسيار 
ــت افزايش مي يابد و توليد بخار  ــته شده اس محكم بس
ــه مخصوص عبور  ــد. بخارآب از درون يك لول مي كن
ــتگاه  ــيله خود دس ــدن بوس كرده و پس از متراكم ش
ــن محقق تمام  ــود. اي ــاميدني مي ش تبديل به آب آش
جزييات طرح را دراختيار عموم قرار داده است و اميدوار 
ــر دنيا از آن استفاده كنند. ــت همه مردم در سراس اس
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هشدار جهاني استفاده بي رويه از انرژي بالي جان بشريت
ــت وزيران انرژي آ. سه. آن به عالوه  ــمين نشس شش
ــرايطي در كامبوج آغاز شد كه  ــه  ماه گذشته در ش س
استفاده روزافزون از انرژي در كشورهاي توسعه يافته 
ــريت را با تهديدات جدي روبه رو  ــت بش محيط زيس
ــان در تخريب محيط  ــه كارشناس ــت. به گفت كرده اس
ــه آمريكا و  ــورهاي بزرگ جهان از جمل ــت، كش زيس
ــورهاي مصرف كننده  ــوان بزرگترين كش چين به عن
ــترين نقش را دارند هر چند پكن مي گويد  انرژي، بيش
ــور در توليد گازهاي گلخانه اي نسبت  ــهم اين كش س
ــت. مقامات رسمي اتحاديه  ــيار كمتر اس به آمريكا بس
ــه.آن) و سه كشور  ــورهاي جنوب شرق آسيا (آ.س كش
ــته در خصوص  ــره جنوبي ماه گذش ــن، ژاپن و ك چي
ــا يكديگر  ــا در بخش انرژي ب ــترش همكاري ه گس
ــت و گو كردند. بروئني، كامبوج، اندونزي،  بحث و گف
ــنگاپور، تايلند و  ــوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، س الئ
ويتنام اعضاي دهگانه اتحاديه كشورهاي جنوب شرق 
ــكيل مي دهند. در اين نشست بهينه سازي  آسيا را تش
ــرف انرژي، لزوم تبادل اطالعات  انرژي، افزايش مص
ــرژي و عوارض مصرف زياد  ــتفاده موثر از ان براي اس
انرژي كه منجر به تخليه گازهاي گلخانه اي مي شود، 
ــد. به گفته محققان، روند كنوني  ــي ش بحث و بررس
ــر را با دو  ــان، بش ــرژي در جه ــرف ان ــش مص افزاي
ــت در اثر سوزاندن  بحران بزرگ آلودگي محيط زيس
سوخت هاي سنگواره اي و شتاب فزاينده در اتمام اين 
ــت. هر چند تأمين انرژي يكي از  منابع مواجه كرده اس
ــي ترين پيش نيازهاي توسعه اقتصادي و بهبود  اساس
ــودي مصرف  ــت اما روند صع ــر اس كيفي زندگي بش
ــط  انرژي در جهان كه با وقوع انقالب صنعتي در اواس
ــان محيط  ــد، همچن ــم ميالدي آغاز ش قرن هجده
ــان حاضر، مصرف  ــد. در زم ــت را تهديد مي كن زيس
ــال  ــادل ده ميليارد تن نفت در س ــان مع ــرژي جه ان
ــورهاي پيشرفته  ــرانه مصرف انرژي كش است كه س
صنعتي تقريبا 20 برابر كشورهاي در حال توسعه است.
ــوخت كثيف ياد  ــه از آن به عنوان س ــنگ ك زغال س
ــيد كربن توليد  ــوختن دي اكس ــود در هنگام س مي ش
ــت  ــي از گازهاي گلخانه اي اس ــد، اين گاز يك مي كن

ــود. ــدن دماي زمين ش ــه مي تواند منجر به گرم ش ك
ــك منبع توليد انرژي  ــنگ اكنون به عنوان ي زغال س
ــعه يافته مورد استفاده قرار  ــورهاي توس در اغلب كش
مي گيرد كه بهره برداري بي رويه از آن محيط زيست 
ــتفاده از  ــت. اس ــا تهديدهاي جدي روبرو كرده اس را ب
ــوخت فسيلي نيز زيان هاي فراواني  چوب به عنوان س
براي محيط زيست و بروز بيماري هاي مختلف ازجمله 
ــان در بر دارد. در  ــي براي انس بيماري هاي حاد تنفس
ــي از  ــي آلودگي هاي ناش ــان پيامدهاي منف ــن مي اي
ــنگواره اي را مي توان به وقوع  احتراق سوخت هاي س
ــه خوردگي نماي  ــرد ك ــاره ك ــيدي اش باران هاي اس
ــان و نابودي  ــد گياه ــاختمان ها، تأثير منفي در رش س
ــتفاده  ــت. همچنين اس آبزيان از جمله اين پيامدها اس
ــمي از جمله  ــبب توليد گازهاي س از اين انرژي ها س
ــيد كربن و منواكسيد كربن در محيط زيست  دي اكس
ــريت ازجمله  ــود كه عوارض متعددي براي بش مي ش
ــي در بر دارد. ابتال به بيماري قلبي و اعصاب و تنفس
ــال هاي  افزايش قابل مالحظه دماي كره زمين در س
اخير، دانشمندان را به شدت نگران كرده است. به گفته 
كارشناسان، تغيير الگوي بارش باران در سراسر جهان 
ــاورزي، نابودي  ــر آن در بازده فرآورده هاي كش و تأثي
ــياري از گونه هاي گياهي و جانوري، تأثير سوء بر  بس
ــالمتي بشر، باال آمدن سطح آب ها و از دست رفتن  س
ــكي ها تنها بخشي از پيامدهاي  نواحي وسيعي از خش
ــازي  ــان، بهينه س منفي اثر گلخانه اي است.كارشناس
ــي در مصرف انرژي را از  ــرف انرژي و صرفه جوي مص
ــا كاهش دگرگوني هاي  ــگيري و ي جمله راه هاي پيش
ــت مي دانند. آمارها  آب و هوايي و تخريب محيط زيس
ــر از كل مصرف نهايي  ــان مي دهد در حال حاض نش
ــاي صنعت و  ــي درصد در بخش ه ــرژي، حدود س ان
ــاورزي و 60 درصد آن در بخش خانگي و تجاري  كش
ــتفاده شده است. اين در حالي  و بخش حمل و نقل اس
ــعه يافته بيشترين سهم  ــت كه در كشورهاي توس اس
استفاده از انرژي متعلق به بخش صنعت يعني بخش 
ــتفاده از گاز طبيعي بجاي  ــان، اس مولد است.كارشناس
ــوان يكي از راه  ــنگ، بنزين و نفت، را به عن زغال س

ــت مي دانند. ــا براي كاهش آلودگي محيط زيس حل ه
ــكاري بين المللي  ــون يانگ از مقامات بخش هم س
چين در جلسه رسمي اتحاديه كشورهاي جنوب شرق 
ــيا (آ.سه.آن) و سه كشور چين، ژاپن و كره جنوبي  آس
گفت: چين به عنوان بزرگترين كشور در حال توسعه، 
ــازي انرژي و همچنين افزايش توليد انرژي  ذخيره س
ــتور كار خود دارد. وي افزود:  از منابع داخلي را در دس
چين همواره ساختار انرژي خود را بهينه سازي كرده و 
اميد است كه همكاري با آ.سه.آن و همچنين شركاي 
گفتماني اين اتحاديه باعث ايجاد محيطي مناسب براي 
ــود. سون  ــرمايه گذاري در منطقه ش تجارت آزاد و س
ــتار همكاري بيشتر  يانگ تصريح كرد كه چين خواس
با اتحاديه آ.سه.آن و شركاي گفتماني اين اتحاديه در 
زمينه مصرف انرژي موثر، توسعه انرژي پاك و عرضه 
ــت. ــرژي براي تمام مردم منطقه اس ــد خدمات ان مفي

ــر  ــاخته بش گازهاي گلخانه اي يكي از بالياي خودس
ــر وضعيت  ــدن زمين، تغيي ــرم ش ــت كه باعث گ اس
ــا، گردو  ــيل ها، طوفان ه ــوع س ــي آن و وق اكولوژيك
ــود. تنها راه  غبارها و ناپايداري هاي بزرگ جوي مي ش
ــاي تخريبي، رعايت اصول  جلوگيري از اين رويداده
ــط كشورهاي  ــتر توس ــت محيطي بيش و قوانين زيس
ــكا در بخش هاي  ــوص آمري ــزرگ صنعتي به خص ب
ــن عواقب  ــدن كره زمي ــت.گرم ش ــي خود اس صنعت
ــه مي توان به  ــه از جمل ــي دارد ك ــي بزرگ آب و هواي
ــيل ها و طوفان ها، از  ــي، افزايش س ــش منابع آب كاه
ــت رفتن زمين هاي كشاورزي و در نتيجه كاهش  دس
محصوالت كشاورزي و به خطر افتادن امنيت غذايي 
ــان قدرت هاي بزرگ  ــرد. در اين مي ــاره ك ملت ها اش
ــته و روز به روز بر  ــي به اهميت اين خطر نداش توجه
فعاليت هاي تخريبي خود مي افزايند. ششمين نشست 
ــت كه  ــه.آن بعالوه 3 فرصتي اس ــرژي آ.س وزراي ان
ــورهاي توسعه  ــركت كننده ساير كش ــورهاي ش كش
ــرژي ترغيب كنند  ــازي مصرف ان يافته را به بهينه س
ــت بيش از اين با مخاطره روبرو نشود. تا محيط زيس

گريه كنيد، اشك بريزيد تا چراغ قوه روشن شود
 LED ــركت ژاپني موفق به ساخت يك چراغ يك ش
ــود. به گزارش  ــن مي ش ــك روش ــت كه با اش شده اس
ــك يا آب شور  ــاينس ، پس از ريختن چند قطره اش س
درون محفظه اين چراغ قابل حمل، مي توان ساعت ها 
ــس منيزيم و  ــرد. دو ميله از جن ــتفاده ك از نور آن اس
ــك نقش  ــت؛ اش ــن درون اين چراغ تعبيه شده اس كرب
ــيته  الكتروليت بين دو ميله را بازي مي كند و الكتريس
توليد مي كند. ريختن چند قطره آب شور باعث مي شود 

ــته باشد و پس  ــاعت نور داش كه LED به مدت 8 س
ــط اشك شارژ شود. مي توان به  از آن بايد مجددا توس
ــده  ــرد و از برق توليد ش ــراغ USB متصل ك ــن چ اي
ــتفاده كرد. تمام  ــزات ديگر اس ــط آن براي تجهي توس
ــتانداردهاي  ــركت ژاپني بر مبناي اس ــدات اين ش تولي
ــن  ــرار دارد. مهمتري ــت ق ــط زيس ــت از محي حفاظ
ــت. ــراغ LED براي كوهنوردان اس ــتفاده اين چ اس



55
 سال پنجم / شماره 60
مهر ماه  91

پنجره اخبار 

 پارچه ذخيره ساز انرژي و كنترل كننده حرارت ساخته شد

پنجره هاي مولد انرژي؛ دستاوردي از دانشگاه كاليفرنيا

ابداع شارژ خورشيدي بي سيم و قابل حل در دانشگاه پرينستون

ــرل حرارت با  ــازي و كنت پارچه ي با قابليت ذخيره س
ــتين بار  ــتفاده از نانو ميكرو پودرهاي معدني، نخس اس
ــد. اين دستاورد  ــگاه صنعتي اصفهان توليد ش در دانش
ــاجي اين  ــي نس ــكده مهندس ــان دانش ــط محقق توس

دانشگاه و در قالب پايان نامه كارشناسي ارشد مصطفي 
ــت. دانش آموخته مبتكر  ــروجردي حاصل شده اس خس
ــگاه صنعتي اصفهان گفت: اين منسوجات داراي  دانش
ــا آزاد كردن  ــرارت، جذب ي ــازي ح ــت ذخيره س قابلي
ــت. ــدار قابل توجهي انرژي در يك دماي ثابت اس مق

ــروجردي افزود: جذب حرارت مازاد بدن، ظرفيت  خس
ــار گرما در  ــرژي حرارتي، انتش ــازي ان باالي ذخيره س
ساختار ليف منسوج، تكرارپذيري فرآيند ذوب و انجماد 
ــوجات  ــواد تغيير فازدهنده از جمله قابليت هاي منس م
ــوجات  ــت. وي تصريح كرد: اين منس ــه شده اس بهين
ــتاني، لباس غواصي،  ــاي زمس ــهاي ورزش ه در لباس
ــودرو، بهره برداري در  ــردن فضاي داخلي خ ايزوله ك
ــكي، كاله هاي ايمني، مصارف نظامي  منسوجات پزش
ــاي خاص  ــراد در فعاليت ه ــظ اف ــوجات محاف و منس
ــه ويژگي هاي  ــاره ب ــگر با اش كاربرد دارد. اين پژوهش
ــده(PCMs) گفت: در اين طرح،  ــواد تغيير فاز دهن م

ــتفاده از نانوميكرو  كامپوزيت هاي تغيير فازدهنده با اس
ــت. ــتفاده قرار گرفته اس ــنگ معدني مورد اس پودر س
ــه مزايايي  ــه ب ــرد: با توج ــح ك ــروجردي تصري خس
همچون وفور مواد مورد استفاده در اين روش، قابليت 
ــيميايي  ــوجات مختلف، پايداري ش بهره گيري در منس
ــيوه  ــتفاده از اين ش ــودن اين مواد، اس ــمي  ب و غيرس
ــادي، بهره وري قابل  ــر بازدهي مطلوب اقتص عالوه ب
ــت. اين طرح بر مبناي  مالحظه اي نيز دربرخواهد داش
ــته مهندسي  ــده دانش آموخته رش تحقيقات انجام ش
ــا راهنمايي  ــان و ب ــگاه صنعتي اصفه ــاجي دانش نس
ــكده  ــأت علمي دانش ــو هي ــيد مجيد مرتضوي عض س
ــي نساجي اين دانشگاه حاصل شده است. طرح  مهندس
ايجاد خاصيت كنترل حرارتي در منسوجات با استفاده 
ــماره 73995 در اداره  ــو ميكرو پودر معدني به ش از نان
ــت. ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده اس

ــيدى  ــا، پنل هاى خورش ــگاه كاليفرني ــان دانش محقق
ــه عنوان پنجره  ــفافى توليد كرده اند كه مى تواند ب ش

ــتفاده قرار گيرد.  توليدكننده انرژى در خانه ها مورد اس
ــيدى  ــى.ورلد›، اين پنل هاى خورش به گزارش ‹پى.س
ــفاف و در حقيقت يك سلول پالستيكى قابل  جديد ش
انعطاف هستند كه منحصرا از طيف مادون قرمز اشعه 
ــيد انرژى جذب مى كنند و همزمان به نور مرئى  خورش
ــفافيت 70  اجازه عبور مى دهند. اين پنل ها داراى ش
ــتورالعمل  ــتند. با اين وجود محققان دس درصدى هس
ــفاف ترين  ــژه اى ابداع كرده اند كه در حين توليد ش وي
ــت  ــده اس ــاخته ش ــيدى كه تا كنون س صفحه خورش
ميزان صرفه جويى در مصرف انرژى را به چهار درصد 
مى رساند. محققان اين پنل خورشيدى را با استفاده از 
ــك به مادون قرمز  ــاخته اند كه به نور نزدي پليمرى س
حساس است و يك كامپوزيت نانو سيم نقره به عنوان 

ــت.  ــر روى آن قرار گرفته اس ــفاف ب ــك الكترود ش ي
ــاخت يك الكترود  ــن موفقيت اين تحقيق س بزرگتري
ــيم هاى نقره با  ــت كه توسط تركيب نانوس شفاف اس
نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم توليد شده است و جايگزين 
الكترود فلزى ماتى مى شود كه در گذشته مورد استفاده 
ــلول هاى خورشيدى  ــت. ساخت س قرار مى گرفته اس
ــت زيرا آنها در  پليمرى امروزه مورد توجه محققان اس
ــه با صفحات خورشيدى انعطاف پذيرتر و بالقوه  مقايس
ــمندان به روشى  ــتند. درصورتى كه دانش ارزان تر هس
ــيدى شفاف دست  ــلول هاى خورش براى توليد انبوه س
يابند مى توان از اين سلول ها در هر خانه، آسمانخراش، 
ــيله قابل حركت استفاه كرد.  وسايل نقليه و يا هر وس

ــگاه پرينستون روش جديدى را براى  دانشمندان دانش
ــيم تجهيزات الكترونيكى ابداع كردند. به  ــارژ بى س ش
گزارش ساينس، دانشمندان دانشگاه پرينستون روشى 

را ابداع كردند كه با استفاده از نيروى خورشيدى امكان 
شارژ بى سيم تجهيزات الكترونيكى قابل حمل را فراهم 
مى كند. به عالوه با استفاده از همين شيوه امكان توليد 
حسگرهاى بسيار حساس به منظور نظارت بر سالمت 
انسان ها وساختمان ها نيز فراهم مى شود. شارژ بى سيم 
ــى انجام مى شود.  ــتفاده از القاى الكترو مغناطيس با اس
ــيم  ــدت جريان در يك س به اين معنى كه تغييرات ش
ــارژ جريان  ــى و ش موجب ايجاد يك ميدان مغناطيس
ــيم ديگر مى شود. دانشمندان دانشگاه پرينستون  در س
ــته اند نوعى باترى  ــتفاده از سيليكون مايع توانس با اس
ــالوه بر دريافت و ذخيره  ــيدى توليد كنند كه ع خورش
ــى  انرژى الكتريكى، امكان ايجاد ميدان هاى مغناطيس
داراى نوسان را نيز فراهم مى كند. به اين ترتيب كافى 
است باترى خورشيدى جديد را روى سطوح بزرگى از 

پالستيك تعبيه كرده و آن را دور تجهيزات الكترونيكى 
ــيم بپيچيم تا آنها را شارژ كند.  ــارژ بى س با قابليت ش
ــمندان اين صفحات شارژ كننده زير نور  به گفته دانش
ــى مى توانند 120 ميكرو وات توان را  المپ هاى خانگ
ــن كنند. اين ميزان توان  ــا نرخ انتقال 22 درصد تامي ب
ــد كه حدود چند  ــتگاه آيپ ــا توان مصرفى يك دس را ب
ــه كنيد. الزم به ذكر است  ــت مقايس ده ميلى وات اس
كه سطوح بزرگتر جذب انرژى توان بيشترى را تأمين 
ــانتيمتر  ــطح 5 در 5 س مى كنند. براى مثال اگر يك س
ــانتيمتر گسترده كنيم توان به  را به اندازه 10 در 10 س
ــد بود. انتظار  ــت آمده چهار برابر توان اوليه خواه دس
ــيوه نوين به زودى در تمام محصوالت  مى رود اين ش
دستگاه هاى الكترونيكى قابل حمل به كار گرفته شود. 
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 توليد سنگ مصنوعى پايه پليمرى از باطله سنگ هاى تراورتن

ساختمان با اتالف انرژي صفر در هلند ساخته شد

آمريكايي ها سبك ترين و عايق ترين ماده جامد جهان را ساختند

ــنگ جهاد  مدير مركز تحقيقات و خدمات تخصصى س
ــتان مركزى از توليد سنگ مصنوعى  ــگاهى اس دانش
ــتان  ــنگ هاى تراورتن شهرس پايه پليمرى از باطله س
ــم براتى در گفت وگو  ــده خبر داد. قاس محالت در آين

ــرآورى و ارتقاى  ــالم اين خبر افزود: ف ــنا، با اع با ايس
ــتان  ــن كرم رنگ شهرس ــنگ هاى تراورت ــت س كيفي
ــتفاده از واكس هاى رزينى پيشرفته براى  محالت، اس
ــنگ  ــن و توليد س ــنگ هاى تراورت ــش دوام س افزاي
ــنگ هاى تراورتن  ــه پليمرى از باطله س مصنوعى پاي
ــه طرح تحقيقاتى است كه در  ــتان محالت، س شهرس
ــز با يكى از  ــب همكارى اين مرك ــال حاضر در قال ح
ــتقر در پارك علم و فناورى دانشگاه  ــركت هاى مس ش
تهران در حال انجام است. وى با اشاره به سابقه قابل 
ــنگ و  ــه و تاريخچه كهن اين منطقه در حوزه س توج
ــعه  ــتياق مردم نيم ور به توس معدن كارى، عالقه و اش

ــل توجه در  ــيل هاى قاب ــنگ و وجود پتانس صنعت س
منطقه محالت و نيم ور را از عمده ترين داليل استقرار 
ــرد. براتى بر لزوم  ــم ور عنوان ك ــده در ني مركز ياد ش
ــى  ــتاوردهاى پژوهش ــردى و عملياتى كردن دس كارب
ــى به عنوان يكى از  ــار انجام طرح هاى تحقيقات در كن
ــنگ تأكيد كرد و  ــد صنعت س ــن عوامل رش عمده تري
گفت: در اين راستا نيازمند همكارى، مشاركت و رابطه 
تنگاتنگ صنعت و مراكز پژوهشى هستيم. مدير مركز 
ــنگ جهاد دانشگاهى  تحقيقات و خدمات تخصصى س
ــن برنامه هاى آتى  ــتان مركزى از اقدام براي تدوي اس
ــتره حوزه هاى متنوع فعاليتى آن خبر داد.  مركز در گس

ساختمان «الهام» در هلند به دليل ميزان اتالف انرژي 
ــت. اين ساختمان كه  صفر داراي برندهاي جهاني اس
ــده داراي  ــتردام واقع ش در 15 كيلومتري جنوب  آمس
ــتن ابزار خانگي  ــد باالي جهاني از لحاظ داش پنج برن
ــتين سازه  ــت. اين بنا همچنين نخس كارآمد انرژي اس
ــه از قاعده «گهواره به گهواره» در هلند به  الهام گرفت
شمار مي آيد. معماران اين طرح ويليمام مك دوناف به 
ــراه مايكل برانگارت، ارائه دهنده قاعده مزبور لقب  هم

ــم كامل  گرفته اند. «خانه الهام B/S/H» براي تجس
قوانين طرح گهواره   به  گهواره طراحي شده است. اين 
قواعد بر اين اصل استوارند كه انسان مي تواند تأثيري 
ــت بوم داشته باشد و اين  مثبت و نه منفي بر روي زيس
ــق بازابزاربندي  ــن اثرگذاري را از طري كه مي توان اي
چهارچوب اقتصادي، صنعتي و اجتماعي انجام داد كه 
ــازي باشند.  ــًا فارغ از زباله س نه تنها كارآمد بلكه اساس
ــتفاده  ــت كه تقريبًا هر ماده مورد اس اين بدين معناس
ــاختمان مي تواند بازيافت شود يا هنگام  در بناي اين س
اتمام حيات طبيعي اش به طبيعت بازگردانده شود. خانه 
الهام B/S/H به عنوان يك محل كار ابتكاري و قابل 
ــگاهي براي بسط برندها به  انعطاف و همچنين نمايش
ــمند سبز معرفي  درون بازار هلند براي تكنولوژي  هوش
شده است. بخش مركزي ساختمان مزبور يك قسمت 
ــت كه در تجهيز  مياني چهار طبقه با يك ديوارزنده اس
ــا مي كند.  ــش مهمي ايف ــازه نق ــا هواي ت ــات ب امكان

ــي از نور طبيعي روز  ــش گياه اين نمايش زيبا از پوش
ــك نور پنجره  ــتفاده را برده كه از خالل ي ــت اس نهاي
ــقفي دندانه دار فيلتر مي شود. اين سقف خود مجهز  س
ــت. ساختمان  ــيدي فتوولتائيك اس به پنل هاي خورش
ــت بام سبز است كه در  مزبور همچنين داراي يك پش
ارتقاي كارآيي انرژي اين اكو دفتر كمك مي كند. اين 
ــنايي  ــگرهاي نور روز، روش بنا همچنين مجهز به حس
ــامانه  ــي و س ــي زمين ــتم گرماي ــك سيس LED و ي
ــت. آب باران گرفته شده به همراه آب  خنك كننده اس
خاكستري براي استفاده دوباره در وسائل توالت صافي 
ــوند. اين ساختمان در ادامه طرح اتالف  و ذخيره مي ش
ــدر فاضالب خود  ــتم آب ك ــر از طريق يك سيس صف
ــامانه مديريت  ــتم كه با س را تصفيه مي كند. اين سيس
ــه نيتروژن،  ــواد مغذي از جمل ــده، م تغذيه تركيب ش
ــرداري دوباره مي گيرد.  ــفر و كربن را جهت بهره ب فس

ــاده جامد و  ــبك ترين م ــزرگ در س ــتاورد ب يك دس
ــت  ــاده عايق جامد جهان كه در يك نشس ــن م بهتري
ــتري  ــده، مي تواند كاركردهاي بيش بين المللي ارائه ش
ــش هاي عايق،  ــر فضايي را در پوش ــن ماده عص از اي
ــا قابليت  ــر ب ــاي نازكت ــاي داراي ديواره ه يخچال ه
ــاخت عايق و  ــتر، س ــي بيش ــواد غذاي ــداري از م نگه
ــزارش در مورد  ــه كند.  اين گ ــر محصوالت ارائ ديگ
ــد كه بخاطر  ــواژل» منعطف جدي ــد يك نوع «ه تولي
ــده، در  ــناخته ش ــاد به نام دود جامد نيز ش ــبكي زي س
ــت و  ــل و چهارمين نشس ــت و چه ــي از دويس بخش
ــيمي آمريكا ارائه شده است.  نمايشگاه ملي انجمن ش
ــا در  ــر ماري آن ميدور از مركز تحقيقات گلن ناس دكت
ــنتي  توضيح اين فناوري اظهار كرد كه هواژل هاي س
ــن ساحلي  ــيليكاي موجود در ش كه دهه ها پيش از س
ساخته شده اند، شكننده بوده و به آساني فرو مي ريزند. 
دانشمندان طي سال ها به ارتقاي قدرت اين هواژل ها 

پرداخته اند و ساخته دكتر ميدور و همكارانش 500 بار 
ــت. به گفته ميدور، يك  ــنتي اس قويتر از نمونه هاي س
ــم از اين ماده مي تواند وزن يك خودرو را  قطعه ضخي
ــكل نازك نيز  تحمل مي كند. همچنين توليد آنها به ش
ــل انعطاف باالي آن از طيف  امكان پذير بوده كه بدلي
ــترده اي از كاربري هاي تجاري و صنعتي برخوردار  گس
ــن هواژل هاي  ــال مي توان از اي ــد بود. براي مث خواه
ــر از راه حل هاي  ــه پنج تا 10 برابر كارآمدت منعطف ك
ــش هاي فوق  ــخه هاي جديد پوش كنوني بوده، در نس
ــتن افراد در سرما، ديواره هاي  عايق براي گرم نگهداش
ــتفاده كرد.  ــر يخچال و فريز و ديگر عايق ها اس نازكت
ــاده مي تواند  ــانتيمتري از اين م ــك س ــه ي ــك ورق ي
ــانتيمتر فايبرگالس را ارائه  ــدي برابر با 15 س عايق بن
ــا قصد دارد از اين ماده در يك سيستم ورود  كند. ناس
ــت فضاپيماها به زمين از  ــرفته براي بازگش مجدد پيش
ايستگاه فضايي بين المللي و شايد براي ماموريت هاي 

ــتفاده كند. خودروهاي ورود مجدد به يك  ديگر نيز اس
ــوختن در اثر  ــپر حرارتي براي محافظت از آنها از س س
حرارت اصطكاكى جو زمين نياز دارند. اين سپرها بسيار 
ــنگين بوده از اين رو ناسا به دنبال استفاده  بزرگ و س
ــده از اين هواژل هاي منعطف  ــاخته ش از يك سپر س
ــو مانند بالون  ــان ورود فضاپيما به ج ــت كه در زم اس
باد مي شود. از ديگر كاربري هاي اين ماده، عايق بندي 
لباس هاي فضايي است. دانشمندان اين نمونه قوي تر 
ــيوه توليد كرده اند. يكي از آنها شامل ايجاد  را به دو ش
تغييراتي در ساختار داخلي هواژل هاي سيليكاي سنتي 
ــراي مقاوم  ــان از يك پليمر ب ــه در آن محقق ــوده ك ب
كردن شبكه هاي سيليكا كه در ساختار هواژل گسترده 
ــامل توليد  ــيوه ديگر ش ــتفاده كردند. ش ــده اند، اس ش
ــيار محكم و مقاوم در برابر حرارت  هواژل از پليمر بس
ــپس تزريق لينك هاي متقابل دستبندي  پلى آميد و س
ــكل براي ارائه مقاومت بيشتر به ساختار بوده است.  ش
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 گرما در سرما و سرما در گرما با طراحي سقف جديد

دماي شهرها را با پياده روهاي خنك كاهش دهيد

تميز كردن پنل هاي خورشيدي با تكنولوژي جديد

محققان آزمايشگاه ملي اوك ريج وزارت انرژي آمريكا 
ــيرواني طراحي  ــتمي براي سقف خانه و اتاق ش سيس
كرده اند كه بطور مؤثري مي تواند گرماي مورد نياز در 
زمستان و سرما را در تابستان براي ساكنان به ارمغان 

بياورد. به گزارش ايسنا، از كاربردهاي اين فناوري جديد 
امكان كنترل تشعشعات، انتقال گرما و عايق بندى آن 
ــتم مي توان براي مقاوم  ــت. همچنين از اين سيس اس
ــازي بيشتر سقف هاي امروزي استفاده كرد. سيستم  س
ــده در خانه  ــقف، هواي وارد ش تهويه غير فعال اين س
ــيرواني را كشيده و به يك فضاي  از طريق اتاق زيرش
ــل مي كند تا از  ــقف منتق ــيب دار در باالي س هواي ش
محيط خارج شود. عايق بندي پلى استايرن اين سقف، 
قلب سيستم را تشكيل داده و مي توان آن را باال يا بين 
ــازه جديد قرار داد يا در باالي يك  تيرهاي طاق در س
سيستم سقف توفال كوبي شده بدون نياز به برداشتن 

ــازي هاي  ــبيه س ــي متصل كرد. ش ــاي قديم توفال ه
ــه كانال هاى  ــان داده ك ــن محققان نش ــه اي اي رايان
ــوع داراي ضعف در  ــه مطب ــه و تهوي ــش، تهوي گرماي
ــازي باعث نشست هواي تهويه شده به اتاق  محكم س
زيرشيرواني شده و ساالنه صدها دالر براي شهروندان 
آمريكايي هزينه دارد. مهر و موم كردن زيرشيرواني با 
افشانه فوم مي تواند تا ميزان زيادي در كاهش هزينه ها 
ــتر است. در  ــيار بيش كمك كند اما هزينه اوليه آن بس
ــيرواني جديد  ــقف و زيرش ــي س ــن طراح ــه اي مقايس
ــه مديريت هزينه ها كمك  ــد تا ميزان زيادي ب مي توان
ــت.  ــيار كمتر اس كرده و همچنين هزينه اوليه آن بس

ــش هاي رنگي  محققان تالش مي كنند با طراحي پوش
ــنگفرش هاي خيابان، به كاهش دماي  و تغيير رنگ س
شهرها كمك كنند. به گزارش خبرگزاري ها، محققان 
البراتوار بركلي در كاليفرنيا تأثير جذب نور در آسفالت 

و پوشش هاي كف خيابان را مورد بررسي قرار داده اند. 
سنگفرش و پوشش هاي رنگي مي تواند مانع از جذب 30 
تا 50 درصد نور خورشيد شوند، درحاليكه آسفالت هاي 
تازه تنها مانع از جذب پنج درصد نور خورشيد مي شود 
ــر حدود 10 تا  ــفالت هاي قديمي ت ــن ميزان در آس و اي
ــه يك پاركينگ  ــت. محققان در محوط 20 درصد اس
ــش مختلف با رنگ هاي روشن و  بزرگ، چند نوع پوش
ــيد را مورد آزمايش قرار دادند.  ميزان جذب نور خورش
ــي تأكيد  ــوار بركل ــان البرات ــرت از محقق ــال گيلب ه
ــنگفرش و آسفالت خيابان ها  مي كند: در اغلب موارد س
ــتند كه باعث جذب  ــياه هس ــتري يا س به رنگ خاكس

ــش گرماي  ــع آن بازتاب ــيد و به تب ــتر نور خورش بيش
ــود و بهترين راهكار براي  جذب شده در محيط مي ش
ــتفاده از سنگفرش هاي سرد  كاهش دماي شهرها اس
ــرد مي تواند از مواد سنتي با  ــنگفرش هاي س است. س
ــيد  ــت بازتابش نور خورش ــن و قابلي ــاي روش رنگ ه
ــرد يا  ــش هايي با رنگ هاي س ــيمان، از پوش مانند س
ــفالت هاي معمول با رنگ هاي  رنگ آميزي سطح آس
ــوند و در اين بين رنگ هاي سبز،  ــاخته ش ــن س روش
ــذب كمتر نور  ــرد بهتري براي ج ــي و زرد از عملك آب
ــتند.  ــط برخوردار هس ــك كردن محي ــيد و خن خورش

ــتون پوشش هاي مبتني بر  پژوهشگران دانشگاه هوس
نانوذرات توليد كرده اند كه مي توان از آنها در پنل هاي 
خورشيدي استفاده كرد. اين پوشش ها موجب مي شود 
ــا پنل پاكيزه مانده و كارايي آن بهبود يابد، در نتيجه  ت
ــه نگهداري و عملكرد آن كاهش  يابد. نتايج اين  هزين
ــه نانوانرژي  ــاي كوران از موسس ــط ش پژوهش توس
ــال حاضر مراحل  ــده و در ح ــته ش بصورت پتنت نوش
ــود را طي مي كند. محققان اين پروژه، فناوري  ثبت خ
ــت كرده  ــه فناوري دوبلين تس جديد خود را در موسس
ــت هاي تكميلي آن در كاروليناي جنوبي  و بزودي تس
ــتي كه در  ــت. كوران مي گويد: تس ــام خواهد گرف انج

ــه نتايج جالبي در پي  ــون، در ايرلند انجام گرفت ماه ج
ــت ، بطوري كه بنظر مي رسد قدم هاي بزرگي  داشته اس
در مسير تجاري سازي اين فناوري برداشته شده است . 
 The) ــاري ــا نام تج ــونده ب ــود تميزش ــن اليه خ اي
 Self-Cleaning Nano Hydrophobic

ــركت  ش ــانس  ليس ــت  تح  (SCNH107TM

ــركت نوپا در  ــت؛ اين شركت يك ش سي ولتائيك اس
ــد انرژي هاي نو كار  ــت كه روي تولي حوزه انرژي اس
ــال جذب بازارهاي  ــركت بدنب مي كند. متوليان اين ش
ــطح  ــيدي بايد س ــاي خورش ــتند. پنل ه ــي هس جهان
ــري نور  ــا كارايي باالت ــند تا ب ــته باش ــزه اي داش پاكي
ــد، اما معموال  ــيته تبديل كنن ــيد را به الكتريس خورش
ــق در هوا روي  ــواد آالينده و ذرات معل ــرد وغبار، م گ
ــه و كارايي آنها را كاهش مي دهد.  اين پنل ها را گرفت
اليه محافظي كه اين گروه تحقيقاتي توليد كرده، قادر 
ــده و سطح را تميز  ــت مانع تجمع اين آالينده ها ش اس
ــش هاي اليه نازك نانومقياسي كه اين  نگه  دارد. پوش
ــي نظير آب و غبار را  ــركت توليد كرده، آلودگي هاي ش

ــع مي كند، بدون اين كه از كارايي پنل ها بكاهد؛ در  دف
ــيد توسط پنل  ــش مانع جذب نور خورش واقع اين پوش
ــود. با اين كار سطح پنل تا سال ها پاكيزه مانده  نمي ش
ــدارد. كوران مي گويد: كارايي  و نيازي به تميزكردن ن
ــيدي كثيف تا 30 درصد  تبديل انرژي  يك پنل خورش
ــش، سطح پنل خود به خود  كاهش مي يابد. با اين پوش
ــن پروژه اين  ــود. در حالي كه محققان اي ــز مي ش تمي
ــيدي  ــتفاده در پنل هاي خورش ــراي اس ــش را ب پوش
ــوان در حوزه هاي  ــاخته اند، آنها معتقدند از آن مي ت س
ــش هاي ضد خوردگي استفاده كرد.  مختلف نظير پوش
ــرق ديزلي كار  ــك مولد ب ــيدي همانند ي ــل خورش پي
ــاي خطرناك  ــر گازه ــا اين تفاوت كه نش ــد، ب مي كن
ــيد را گرفته  ــن پنل نور خورش ــود ندارد. اي در آن وج
ــن انرژي يا مورد  ــيته تبديل مي كنند؛ اي و به الكتريس
ــتفاده قرار مي گيرد يا در مخزن مخصوصي ذخيره  اس
ــاخته،  ــتگاهي كه اين تيم تحقيقاتي س ــود. دس مي ش
ــرژي تامين كند؛ اين  ــت دو تا پنج كيلووات ان قادر اس
ــتم كولر گازي كافي است.  مقدار براي راه اندازي سيس
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همايش كيفيت در ساخت و بازرسى ساختمان هاى فوالدى؛ آبان ماه

براى مقاوم سازى ساختمان هاى بتنى با ساخت طوقه و دستك فلزى

كاشاني ها دستگاه نانوايى خورشيدى ساختند

ــى  ــاخت و بازرس ــت در س ــش كيفي ــتين هماي نخس
ساختمان هاى فوالدى از نهم تا يازدهم آبان ماه سال 
ــاركت جهاد دانشگاهى واحد  جارى در اصفهان با مش
ــن تخصصى خوردگى  ــه انجم اصفهان و همكارى س
ايران، جوشكارى و آزمايش هاى غير مخرب و انجمن 
سازه هاى فضا كار ايران برگزار مى شود. ايمان معتمدى، 
ــى  ــاخت و بازرس ــر اجرايى همايش كيفيت در س دبي
ــاختمان هاى فوالدى در گفت وگو با خبرنگار علمي  س
خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه اصفهان، با 
اعالم اين خبر اظهار كرد: بحث اتصاالت و جوشكارى، 
بررسى استانداردهاى مورد نياز ساخت، جوشكارى هاى 

ــت.  ــات اصلى اين همايش  اس ــى و ... موضوع صنعت
ــاص مانند صنايع نظامى  ــزود: در پروژه هاى خ وي اف
ــتفاده مى شود،  ــكارى اس از روش هاى جديد در جوش
ــازى  ــى مانند ساختمان س ــاى عموم ــى در طرح ه ول
ــده و بازرسى آن  ــكارى هنوز علمى نش آموزش جوش
ــود. معتمدي  ــز به طور دقيق و اصولى انجام نمى ش ني
ــازه ها  ــث كنترل كيفيت اين س ــان كرد: بح خاطرنش
ــه حائز اهميت  ــت در برابر زلزل ــژه در مورد مقاوم بوي
ــاس استانداردهاى ملى و برخي  است كه برخى بر اس
ديگر نيز بر پايه است انداردهاي جهانى كنترل مى شود. 
ــكارى نقش اساسى در اجراى  وي تصريح كرد: جوش
طرح هاى سازه اى فوالدى دارد و در پروژه هاى خاص 
ــكارى  مانند صنايع نظامى از روش هاى جديد در جوش
ــى مانند  ــود، ولى در طرح هاى عموم ــتفاده مى ش اس
ــكارى آن هنوز علمى  ــاختمان سازى آموزش جوش س
ــق و اصولى انجام  ــى آن نيز بطور دقي ــده و بازرس نش
ــاخت و  ــود. دبير اجرايى همايش كيفيت در س نمى ش
ــاختمان هاى فوالدى اضافه كرد: در اين  ــى س بازرس
خصوص مى توان به تخريب ساختمان هاى فوالدى با 
زلزله پنج ريشترى يا تخريب برخى پل ها در جاده ها با 
كمترين فشار بار در زمان كوتاهى بعد از ساخت اشاره 

ــور ساختمان سازى  كرد. معتمدى با بيان اينكه در كش
به دو روش بتن و ميلگرد و اسكلت هاى فوالدى انجام 
ــازه هاى فلزى از سه جهت اهميت  ــود، گفت: س مى ش
ــش  ــاختمان هاى باالى ش دارد؛ اول به دليل اينكه س
ــاخت و ديگر اينكه  طبقه را با روش بتنى نمى توان س
ــد گنبدهاى  ــاختي مانن ــدرت تنوع فلزات در س بتن ق
ــدارد و همچنين در مواردى  مصالى اصفهان و... را ن
ــاختمان فوالدى از ساختمان بتنى  از نظر هزينه نيز س
ــازه هاى  ــهم بااليى از س ــت. وى افزود: س ارزان تر اس
ــگاه ، كارخانجات و ...  ــوالدى در صنايع مانند پااليش ف
ــواع تجهيزات  ــر روى آنها ان ــود كه ب ــتفاده مى ش اس
ــود و در صورت  مانند جرثقيل هاى بزرگ نصب مى ش
ــر فروريزى در  ــوب امكان خط ــود جوش هاى عي وج
ــى همايش كيفيت  ــت. دبير اجراي ــن اماكن باال اس اي
ــاختمان هاى فوالدى در اين  ــاخت و بازرسى س در س
ــزو 3834 با عنوان  ــراى گواهينامه اي ــوص از اج خص
ــواد  ــكارى م ــوژى جوش ــت در تكنول ــن كيفي تضمي
ــرد: آموزش هاى  ــر داد و تاكيد ك ــور خب فلزى در كش
ــكارى بايد به  ــه جوش ــگاهى در حرف ــى و دانش علم
ــكاران به طور كامل و دقيق آموزش داده شوند.  جوش

ــگاه سمنان موفق  محققان پارك علم و فناورى دانش
ــازى  ــتك فلزى براى مقاوم س ــاخت طوقه و دس به س
ــط  ــن طرح كه توس ــدند. اي ــى ش ــاختمان هاى بتن س
ــربتدار و  ــر محمدكاظم ش ــن، دكت ــى خيرالدي دكتر عل
ــگران  ــى از محققان و پژوهش ــدس ابراهيم امام مهن
ــمنان و با  ــگاه س ــران دانش ــى عم ــكده مهندس دانش
ــگاه سمنان انجام  همكارى پارك علم و فناورى دانش
ــوي  ــذ تأييديه علمى اختراع از س ــده، موفق به اخ ش
سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران شده است . 

ــعدالدين، رئيس پارك علم و فناورى  دكتر سيف اهللا س
دانشگاه سمنان با اعالم اين خبر اظهار كرد: اين طرح 
يكي از تكنيك هاي جديد مقاوم سازي موضعي و كلي 
قاب هاي بتن آرمه است  كه نتايج حاصل از آزمايش آن 
در آزمايشگاه سازه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه 
ــر آن بصورت موضعي  ــمنان، قابليت كاربرد و تأثي س
ــاس 1,2 را  ــتون با مقي ــك اتصال بتني تير- س در ي
ــتم مقاوم  ــان مي دهد. وي افزود: اجزاي اين سيس نش
ــاخته بوده و تمامي اتصاالت آن  سازي كامًال پيش س

ــه در اين صورت نياز به  ــت ك بطور پيچي قابل اجراس
جوشكاري وجود نداشته و اين سيستم را از گسيختگي 
ــتي مثل  ــي در برابر بارهاي رفت و برگش ــرد احتمال ت
ــه مصون نگه مي دارد. رئيس پارك علم و فناوري  زلزل
ــمنان گفت: بطور كلي اين تكنيك مقاوم  ــگاه س دانش
ــاي بتن آرمه در  ــازي را مي توان براي تقويت قابه س
ــكار برد.  ــي نظير زلزله ب ــي و جانب ــر بارهاي ثقل براب

دستگاه نانوايى خورشيدى با حضور رييس پژوهشكده 
ــان و جمعى از  ــگاه كاش ــى دانش انرژى، مدير پژوهش
ــجويان رونمايى و مورد بهره بردارى قرار گرفت.  دانش
ــكده  ــو هيأت علمي دانش ــانى زاده، عض ــر خراس دكت
ــان و مجري طرح،  ــگاه كاش ــي مكانيك دانش مهندس
ــراى اين طرح كاهش مصرف  اظهار كرد: هدف از اج
انرژى و استفاده بهينه از انرژى خورشيدى است چراكه 
ــيدى يكى از منابع تأمين انرژى رايگان  انرژى خورش
پاك و عارى از اثرات مخرب زيست محيطى بوده كه 
مي تواند با روش هاى گوناگون مورد استفاده قرار گيرد. 
ــاره به اينكه دستگاه نانوايي خورشيدي براي  وى با اش
ــده و كليه مراحل  ــاخته ش ــور س ــتين بار در كش نخس

ــاخت آن در  ــبات و س ــي مفهومي، انجام محاس طراح
ــان صورت گرفته است ، تصريح كرد: اين  دانشگاه كاش
ــتگاه كه در مقياس خانگي طراحي و ساخته شده،  دس
ــه موي قابل تنظيم بوده و  داراي يك منعكس كننده س
مي تواند در هر ساعت آفتابي حدود 15 عدد نان نازك 
هر كدام به وزن يك نان لواشي پخت كند. عضو هيئت 
ــكده مهندسي مكانيك دانشگاه كاشان در  علمي دانش
ــتگاه نانوايي  ــان كرد: با استفاده از دس ادامه خاطرنش
ــتفاده  ــيد اس ــيدي كه تنها از انرژي پاك خورش خورش
ــت محيطي امكان طبخ  مي كند، عالوه بر مزاياي زيس
نان مطابق سليقه مصرف كننده از نظر كيفيت پخت و 
افزودني هاي دلخواه وجود دارد. خراسانى زاده، با اشاره 

به اينكه طراحى و ساخت اين پروژه بيش از شش ماه 
ــت ، افزود: براى اجراى اين طرح  به طول انجاميده اس
ــگاه  ــش از 30 ميليون ريال از محل اعتبارات دانش بي
ــان به عنوان پروژه ساخت هزينه شده و همچنين  كاش
ــت اقدام  ــتگاه در دس مراحل اوليه ثبت اختراع اين دس
ــم رونمايي  ــت، در مراس ــت. گفتني اس ــى اس و بررس
ــيدي كه با حمايت پژوهشكده  ــتگاه نانوايي خورش دس
ــب مديريت فناورى و ارتباطات علمى  انرژى، با تصوي
ــانى  ــكاري دكتر سبزپوش ــان و با هم ــگاه كاش دانش
ــعيد نظري و  ــگاه، مهندس س ــي دانش معاون پژوهش
ــدتعدادي  ــاخته ش ــي طراحي و س مهندس علي عباس
ــرار گرفت.  ــتفاده حاضرين ق ــورد اس ــخ و م ــان طب ن



59
 سال پنجم / شماره 60
مهر ماه  91

پنجره اخبار 

 ژاپني ها تخت خواب ضد زلزله ساختند

توليد پانل عايق با دماي كاري تا 1100 درجه سانتيگراد در ايران

 بوشهري ها آسانسور 12 ولت خود شارژ ساختند

پس از وقوع زمين لرزه پر قدرت 9,7 ريشتري توهوكو 
ژاپن در ماه مارس 2011 ميالدي، مخترعان و طراحان 
ــاندن  ــي طرح هاي مختلفي را براي به حداقل رس ژاپن
ــه گزارش  ــه كرده اند. ب ــي از زلزله ارائ ــارات ناش خس
ــنا،  ژاپن يكي از مناطق زلزله خيز جهان محسوب  ايس
مي شود، بطوريكه يك پنجم زلزله هاي مخرب جهان 

ــور روي مي دهد. محققان شركت صنعتي  در اين كش
ــه Wood Luck را  ــينكو تخت خواب ضد زلزل ش
ــر روي فرد در  ــقوط آوار ب ــد كه از س ــي كرده ان طراح
ــگيري مي كند. اين تخت خواب كه  هنگام خواب پيش
به شكل يك خانه طراحي شده است ، داراي يك سقف 
ــت كه از چوب  ــرك در اطراف اس ــار پايه يا دي و چه

ــاخته شده است . سقف  ــرو با دوام 30 تا 40 ساله س س
ــتحكم در كنار بست هاي  ــيار مس و پايه هاي چوبي بس
ــي از  ــار ناش ــكان تحمل 65 تن فش ــزي مقاوم ام فل
سقوط آوار را فراهم مي كند. اين محصول كه بصورت 
ــده با قيمت  ــره طراحي ش ــواب هاي تك نف تخت خ
ــت .  باالي پنج هزار و 747 دالر به بازار عرضه شده اس

ــا 1100 درجه  ــاي كاري ت ــا دم ــق ب ــاي عاي پانل ه
ــگاهي  ــگران جهاد دانش ــانتيگراد با تالش پژوهش س
واحد يزد به توليد نيمه صنعتي رسيد. مهندس عليرضا 
ــده اوليه  ــرح – درباره اي ــلمان مهاجر – مجري ط س
ــتين  ــرح گفت: ايده اجراي طرح، نخس ــراي اين ط اج
ــگاهي واحد يزد و با  ــوي محققان جهاد دانش بار از س
ــد. ما  ــي در مصرف انرژي مطرح ش ــدف صرفه جوي ه

ــتيم كه ميزان مصرف انرژي  مدتها اين دغدغه را داش
ــور از استانداردهاي بين المللي پايين تر است. به  در كش
ويژه اينكه مصرف انرژي در صنعت ساختمان و صنايع 
ــتاندارد جهاني است. وي  ــته به آن 2,5 برابر اس وابس
ــان كرد: در توليد اين عايق كه در شرف ثبت  خاطرنش
ــت از مواد آلي مضر از جمله آزبست استفاده  اختراع اس
ــرد: اين عايق  ــلمان مهاجر تصريح ك ــت . س نشده اس
ــدارد و براي  ــواد آلي فرار ن ــاي پليمري و م آالينده ه
ــاني و طبيعي بي خطر است. وي  ــت انس محيط زيس
همچنين گفت: عايق هاي توليد شده وزن بسيار سبكي 
ــر 500 كيلوگرم بر متر مكعب و  ــيته زي دارند و با دانس
ــانتيگراد در تمامي  ــل دماي باالي هزار درجه س تحم
صنايع قابل استفاده هستند. به گفته سلمان مهاجر اين 
ــق دانش فني بااليي دارد ولي براي توليد، فناوري  عاي
بااليي نياز ندارد و به راحتي دركارگاه هاي كوچك نيز 
ــت. وي با تأكيد بر اينكه بسياري از  ــاخت اس قابل س
ــورهاي خارجي كه صادر كننده عايق هاي صنعتي  كش
به ايران هستند، مواد اوليه در اختيار ندارند، خاطرنشان 

ــه فرآيند توليد  ــه نبود مواد اولي ــرد: با توجه به اينك ك
ــورها گران تر  ــراي ديگر كش ــاي صنعتي را ب عايق ه
ــور،  مي كند و با توجه به هزينه حمل آنها به داخل كش
ــت .  ــور كامال به صرفه اس ــن عايق ها در كش توليد اي
ــلمان مهاجر با بيان اين كه اين طرح صنعتي از هيچ  س
ــده و كامال  ــك از طرح هاي خارجي كپي برداري نش ي
ــاي بومي، طراحي و اجرا  ــاس نيازها و ظرفيت ه بر اس
ــفانه هم اكنون باقي ماندن  شده است ، ادامه داد: متأس
پژوهش هاي صنعتي در حد يك مقاله علمي براي توليد 
كشور تبديل به يك آفت شده است . در حالي كه گروه 
ــت يافتن به دانش فني  طراح اين عايق ها تنها به دس
توليد و توليد نيمه صنعتي و صنعتي آن انديشيده است . 
وي در عين حال با بيان اين كه هيچ يك از سازمان ها 
و مجموعه هاي صنعتي در رساندن طرح به توليد نيمه 
ــه مجريان آن كمك فني نكرده اند، تصريح  صنعتي ب
كرد: گروه براي اجراي طرح در مقياس بزرگ تر و ارائه 
ــتگاه ها نياز دارد.  خدمت به صنايع به حمايت مالي دس

ــهر  ــم و فناوري خليج فارس بوش ــان پارك عل محقق
ــور 12 ولت خود  ــاخت آسانس ــه طراحي و س موفق ب
ــارژ شدند كه به هنگام پايين آمدن، انرژي مورد نياز  ش
براي باال رفتن خود را تأمين مي كند. آرمين محمدي، 
مديرعامل شركت سازنده اين آسانسوراظهار كرد: اين 
ــور برخالف ديگر آسانسورها كه با برق سه فاز  آسانس

ــارژ  ــيله يك باتري 12 ولت خود ش كار مي كند به وس
روشن مي شود. همچنين به جاي موتورهاي پرمصرف 
ــارژ يك  ــور خودش ــورهاي معمولي، در آسانس آسانس
ــت . وي درخصوص  ــه كار رفته اس ــوژي جديد ب تكنول
ــح كرد:  ــور، تصري ــردي اين آسانس ــم عملك مكانيس
آسانسور 12 ولت خود شارژ عمليات باال و پايين رفتن 
را مانند يك االكلنگ انجام مي دهد به گونه اي در يك 
ــدود 400 كيلوگرم وزن كابين قرار دارد و  طرف آن ح
ــور با  ــا تغيير دادن مركز ثقل آسانس ــرف ديگر ب در ط
ــور را به باال هدايت مي كنيم.  ــيار كمتر آسانس وزن بس
وي ادامه داد: آسانسورهاي موجود در جهان به كششي 
ــورهاي  ــوند؛ آسانس ــيم بندي مي ش و هيدروليك تقس
ــمت باال هدايت  ــر اثر پمپاژ روغن به س هيدروليك ب
ــي از طريق توازن و  ــورهاي كشش ــده ، اما آسانس ش
ــيله  ــراد داخل كابين كار كرده و به وس ــداد اف وزن تع
ــرف برقي  ــل و موتورهاي پرمص ــتگاه هاي بكس دس
ــور خودشارژ،  ــوند. به گفته سازنده آسانس ــارژ مي ش ش

ــور بدون نياز به برق خارجي عمل و نيروي  اين آسانس
مصرف شده را مجددا توليد مي كند. محمدي همچنين 
ــارژ باتري اين آسانسور گفت:  درخصوص چگونگي ش
ــود و  ــور، انرژي مصرف مي ش ــراي باال رفتن آسانس ب
براي پايين آمدن توليد انرژي داريم . بر همين اساس 
ــم اين انرژي توليدي را براي مرحله بعدي كه  مي تواني
آسانسور باال مي رود، ذخيره كنيم. محمدي خاطرنشان 
كرد: نمونه صنعتي آسانسور 12 ولت خود شارژ ساخته 
ــت .  ــده و موردآزمايش هاي متعددي قرار گرفته اس ش
ــتانداردهاي الزم، در حال  ــت اس ــا درياف ــن ب همچني
ــتيم.  ــازي كامل آن هس انعقاد قرارداد براي تجاري س
ــاي دولتي  ــرد تا با حمايت ه ــار اميدواري ك وي اظه
ــانده و از آنجاكه  بتوان اين طرح را به ثبت جهاني رس
مصرف انرژي يكي از موضوعات مهم و روز دنياست، 
ــردن آن از اين  ــه روز تر ك ــترش و ب ــوان با گس مي ت
سيستم براي توليد انرژي يك ساختمان استفاده كرد. 
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 با ولتاژ باال DC ايران در باشگاه فناوري سيستم انتقال برق

ربات آتش نشان براي مكان هاي سخت به بازار مي آيد

رييس جهاد دانشگاهي واحد علم و صنعت، از طراحي و 
ساخت سيستم انتقال برق DC با قدرت يك مگاوات 
ــتاوردي كه مي تواند  و ولتاژ 20 كيلو ولت خبر داد؛ دس
ــل دور، مناطق صعب العبور و  ــال برق به فواص در انتق
ــكوهاي دريايي كاربرد بسياري داشته باشد.  جزاير و س

ــي اظهار كرد:  ــنا، دكتر حميدرضا طيب به گزارش ايس
ــراوان و منحصر به فردي  ــتم كاربردهاي ف اين سيس
ــيته به  ــه عنوان مثال در انتقال انرژي الكتريس دارد. ب
ــب دكل و برخي  ــور، نص ــق صعب العب ــر و مناط جزاي
ــكالت عديده اي  ــرق AC مش ــال ب ــزات انتق تجهي
ــراي انتقال جريان  ــت. همچنين ب ــي خواهد داش در پ
ــت  ــار قوي و بزرگي اس ــاز به كابل هاي فش AC ني
ــراه دارد. اين در حالي  ــه هزينه هاي گزافي را به هم ك
است كه براي انتقال جريان الكتريسيته پس از تبديل 
ــاي دكل از تيرچه هاي  ــه DC مي توان به ج AC ب
ــزرگ و گران قيمت  ــاي كابل هاي ب ــي و به ج معمول
AC از كابل هاي DC با قيمت ارزان تر استفاده كرد. 
ــان AC در ابتداي  ــتم، جري ــزود: در اين سيس وي اف
ــيله كانورتر به DC تبديل شده،  ــير انتقال به وس مس
ــيم اين جريان تا مقصد ارسال  ــپس به وسيله دو س س
 AC ــيله اينورتر به ــد مجددا به وس ــا در مقص و نهايت
ــگاهي واحد علم و  ــود. رييس جهاد دانش تبديل مي ش

ــتفاده از  صنعت با بيان اين كه يكي از ويژگي هاي اس
ــر ماهيت آن (تبديل  ــتم در انتقال برق، تغيي اين سيس
ــت، تصريح  ــه AC ) اس ــه DC و DC ب از AC ب
ــورهاي  ــروش برق به كش ــن ويژگي در ف ــرد: از اي ك
ــتفاده از اين روش ديگر  ــتفاده مي شود. با اس ديگر اس
ــبكه هاي برق رساني دو كشور براي  نيازي به اتصال ش
انتقال جريان برق نيست و به همين وسيله مي توان از 
ــكالت و نواقص شبكه هاي برق به يكديگر  انتقال مش
جلوگيري كرد. همچنين اين سيستم براي توربين هاي 
ــت نيز كاربرد  ــرعت باد متغير اس ــادي كه در آنها س ب
فراواني دارد. طيبي در پايان با اشاره به اينكه در هنگام 
ــال برق DC با قدرت  ــروع اين پروژه فناوري انتق ش
ــار يك  ــاال (HVDC-Light) در انحص ــاژ ب و ولت
ــركت سوئدي بود، اظهار اميدواري كرد كه با تأمين  ش
ــام طرح، تا پايان  ــط توانير و اتم باقيمانده بودجه توس
سال جاري، ايران بطور كامل صاحب اين فناوري شود. 

محققان دانشگاه خليج فارس بوشهر موفق به طراحي 
ــاخت ربات آتش نشان كاربردي شدند كه مي تواند  و س
با حمل لوله هاي آتش نشاني به محل هاي صعب العبور، 
ــن خاموش كند.  ــش را در نزديك ترين محل ممك آت
ــرح ، اظهار كرد: اين  ــا علي خاني از مجريان ط عليرض
ربات مي تواند در مكان هايي كه با دشواري هايي مانند 
ــود دود و گازهاي  ــاي باال، وج ــودن ارتفاع، دم كم ب
ــه همراه بوده و  ــمي زياد در محيط هاي آتش گرفت س
ــن محدوديت ها  ــان به دليل اي امكان حضور آتش نش
ــش را خاموش كند.  ــود ندارد، ورود پيدا كرده و آت وج
ــا بهره گيري  ــان كاربردي ب ــزود: ربات آتش نش وي اف
ــت  وضعي ــي  تمام ــد  مي توان ــود  خ ــاي  دوربين ه از 
ــاي محيط را  ــرده، دم ــش گرفته را رصد ك ــل آت مح
ــاي مخصوص به  ــيله بازوه اندازه گيري كند و به وس
ــل مورد نظر نفوذ كرده و آتش را خاموش مي كند.  مح

ــي محل آتش گرفته  ــي با بيان اين كه ارزياب علي خان
ــان ها يكي از  ــور آتش نش ــا عدم حض ــراي حضور ي ب
ــوان يك امدادگر  ــان به عن ويژگي هاي ربات آتش نش
كوچك است، گفت: اين ربات مي تواند با خارج از محل 
ــري ارتباط برقرار  ــده، از فاصله هزارمت دچار حريق ش
ــان  كرده و تمامي اطالعات الزم را در اختيار آتش نش
ــتوراتي  قرار دهد. همچنين مي توانيم از اين طريق دس
ــبت  ــريع تر و دقيق تر نس به اين ربات دهيم تا بتواند س
به اطفاي حريق اقدام كند. وي ادامه داد: اين امدادگر 
ــتين ربات آتش نشاني است كه در كشور  كوچك نخس
ساخته شده و با توانمندي كه دارد نخستين آتش نشاني 
است كه مي تواند آتش را از درون محل گرفتار شده به 
حريق خاموش كند. همچنين يكي از ويژگي هاي اين 
ربات آن است كه لوله آتش نشاني را كه يك آتش نشان 
با خود به محل حريق مي برد حمل كرده و فشار مورد 

ــان اطالع  ــق را نيز به آتش نش ــراي اطفاء حري نياز ب
ــر ويژگي هاي  ــي در خصوص ديگ ــد. علي خان مي ده
ــان توانايي  ــوان كرد: اين ربات آتش نش اين ربات عن
ــال تصوير و صدا با كيفيت باال به كاربر را دارد و  ارس
ــيله مي توان مصدومين را سريع تر كشف  با همين وس
كرده و نجات داد. اين ربات داراي دوربين هاي ديد در 
ــب با كيفيت و فركانس 2,4 است كه وضوح تصوير  ش
ــاره به  ــي را به اپراتور مي دهد. وي در پايان با اش باالي
ــان توسط معاونت پژوهشي  اين كه اين ربات آتش نش
دانشگاه خليج فارس و آتش نشاني استان بوشهر مورد 
آزمايش قرار گرفته و به تاييد رسيده است ، خاطرنشان 
كرد: ربات آتش نشان كاربردي داراي موتورهاي بسيار 
قوي است كه مي تواند از سطح شيب دار حركت كند و 
همچنين به وسيله تسمه و زنجيري كه دارد از سطوح 
مملو از شن و ماسه يا مسيرهاي ناهموار عبور مي كند. 

توليد برق با استراحت روي صندلي گهواره اي
با ابتكار تازه دانشمندان مي توانيد با تكيه زدن بر صندلي 
ــت دادن آرام آن، باتري گجت هاي  گهواره اي و حرك
ــارژ كرده و هزينه برق مصرفي را كاهش  مختلف را ش
دهيد. يك دانشجوي طراحي صنعتي با تلفيق طراحي 
ــنتي،  ــبز در صندلي گهواره اي س ــدرن و فناوري س م
ــتگاه هاي  ــارژ دس ــراي توليد انرژي و ش ــيله اي ب وس
ــت . نمونه اوليه  ــي مختلف طراحي كرده اس الكترونيك
ــي  ــواره اي Ortarky Chair طراح ــي گه صندل
ــده كه مجهز به يك ژنراتور داخلي در پايه صندلي  ش

ــت؛ زماني كه فرد بر روي صندلي نشسته و شروع  اس
ــك آهنربا در طول يك  ــكان دادن آن مي كند، ي به ت
ــط القايي از جنس مس شروع به لغزيدن مي كند.  واس
ــب، جريان  ــو و عق ــمت جل ــت آهن ربا به س ــا حرك ب
ــود كه مي تواند در باتري هاي  ــيته توليد مي ش الكتريس
ــده يا براي شارژ همزمان دستگاه هاي  بزرگ ذخيره ش
ــد تبلت و تلفن همراه  ــي و گجت هايي مانن الكترونيك
ــن صندلي  ــرار بگيرد. اي ــتفاده ق ــورد اس ــمند م هوش
ــژه اي برخوردار  ــد انرژي از طراحي وي ــالوه بر تولي ع

ــرد ايجاد مي كند؛  ــت كه حداكثر راحتي را براي ف اس
ــن پايه فلزي از بخش ژنراتور داخلي محافظت  همچني
ــود.  ــث حفظ نماي ظاهري صندلي مي ش كرده و باع
ــاوري به كار  ــي تأكيد مي كند كه فن ــراح اين صندل ط
ــايل  ــد در برخي وس ــي مي توان ــن صندل ــه در اي رفت
ــاي ورودي  ــا درب ه ــودكان ي ــاب ك ــد ت ــر مانن ديگ
ــاختمان ها براي توليد برق مورد استفاده قرار بگيرد.  س
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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

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

 winhouse جداره
تلفكس: 22901183-4 – 22263637

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

info@ winhouse. ir 

www. Winhouse. ir

پارس فوژان فرآيند 
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل 

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

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

پتروپويا
UPVC  فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 0311-66244502
فكس: 0311-6622673

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

info@petropooya. com

پرسيا پروفيل
UPVC فعاليت: واردكننده رنگ، فروش، اجرا جهت انواع پروفيلهاى

 -147 ظفر-پالك  شريعتى-خيابان  تهران-خيابان  آدرس: 
طبقه اول- واحد6

تلفن: 22900814
فكس: 22259545 

info@persiaprofile.com

www.persiaprofile.com

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

تلفن: 4-22766583 و 021-22761136
فكس:   021-22761135

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
كيلومتر 18 جاده قديم كرج، شهر صنعتى زاگرس (شهر  تهران،  آدرس: 

قدس)، گلبرگ جنوبى، كوى صنعتگران، پالك 3
www. raspinawin. com                  info@raspinawin. com

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

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

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

info@syndej. ir                 www. syndej. ir

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

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

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

تابان شرقى- پالك 2  
Kico Kermanshah@Gmail. com     www.kicogroup.com

Donyaye profile@kico group. com
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UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
شاهين سازه فجر(ماژول) 

upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل
تلفن: 66553608-9 -021

فكس: 66553607 -021
آدرس: تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، پالك 59، 

واحد 9 
info@majolprofile. com              www. majolprofile. com         

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

تلفن: 88729449 – 88711826 
88729449 - 88724438 

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

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

www. fanplast. com

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

درب و پنجره
تلفكس:0711-6211485 

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

www.Kamanpanjareh.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  و  88170356
فكس: 88738758

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

Hiradprofile@yahoo.com



بسمه تعالى

       از اين بابت كه نشريه پنجره مورد توجه شما قرار گرفته است خرسنديم و اميدواريم اين نشريه بتواند پاسخگوي خواسته هاي شما عزيزان باشد. 
بي پرده بايد گفت كه نوسان شديد نرخ ارز در يك سال و نيم اخير باعث افزايش قيمت تمام شده كاالها و خدمات در همه بخش هاي اقتصادي شده است و مخاطبان 
نشريه پنجره ايرانيان، دست كم در يك سال گذشته به خوبي اثرات اين افزايش هزينه ها را در فعاليت اقتصادي خويش لمس كرده اند. البته نشريه پنجره ايرانيان تمام 
تالش و دقت و همت خود را به كار گرفت تا اين افزايش هزينه ها را به نحوي مديريت كند و نشريه بدون هيچ هزينه اي تقديم مخاطبان شود. اما افزايش دست كم 

3 برابري قيمت كاغذ و ساير هزينه هاي انتشار نشريه، فشار سنگيني را وارد كرد و اين سوال مطرح شد كه در اين شرايط چگونه بايد در اوج ماند و بر عهد خويش با 
مخاطبان گرامي باقي بماند و كيفيت را فداي قيمت نكرد و به رسالت فرهنگي خويش ادامه داد؟ طبيعي است كه تمام نشريات و حتي رسانه ها و روزنامه هاي كشور 
آن هم رسانه هاي وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي اقدام به افزايش قيمت، تغيير در كيفيت كاغذ و باالبردن تعرفه آگهي ها كرده اند. نشريه پنجره ايرانيان هم به 

ناچار و بر خالف ميل خود، رويكرد افزايش حداقلي تعرفه آگهي ها و تعيين قيمت را به عنوان منطقي ترين گزينه ممكن انتخاب كرده است و البته قيمت تمام شده هر 
نسخه دستكم 3 برابر قيمت روي جلد نشريه است و هدف واقعي ما اين بوده و هست كه دستكم هزينه توزيع سريع و مطمئن و ارسال آن براي مخاطبان گرانقدر به 

عنوان هزينه اشتراك محسوب شود.

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

نشاني پستى : 
پست الكترونيك :                                  كدپستى:                                   صندوق پستى:  

اشتراك از شماره :                                                                           تعداد درخواستى از هر شماره :

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

 پست              سفارشى                    پيشتاز
200/000ريال سه ماهه(3 ماهه)                  100/000ريال  

390/000 ريال شش ماهه(6 ماهه)                 180/000ريال  
720/000 ريال يكساله(12 شماره)                 360/000ريال  

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

فرم اشتراك
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فهرست بانك اطالعاتى توليد كنندگان در و پنجره: 

آلوم كار دينه /90
آمود گستر /90

 پنجره دو جداره سمير (سالكو) /90
توسعه و بهينه سازى صنايع افق آريا /90

كيان وين سا / 90
گروه مرجانى / 90

مهندسين طرح و ساختمان پارسابان / 90
نما گستر ديبا/90

نيلگون آبگينه پارس كهن/90
ونوس شيشه /90

90/ win. Best  وين بست
وين بست / 90
هورام جام /90
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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

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

پنجره دو جداره سمير (سالكو)
 ،UPVC ،فعاليت : توليد درب و پنجره دو جداره و آلومينيومى

نماى فرم لس، ترمال بريك، كرتن وال، نرده هاى استيل و آلومينيومى 
تلفن: 2243393-0273            فكس: 0273-2238165

آدرس : شاهرود- خيابان فردوسى-نبش چهارراه شهردارى- 
ساختمان سالكو- طبقه اول 

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

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 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 

نيلگون آبگينه پارس كهن

UPVC فعاليت : توليد شيشه دو سه جداره و پنجره
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

UPVCU و آلومينيوم  بانك اطالعاتى در و پنجره 



فهرست بانك اطالعاتى يراق آالت: 

آريا ترك يراق/109
آكام ابزار پارسيان/109

آالكس ايران/109
آروكو سامانه / 109

آلفا صنعت تابان / 109
آيسا تجارت نيكان/109

البرز يراق /109
اورين آلومينيوم تجارت /109

بازرگانى سينا/109
بازرگانى قادرى/109
بازرگانى طاها / 109

بنيــس/109
پارسا پالست زاگرس/110

پرسان صنعت آريا/110
پرسيا پروفيل / 110

تجهيز صنعت دايان/110
گروه صنعتى دياكو كيش/110

زرينه نقش مهشاد / 110
ساتيان / 110

كاوه تجارت پارس/110
110/Hird metal   هيرد متال

هاردور / 110
هونام ابزار نوين/110

يراق گستر پرشين/110
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يراق آالت  يبانك اطالعاتى

آريا ترك يراق
پى وى سى  يو  پنجره  و  آالت درب  يراق  : فروش  فعاليت 

(UPVC)
تلفن : 04114476040

فكس : 04114476070
آدرس : تبريز ديزل آباد جاده صنعتى غرب خيابان صنعت4 

شهرك صنعتى اسكان پالك 398
                      info@aty. ir
www. aty. ir

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

مارك ACCADO در ايران
تلفن: 021-88535614-15

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

چهاردهم- پالك 7- واحد1
info@akamabzar.com

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

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

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

www.alaksiran.com
info@alaksiran.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آلومينيومى 
تلفكس : 5552671  /  6688766 (0411)   

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

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

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

پروفيل هاى upvc و يراق آالت 
تلفن: 44961663-5

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

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

بازرگانى قادرى
  UPVCفعاليت : واردات يراق آالت و پروفيل درب و پنجره هاى

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

فكس: 44095091- 021
آدرس : اشرفى اصفهانى- نرسيده به مرزداران برج نگين 

رضا- طبقه يك- واحد107 جنوبى
Chaderi-company@yahoo. com

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

و ملزومات و نصب 
تلفن: 8- 66390665 -021

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

پاستوريزه- مركز تجارت استيل ايران   واحد312

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

پنجره يو پى وى سى
تلفن: 47281 (021)

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

info@BENISS. com
www. BENISS. com
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يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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

پرسيا پروفيل
فعاليت: نماينده رسمى يراق آالت يركن تركيه

تلفن: 22900814
فكس: 22259545

آدرس:تهران- خيابان شريعتى- خيابان ظفر- پالك 147-
طبقه اول- واحد 6

info@persiaprofile.com       www.persiaprofile.com

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

upvc پنجره
تلفن: 56321001-3

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
 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. Satian co. com     Satianco@gmail. com

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 : 021-88738665
فكس: 021-88738758
موبايل: 09125687315

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

هاردور
upvc فعاليت: يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0411-2865669
فكس: 0411-2865668

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

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

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

الستيك  Seçil در ايران
تلفن: 22884459 -021

فكس: 22884160 -021
آدرس: اتوبان همت، ابتداى پاسداران، خيابان شهيد كاشى ها، 

پالك 10، واحد 3، طبقه سوم
info@Hoonam-abzar. ir      www. Hoonam-abzar. ir 

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

تلفن: 22771987 -021
فكس: 22771988 -021

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

ygp@ygp-co. com 
www. ygp-co. com 
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ــراي عايق كاري  ــبه و اج ــاختمان، ضوابط طرح، محاس مبحث 19 مقررات ملي س
ــرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين  ــاتي گرمايي، س ــتم هاي تأسيس حرارتي و سيس
ــامل  ــاختمان ها راتعيين مي كند، و ش ــنايي الكتريكي در س آب گرم مصرفي و روش
ــت. توضيح اينكه در روش  دو روش كاركردي (روش الف)و تجويزي (روش ب)اس
ــاختمان محاسبه شده، با ضريب انتقال حرارت  (الف) ضريب انتقال حرارت طرح س
ــود.همچنين، اصول كلي ضروري  ــه مي ش مرجع مربوط به طراحي مورد نظر مقايس
ــتم هاي طراحي شده، جهت به حداقل رسانيدن مصرف بيان مي شود. در مورد سيس
ــمت هاي مختلف  ــي مختلف براي تعيين طراحي قس ــاي فن در روش (ب) راه حل ه
ــاختمان ارائه مي شود. اين روش فقط در موارد زير  ــكيل دهنده پوسته خارجي س تش

قابل اعمال است:
ــكوني با مجموع زيربناي  • خانه هاي وياليي و واحدهاي واقع در آپارتمان هاي مس

كمتر از 1000 متر مربع 
ــزان صرفه جويي در مصرف انرژي برابر با  ــاختمان هاي گروه 3 از نظر مي • تمام س

پيوست هاي مندرج در مقررات ملي ساختمان
تعاريف ضروري

ــته خارجي و  1. اينرسـي حرارتي (Thermal inertia): قابليت كلي پوس
ــاي داخلي در ذخيره كردن انرژي (با جذب آن)و بازپس دادن آن (در صورت  ديواره
لزوم) براي به حداقل رسانيدن نوسان هاي دما و بار گرمايي - سرمايي در فضاهاي 
كنترل شده ساختمان . گروه بندي اينرسي حرارتي كلي ساختمان با استفاده از جرم 

سطحي مفيد ساختمان مشخص مي شود. 
2. بازشو (Opening): كليه سطوح در پوسته خارجي ساختمان كه براي ايجاد 
ــوخت، تهويه و  ــارج، خروج گاز حاصل از س ــنايي، ديد به خ ــي، تأمين روش دسترس
تعويض هوا ايجاد مي شوند . (مثل انواع درها، دريچه ها، پنجره ها، نماهاي شيشه اي، 

نورگيرها، هواكش ها، دودكش ها و …). 
ــمت از ساختمان كه شيبي  ــش نهايي هر قس 3. بام تخت (Flat roof): پوش
ــاوي 10 درجه نسبت به سطح افقي دارد.بام هاي تخت بخشي از پوسته  كمتر يا مس

خارجي ساختمان محسوب مي شوند. 
4. بام شـيبدار (Pitched roof): پوشش نهايي ساختمان كه شيبي بيشتر از 
ــطح افقي دارد .در باالي سقف شيب دار  ــبت به س 10 درجه و كمتر از 60 درجه نس
فضاي خارج و در زير آن فضاي كنترل شده يا كنترل نشده قرار دارد .در صورتيكه 
ــته خارجي ساختمان  ــيبدار بخشي از پوس ــد، بام ش ــده باش فضاي زيرين كنترل ش

محسوب مي شوند. 
5. برچسب انرژي (Energy label): برچسبي كه توسط مقامات ذي صالح 

ــود تا حد كيفيت  ــاختمان نصب مي ش ــتفاده در س بر روي توليدات صنعتي مورد اس
محصوالت از بعد مصرف انرژي مشخص شود. 

ــي از يك سيستم مركزي  6. پايانه حرارتي (Thermal terminal): بخش
ــرمايي يا گرمايي كه در آخر مدار قرار دارد و انرژي منتقل شده توسط مدار توزيع  س

را به فضا يا فضاهاي كنترل شده انتقال مي دهد (مانند رادياتور). 
ــاختمان كه به علت عدم  7. پـل حرارتي (Thermal bridge): نقاطي از س
تداوم و يكپارچگي عايق حرارت پوسته خارجي ساختمان باعث افزايش ميزان انتقال 

حرارت مي شوند. 
ــي  ــطوح پيرامون ــه س 8. پوسـته خارجـي (Building envelope): كلي
ــطوح نورگذر و نظاير آنها  ــقف ها، كف ها، بازشوها، س ــاختمان، اعم از ديوارها، س س
ــده، و از طرف ديگر با فضاي  كه از يك طرف با فضاي خارج و يا فضاي كنترل نش
ــده داخل ساختمان در ارتباط هستند. پوسته خارجي الزام در تمام موارد با  كنترل ش
ــاختمان يكي نيست، زيرا پوسته فيزيكي ممكن است دربرگيرنده  پوسته فيزيكي س
فضاهاي كنترل نشده نيز باشد .پوسته خارجي ساختمان شامل عناصري كه در وجه 

خارجي خود مجاور خاك و زمين هستند نيز مي باشد. 
ــي  ــطوح پيرامون ــه س 9. پوسـته فيزيكـي (Physical envelope): كلي
ــاختمان، اعم از ديوارها، سقف ها، كف ها، بازشوها و نظاير آنها كه از يك طرف با  س
فضاي خارج و از طرف ديگر با فضاي داخل يا فضاي كنترل نشده در ارتباط هستند. 
ــتي در داخل فضاي  ــرايط بهداش 10. تعويض هوا (Air change): تأمين ش
كنترل شده با عو ض كردن ميزان مشخصي از هواي آن با هواي تازه در هر ساعت. 
ــدن هوا از طريق طبيعي  ــد دميدن و يا مكي 11. تهويـه (Ventilation): رون
ــت و آسايش  ــرايط بهداش يا مكانيكي به هر فضايي يا از هر فضايي، براي تأمين ش
(كنترل دما و احتماًال ميزان رطوبت هوا، جلوگيري از بروز ميعان، جلوگيري از رشد 

ميكروارگانيسم ها و … ).چنين هوايي مي تواند مطبوع شده باشد. 
12. تهويـه مطبوع (Air conditioning): نوعي از تهويه همراه با تنظيم 
ــي) ، همراه با حذف  ــري يا رطوبت زن ــا، رطوبت (رطوبت گي ــي همچون دم عوامل
ــايش  ــم ها، … ) براي تأمين آس آالينده هاي مختلف (بو، گرد و غبار، ميكروارگانيس

حرارتي. 
ــداري كه ضريب انتقال نور  13. جـدار نورگذر (Translucent layer): ج
آن بزرگتر از 0٫2 باشد.جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات بوده و شامل پنجره ها، 

نماها و درهاي خارجي نورگذر، نورگيرها و مشابه آنها است. 
ــط يك متر مربع از سطح  14. جرم سـطحي (Surface mass): جرم متوس

پوسته داخلي يا خارجي ساختمان. 

 مقررات ملى ساختمان؛
آشـنايى بـا مفاهيـم

منبع: دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
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 Effective surface mass of)جـدار مفيـد  سـطحي  جـرم   .15
ــكيل دهنده پوسته  ــمت رو به داخل جدار تش ــطحي قس partitions) : جرم س

ــاختمان درنظر  ــي حرارتي س ــبه جرم مفيد و اينرس ــاختمان كه در محاس خارجي س
گرفته مي شود. 

 Effective surface mass of) 16. جرم سـطحي مفيـد سـاختمان
the building): نسبت جرم مفيد ساختمان به سطح زيربناي مفيد. 

 :(Effective mass of the building) 17. جـرم مفيـد سـاختمان

ــته خارجي  ــكيل دهنده پوس ــمت هاي رو به داخل جدارهاي تش ــوع جرم قس مجم
ساختمان كه در محاسبه اينرسي حرارتي ساختمان درنظر گرفته مي شود. 

ــته خارجي غير نورگذر ساختمان كه عمودي  ــي از پوس 18. ديوار (Wall): بخش
است يا با زاويه بي ش از 60 درجه نسبت به سطح افقي قرار گرفته است. 

19. روز درجه سرمايش (Cooling degree day): واحدي بر اساس دما 
و زمان، كه براي برآورد مصرف انرژي و تعيين بار سرمايش يك ساختمان در اوقات 
ــرمايش برابر است با مجموع اختالف دماي  ــال به كار مي رود. روز درجه س گرم س
ــانتيگراد مربوط به دورهاي از سال كه دماي  ــط روزانه نسبت به 21 درجه س متوس

متوسط روزانه از 21 درجه سانتيگراد باالتر است. 
20. روز درجه گرمايش (Heating degree day): واحدي بر اساس دما 
و زمان، كه براي برآورد مصرف انرژي و تعيين بار گرمايشي يك ساختمان در اوقات 
ــت با مجموع اختالف دماي  ــال به كار مي رود. روز درجه گرمايش برابر اس ــرد س س

ــانتيگراد مربوط به دورهاي از سال كه دماي  ــط روزانه نسبت به 18 درجه س متوس
متوسط روزانه از 18 درجه سانتيگراد پائين تر است. 

Individual (detached or semi-) وياليـي  سـاختمان   .21
dwelling (detached): ساختمان مستقلي است كه فقط يك واحد مسكوني 

دارد. 
22. سـطح زيربنـاي مفيـد (Building usable area A h): مجموع 

سطح زيربناي فضاهاي كنترل شده در يك ساختمان. 
 :(Translucent surfaces AG) 23. سـطوح جدارهـاي نورگـذر
ــاحت كل جدارهاي نورگذر (اعم از شفاف يا مات)و قاب هاي احتمالي نگهدارنده  مس

آنها. 
24. سيسـتم نوين تهويه (New ventilation system): سيستمي كه 
ــي دبي هواي تازه را براي  ــراي كنترل دبي تهويه بكار مي رود و به طور محسوس ب
ــتم ها بايد مطابق با ضوابط  صرفه جويي در مصرف انرژي محدود مي كند. اين سيس

بهداشت و مورد تأييد مراجع ذي صالح باشند. 
25. سيستم غير فعال خورشيدي (Passive solar system): سيستمي 
كه قسمت هايي از جدارهاي پوسته خارجي را تشكيل مي دهد و به گونه اي طراحي 
ــيدي را در خود جمع آوري  ــت كه با يك مكانيسم غيرفعال، انرژي خورش ــده اس ش
ــاختمان منتقل شود (مانند  ــب به فضاي داخلي س و ذخيره مي كند تا در زمان مناس

فضاي گلخانه اي). 
 Automatic control (cut) 26. سيسـتم قطع و كنترل اتوماتيـك
ــتمي كه با روشن و خامو ش كردن تأسيسات گرمايي  system (out &): سيس

ــده بصورت خودكار  ــرمايي، دماي رفت يا دماي فضاها را در محدوده تعيين ش يا س
تنظيم مي كند. 

27. شـاخص خورشـيدي (Solar index): ضريبي كه بر اساس آن، مقدار 
بهره گيري ساختمان از انرژي تابشي خورشيد تعيين مي شود. 

 :(Normal atmospheric conditions) 28. شـرايط عادي جوي
شرايط جوي كه بطور معمول در يك منطقه جغرافيايي حاكم است. 

 H (Coefficient of heat loss of 29. ضريـب انتقال حرارت طرح
ــي از آن برابر  ــاختمان يا بخش ــب انتقال حرارت طرح س the building): ضري

ــده، در صورتي كه  ــال حرارت از جدارهاي فضاهاي كنترل ش ــت با مجموع انتق اس
ــتفاده براي ضريب  ــد.واحد مورد اس اختالف دماي داخل و خارج برابر يك درجه باش
انتقال حرارت [W/K] است. در رو ش كاركردي براي كنترل صحت طراحي، اين 

ضريب با ضريب انتقال حرارت مرجع مقايسه مي شود. 
 :(U Thermal transmittance )30. ضريب انتقال حرارت سطحي
ضريب انتقال حرارت سطحي قسمتي از پوسته خارجي ساختمان برابر است با توان 
ــع، در صورتي كه  ــاحت يك مترمرب ــطحي از آن، با مس ــده از س حرارتي منتقل ش
ــتفاده براي ضريب  ــد.واحد مورد اس اختالف دماي داخل و خارج برابر يك درجه باش

انتقال حرارت [K.W/m2] است. 
ــطحي به اختالف دما بين سطح جدار و هواي  ــبت شدت جريان حرارت س 31. نس

محيط مجاور در حالت پايدار (ر.ك. 
 Reference heat) 32. ضريـب تصحيـح انتقـال حـرارت مرجـع

 :(transfer correction factor

ــطحي انواع  ــع، ضريب انتقال حرارت س ــطحي مرج ــب انتقال حرارت س 33. ضري
ــكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان (ديوار، سقف، كف، جدار  مختلف جدارهاي تش
نورگذر، در، … )است كه در اين مبحث براي محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع 
ــتفاده براي ضريب انتقال حرارت سطحي  ــتفاده قرار مي گيرد.واحد مورد اس مورد اس

[K.W/ m2]است. 
 Surface coefficient of heat) ــدار ــطح ج 34. ضريب تبادل حرارت در س
transfer): نسبت شدت جريان حرارت سطحي به اختالف دما بين سطح جدار و 

هواي محيط مجاور در حالت پايدار. 
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 Reference heat transfer) ــع ــرارت مرج ــح انتقال ح ــب تصحي 35. ضري
ــب و بهره گيري  ــه در صورت طراحي مناس ــي ك correction factor): ضريب

ــير براي تصحيح مقادير انتقال حرارت  ــيدي در مناطق سردس بهينه از انرژي خورش
مرجع محاسبه مي شود.ضريب تصحيح انتقال حرارت مرجع با g نشان داده مي شود. 
 :(Solar transmittance ratio)ــيدي سطح نورگذر 36. ضريب انتقال خورش

نسبت انرژي عبور كرده به انرژي تابيده شده به سطح نورگذر 
37. ضريب هدايت حرارت (Thermal conductivity): مقدار حرارتي كه در 
ــت يك متر، در حالت پايدار،  ــك ثانيه از يك متر مربع عنصري همگن به ضخام ي
ــطح طرفين عنصر  ــور مي كند و اختالفي برابر يك درجه كلوين بين دماي دو س عب
 [W/m.K] ــود و واحد آن ــان داده مي ش ايجاد كند.ضريب هدايت حرارتي با I نش

است. 
 Thermal insulation (Insulating) ــرارت  ح ــق  عاي  - ــق  عاي  .38
ــا را از محيطي به محيطي  ــتم مركبي كه انتقال گرم material): مصالح يا سيس

ــرارت مي تواند عالوه بر كاهش  ــور مؤثر كاهش دهد .در مواردي عايق ح ديگر بط
انتقال حرارت، توانايي هاي ديگري نيز مانند باربري، صدابندي و …داشته باشد .در 
ــود .تحت  ــتفاده مي ش اين راهنما، بطور اختصار كلمه عايق معادل عايق حرارت اس
ــوب شود. عايقكاري حرارتي  ــرايط ويژه اي، هوا نيز مي تواند عايق حرارت محس ش
ــتمي با چندين كارآيي صورت  ــط سيس ــيله يك ماده يا مصالح خاص و يا توس بوس
مي گيرد. براي مثال، يك ديوار باربر مي تواند در عين حال نقش عايق كاري حرارتي 
ــت كه اليه اي ويژه صرف به عنوان  ــز تأمين كند .ولي در اكثر موارد، الزم اس را ني

عايق حرارت به جدار اضافه شود. 
39. عايقكاري حرارتي – گرمابندي (Thermal insulation): منظور استفاده 
از عايق هاي حرارت به منظور محدود كردن ميزان انتقال حرارت در اجزاي ساختماني 

مي باشد . سيستم عايقكاري حرارتي (گرمابندي)بايد دو شرط زير را دارا باشد: 
ــدهاي  ــخص ش ــته خارجي +عايق حرارت از حد مش 40. مقاومت حرارتي كل پوس

بيشتر باشد، 
41. ضريب هدايت حرارتي عايق مصرفي از حد مشخص شدهاي بيشتر نباشد. 

42. مصالح بكار رفته در پوسته خارجي مي تواند بدون نياز به عايق حرارت مقاومت 
حرارتي مورد نياز در مقررات را تأمين كند.در صورت عايق كاري حرارتي (گرمابندي)
مناسب عناصر ساختمان، تأمين و حفظ شرايط آسايش حرارتي فضاهاي كنترل شده 

براحتي و همراه با صرفه جويي در مصرف انرژي انجام مي شود. 
 :(Internal thermal insulation) ــل  داخ از  ــي  حرارت ــكاري  عايق  .43
عايقكاري حرارتي (گرمابندي)اجزاي ساختماني كه با افزودن يك اليه عايق حرارت 

در سمت داخل صورت مي گيرد. 
 External thermal) ــارج  خ ــدي)از  (گرمابن ــي  حرارت ــكاري  عايق  .44
insulation) : عايقكاري حرارتي (گرمابندي)اجزاي ساختماني كه با افزودن يك 

اليه عايق حرارت در سمت خارج صورت مي گيرد. 
 :(Peripheral thermal insulation) ــي ــي پيرامون 45. عايقكاري حرارت
ــاورت و امتداد  ــف روي خاك در مج ــي محدود در ك ــي با عرض ــكاري حرارت عايق

ديوارهاي پوسته خارجي ساختمان 
 :(Distributed thermal insulation) ــن ــي همگ 46. عايقكاري حرارت
نوعي عايق كاري حرارتي كه در آن مصالح ساختماني مصرف شده (اعم از سازه اي 
ــازه اي)در بخش اعظم ضخامت پوسته خارجي (ديوار، سقف، كف)مقاومت  و غير س

حرارتي بااليي داشته باشد. 
ــمت هايي از ساختمان كه  ــاختماني (Building elements): قس 47. عناصر س
ــازه اي طراحي و ساخته شده اند و در  ــازه اي و يا غير س به منظور تأمين نيازهاي س
پيوند با يكديگر، تماميت يك ساختمان را شكل ميب خشند (مانند بام، سقف، كف، 

ديوار، بازشوها و …). 
ــي كه نقش  ــژه (Specific determining factors): عوامل ــل وي 48. عوام

تعيين وضعيت ساختمان را از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي ايفا مي كنند 
اين عوامل شامل دو نوع اصلي و فرعي مي باشند. 

ــتي (Living space): فضاي مورد استفاده روزمره انسان ها اعم  49. فضاي زيس
از فضاي مسكوني، فضاي كار و مشابه آن. 

ــده (Controlled space): بخش هايي از فضاي داخل  ــرل ش ــاي كنت 50. فض
ــاختمان، اعم از فضاي زيستي و غير زيستي، كه به علت داشتن عملكرد خاصي،  س
ــتگاه، گرم (يا  ــا پايين تر )از دماي زيس ــي برابر و يا باالتر (ي ــداوم و تا دماي ــور م بط
ــاختمان بايد در محدوده آسايش باشد .  ــوند. شرايط حرارتي آنها در س خنك )مي ش
ــاختمان هاي مجاور ساختمان مورد نظر، از نوع فضاي كنترل شده تلقي مي شوند،  س

مگر آنكه از نوع ذكر شده در تعريف فضاي كنترل نشده باشند. 
ــده (Uncontrolled space): بخش هايي از فضاي  ــرل نش ــاي كنت 51. فض
ساختمان كه تعريف فضاي كنترل شده در موردشان صادق نيست (همانند فضاهاي 
ــاختمان، راه پله ها، داالن ها و پاركينگ هايي كه مورد گرمايش  درز انقطاع بين دو س

و سرمايش قرار نمي گيرند). 
ــاختماني افقي يا دال، كه در باال با يك فضاي كنترل  52. كف (Floor): عنصر س
شده، و در پايين با خاك يا با فضاي كنترل نشده يا فضاي خارجي در تماس است.

كف بخشي از پوسته خارجي ساختمان محسوب مي شود. 
ــاختمان كه با  53. گرمايش پايه (Background heating): گرمايش اصلي س

دماي خارج تنظيم مي شود. 
ــش فرعي  ــي (Complementary heating): گرماي ــش تكميل 54. گرماي
ــدت، در مواقعي كه  ــي كوتاه م ــي به نيازهاي گرماي ــه براي جوابگوي ــاختمان ك س

گرمايش پايه به تنهايي كافي نيست، پيش بيني مي شود. 
ــده از دو  ــكيل ش 55. گرمايش مركب (Composite heating): گرمايش تش

مؤلفه پايه و تكميلي. 
56. المپ كم مصرف(Low consumption lamp): المپ با راندمان بيش 

از 40 لومن بر وات 
57. محدوده آسايش (Comfort zone): شرايط حرارتي و رطوبتي كه حدود 80 

درصد ساكنين يا استفاده كنندگان در آن احساس آسايش مي كنند. 
ــدوده دماي متعارف (Normal tempereture interval): محدوده  58. مح

دمايي كه در فضاهاي داراي عملكرد خاص بايد حفظ شود. 
59. مراجع ذيصالح (Competent authorities): مراجعي كه صالحيت آنها 

در زمينه هاي تعيين شده در اين مبحث مورد تأييد رسمي باشد. 
60. مقاومت حرارتي (Thermal resistance): نسبت ضخامت اليه به ضريب 
هدايت حرارتي آن.بديهي است مقاومت حرارتي يك پوسته تشكيل شده از چند اليه 

مساوي با مجموع مقاومت هاي هر يك از اليه ها خواهد بود. 
ــاختمان از منافذ و  ــروج هوا در س ــوا(Air leakage): ورود و يا خ ــت ه 61. نش

مجراهايي غير از محل هاي پيش بيني شده كه باعث تعويض هوا مي شود. 
62. نوع (حامل)انرژي (Energy carrier): در اين مبحث، انرژي به دو نوع است 

: برقي و غيربرقي (شامل انواع مختلف مصرف مستقيم انرژي فسيلي،... ). 
ــكوني (Residential unit): يك واحد خانه متشكل از يك اتاق  63. واحد مس
ــتر كه امكانات كامل و مستقل (خواب، خوراك، پخت و پز و بهداشت ) براي  يا بيش

زندگي يك نفر يا بيشتر در آن فراهم باشد. 
64. هوابندي (Air tightening): جلوگيري از ورود يا خروج هوا از طريق پوسته 

و يا درزهاي عناصر تشكيل دهنده آن.
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نويـن  فناورى هـاى 
 در صنعت سـاختمان

اين شماره: سيستم هاي سازه اي

• ساختمان هاى بتن آرمه با شيوه قالب هاى تونلى
سيستم موسوم به تونلى،  يكى از روش هاى مورد استفاده براى اجراى ساختمان هاى 
ــقف  ــت.  از آنجايى كه اجراى قالب بندى س ــقف بتنى اس ــتم باربر ديوار و س با سيس
ــت.  ــوم اس ــود به نام تونلى مرس ــلولى و همزمان انجام مى ش و ديوار به صورت س
ــورت همزمان  ــلح به ص ــقف هاى بتن مس ــراى تونلى، ديوارها و س ــتم اج  در سيس
ــرعت  ــوند. اين روش، ضمن افزايش س ــدى،  قالب بندى و بتن ريزى مى ش آرماتوربن
وكيفيت اجرا، عملكرد سازه اى و رفتار لرزه اى مجموعه سازه را به لحاظ يكپارچگى 
اعضا و اتصاالت آن ها به نحو چشمگيرى بهبود مى بخشد. قالب هاى مورد استفاده، 
ــتند.  براى قالب بندى يا قالب بردارى، نياز به تبديل  به اندازه تقريبى ابعاد فضاها هس
آن ها به ابعاد كوچك نيست و با همان ابعاد اوليه و به صورت يكپارچه از فضا خارج 
مى شوند.  خروج قالب هاى تونلى، پس از بتن ريزى ديوار و سقف و گيرش اوليه بتن، 
ــده (قالب بردارى)  و با حركت افقى   با فاصل دادن قالب ها از جدارهاى بتن ريزى ش
ــتفاده از اين روش اجرا  ــك صورت مى گيرد. جدارهايى كه با اس ــرخ يا غلط روى چ

ميشوند جدارهاى اصلى داخلى و بعضى جدارهاى خارجى (جانبى) هستند. 
ــازهاى نسبتا شناخته شده بوده و  ــازه ساختمان هاى اجراشده با سيستم تونلى، س س
ــته رفتار  ــكال عمدهاى ندارد. تجربه زلزله هاى گذش ــدگاه عملكرد لرزهاى اش از دي
ــب سازه اين ساختمان ها را نشان داده است. در ساختمان هاى اجرا شده با اين  مناس
ــرعت اجرا، اجزاى غير سازهاى  ــهولت و س روش، در برخى موارد، براى افزايش س
مانند ديوارهاى جداكننده، پله ها و پانل هاى نما به صورت پيش ساخته در نظر گرفته 
ــازه اصلى، به آن متصل مى شوند. كه اين امر در مورد  ــوند و پس از تكميل س مى ش

سازه پله ها توصيه نمى شود. 
ــاى روز و به كارگيرى  ــتفاده از فناورى ه ــت صحيح در اجرا وبا اس ــا انجام مديري ب
ــريع گيرش و افزايش مقاومت بتن، ميتوان سرعت اجرا  تكنولوژى هاى جديد در تس
را به طورچشمگيرى افزايش داد. هم اكنون، با استفاده از روش تونلى، انبوه سازان با 
برنامه ريزى اجراى يك طبقه در دو روز، مجتمع هاى مسكونى بزرگ را مى سازند. از 
ــت و الزم است طراحى  معايب اين روش، محدوديت در طراحى فضاهاى داخلى اس
برطبق محدوديت هاى اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب گذارى و به صورت مدوالر 

انجام شود. 
در ساختمان هاى اجرا به روش تونلى، ابتدا آرماتوربندى و تعبيه مسيرهاى تاسيسات 
ــا اين اقدامات،   قالب بندى  ــود و همزمان ب ــى و برقى در ديوارها انجام مى ش مكانيك
ــوهاى مورد نياز براى تاسيسات و در و پنجره اجرا مى شود. قالب هاى دو طرف  بازش
ــت، قالب بندى مى كنند و با قرار گرفتن قالب هاى  ــت به پش ديوار را به صورت پش
ــا آن، مجموعه قالب هاى  ــقفى يا همراه ب ــط س متوالى در كنار هم، بدون قالب واس

ــقف و جاگذارى  ــكيل مى دهند. در مرحله بعد، آرماتوربندى س ــقف را تش ديوار و س
ــيرهاى برق انجام مى شود و قالب هاى براى خالى ماندن محل داكت ها و ديگر  مس
ــود. در ادامه، بتن ريزى سقف ها و ديوارها به  ــقف نصب نمى ش حفره هاى الزم در س
صورت يكپارچه و در يك مرحله انجام مى شود. اجراى جدارهاى بتنى پرداخت شده، 
ــطوح آنها را برطرف مى كند. اين روش اجرا، در مركز  نياز به نازك كارى بر روى س
تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات 

ارائه شده، مجاز است. 
شرط الزم در ساختمان هاى بتن آرمه با قالب  تونلى

1-مبانى كلى طراحى اين سيستم مطابق با ساختمان هاى بتن آرمه از نوع ديوار باربر 
صورت گرفته و شيوه اجراى آن به روش قالب هاى تونلى انجام مى شود. 

ــتم دركليه پهنه هاى لرزه خيزى ايران (مطابق استاندارد 2800) 2-اجراى اين سيس
حداكثر تا 15 طبقه يا 50 متر از ترازپايه بال مانع است. 

ــتاندارد 2800 ايران و  ــن ويرايش اس ــاس آخري ــازهاى براس 3- طرح لرزهاى و س
آئين نامه آبا( يا آئين نامه ACI 318-05 و ويرايش هاى بعد از آن)   انجام گيرد. 

ــب با لرزه خيزى  ــط و زياد متناس ــكل پذيرى متوس ــت ضوابط مربوط به ش 4- رعاي
مناطق مختلف ايران مطابق استاندارد 2800 الزامى است. 

5- منظم بودن ساختمان در پالن و ارتفاع الزامى است. 
6- بكارگيرى حداكثر دهانه 5/5 متر براى سقف، حداكثر ارتفاع خالص 3 متر(بدون 
ــاب ضخامت سقف ) و حداقل ضخامت 15 سانتيمتر براى ديوارهاى هر طبقه  احتس

در اين سيستم مجاز است. 
ــازه اى در هر جهت بايد حداقل 30٪ سطح  ــمى ديوارهاى س ــطح مقطع اس 7- س

زيربناى طبقه باشد. 
ــطح مقطع اسمى ديوارهاى سازه اى يك جهت مى بايست حداقل 80٪ جهت  8- س

ديگر باشد. 
ــكال براى بتن  ــتوانه اى 25 مگاپاس ــارى نمونه اس ــت حداقل مقاومت فش 9- رعاي

سازه اى و حداقل تنش تسليم 400مگا پاسكال براى فوالد الزامى است. 
ــتن و باز نمودن  ــر گرفتن مالحظات خاص در پالن معمارى، جهت بس 10- در نظ

قالب هاى تونلى ضرورى است. 
ــم مقررات ملى  ــتى مطابق با مبحث نه ــازه اى مى بايس ــردارى اجزاء س 11- قالب ب

ساختمان صورت گيرد. 
ــتفاده از مواد افزودنى شيميايى  (روان كننده، فوق روان كننده و افزودنى هاى  12- اس
ــاير مراجع  ــاختمان و يا س ــريع كننده گيرش بتن )  بايد مطابق با مقررات ملى س تس
ــخصات  ــوع و ميزان مصرف آن ها برمبناى مش ــر بين المللى بوده،  همچنين ن معتب

آموزش پنجره
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اجرايى و اقليمى كشور انتخاب شود. 
13- در شرايط اقليمى مختلف ،  بايد تمهيدات الزم در طراحى و اجراى ساختمان ها 

درنظر گرفته شود. 
ــازه اى به  ــب در محل اتصال ديوارهاى غيرس ــى و اجراى جزئيات مناس 14- طراح

منظور عدم مشاركت در سختى جانبى سازه الزامى است. 
ــير و محل نصب كليه اقالم تاسيسات برقى و  15- لحاظ نمودن جزئيات دقيق مس

مكانيكى در مرحله طراحى و اجرا ضرورى است. 
ــراى بتن ريزى يكپارچه  ــدات و تجهيزات الزم جهت اج ــر گرفتن تمهي 16- در نظ

ديوارها و سقف در هر طبقه ضرورى است. 
ــطوح بتنى،  ــازى بر روى س ــازك كارى و نماس ــراى ن ــدات الزم در اج 17- تمهي

مى بايستى در مراحل طراحى و اجرا در نظر گرفته شود. 
ــق الزامات مبحث 19  ــاختمان مطاب ــكارى حرارتى جداره هاى خارجى س 18- عايق

مقررات ملى ساختمان الزامى است. 
ــاختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها  ــوم مقررات ملى س 19- رعايت مبحث س
ــريه 444 مركزتحقيقات ساختمان و مسكن  در مقابل حريق و همچنين الزامات نش
مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان ،  كاربرى 

و وظيفه عملكر دى عنصر ساختمانى ضرورى است. 
ــتقل  ــرد جداكننده هاى بين واحدهاى مس ــدى هواب 20- صدابن

ــقف بين  ــاختمان و صدابندى س ــته خارجى س و پوس
ــث هجدهم  ــت مطابق مبح ــات مى بايس طبق

مقررات ملى ساختمان تامين شود. 

بتـن  سـاختمان هاى   •
مسلح با قالب هاى عايق 

(ICF)ماندگار
ــتم،  ــرا: اين سيس روش اج
ــاختمان  اجراى س ــيوه   ش
ــا  ب ــا  درج ــه  بتن آرم
ــق ماندگار  قالب هاى عاي
كه  ــت  اس ــتايرنى  پلى اس
ــل از آن،  يك  ــازه حاص س

ــلح و  ــن مس ــاختمان بت س
متداول،  ــازه هاى  زمره س در 

ــود. در اين سيستم   تلقى مى ش
ساختمانى،  قالب هاى ديوار و سقف 

ــتفاده از مفتول آهن گالوانيزه به  با اس
ــبكه جوش  قطر2/2 ميلى متر، به صورت ش

ــده و در وجوه  ــده،  در محل كارخانه ساخته ش ش
ــى از مصالح عايق كننده،  ــى و خارجى قالب پانل هاي داخل

ــوز،  قرار داده مى شود. قالب هاى   مانند پلى استايرن منبسط شونده كند س
ديوار بتنى با امكان آرماتوربندى به ميزان مورد نياز و با ضخامت مورد نظر طراح، از 
80 تا 500 ميلى متر و بيشتر براى ديوار ها و قالب هاى سقف،  بصورت تير دال يك يا 
دو طرفه با عمق و فواصل تيرچه هاى متغير و دلخواه،  توسط خطوط توليد در مقياس 
نسبتا زياد،  قابل توليد است.   خط توليد كارخانه اين سيستم،  مى تواند مدول هاى الزم 

براى ساخت واحدهاى مسكونى را توليد كند. 
ــتم سبك بوده و قابليت حمل و نقل و نصب سريع  مدول هاى كارخانه اى اين سيس
ــت.  به طوريكه اجراى بالغ بر 20 متر مربع نفر- روز كارى را مقدور  در اجرا را دارا اس
ــبتا قابل مالحظه ديوارهاى تمام شده معمارى را مى توان يكى  مى كند.  ضخامت نس

از محدوديت هاى اين سيستم عنوان كرد. 

شروط الزم اجراى ساختمانهاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار
ــتفاده از اين روش اجرا براى احداث ديوارهاى باربر برشى بتنى قابل استفاده  1- اس

است. 
2- بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيستم سازه اى حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس 
ــاختمان و استاندارد 2800ايران  ــم مقررات ملى س آخرين ويرايش هاى مبحث شش

صورت گيرد. 
ــت در طراحى و ساخت ديوارهاى باربر برشى،  تمامى الزامات و ضوابط  3- الزم اس
ــاختمان ها در برابر زلزله» ،  ــتاندارد 2800 ايران «آئين نامه طراحى و س مندرج در اس

«آئين نامه بتن ايران «آبا» و مبحث نهم مقررات ملى ساختمان رعايت شود. 
ــخصات هندسى و  ــتم با توجه به مش 4- هرگونه محدوديت كاربرد براى اين سيس
ميلگردگذارى ديوارها ومشخصات مصالح ، با توجه به مراجع فوق، بايد رعايت شود. 

5- حداقل ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد. 
ــخصات كليه مصالح مصرفى مربوط به اجزاء قالب بندى ماندگار، بايد مطابق  6- مش

با استانداردهاى بين المللى معتبر و اسناد ارائه شده باشد. 
ــخصات ساير مصالح مصرفى بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاى ملى يا  7- مش

معتبر بين المللى باشد. 
ــتايرن منبسط  شونده بايد از نوع كند سوز مطابق با استاندارد ASTM يا  8- پلى اس

ساير استانداردهاى معتبر بين المللى باشد. 
ــا ضخامت كافى از  ــتايرن ب 9- محافظت پلى اس
ــرايط  ــا توجه به ش ــب ب اندود هاى مناس

داخلى و خارجى صورت گيرد. 
ــر  براب در  ــت الزم  مقاوم  -10
ــه تعداد  ــه ب ــا توج ــش ب آت
ــوار و  ــراى دي ــات ب طبق
ــق مبحث  ــقف مطاب س
ملى  ــررات  مق ــوم  س
ساختمان در خصوص 
ساختمان ها  حفاظت 
ــق  حري ــل  مقاب در 
ــريه  نش ــات  الزام و 
ــات  مركزتحقيق  444
ــكن  مس و  ــاختمان  س
ــت  مقاوم ــه  ب ــوط  مرب
ــا در مقابل حريق  جداره ه

تامين شود. 
ــت  جه الزم  ــدات  تمهي  -11
ــقف مطابق با  ــوار و س ــدى دي صدابن
شماره 18 مقررات ملى ساختمان ، به عمل آيد. 
12- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويى در مصرف 
ــاختمان ضرورى  ــماره19 مقررات ملى س انرژى مطابق مبحث ش

است. 
ــه داخلى و خارجى  ــاى فوالدى در بدن ــب براى مفتول ه ــش مالت مناس 13- پوش

تامين شود. 
ــش نهايى جهت  ــور براى پوش ــرايط اقليمى مختلف كش 14- تمهيدات الزم در ش
مقابله در محيط هاى خورنده ونيز استفاده از فوالد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت 

الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى است. 
ــدازى خط توليد  ــوالت توليدى، پس از راه ان ــذ گواهينامه فنى براى محص 15- اخ

كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است. 
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• ساختمان هاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح عمودى
ــوان زير مجموعه اى از  ــاى ماندگار عمودى به عن ــيوه اجراى قالب ه روش اجرا: ش
سيستم قالب ماندگار ICFمحسوب مى شود.  در اين روش، خرپاهاى ويراندل ساخته 
ــده از فوالد گالوانيزه، عمود بر راستاى ديوار و با استفاده از اتصاالت درجا بوسيله  ش
ناودانى هاى ساخته شده از فوالد هاى گالوانيزه به شالوده متصل مى شوند. پس از آن 
ــكل نوارهاى نسبتا نازك بريده مى شوند و  قالب هاى ماندگار از جنس PVC به ش
ــوئى در دو طرف محور ديوار و در فاصله بين دو خرپاى ويراندل مجاور  بصورت كش
ــده براى ديوار بصورت دستى در محل  ــبه ش قرار مى گيرند.  آرماتورهاى قائم محاس
ــته مى شوند. آرماتورهاى افقى نيز روى اضالع افقى  خود قرار گرفته و به خرپاها بس
خرپاى ويراندل قرار گرفته و به آن بسته مى شوند. الزم به ذكر است كه سازه حاصل 
ــرط رعايت ضوابط مربوط  ــلح بوده با ش از اين روش اجرا، از نوع ديوار باربر بتن مس

به اتصاالت عناصر سازه اى به يكديگر، در شكل پذيرى متنوعى قابل اجرا است. 
ــدگار بتن عمل  ــوان قالب مان ــر اينكه به عن ــرف عالوه ب ــتايرن دو ط ــه پلى اس الي
ــوب مى شود. حال آنكه خطر بروز  مى كند، به عنوان عايق صوت و حرارت نيز محس
ــترش آتش در اين سيستم به عنوان عامل محدود كننده  ــوزى و انتقال و گس آتش س
ــوب مى شود. حال آنكه خطر بروز آتش سوزى وانتقال و گسترش آتش در اين  محس
ــتم به عنوان عامل محدود كننده محسوب مى شود.  به همين دليل، علت اصلى  سيس
اعمال محدوديت در ارتفاع و تعداد طبقات اين سيستم، نوع پوشش اعمال شده روى 
ــت. هم چنين تامين ضوابط  ــتايرن و محافظت انها در برابر آتش اس اليه هاى پلى اس
مربوط به شكل پذيرى متوسط و ويژه مى بايست در اتصاالت ارائه شده لحاظ شود. 
ــتم، در زمينه هاى ساز، زلزله، انرژى، حريق و آكوستيك در اين مركز مورد  اين سيس
بررسى و ارزيابى قرار گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات تدوين شده، مجاز است. 

الزامات اجراى ساختمان هاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار مسطح عمودى
ــتم سازه اى حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اى ديوار باربر  1- سيس
با ديوارهاى برشى بتنى مسلح محسوب مى شود. در صورتى كه ضوابط شكل پذيرى 
ــاس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملى ايران رعايت نشود و با استناد  بر اس
ــتم صرفا در  به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم مقررات ملى ايران، كاربرد اين سيس
مناطق با خطر نسبى كم و متوسط و براى ساختمان هاى داراى اهميت كم و متوسط 
تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز است. بديهى است در صورتى كه ضوابط شكل پذيرى 
ــود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان  رعايت ش

بر اساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه است. 
ــتفاده از رابط هاى پالستيكى، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان به دو  2- در صورت اس

طبقه محدود مى شود. 
3- بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيستم سازه اى حاصل از اين روش، به ترتيب بر اساس 
ــاختمان و استاندارد 2800ايران  ــم مقررات ملى س آخرين ويرايش هاى مبحث شش

صورت گيرد. 
ــتم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث نهم مقررات  ــازه اى سيس 4- طرح س

ملى ساختمان يا آئين نامه ACI318-05 و ويرايش هاى بعد از آن صورت گيرد. 
5- حداقل ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر كمتر باشد. 

6- بتن مصرفى مى بايست از نوع بتن سازه اى و با حداقل مقاومت 20MPa باشد. 
ــتفاده بايد از نوع كند سوز يا خود خاموش شو،  ــتايرن منبسط شده مورد اس 7- پلى اس
ــتانداردهاى معتبر بين المللى و داراى گواهى نامه فنى از مركز تحقيقات  مطابق با اس

و مسكن باشد. 
ــخصات كليه مصالح مصرفى مربوط به اجزاء قالب بندى ماندگار، بايد مطابق  8- مش
ــده باشد. مشخصات ساير مصالح  ــتانداردهاى بين المللى معتبر و اسناد ارائه ش با اس

مصرفى نيز بايد مطابق استانداردها و آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين المللى باشد. 
9- محافظت از بلوك پلى استايرن بايد به وسيله پوشش مناسب صورت تامين شود. 
 اين پوشش مى تواند يك تخته گچى با ضخامت12/5 ميلى متر يا ساير مصالحى كه 
بر اساس مدارك فنى از نظر مقاومت در برابر دماى باالمعادل آن عمل مى كند، باشد. 

ــش محافظت كننده بلوك هاى پلى استايرن، بايد داراى اتصال مكانيكى به  10- پوش
سازه باشد. اتصال پوشش به پلى استايرن، به تنهايى، مجاز نيست. 

ــكونى يا  ــتقل (مانند ديوار بين آپارتمان هاى مس 11- ديوارهاى بين واحد هاى مس
ــتقل و غيره)  در هر ساختمان بايد داراى مقاومت كافى  واحدهاى تجارى، ادارى مس
ــب از مصالح حريق بند  ــن ديوارها بايد به صورت مناس ــند.  در اي ــر آتش باش در براب
ــود، به گونه اى كه بلوك هاى پلى استايرن در اين قسمت، بين دو فضاى  ــتفاده ش اس
مجاور پيوستگى نداشته باشند و از گسترش هر گونه حريق احتمالى بين دو فضايى 

كه به وسيله ديوار مقاوم در برابر آتش از يكدگيگر جدا شده اند، جلوگيرى شود. 
ــود و بين قطعات  ــقف/كف هر طبقه قطع ش ــتايرن بايد در مرز س 12- فوم پلى اس
ــمت ها، در صورت نياز و براى تامين مقاومت الزم،  ــته باشد.  در اين قس امتداد نداش
ــود. همچنين فوم پلى استايرن سقف نبايد  ــدود كننده هاى آتش استفاده ش بايد از مس
بين واحدهاى مستقل مجاور امتداد داشته باشد. اين ماده بايد در مرز ديوار جدا كننده 
ــود و براى مقاومت الزم در برابر آتش،  مطابق  ــتقل مجاور قطع ش بين دو واحد مس

نشريه 444 مركزتحقيقات ساختمان و مسكن آتش بندى شود. 
13- در صورتى كه از سيستم هاى سقفى داراى بلوك هاى پلى استايرن در اين روش 
اجرايى استفاده شود، به منظور حفاظت از بلوك هاى سقفى پلى استايرن و جلوگيرى 
از برخورد مستقيم هرگونه حريق احتمالى با بلوك،  الزم است تا زير سقف به وسيله 
پوشش مناسب  (مانند يك تخته گچى به ضخامت حداقل12/5 ميلى متر يا اندود گچ 
ــود.  شايان ذكر است مسئوليت اجراى  به ضخامت حداقل 15 ميلى متر )  محافظت ش

مناسب و جزئيات اين مسئله ،  به عهده شركت متقاضى است. 
ــقف، با توجه به تعداد طبقات،  ــتم در برابر آتش براى ديوار و س 14- مقاومت سيس
نوع و جزئيات ديوار بتنى و. ، مطابق مبحث سوم مقررات ملى ساختمان در خصوص 
حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و الزامات نشريه 444 مركزتحقيقات ساختمان 

و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق تامين شود. 
ــاختمان به جهت  ــدرج در مبحث 18 مقررات ملى س ــت كليه مباحث من 15- رعاي

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

انجام شود. 
17- رعايت مباحث مربوط به صرفه جويى در مصرف انرژى مطابق مبحث شماره19 

مقررات ملى ساختمان ضرورى است. 
ــاس  ــتم، بر اس ــتفاده از اين سيس ــى به روش تجويزى، اس ــورت طراح 18- در ص
ــاختمان هاى گروه 2و3  ــاختمان، تنها براى س طبقه بندى مبحث 19 مقررات ملى س

مجاز است. 
ــش نهايى جهت  ــور براى پوش ــرايط اقليمى مختلف كش 19- تمهيدات الزم در ش
مقابله در محيط هاى خورنده ونيز استفاده از فوالد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت 

الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى است. 
ــرات موذى، مانند موريانه، قرار دارند  20- در مناطقى كه در معرض خطر حمله حش

الزم است تمهيدات الزم براى محافظت از اليه پلى استايرن به عمل آيد. 
ــووليت نظارت عاليه و كنترل كيفى برعهده  21- در تمامى مراحل توليد و اجراء مس

شركت متقاضى است. 
ــاختمان و آئين نامه هاى ملى در استفاده از  22- رعايت كليه مباحث مقررات ملى س

اين سيستم الزامى است. 
ــكن نبوده و  ــاختمان و مس 23- توجيه اقتصادى طرح از وظايف مركز تحقيقات س

صرفا به عهده شركت متقاضى است. 
ــدازى خط توليد  ــوالت توليدى، پس از راه ان ــذ گواهينامه فنى براى محص 24- اخ

كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است. 
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مقاله

نماي ساختمان؛ زبان ساختمان

انتخاب پنجره

اشـاره: از زماني كه زيبايي ظاهري و آرامش، آسـايش 
و ايمنـي هر چه بيشـتر محل زيسـت بشـر و صد البته 
صرفه جويـي در مصـرف انرژي بـراي سـاختمانها مد 
نظر قـرار گرفت، ايجاد نماهاي با مصالح و شـيوه هاي 
اجرايـي متفـاوت و متنـوع در دسـتور كار مالـكان و 
سازندگان ساختمانها قرار گرفته است. البته از اين نظر 
ايرانيان داراي سابقه طوالني و ديرينه در امر نماسازي 
براي سـاختمانها هسـتند. و در طـول تاريخ از گچبري 
و آهكبري براي نماسـازي اسـتفاده مي كرده اند. نتيجه 
و حاصـل كار هنرمندانـه و در عين حـال فني و اصولي 
معمـاران و بناهـا و سـازندگان ايرانـي را مي تـوان در 
بناهاي تاريخي مثل مسـاجد جامع بسـياري از شهرها 
از جمله شـيراز، تبريز، اصفهان و بسياري از عمارت ها، 
بقعه ها و مقبره ها و بسـياري ديگـر از بناهاي قديمي  و 
تاريخي در جاي جاي كشـور، به وضوح مشـاهده كرد. 
دانسـتن اينكه در نظرگرفتن نما براي سـاختمانها چه 
هـدف يا اهدافي را دنبال مي كنـد، و چه عواملي در نوع 
و شـيوه اجرايي اين قبيل نماها موثرند، الزم و ضروري 
اسـت. امـا نكته اي كـه در اينجا و قبـل از پرداختن به 
بحث اهداف و انواع نماها بايد به آن اشاره شود، اينكه 
هـر نوع نمايي كه با هر نوع مصالح سـاختماني و با هر 
هزينه اي كه سـاخته شـود، بايد به طور كامًال صحيح و 
اصولي نگهداري شـوند و در صورت آسيب ديدگي نما، 
بـراي اجتنـاب از صدمات جديتـر و در نهايت تخريب 
كلي نما و ساختمان و نيز به منظور حفظ و احياي منظره 
و جلوه سـاختمان، بايد قسـمتهاي آسـيب ديده كامًال 

مرمت و تعمير شوند.

نماسازي ساختمان؛ چرا؟
موارد زير را مي توان به عنوان داليل واهداف اصلي نماسازي در ساختمان ها نام برد:
1. زيبا و دلپذير شدن جلوه ظاهري و بيروني ساختمان و در نهايت دورنما و منظره 

(View) مناسب و قابل قبوِل شهر يا محلي كه ساختمان در آن واقع شده است.
2. كاهش اتالف انرژي در تمام فصول سال؛ چراكه نما در ساختمان نقش يك عايق 
ــتم هاي  ــي و برودتي را بازي مي كند، كه هم از هدر روي انرژي توليدي سيس حرارت
ــاختمان ممانعت مي كند و هم مي تواند بر حسب جنس،  ــي و سرمايشي س گرمايش
رنگ و ميزان سطحي كه دارد، باعث دفع و انعكاس گرما در فصل تابستان خصوصًا 
ــود وعكس همين عملكرد را در فصل زمستان براي جذب  ــيري ش در مناطق گرمس

انرژي خورشيدي و گرم شدن ساختمان ها درمناطق سرد سيري ايفا نمايد.
ــب؛ كامًال واضح و روشن  ــاختمان به عنوان عايق صوتي ايده آل و مناس 3. نماي س

ــيار مهمي در كاهش ورود ميزان آلودگي هاي  ــاختمان نقش بس ــت كه نماي س اس
ــاختمان هاي اداري  ــي و صداهاي آزاردهنده محيط بيرون به فضاي داخلي س صوت
ــهرهاي با آلودگي هاي باالي صوتي  ــكوني و ... است كه اين مساله در ابر ش و مس
ــازهاي عصر حاضر، اين عايقكاري صوتي  ــتر نمود پيدا مي كند. در ساخت و س بيش
ــه اي و با بكار گيري شيشه هاي چند اليه كه مابين آنها  ــتفاده از نماهاي شيش با اس
ــده يا خالء مي باشد، به نتايج بهتري (هم بهره گيري از  با گازهايي مثل آرگون پرش
ــم ممانعت از ورود صداهاي  ــاختمان و ه ــنايي داخل س نور بيرون براي تامين روش
ناهنجار به داخل) با بازده باالتري رسيده است. نماهاي با جنس سنگ، بتن و آجر نيز 

عايق هاي خوبي از نظر صوتي هستند.
ــرايط نا مساعد جوي و  ــاختمان ها در برابر ش 4. كمك به افزايش دوام و پايداري س
ــيدي و رطوبت هاي خورنده، يخبندان، گازهاي اسيدي  محيطي (زلزله، باد، باران اس
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ــيد مثل اشعه ماورائ  ــهرهاي بزرگ، پرتوهاي مضر خورش موجود در هواي آلوده ش
ــيميايي) و در نتيجه افزايش عمر  ــش، گرد و خاك ها و دوده هاي حاوي مواد ش بنف

مفيد ساختمان.

نماسازي ساختمان؛چگونه؟
ــه و ...  ــنگ، بتن، شيش همانطور كه همه ما مي دانيم از مصالح مختلف مثل آجر، س
براي ايجاد نماي ساختمان ها استفاده مي شود. كه در اين مجال به بيان خصوصيات 

و ضوابط كلي الزم الرعايه در اين قبيل نماها مي پردازيم.
نماسازي شيشه اي: استفاده از شيشه داراي قدمتي در حدود 6500 سال است. اولين 
بار در حدود 3500 سال پيش مصريان از شيشه براي ساخت ظروف استفاده كردند. 
ــواهد تاريخي، در قرن ششم ميالدي براي نخستين بار در كليسايي در  بر اساس ش
ــتفاده شد. قصر كريستال  ــطنطنيه از شيشه به عنوان يك مصالح ساختماني اس قس
ــال 1851 احداث شد. البته در ابتداي  ــاختمان شيشه اي بود كه در س لندن اولين س
ــتقبال چنداني ربرو نشد، ولي با  ــه در كارهاي ساختماني با اس ــتفاده از شيش امر اس
ــه ها، از جمله  ــمگيري كه در كار توليد انواع شيش ــرفت هاي چش گذر زمان و با پيش
ــكن، دو يا چند جداره عايق صدا و حرارت، شيشه هاي رفلكسي و ...  شيشه هاي نش
ــام مختلف شيشه به عنوان يك مصالح  ــتفاده از اقس بوجود آمد، هر روز به ميزان اس
ساختماني بسيار زيبا، عايق و در عين حال با صرفه اقتصادي افزوده مي شود. عالوه 
ــتفاده از شيشه در ساختمان، فراهم  ــن عمده اس بر مزاياي فوق يكي ديگر از محاس
ــيع و روشنايي كافي براي ساكنان است كه در صورت استفاده  شدن امكان ديد وس
ــد و نوري هم كه وارد  از انواع خاص آن اين ديد مي تواند فقط از داخل به خارج باش
فضاي داخل مي شود، عاري از هر گونه اشعه مضر خورشيد باشد، چراكه تقريبًا تمام 
ــه ها، بازتاب پيدا كرده و نوري  ــطح شيش ــعه هاي زيان آور آفتاب در برخورد با س اش

كه از شيشه عبور مي كند، هيچگونه ضرري براي اشخاص يا اشيائ منزل ندارد.
نماسازي به روش اندود كاري و با استفاده از مالت ها: در اين شيوه بر حسب شرايط 
ــزان جذب آب و  ــطح زير كار از نظر مي ــي منطقه، جنس مصالح س ــوي و محيط ج
رطوبت و ميزان مقاومت و چسبندگي و ... از مالت هاي سيماني، گچي، گلي، آهكي 
ويا تركيبي از آنها استفاده مي شود. به عنوان مثال از نظر مقاومت مالت هاي سيماني 
داراي بيشترين مقاومت و مالت هاي گلي و گچي به ترتيب داراي كمترين مقاومت 
ــا مقاومت باال، هيچگاه نمي توان از  ــتند. بنابراين در صورت نياز به يك نماي ب هس
ــتفاده كرد. اما بر عكس شكل پذيري و گيرش نماهاي  مالت هاي گچي يا گلي اس

گچي بيشتر و سريعتر از انواع سيماني است.
ــتفاده از روكش هاي خارجي: از ديگر متدهاي نماسازي بكارگيري  ــازي با اس نماس
ــنتي و ذيگر انواع رنگ ها و نيز استفاده  روكش هاي خارجي مثل رنگ هاي لعابي، س
ــاخته شده با مواد رزيني مثل رزين هاي اكريليك، الكيد، پلي  از انواع روكش هاي س

استر، فنوليك، نيتروسلولز و ... است.

عوامل موثر در نماسازي ساختمان هاي مدرن:
1. -نحوه و ميزان دسترسي سازندگان و مالكان ساختمان ها به مصالح ساختماني.

2. -نوع و شيوه اجرايي كه در احداث ساختمان بكار گرفته مي شود.
3. -نوع كاربري ساختمان يا فضاي مورد نظر (اداري ، مسكوني ، آموزشي و ...)

ــاختمان(آب و هوا، ميزان رطوبت،  ــرايط و وضعيت محل يا منطقه احداث س 4. -ش
زمين شناختي) .

5. -مسايل اقتصادي از نظر ميزان بودجه و اعتبار اختصاص يافته براي احداث سازه 
مورد نظر (در پروژه هاي دولتى) و ميزان توان مالي افراد در ساخت منازل شخصي.

6. -رعايت اصول زيبايي شهري يا روستايي و مد نظر قرار دادن هماهنگي ظاهري 
و نمايي ساختمان با سازه و ساختمان هاي مجاور.

7. -جهت وزش بادهاي زمستاني و نيز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.
ــايل  ــاوري ارتباطات، براي بهره گيري از وس ــترش علم و فن ــت گس 8. -و درنهاي

وتجهيزات مدرن و مصالح نوين و نيز ايده گرفتن از نماسازي ساير كشورهاي داراي 
ــبك هاي خاص و پيشرفته در معماري ساختمان، البته متناسب با شرايط محيطي  س

و اقليمي منطقه مشابه در كشور.

اما نكاتي كه در نماسازي ساختمان هاي با نماي سنگي، آجري، بتني، 
شيشه اي و ... بايد رعايت كرد:

ــطح زيرين نما قبل از نما كاري طوريكه از هر نوع آلودگي (گردو   - تميز كردن س
خاك، شوره زدگي، دوده گرفتگي، زنگ فلزات، باقي مانده هاي مصالح سطح زيرين 

و ...) كامًال پاك شود.
ــط  ــتفاده از نماهاي آجري، براي جلوگيري از جذب آب مالت توس  - در صورت اس
ــيمان و  ــبت آب و س آجرهاي نما، زنجاب كردن آجرها و نيز بكارگيري مالت با نس
ــه و آهك مناسب با قدرت چسبندگي و مقاومت مناسب. در اين نوع نما، چيدن  ماس
ــته براي مشاركت آجرهاي نما در باربري سازه و همچنين  آجرها بصورت كله وراس
ــت. البته نبايد فراموش  ــتِ كار الزم اس ــتگي آجر نما با آجرهاي پش به منظور پيوس
ــا دما و ميزان  ــب و ب ــرايط محيطي مناس ــرد كه انجام نماهاي آجري بايد در ش ك
ــت كه  ــتاندارد و بدون يخبندان صورت گيرد. ذكر اين نكته هم الزم اس رطوبت اس
آجر مصرفي در نماي ساختمان با آجرهايي كه در ديوارهاي تيغه اي يا باربر مصرف 
ــوند متفاوتند. عالوه بر اين، اين آجرها بايد فاقد هرگونه ترك خوردگي، شوره  مي ش
زدگي و آلودگي هاي شيميايي باشند و البته بايستي در برابر شرايط نامساعد محيطي 

از جمله يخبندان هاي شديد مقاومت بااليي داشته باشند.
ــيماني و آجري براي  ــولفات در نماهاي بتني، س ــيمان هاي ضد س ــتفاده از س - اس
ــولفات ها و جلوگيري از آسيب ديدگي و تخريب نما و در كل تمام  مقابله با حمله س

ساختمان الزم است.
ــيب به داخل) براي ممانعت از نفوذ آب  ــيبدار ( ش - نصب آبچكان ها و قرنيزهاي ش

و رطوبت بداخل ساختمان.
ــاختمان و البند  ــراي همزمان و هماهنگ ديوار چيني در نما در تمام ارتفاع س - اج

كردن آجرها.
ــب و متراكم براي  ــا مالت ريزدانه و پرمايهء مناس ــي صحيح و اصولي ب - بند كش

زيبايي بيشتر و نيز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ديوارنما و ديوار زيرين.
ــنگ هاي نماي پردوام و با مقاومت باال در برابر يخ زدگي و شرايط  ــتفاده از س - اس
ــيد، آب و رطوبت )، با بافت و شكل مطلوب،  ــاعد جوي و محيطي ( نور خورش نا مس
ــت داراي صرفه  ــر اينكه از نظر قيم ــل و فرج و مهمت ــرك خوردگي و خل ــدون ت ب

اقتصادي باشد.
ــنگ هاي ضخيم در نماهاي  ــنگ هاي رودخانه اي و س ــورت بكار گيري س - در ص

سنگي بايد تا گرفتن كامل مالت از قالب هاي مناسب استفاده كرد.
ــتي از اين سنگ ها در برابر رطوبت  ــتفاده از سنگ هاي پالك بايس - در صورت اس
يخبندان مراقبت نمود و مواد زايد را از سطح اين سنگ ها پاك كرده و با استفاده از 
ــطح زيرين محكم كرد: لقمه گذاري،  ــنگ ها را كامًال به س يكي از روش هاي زير س
پيچ و رول پالك كردن، نصب سيم و اسكوپ يا قالب براي اتصال بهتر و محكم تر.
ــتفاده قرار مي گيرد  ــيماني كه در تهيه اين نوع بتن ها مورد اس - در نماهاي بتني، س
ــه حرارت و رطوبت داراي  ــيميايي و نيز تغييرات درج ــد، در برابر حمالت مواد ش باي
ــيمان با گرماي هيدراته  ــب مقاومت بااليي باشد. در تابستان بايد از س ــرعت كس س
پايين و در زمستان بر عكس بايد از سيمان با گرماي هيدراتاسيون باال استفاده كرد. 
الزم به ذكر است كه اختالط بتن و حمل ونقل، قالب بندي، ريختن وتراكم آن نيز 
ــب و ايده ال هم از نظر  ــرايط محيطي مناس بايد بطور كامًال صحيح و اصولي و در ش

دما و هم از نظر ميزان رطوبت انجام شود.
ــه مصرفي در تهيه مصالح و تركيبات الزم  ــنگدانه هاي و به طور كلي مواد اولي - س
براي كار نماسازي بايد تميز و عاري ازهر گونه نا خالصي اعم از خاك، گل و الي، 
ــكل و  ناخالصي هاي معدني و مواد زايد بوده و در عين حال داراي مقاومت باال و ش
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ــب باشند. البته آب مصرفي در بتن ها و مالت ها نيز بايد عاري  بافت مطلوب و مناس
از انواع ناخالصي ها باشد (مثل آب آشاميدني يا آب هاي كامًال تصفيه شده).

ــاخت  ــال پس از س ــاختمان در مواقع لزوم؛ چراكه چند س ــگ آميزي مجدد س - رن
ساختمان، تحت تاثير شرايط جوي و محيطي رنگ ساختمان دچار تغييرات فيزيكي 
و شيميايي شده و كيفيت و حالت مطلوب اوليه خود را ازدست داده و نياز به بازسازي 

(رنگ آميزي مجدد) دارد.
ــازي: بسته به نمايي كه قرار است استفاده  ــازي سطح زير كار براي نماس - آماده س
ــي، كرم بندي، شمشه گيري،  ــطح زير كار بايد قبل از احداث نما، بند كش ــود س ش
ــود و يا در صورت نياز توري سيمي ويا توري مرغي نصب شود  ــيده يا آجدار ش خراش
ــايد هم ناهموار شود( براي اتصال بهتر نما و سطح زير كار)،  ــطح آن هموار و ش و س
ــه آلودگي مثل لكه ها، اضافه ها و  ــطح زيرين از هر گون تميز كردن و پاك كردن س
باقي مانده مصالح، دوده ها و گرد و خاك و ... امري كامًال ضروريست. و در صورت 
ــطح زير كار بايد آسيب ديدگي هاي آن به طور كامل بر  وجود خرابي و نقصان در س
ــازي روي آن صورت گيرد زيرا در غير اين صورت اين  ــود و بعد كار نماس طرف ش

خرابي ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسيب ديدگي آن مي شود.
- در صورت نياز استفاده از عايق هاي رطوبتي و حرارتي در نما و ممانعت از نوسانات 
شديد دمايي در مصالح نما خصوصًا در زمان گيرش آنها امري كامًال اجباري است.

ــبكه هاي فلزي كه در ماتريس ها و مالت هاي  - رنگ آميزي و ضد زنگ كردن ش
سيماني يا آهكي و يا گلي قرار مي گيرند، ضروري است.

ــتن از فاصله زماني و مكاني بين ساخت بتن و ريختن آن در قالب مورد نظر  - كاس
و متراكم كردن آن در نماهاي بتني الزم است.

- بتن ريزي در ميزان رطوبت و دماي مناسب محيطي؛ بهترين دما براي بتن ريزي 
ــت، كه اين نوسان دما بستگي به دماي محيط  ــانتي گراد اس بين 20 تا 40 درجه س

موقع بتن ريزي دارد.
ــاخت بتن يا مالت ها، در مراحل  ــود كه دماي آب مصرفي براي س ــعي ش - بايد س

مختلف يكنواخت باشد.
- همواره بايد اين نكته را مد نظر داشت كه علل خرابي نما هاي سنگي (سنگ هاي 
ــنگ)، چند وجهي  هاي  ــنگ پالك (لوحه س ــر، مكعبي، اليه اي، رودخانه اي، س بادب
ــنگ هاي  ــت: نصب كردن ناصحيح س منظم و نا منظم و ...) يكي از عوامل زير اس
نما - استفاده از مصالح غير استاندارد - اتصال و پيوستگي نا مناسب بين سنگ هاي 
ــعي شود كه هيچكدام از كارهاي غير اصولي فوق  ــطح زير كار. پس بايد س نما و س
ــارت جزيي  ــاختمان دچار نقصان و خس ــام نگيرد كه هم نما و هم مجموعه س انج
ــتگي ناقص بين  ــه نماند كه نم و رطوبت يكي از داليل پيوس ــوند. نا گفت يا كلي ش
ــطح زير كار است، بنابراين خشك نگه داشتن سطح تماس اين  ــنگ هاي نما و س س

دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن كامًال ضروري است.
ــازي هاي آجري بند كشي بين رديف ها به دو دليل زير بايد به طرز كامًال  - در نماس
ــاختمان - ممانعت از نفوذ آب،  ــتر نماي س ــود: زيبايي هر چه بيش صحيح انجام ش
رطوبت، تغييرات يكباره و شديد دما، بخارت و گازهاي مخرب، و اسيدي موجود در 
ــي محافظ و جدا كننده ساختمان خصوصًا  ــتم هاي پوشش هواي محيط بداخل سيس

ديوارها.

چرا نماي ساختمان ها آسيب مي بيند؟
ــاختمان ها در اثر عوامل زير دچار خرابي هايي از قبيل طبله كردن، ترك  1. نماي س
خوردگي، شوره زدگي، آلوئك، لكه دارشدن، پوسته پوسته شدن، كنده شدن سنگ ها 

و آجرهاي نما، تغيير رنگ و ظاهر اوليه نما و ... مي شوند:
2. -نشست جزيي يا كلي ساختمان 

- يخبندان و انجماد آب يا رطوبت اضافي موجود در نما يا سطح زيركار
- انقباض و انبساط هاو يخ و آب شدن هاي متوالي و با اختالف دماي شديد 

- شوره زدگي يا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوي سولفات هاي محلول 

ــيماني و گچي و... و نيز بتن مصرفي در  ــاخت مالت هاي س در آب مصرفي براي س
توليد نماهاي بتني، البته اين مواد سولفاتي ممكن است در خود آجر يا تركيبات ديگر 

مالت ها هم وجود داشته باشند 
- آتش سوزي خصوصًا در نماهاي بتني 

ــت  ــطح زير كار - اختالط نادرس ــيب ديدگي س - ترك خوردگي و به طور كلي آس
ــتفاده از  ــيماني و نيز مالت هاي مصرفي - اس تركيبات و اجزا در نماهاي بتني و س
ــان باالي دما براي گيرش سريع اندودها و مالت هاي بكار رفته در نماسازي به  نوس

عنوان مثال استفاده از وسايل گرم كننده.
نتيجه گيري:

همانطور كه در ابتدا بيان شد، يكي ديگر از اهداف نماسازي براي ساختمان ها عالوه 
ــاختمان  ــب و مطلوب س ــر حفظ دوام و پايداري آن، زيبايي و جلوه ظاهري مناس ب
ــتر ساختمان مي شود و هم در نهايت  ــت، كه هم موجب دلپذيري و جذابيت بيش اس
ــت.  ــاخت آنرا در پي خواهد داش افزايش وزن بصري و زيبايي كلي منطقه محل س
ــاكنان و بينندگاِن  ــلمًا اثر مطلوب تر و بهتري بر ديد و روحيه س اين چنين نمايي مس
ساختمان خواهد داشت. بنابراين نكات بر شمرده فوق راهكارهايي هستند كه بيشتر 
ــتر و افزايش عمر مفيد و پر بازده نما كارايي  به منظور دوام، مقاومت و كارايي بيش
ــد و در زيبايي نما نقش كمرنگ تري را ايفا مي كنند. بنابراين براي اينكه نماي  دارن
ــاختمان جلوه و ديد بصري درخور توجهي داشته باشد، عالوه بر دستورالعمل هاي  س
ــري رهيافت هاي مربوط به  ــت ضوابط معماري و بكارگي ــازه اي فوق، بايد بارعاي س
افزايش جذابيت و صميميت ساختمان در نما تالش كرد تا حد امكان عالوه بر اينكه 
ــازه اي داراي مقاومت كافي در برابر نيروهاي داخلي و خارجي  ــاختمان از نظر س س
ــا و نوآوري هاي  ــد البته با بكارگيري خالقيت ه ــا رعايت ضوابط فوق و ص ــت، ب اس
ــط معماري خارجي  ــه ضمن حركت در چارچوب ضواب ــردي معمار و حتي بنا البت ف
ــاختمان و نماسازي، داراي ظاهري مطلوب و ايده ال باشد. از جمله؛ آرايه دادن به  س
پنجره ها با بكار گيري ميلگردها و چارچوب هاي شكيل با رنگ ها و خم و راست هاي 
ــب. - استفاده از روكش هاي بازتابي و منعكس كننده خصوصًا در نماي  زيبا و مناس
ــتون هايي كه در كنار ورودي ها قرار مي گيرند. چراكه اين كار باعث كاهش حجم  س
ــن مي برد. - ايجاد  ــم جنبه مانع بودن آنرا از بي ــده و از طرفي ه ــتون ش ظاهري س
ــيارهاي تزييني در سطح ديوارها، كه نه تنها اثر منفي در خصوصيات عايق صوت  ش
ــري ديوار و در نتيجه  ــودن ان ندارد، بلكه موجب كاهش ضخامت ظاه ــرارت ب و ح
ــاختمان مي شود. - ايجاد انحنا در باالي  ديد بصري بهتر آن ودر كل نماي زيباتر س
ــاختمان كه ضمن تاكيد بر وجود ورودي اهميت، جذابيت و صميميت نما  ورودي س
ــفيد در نما خصوصًا در قسمت ورودي ساختمان كه  ــتر مي كند. وجود اندود س را بيش
ــود، كه باعث جلب توجه و زيبايي بيشتر  ــوب مي ش در واقع نوعي نور-پردازي محس
ــود.- بكار گيري رنگ تيره تر و سنگين تر ( مثًال استفاده از  ــاختمان مي ش نماي س
ــنتر در باالي نما، موجب  ــمت پايين و رنگ هاي روش ــنگ هاي گرانيتي ) در قس س
ــده و هم به نوعي استقامت، پايداري  ــازه ش افزايش وزن بصري و جذابيت قامت س
ــاختمان به بيننده القا مي كند و همين باعث مي شود  ــتحكام را در نما و خود س و اس
كه فرد احساس اطمينان و آرامش بيشتري بكند. در واقع اين كار باعث مي شود كه 
سازه به دو قسمت باال و پايين تقسيم شود كه همين امر باعث مي شود كه ارتفاع و 
در كل حجم ظاهري ساختمان كمتر به نظر برسد. ترفند ديگري كه در زيباتر شدن 
ــفيد( چارچوب يا نماي سفيد ) به دور  ــد، بكار گيري خطوط س نما مي تواند موثر باش
ــكل هاي نزديك به آن است.  ــكل و يا با ش پنجره ها خصوصًا پنجره هاي دايره اي ش
ــمي تر و اندازه ظاهري مناسبتري به آنها مي دهد . نما  زيرا اين كار تركيب بندي رس
ــطه و بهتر بگوييم زبان گوياي ساختمان با محيط اطراف آن محسوب  در واقع واس
ــاختمان و  ــراي صحيح و اصولي آن يعني تقويت و تحكيم س ــود. بنابراين اج مي ش

قدرت بيان آن. 
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وقتي مسووالن مهر تاييد مي زنند

گزارش پنجره

80 درصد از مناطق مسكوني در خطر زلزله
ــور تأكيد كرد:  80 درصد از مناطق  ــاختمان كش ــي س ــازمان نظام مهندس رييس س
ــور در خطر زلزله قرار دارند. مهدي هاشمي در نشستي خبري اظهار  ــكوني كش مس
ــوول به وظايف قانوني خود در موضوع پيشگيري از  ــتگاه هاي مس كرد: برخي از دس
ــده براي  ــايد قانون تصويب ش ــي از حوادث طبيعي عمل نكردند و ش عوارض ناش
ــي از وظايف  ــده بنابراين بخش ــه طور جدي پيگيري نش ــور ب مديريت بحران كش
دستگاه ها عملكرد مناسبي را نشان نمي دهد. وي با بيان اين كه امسال سال ارزيابي 
ــده دو تا سه درصد  ــت، گفت: در بودجه هاي پيش بيني ش قانون مديريت بحران اس
براي سوانح طبيعي همچون زلزله مطرح شده است نبايد اين ميزان را در اولويت هاي 
آخر قرار داد و فقط در شرايطي از آن براي پيشگيري از بحران هاي طبيعي استفاده 
ــمي با اشاره به نقش مهم تالش  ــده باشد. هاش كرد كه صد درصد بودجه تامين ش
واحدهاي نظارتي و پيگيري مسائل مربوط به ساخت و سازها گفت: طي تفاهم نامه 

ــاختمان را در آينده نزديك اجباري كنيم.  ــده به دنبال آن هستيم تا بيمه س امضا ش
ــور درباره وضعيت ايمني مسكن مهر  ــازمان نظام مهندسي ساختمان كش رييس س
اظهار كرد: بيش از 85 درصد ساختمان هاي مسكن مهر برابر با استانداردها و شرايط 
مورد تأييد احداث شده است بخشي كه دچار مشكل است نيز در مورد مسائلي چون 
ــت. وي همچنين اظهار كرد: از مهر  ــي و اعطاي خدمات زيربنايي بوده اس مكان ياب
ماه سال گذشته هيچ ساختمان مسكن مهري نداريم كه تحت نظارت سازمان نظام 
ــد. در حوزه مسكن مهر پيش تر مواردي  ــي ساختمان كشور قرار نداشته باش مهندس
ــمي به شناسنامه فني و ملكي ساختمان  ــد. هاش بود كه بدون نظارت ما انجام مي ش
در كشور نيز اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر در 16 استان كشور شناسنامه فني و 
ــاختماني كه پيش از اين وجود داشت اما مشكالت آن بايد برطرف مي شد  ملكي س
ــد و به مرور به تعداد استان هاي صادركننده اين شناسنامه افزوده مي شود و  رايج ش

انتظار پيگيري آن از هيات مديره هاي استاني سازمان نظام مهندسي مي رود.

سـاختمان  بين المللـي  نمايشـگاه  برگـزاري  اشـاره: 
فرصتي فراهم آورد تا بارديگر مسـاله پيري زودهنگام 
ساختمان هاي ايران سـوژه روز شود. انتقادها از پايين 
بودن عمر و مقاومت ساختمان ها در حالي چاشني متن 
و حاشـيه ضيافـت فعاالن صنعت سـاختمان بود كه به 
گـزارش خبرنـگار پنجـره ايرانيان در اين نمايشـگاه، 
دسـتاوردها و توانمندي هـاي صنعت سـاختمان ايران 
در رقابـت با شـركت هاي خارجي حاضر در نمايشـگاه 
در معرض رقابت قرار گرفت. گذشـته از غيبت معنادار 
وزير راه و شهرسـازي ايران در اين نمايشـگاه و البته 
حضـور نيافتـن وزيـر كار و تعـاون به عنـوان متوليان 
اصلي ايـن رويداد مهـم، بايد گفت كه جوان سـازي و 
مقاوم سـازي سـاختمان هاي ايران راهي اسـت دراز و 
ناهمـوار. با وجود مقررات سـفت و سـخت و تمهيدات 
انديشـيده از سـوي مسـووالن بـراي ايمن سـازي و 
افزايـش طـول عمـر سـاختمان هاي كشـور، پرواضح 
اسـت كه وقوع زلزله اخير در استان آذربايجان شرقي 
يك ماه قبـل از برگزاري نمايشـگاه بين المللي صنعت 
سـاختمان ايران بارديگر نگاه ها را به سـمت ضرورت 
جدي گرفتن بحث كيفيت ساختمان معطوف كرد. آنچه 
مي خوانيد گزارش ويژه خبرنگار نشريه پنجره ايرانيان 
است از يكي از چالش برانگيزترين و مهمترين دغدغه 

اين روزها و سال هاي صنعت ساختمان ايران.
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دفاع از صنعتي سازي و مسكن مهر
ــور گفت: تاكنون در صنعتي سازي  ــاختمان كش ــي س ــازمان نظام مهندس رييس س
ــد قابل توجهي در زمينه نظارت ها داشته ايم توافق  ــكن و پروژه مسكن مهر رش مس
ــازمان نظام  ــش س ــكن مهر به طور كامل تحت پوش ــت نه تنها پروژه مس شده اس
ــاختمان قراربگيرد بلكه پروژه هاي عمراني دولتي نيز در بخش استاني  ــي س مهندس
ــده و  ــتان ها عملياتي ش ــود قرار مي دهيم. اين موضوع در اكثر اس ــت نظارت خ تح
ــت. وي به بازديد از مناطق  ــد خوبي به نظارت بر پروژه هاي عمراني بخشيده اس رون
ــكوني ارزيابي  ــرد:  بيش از 20 هزار واحد مس ــاره و اظهار ك ــه زده آذربياجان اش زلزل
ــد تا براي تعميرات نوسازي و بازسازي  ــد و خسارات وارد شده تعيين ش ــارت ش خس
ــه آن هايي كه در  ــود. وي با بيان اين ك ــيب ديده برنامه ريزي ش ــاختمان هاي آس س
ــاز در مناطق زلزله زده حداقل اصول فني را رعايت كرده بودند كمترين  ــاخت و س س
ــيب را ديدند اظهار كرد: صنعتي سازي در مناطق زلزله زده حذف نشده است و در  آس
ــازها در مناطق زلزله زده استاندارد است و سعي شده است  ــت ساخت وس حال اجراس
ــط بنياد مسكن انجام شود. وي تأكيد كرد:  صنعتي سازي  با فن آوري هاي نوين توس
ــازي در بازسازي مناطق زلزله زده رعايت مي شود اين موضوع مورد  و نيز استانداردس

تأييد و تأكيد بنياد مسكن و وزارت راه و شهرسازي است. 
ــمي در مورد اين كه آيا ساختمان هاي در دست بازسازي در مناطق زلزله زده در  هاش
ــود گفت:  به عنوان نماينده   ــاكنان مناطق تحويل داده مي ش ــده به س زمان اعالم ش
ــيون نگراني خود  ــران مجلس مي گويم كه اعضاي اين كميس ــيون عم عضو كميس
ــرا مجريان از طرح  ــازي اعالم كرده اند زي ــراي به موقع تعهدات بازس ــدم اج را از ع
زمان بندي عقب هستند و اميدواريم اقدامات جبراني انجام شود. رييس سازمان نظام 
ــور در مورد عمر ساختمان ها در كشور به ويژه تهران گفت:  ــي ساختمان كش مهندس
ــاختمان ها به صورت استانداردهاي روز ساخته شوند بايد حداقل 50 سال عمر  اگر س
كرده و در برابر زلزله شش ريشتري مقاوم باشند اما در حال حاضر برخي مصالح ما 
ــت. آنچه ما بر ساخت آنها نظارت مي كنيم بايد اين حداقل ها را  ــتاندارد نيس هنوز اس
دارا باشد. وي با بيان اين كه سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تنها ناظر است و 
نه ضابط برخورد با موضوعات و تخلفات گفت: ما تخلفي را گزارش مي كنيم ولي به 
هر دليل برخورد با تخلف مشمول مرور زمان مي شود و يا براي كسب درآمد جريمه 
ــيدگي ندارند و يا ضعف قانوني در برخورد ديده  ــود و يا نيرو براي رس دريافت مي ش
ــود. وي با بيان اين كه در تهران هنوز شناسنامه فني و ملكي ساختمان عملي  مي ش
ــت و خيلي ها مقصر اين امر هستند، گفت: اعطاي پايان  ــت و اين تخلف اس نشده اس
ــت. ما مي پذيريم كه كوتاهي هايي از سوي سازمان  ــنامه تخلف اس كار بدون شناس
نظام مهندسي ساختمان كشور در اين مورد انجام مي شود اما در اين زمينه شش ماه 
ــكاياتي را از شهرداري به دستگاه قضايي در مورد تخلفات انجام شده داديم  قبل ش

اما از نتايج آن مطلع نيستم. 

امضا فروشي مهندسان ساختمان!
ــاختمان گفت: دو درصد از فعاليت  ــاره به امضا فروشي مهندسين س ــمي با اش هاش
ــول نداريم از اوايل  ــا حتي يك مورد را نيز قب ــت البته م ــامل تخلفات اس ناظران ش
سال گذشته به طور جدي تر شوراي انتظامي و هيات مديره استان ها با اين موضوع 
برخورد كردند به طوري كه از مهر ماه سال 90 تا خرداد 91 پروانه اشتغال 70 مورد 
ــته براي تخلفات  ــد. ضمن اين كه 662 مورد آراي قطعي در 9 ماهه گذش ابطال ش
ــازي و نيز نوسازي بافت هاي فرسوده  ــد. وي گفت: ايمن سازي و مقاوم س صادر ش
ــتان تهران پس از تالش ها بسيار  ــه از دغدغه هاي ماست. نظام مهندسي اس هميش
تفاهمي با شهرداري تهران حدود يك ماه پيش در مورد خدمات ماده 33 كه نظارت 
ــاختمان هاي با متراژ سه هزار متر  ــت كه اين كار در س ــاخت و ساز است داش بر س
ــت. وي خاطرنشان كرد: در بحث  ــي مجددا شروع شده اس به باال به صورت آزمايش
ــازي در پايين ترين حد ممكن در سطح كشور اقدام مي شود و  ــازي و مقاوم س بازس
خواهش من از مسئولين آن است كه تالش كنيم از تجربيات ديگران استفاده كنيم 

ــبت  ــت دارم اقدام جدي تري نس ــووالن در خواس ضمن اين كه از دولت و ديگر مس
ــهيالت رابا نرخ پايين تر براي ترغيب مردم بر  ــند و تس ــته باش به اين موضوع داش

بافت هاي فرسوده در نظر بگيرند. 

شهرداري ها صدور شناسنامه فني را جدي نمي گيرند
ــازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: در خصوص عدم رعايت ماده  رييس س
33 نظام مهندسي با محوريت صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، سازمان نظام 
ــي ساختمان استان تهران از شهرداري تهران شكايت كرده است. سيدمهدي  مهندس
ــاه قبل در مراجع  ــش م ــكايت ش ــمي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه اين ش هاش
قانوني مطرح شده است، افزود: در اين شكايت موارد تخلف مطرح شده اما تاكنون از 
نتيجه آن هنوز مطلع نيستيم.براساس اين گزارش، شناسنامه فني و ملكي ساختمان 
ــندي است كه حاوي اطالعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام  س
ــود كه براساس آن چگونگي رعايت مقررات  ــي ساختمان استان صادر مي ش مهندس
ــنامه فني و ملكي ساختمان قيد  ــازي بايد در شناس ــاختمان و ضوابط شهرس ملي س

شود.
ــاير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان هايي كه پس  ــهرداري ها و س ش
ــي، براي آنها پروانه ساختمان  از ابالغ آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندس
ــنامه  ــتند شناس صادر مي كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظف هس
ــاس آن  ــاختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را بر اس ــي س ــي و ملك فن
صادر كنند.هاشمي سپس با تاكيد براينكه در خصوص صدور شناسنامه فني و ملكي 
ساختمان عمل نشده است، گفت: اين بي توجهي به شناسنامه فني و ملكي ساختمان 
ــازمان ها و مراجع متولي بايد به اين شناسنامه اهتمام  ــت و طبق قانون س تخلف اس
داشته باشند.رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با بيان اينكه اين سازمان 
عامل اجرايي ندارد، اظهار داشت: اگرچه ناظران سازمان تخلفات را گزارش مي دهند 

اما برخوردي با آن نمي شود.
ــاختمان ها كه با جان انسان ها ارتباط دارد،  ــازي س وي اضافه كرد: موضوع ايمن س
ــرايطي در  ــدي مورد توجه قرار نمي گيرد بنابراين بايد ش ــفانه هنوز به طور ج متاس
ــنامه فني و ملكي به يك  ــتن شناس ــاخت ساختمان با داش ــور ايجاد شود تا س كش
ــازي و نوسازي  ــئله ايمن سازي، مقاوم س ــمي سپس مس فرهنگ تبديل شود.هاش
ــازمان نظام مهندسي ساختمان كشور  ــوده را از جمله نگراني هاي س بافت هاي فرس
ــامل  ــي كه ش ــت و گفت: از حدود يك ماه قبل خدمات ماده 33 نظام مهندس دانس
نظارت برساخت و ساز است، به صورت آزمايشي شروع شده است. ابتدا اين اقدام در 
مورد ساختمان هاي بلندمرتبه و با متراژهاي بيش از سه هزار مترمربع انجام مي شود 

و سپس در مورد ساير ساختمان هاي مسكوني به مورد اجرا گذاشته مي شود.

قانون اجرا نمي شود
ــازي نگراني سازمان نظام مهندسي ساختمان كمتر است اما  وي افزود: در مورد نوس
ــازي و ايمن سازي در پايين ترين سطح خود در كشور  ــازي و مقاوم س در بحث بازس
ــهر تهران قرار دارد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور  و به خصوص ش
ــت اندركاران و متوليان خواست كه اهتمام جدي تري  در ادامه از دولت و تمامي دس
نسبت به موضوع ايمن سازي داشته باشند و تسهيالت با نرخ مناسب تري ارايه كنند 
تا مردم تشويق و ترغيب شوند تا مقاوم سازي در بحث نوسازي و بازسازي را انجام 
ــاختمان هاي احداثي در كشور گفت: اگر ساختمان  ــپس در باره عمرس دهند. وي س
ــود بايد بيش از 50  ــتانداردهاي روز كشور ساخته ش ــد و براساس اس ــتاندارد باش اس
ــمي ادامه داد: سازمان نظام  ــال عمر كند ، اما متأسفانه اكنون چنين نيست.  هاش س
مهندسي ساختمان كشور يك دستگاه ناظر است اما دستگاه اجرايي و ضابط اجرايي 
ــازمان نظام مهندسي گزارش  ــط س ــمار نمي آيد و چنانچه امروز تخلفي توس به ش
ــمول مرور زمان مي شود. وي اضافه كرد: در  ــود با آن برخورد نمي شود و مش مي ش
ــياري از مواردي كه گزارش مي شود، محكومي وجود ندارد و فرد يا مجموعه اي  بس
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ــان مي دهد در برخي از موارد  ــود كه اين نش ــت و جريمه واقع نمي ش مورد بازخواس
ــازمان نظام مهندسي ساختمان كشور افزود: هم اكنون  خالء قانوني داريم. رييس س
ساختمان غيراستاندارد عرضه و خريداري مي شود كه اين امر نشان دهنده آن است 

كه قانون به درستي اجرا نمي شود.

عمر ساختمان هاي ايران؛ يك چهارم استاندارد جهاني 
ــوراي اسالمي كه اظهار كرد:  ــنويد ازسخنگوي كميسيون عمران مجلس ش اما بش
استاندارد عمر مفيد ساختمان در جهان 100 سال است، اما در ايران به علت استفاده 
نكردن از مصالح استاندارد، عمر مفيد ساختمان ها به بيش از 25 سال هم نمي رسد. 
ــالمي با قانون گذاري هاي مناسب  ــوراي اس مهرداد بائوج الهوتي افزود: مجلس ش
ــته است، تحوالت بزرگي در بخش صنعت مسكن و ساختمان كشور به وجود  توانس
ــور مقاوم سازي  ــكوني در كش ــاالنه 200 هزار واحد مس آورد. وي با بيان اين كه، س
ــت، اما اين طرح  ــب و مفيدي اس ــكن مهر، طرح مناس ــود، افزود: اجراي مس مي ش
ــخنگوي كميسيون عمران  ــخگوي تقاضاي مسكن كشور نيست. س به تنهائي پاس
ــكن مهر، نشان دادند  ــازان ايراني با اجراي طرح مس مجلس با بيان اين كه، انبوه س
ــتفاده از مصالح  ــازي و اس ــتند، افزود: با مقاوم س كه از توانائي بااليي برخوردار هس
ــارت ناشي از بحران هايي مثل زلزله را به شدت  ــتاندارد و با كيفيت، مي توان خس اس
ــكن مجلس به خوبي  ــاره به اين كه، هنوز مصوبات بخش مس كاهش داد. وي با اش
ــاختماني كشور روند  ــت، اضافه كرد: هر چند در صنعت س در جامعه اجرائي نشده اس
بكارگيري فناوري هاي جديد افزايش يافته و در حوزه تحقيقات مسكن نيز گام هاي 
ــته شده است، اما در زلزله آذربايجان مشخص شد ساخت و ساز بخش  موثري برداش

مسكن كشور نيازمند توجه بيشتري است.
ــاختماني  ــاي كيفيت مصالح س ــيون عمران مجلس گفت: ارتق ــخنگويي كميس س
ــاختمان ها  ــك موجب افزايش عمر مفيد س ــاختمان ها، بدون ش ــازي س و صنعتي س
ــهرداري ها يكي از  ــد. وي افزود: ش ــتاها در برابر زلزله خواهد ش ــهرها و روس در ش
ــاز از جايگاه ويژه اي  ــتند كه در اجراي شدن قوانين ساخت و س ــازمان هايي هس س
ــتري مبذول دارند. وي  ــازها نظارت و دقت بيش ــاخت و س برخوردارند، لذا بايد بر س
ــاز، مصالح  ــاخت و س ــهرداري ها مي توانند به هنگام صدور پروانه س تصريح كرد: ش
ــاختماني معرفي كرده تا آنان با آگاهي  ــازندگان س ــتاندارد را نيز به مالكان و س اس
ــخنگويي  ــود را انتخاب و خريداري كنند. س ــورد نياز خ ــح م ــتري كاال و مصال بيش
ــانه هاي جمعي بويژه صدا و سيما در  ــيون عمران مجلس با بيان اين كه، رس كميس
ــي و اطالع رساني براي استفاده از مصالح استاندارد نقش مهمي دارند،  آگاهي بخش
ــاخت و ساز، آنان را در برابر  ــهروندان بايد بدانند كه افزايش مقاومت در س افزود: ش
حوادثي چون زلزله و سيل حراست خواهد كرد.الهوتي گفت: با اجراي شدن مقررات 
ــرمايه هاي بخش صنعت ساختمان  ــاز، از اتالف هزينه ها و س ــاخت و س و قوانين س

كاسته خواهد شد.

مشكل از مصالح با كيفيت پايين است
رييس پژوهشكده بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله گفت: فرهنگ نامناسب 
ــاختماني با كيفيت پايين،  ــتفاده برخي از سازندگان از مصالح س ــاخت و ساز و اس س
ــاختمان ها به شمار مي آيد. عباسعلي تسنيمي  ــكالت عمده در مقاوم سازي س از مش
ــيار خوبي براي مقاوم سازي  ــازي اقدام هاي بس باتأكيد براينكه وزارت راه و شهرس
ــت،افزود: اين اقدامات هنوز قانع كننده نيست  ــازي ساختمان ها انجام داده اس و بهس
ــازي  ــتري صورت گيرد.وي با بيان اينكه در جهت مقاوم س و بايد فعاليت هاي بيش
ــتانداردهاي زيادي در تدوين به كار گرفت، اظهار داشت: به جز  ــازي بايد اس و بهس
ــوب مي شوند و از اهميت  ــور محس ــاختمان هاي تاريخي كه ميراث فرهنگي كش س

خاصي برخوردار هستند، مابقي ساختماني هاي قديمي ارزش بهسازي ندارند.
ــازه تخريب و  ــي افراد نيز اج ــت اقتصادي برخ ــاره به اينكه وضعي ــنيمي با اش تس
ــبي يا  ــازي نس ــازي را به آنها نمي دهد، گفت: در اين صورت موضوع بهس دوباره س

ــتورالعملي  ــود كه براي كمك مالي به اين افراد دس بهبود رفتار لرزه اي مطرح مي ش
ــت. رييس پژوهشكده بين المللي  ــازي تهيه شده اس ــط وزارت راه و شهرس نيز توس
ــي زلزله در خصوص تاثير فناوري هاي نوين در مقاوم سازي  زلزله شناسي و مهندس
ــرعت  ــن براي باال بردن س ــد از فناوري هاي نوي ــت: باي ــار داش ــاختمان ها اظه س
ــاخت،  ــازي، كنترل كيفيت و پايين آوردن هزينه س ــاز به ويژه در انبوه س ساخت و س
ــتفاده  ــاختمان ها در برابر زلزله را اس بهره گرفت. وي يكي از راه هاي پايداركردن س
ــب با جرم  ــي از زلزله متناس ــبك عنوان كرد و گفت: چون نيروي ناش از عناصر س
ــبك موجب كاهش اين نيرو به ساختمان خواهد شد. او  ــاختمان است، عناصر س س
ــتفاده از بتن هاي سبك ، اجزاي غيرسازه اي سبك، آجر هاي متخلخل را  سپس اس

براي سبك سازي ساختمان ها مفيد دانست.

مقاومت 50 درصد ساختمان  ها در برابر زلزله
رئيس مركز تحقيقات راه و شهرسازي گفت: 50 تا 60 درصد از ساختمان هاي كشور 
ــتند، بنابراين به ميزان 50 تا 60 درصد  از مقاومت الزم در برابر زلزله برخوردار نيس
ــيدمحمود فاطمي عقدا با بيان اينكه ساختمان هاي  ــازي هستند. س نيازمند مقاوم س
ــوند كه  ــوري در مقابل بارهاي جانبي زلزله طراحي ش ــكوني و معمولي بايد ط مس
فرونريزند، افزود: بايد به سوي استفاده از دانش نوين بهره مندي از مصالح استاندارد 
و مقاوم در صنعت ساختمان گام برداريم. وي با اشاره به اينكه نام بردن از ساختمان 
ــت، تأكيد كرد: ساختمان هاي مسكوني بايد به گونه اي  ضدزلزله مفهومي اشتباه اس
ــوند كه در زمان زلزله فرونريزند. ساختماني كه سطح عملكردي مناسبي  طراحي ش
ــدن نيروهاي جانبي زلزله به هيچ وجه فرونريزد. ــته باشد مي تواند بر اثر وارد ش داش
فاطمي عقدا خاطرنشان كرد: ساختمان هايي كه با زلزله سازگار باشند در زمان وقوع 
ــب را با دامنه حركت زمين از خود نشان داده و  زلزله، مي  توانند حركت و رفتار مناس
ــوند.رئيس مركز تحقيقات راه و شهرسازي گفت: شكل و فرم ساختمان  تخريب نش
ــد آن را مدنظر قرار داد تا  ــت كه باي ــيار مهم در زمان وقوع زلزله اس يك عامل بس

ساختمان ها در مقابل نيروهاي جانبي زلزله مقاومت الزم را از خود نشان دهند

مقاوم سازي 10 درصد بافت هاي فرسوده 
ــيون عمران مجلس با بيان اينكه كمتر از 10 درصد بافت هاي فرسوده  عضو كميس
كشور مقاوم سازي شده گفت: دولت طبق قانون مكلف است طي 10 سال بافت هاي 
ــوده كشور را مقاوم سازي كند. منصور آرامي اظهار داشت: اين صنعت به لحاظ  فرس
كيفي اهميت ويژه اي براي كشورها داشته و نقش مهمي در جهت ايجاد اشتغال ايفا 
ــور ما نيز تلقي مي شود.وي ادامه داد: كاالها و محصوالتي  مي كند كه امروز نياز كش

كه عرضه شده مطابق با نيازها و شرايط آب و هوايي نقاط مختلف كشور است.
ــده  ــيون عمران مجلس نهم با بيان اينكه كيفيت محصوالت عرضه ش عضو كميس
ــراي تعامل تصميم گيران،  ــگاه محلي ب ــطح خوبي قرار دارد، گفت: اين نمايش در س
ــت كه با رفع نيازها، هزينه ها اجرايي ساخت و ساز  ــازان و برنامه ريزان اس تصميم س
ــت و قوانين در  ــؤال كه نقش دول ــخ به اين س ــد. آرامي در پاس ــش مي دهن را كاه
ــت، تصريح كرد: كشور ايران روي  ــور چيس ــاختمان هاي ضد زلزله در كش ايجاد س
ــوده در شهرها و روستاها وسعت زيادي  نوار زلزله خيز دنيا قرار دارد و بافت هاي فرس
ــان  ــت. وي با بيان اينكه تاريخ نش ــكالت زيادي ايجاد كرده اس دارد كه تاكنون مش
ــور رخ مي دهد، تصريح كرد: دولت در  ــال يك زلزله بزرگ در كش داده كه هر 10 س
برنامه چهارم و پنجم و نيز قوانين ساالنه موظف است كه بافت هاي فرسوده را طي 
ــازي كند كه مي طلبد مجلس و دولت اهتمام جدي براي تحقق  ــال مقاوم س 10 س
آن داشته باشند. عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه كمتر از 10 درصد 
بافت هاي فرسوده مقاوم سازي شده است، عنوان كرد: عالوه بر اين، برخي بافت هاي 
ــيه شهر بدون رعايت استانداردها ساخته مي شود كه خود عامل خطر است. وي  حاش
ــهيالت و فعاليت همه جانبه  ــوده نياز به تس ــيدگي به بافت هاي فرس تأكيد كرد: رس

شهرداران و بنياد مسكن و مردم دارد.
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گزارش

 بيمه ساختمان همچنان
روي كاغذ وعده ها

وقتي مسووالن مهر تاييد مي زنند

گزارش پنجره

اشاره:ايران كشوري زلزله خيز است و ترديدي نيست كه افزون بر خسارت هاي معنوي، جبران خسارت هاي مادي براي بازسازي ساختمان هاي 
تخريب شده دشوار و پرهزينه است.چه بسا زلزله زدگاني كه به واسطه هزينه خسارت هاي وارده خانه خويش را از دست داده اند. بر اساس 
مقررات كنوني ايران، بيمه ساختمان ها در برابر زلزله و خطرات ناشي از آن نظير آتش سوزي، انفجار و ... اختياري است، اما چند سالي است 
كه گفته مي شود قرار است بيمه ساختمان در ايران اجباري شود. مشكل اما اينجاست كه اجباري شدن بيمه ساختمان ها چگونه شدني است 
و در صورت عدم تمكين مالكان سـاختمان ها چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ البته جدي ترين دغدغه مردم اين اسـت كه آيا شـركت هاي بيمه گر 
حاضر به پرداخت خسـارت به هنگام وقوع زلزله هسـتند و يا اينكه اصال اين شـركت ها توان پرداخت خسـارت را دارند؟ پاسـخ كارشناسان 
صنعت بيمه اين است كه پرداخت خسارت ناشي از زلزله قطعي و حتمي است و هيچ شركت بيمه اي بر اساس قوانين داخلي و بين المللي قادر 
به شـانه خالي كردن از مسـووليت پرداخت خسارت نيست اما سوال جدي تر اين است كه آيا ساختمان هاي ايران مقاومت الزم و نه كافي در 
برابر زلزله را دارند؟ اين جدي ترين سـوالي اسـت كه پاسخ به آن در گرو جدي گرفتن مقررات ملي ساختمان است. وقوع زلزله در چند شهر 
و روسـتاي اسـتان آذربايجان شرقي بازهم بهانه اي دسـت داد تا بارديگر موضوع بيمه ساختمان ها در برابر زلزله در كانون توجه كارشناسان 
قرار گيرد و اين پرسـش مطرح شـود كه سـرانجام اليحه پيشنهادي دولت مبني بر اجباري شدن بيمه ساختمان به كجا خواهد انجاميد؟ اين 

گزارش ويژه پنجره ايرانيان را بخوانيد:

بيمه نامه  زلزله تا 2 سال آينده مي آيد
ــت بيمه نامه زلزله كمك  ــاره به اينكه مهم ترين مزي ــكده بيمه با اش رئيس پژوهش
ــت، از ارائه بيمه نامه زلزله تا 2 سال  ــك براي مردم اس ــدن اين ريس به ملموس ش
ــت علمي  ــكده بيمه در نشس ــور خبر داد. غدير مهدوي رئيس پژوهش آينده در كش
ــتاوردهاي بازديد از مناطق زلزله زده استان آذربايجان شرقي با اشاره به  گزارش دس
ــك پذير كردن برخي  ــور گفت: يكي از ابداعات بيمه، ريس كاركردهاي بيمه در كش
ــه زلزله از آن قبيل  ــش نبوده و در واقع بيم ــت كه قبًال تحت پوش خطرات مهم اس
است. رئيس پژوهشكده بيمه ادامه داد: بيمه زلزله مدتي است كه در برخي كشورها 
ــال هاي اخير اين موضوع به صورت جدي مطرح  ــور ما نيز در س راه افتاده و در كش
ــور ما بسيار ملموس است، گفت:  ــت. وي با بيان اينكه توجه به زلزله در كش شده اس
ــكده نيز دو  ــده و پژوهش ــيار خوبي در اين زمينه انجام ش ــاي آكادميك بس بحث ه
ــت. رئيس پژوهشكده بيمه  ــي مناسب را در اين خصوص انجام داده اس كار پژوهش
ــدن اين  تصريح كرد: مهمترين نكته و مزيت در بيمه نامه زلزله كمك به ملموس ش
ــدام براي كاهش اين  ــكل و اق ــك براي مردم و تالش آنها براي رفع اين مش ريس
ــت. وي ادامه داد: اگر در زلزله اخير، منازل مسكوني تحت پوشش بيمه  ــك اس ريس
ــارات و تلفات تا يك دهم كاهش مي يافت. مهدوي با اشاره به اينكه  زلزله بود، خس
ــك زلزله، منافع اجتماعي بسياري به دنبال خواهدداشت، گفت:  مديريت كردن ريس
ــترش بيمه نامه زلزله، ريسك زلزله تا حد 50 درصد كاهش خواهد يافت. وي  با گس
ــه زلزله صورت گرفته، تا دو  ــدواري كرد: با توجه به اقداماتي كه براي بيم ــراز امي اب

سال آينده شركت هاي بيمه داخلي اين بيمه نامه را ارائه كنند

بيمه زلزله با شرايط مناسب ؛ شايد وقتي ديگر
ــك هاي غيرصنعتي بيمه مركزي با اشاره به لزوم تأسيس  خبر دوم اينكه، مدير ريس
ــت: بيمه نامه زلزله بايد به صورت مجزا ارائه  صندوق بيمه حوادث طبيعي اظهار داش
ــده و حق بيمه آن همراه با عوارض ساليانه شهرداري و با قيمت پايين ارائه شود. ش
ــيار  ــارت بس ــدت خس مهدي مالرضايي افزود: با توجه به اينكه بالياي طبيعي از ش
بااليي برخوردار است در صورت وقوع در شهرهاي متوسط و بزرگ، حجم خسارت 
ــت تمام شركت هاي بزرگ بيمه اي كشور  ــته و حتي ممكن اس زيادي به دنبال داش
ــاركت داشته باشند اما در جبران خسارت  ــش بيمه آنها مش به صورت جمعي در پوش
ــكالت عديده اي مواجه مي شوند. مالرضايي گفت: گرچه از بين بردن ريسك  با مش
ــارت آن در اكثر  ــاندن احتمال وقوع و جلوگيري از خس حوادث طبيعي و به صفر رس
ــك حوادث مختلف طبيعي و  ــت، ولي مي توان با مديريت ريس مواقع غيرممكن اس
ــگيرانه آنها را به حداقل رساند. وي با اشاره به ارائه نرخ هاي نازل حق  اقدامات پيش
بيمه براي تشويق بيمه گذاران به منظور نوسازي منازل مسكوني و تدابير الزم براي 
ــاختمان هاي با عمر باالي 30 سال، افزود: اين كار نوعي انتخاب ريسك و غافل  س
ــك بوده و با توجه به احتمال  ــبات فني مربوط براي محاسبه ريس ــدن از محاس نش
بسيار باالي وقوع خطر در اكثر مناطق كشور در نهايت مانع ضرر شركت هاي بيمه 

يا منابع صندوق خواهد بود.
ــك هاي غيرصنعتي بيمه مركزي تصريح كرد: براي پوشش زلزله در  مدير اداره ريس
ــاختمان ها، عالوه بر رعايت استانداردهاي الزم و مقاوم سازي، همكاري  ارتباط با س
سازمان هاي ذيربط از جمله وزارت كشور و شهرداري ها براي ملزم كردن شهروندان 
ــيار مفيد باشد؛ ضمن اينكه در اين گونه  ــاير ذينفعان به رعايت آنها مي تواند بس و س
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ــت. ــه (تخفيف ايمني) حائز اهميت اس ــركت هاي بيم ــويقي ش موارد، ابزارهاي تش
ــاندن مزاياي انواع بيمه به صورت  مالرضايي گفت: در بازار رقابتي، آگاهي و شناس
ملموس و با روش هاي مختلف و همچنين گوشزد كردن معايب عدم استفاده از بيمه 
ــر خواهد بود. وي اضافه  ــارات، مفيد و مؤث ــًا در هنگام بروز حوادث و خس مخصوص
كرد: خوشبختانه با سرعت عمل شركت هاي بيمه در پرداخت خسارت هاي واقع شده 
ــه بيمه گذاران در مناطق زلزله زده، وجهه اي قابل قبول از بيمه در بين مردم پديدار  ب
شده كه در آينده نزديك در اقبال جامعه به پوشش بيمه اي زلزله اثرات مثبت زيادي 

خواهد داشت.
مدير اداره ريسك هاي غيرصنعتي بيمه مركزي با بيان اين كه مناطق مختلف كشور 
با توجه به شرايط جغرافيايي خود در احتمال وقوع حوادث طبيعي نسبت هاي متفاوتي 
ــوص تعيين حق بيمه، ايجاد پروفايل  ــتند،  گفت: بنابراين در خص از خطر را دارا هس
ريسك و خسارت براي محاسبات دقيق نرخ و انجام پيش بيني و پيشگيري هاي الزم 
ــت  ــك و كاهش اثرات آن امري اجتناب ناپذير بوده و الزم اس در جهت كنترل ريس
ضمن تعيين مناطق پرريسك تا كم ريسك براي هر نوع خطر طبيعي و براي مناطق 

مختلف كشور اين محاسبات انجام شود.
مالرضايي افزود: در كنار عملياتي كردن تأسيس 
صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي براي بيمه 
ــه اول كه طبق قانون  ــكوني در مرحل منازل مس
ــوان از  ــت، مي ت ــعه اجباري شده اس ــم توس پنج
سياست هاي راهبردي كاهش ريسك واحدهاي 
ــتفاده كرد و هر شركت  صنعتي و تجاري نيز اس
ــبت به  ــه ارزيابي هاي خود نس ــا توجه ب ــه ب بيم
ــور اقدام كند.  ــك هاي مذك انتخاب و قبول ريس
به گفته وي در اين صورت در سال پاياني برنامه 
ــوند،  ــك ها نيز اجباري مي ش پنجم كه اين ريس
ــركت هاي بيمه در كنترل ريسك ها مشكالت  ش
ــك هاي باال جهت اخذ پوشش هاي  ــت و موارد بيمه اي با ريس كمتري خواهند داش
بيمه اي اتكايي مناسب و تشويق بيمه گذار به رعايت اصول ايمني در نهايت منجر به 
كنترل ريسك مي شوند و در اين خصوص نيز نقش شركت هاي بيمه از جنبه تشويقي 
ــيار مؤثر واقع شود. مالرضايي در خصوص عوامل عدم اقبال عمومي از  مي تواند بس
ــش هاي بيمه اي بالياي طبيعي و عدم توسعه و گسترش بيمه در جامعه، گفت:  پوش
نبود آگاهي كافي اقشار مردم در خصوص حق بيمه مربوط، عدم آشنايي افراد جامعه 
از نحوه پوشش بيمه اي اين بيمه نامه و تبليغات عمومي ناكافي و نامناسب رسانه هاي 
گروهي و شركت هاي بيمه، از جمله داليل اين عدم استقبال است. مدير ريسك هاي 
غيرصنعتي بيمه مركزي ادامه داد: از ديگر عوامل عدم توسعه بيمه حوادث مي توان 
به فقدان طراحي پوشش هاي بيمه اي (بيمه حوادث طبيعي به صورت مجزا)، ضعف 
نمايندگان و بازاريابان فروش در عرضه تمام رشته هاي بيمه اي و ميزان درآمد مردم 
براي خريد انواع بيمه نامه ها اشاره كرد. وي خاطرنشان كرد: حدود 90 درصد منازل 
ــكوني و واحدهاي تجاري كشور فاقد بيمه نامه با پوشش خطر زلزله هستند و از  مس
ــازه ها نيز بيش از 95 درصد خسارت هاي زلزله اخير  ــيب پذير بودن نوع س لحاظ آس
مربوط به واحدهاي روستايي قديمي است زيرا در غير اين صورت يك زلزله نبايد تا 
ــارت را به جاي بگذارد.مالرضايي تأكيد كرد: تفكيك بيمه زلزله از بيمه  اين حد خس
ــت كه منافع  ــوزي و ارائه آن به صورت يك بيمه نامه مجزا امري بديهي اس آتش س
ــت: مي توان همانند بيمه آتش سوزي  زيادي براي مردم و دولت دارد.وي اظهار داش
ــهرداري و متناسب با اطالعات بر روي  ــاليانه ش اين بيمه نامه را همراه با عوارض س

آن صادر و با قيمت پايين در اختيار مردم قرار داد

بيمه منازل اجباري مي شود
ــيس «صندوق بيمه  ــاره به بررسي اليحه تأس ــيون عمران با اش نايب رئيس كميس

ــد جلساتي با حضور  ــيون گفت: مقرر ش ــه كميس همگاني حوادث طبيعي» در جلس
ــركت هاي بيمه براي تدوين اساسنامه صندوق غيردولتي  نمايندگاني از مجلس و ش
ــيون عمران براي بررسي  ــود. محمد رضا رضايي در مورد جلسه كميس ــكيل ش تش
ــيس «صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» اظهار داشت: همه اعضا بر  اليحه تأس
كليت تشكيل يك صندوق بيمه در اين زمينه در كشور اتفاق نظر دارند. نايب رئيس 
ــور در هنگام  ــيون عمران اضافه كرد: با توجه به تعدد حوادث طبيعي در كش كميس
ــت، زيرا صندوقي  ــمت دولت اس بروز چنين وقايعي تمامي انتظارات و توقعات به س
براي جبران خسارت ها در مواقع بحران وجود ندارد.وي گفت: آنچه در اليحه دولت 
ــيار  آمده تأكيد بر دولتي بودن كامل اين صندوق دارد و كمك هاي دولتي در آن بس

پررنگ و اعضاي هيئت امنا عمدتًا دولتي پيش بيني شده است.
ــه اصل 44 براي  ــد با توجه ب ــس تصريح كرد: بنابر اين مقرر ش ــن نماينده مجل اي
ــدادي از نمايندگان عضو  ــاني دولتي، تع ــاد بار مالي و نيروي انس ــري از ايج جلوگي
ــه مركزي و  ــراه نمايندگاني از بيم ــران مجلس به هم ــادي و عم ــيون اقتص كميس
ــنامه صندوق به  ــز پژوهش هاي مجلس، اساس ــه با همكاري مرك ــركت هاي بيم ش
ــيون ارجاع شود.رضايي با  ــي به كميس صورت غيردولتي تدوين و مجدداً براي بررس
ــركت هاي بيمه نخواهد بود، ادامه داد: صندوق  تأكيد بر اينكه اين صندوق رقيب ش
مذكور با رويكرد غيردولتي نقش حاكميتي خواهد داشت.وي تصريح كرد: با تشكيل 
اين صندوق مردم بايد به طور اجباري با توجه به ميزان خطرپذيري منطقه مسكوني 
ــركت هاي بيمه ضمن انعقاد قرارداد با صندوق در مواقع  خود حق بيمه بپردازند و ش

بروز حوادث ارائه خدمت خواهند كرد.

بيمه كيفيت ساختمان نظام مند مي شود 
ــمين جلسه كارگروه تخصصي بيمه هاي مهندسي سنديكاي  خبر آخر هم اينكه شش
ــركت هاي بيمه اي و نمايندگان سنديكا  بيمه گران ايران با حضور نمايندگان كليه ش
ــه پس از گزارش مهندس صادقي نژاد، دبير كارگروه، ابتدا  ــد. در اين جلس برگزار ش
ــرايط عمومي بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان  ــنهادي ش پيش نويس پيش
ــوراي  ــيد تا پس از تاييد ش ــي قرار گرفت و به تصويب رس ( ال دي آي) مورد بررس

عمومي جهت اقدامات قانوني به بيمه مركزي ارسال شود. 
در ادامه جلسه پيش نويس متمم تفاهم نامه سه جانبه سازمان نظام مهندسي كشور 
ــازي نظام  ــنديكاي بيمه گران ايران تحت عنوان پياده س و بيمه مركزي ايران و س
ــه در تاريخ چهارم  ــازي ك ــاختمان و شهرس ــي س جامع بيمه هاي تخصصي مهندس
ــط دبير كارگروه قرائت شد و اعضا  ــيده، توس ــال جاري به امضا رس ــت س ارديبهش

پيشنهادات اصالحي خود را ارائه كردند. 
ــاده 168 قانون برنامه پنجم  ــاره در اجراي بندهاي الف و ب م ــم نامه مورد اش تفاه
ــي و كنترل كيفيت  ــاده 2 قانون نظام مهندس ــن اجراي م ــعه و به منظور حس توس
ــاختمان تهيه و تدوين شده كه با اجراي اين تفاهم نامه مفاد بند ب قانون برنامه  س
ــاختمان منوط به ارائه موافقت  ــعه كه تاكيد دارد صدور هرگونه پروانه س پنجم توس
ــركت هاي بيمه نيز مكلف اند براساس بيمه نامه صادره در صورت  اصولي است و ش
ــاختمان احداثي در طي 10 سال خسارت هاي وارده را  ــارت به س ورود هرگونه خس

ظرف 3 ماه جبران كنند. 
براين اساس پيش بيني مي شود با اجرايي شدن مفاد ماده قانوني مذكور و كنترل هايي 
ــركت هاي بيمه اي در ساخت و ساز  ــي كشور و ش ــط سازمان نظام مهندس كه توس
ــاخت و ساز و  ــتاي ارتقاء كيفيت س ــاختمانها صورت مي گيرد گام مهمي در راس س
ــازهاي غير اصولي و از  ــي از ساخت و س ــگيري از بروز معضالت ناش همچنين پيش
ــود و از طرفي  ــته ش ــارات مرتبط با حوادث طبيعي از جمله زلزله برداش طرفي خس
ــاختمان انتظار مي رود سهم بيمه هاي  ــدن موضوع بيمه كيفيت س ــترده تر ش با گس
مهندسي از پرتوي صنعت بيمه كشور، كه در حال حاضر بسيار ناچيز است، افزايش 

چشم گيري حاصل شود. 
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گزارش پنجره

اختالف انبوه سازان و تعاوني هاي مسكن ساز باال مي گيرد
ــزى نظارت و  ــه مرك ــل اتحادي مديرعام
ــكن  ــركت هاى تعاونى مس هماهنگى ش
ــش قيمت  ــه منظور كاه ــور گفت: ب كش
ــاخت و ساز مسكن  ــكن در كشور، س مس
ــود.  ــق تعاونى هاى انجام ش بايد از طري
افزود: واگذارى  ــتانى  على خواجوى بهس
ــكن به انبوه سازان  ــاز مس ــاخت و س س
ــور  ــكن در كش موجب افزايش قيمت مس
ــى  ط ــت:  اظهارداش وى  ــت.  اس ــده  ش
سال هاى اخير با وجود گسترش ساخت و 
ــاز قيمت مسكن نيز رشد داشته و علت  س
ــاخت و ساز به شركت  آن نيز واگذارى س
ــاز است. وى ادامه داد: انبوه  هاى انبوه س
ــاخت براى خود، سودى  ــازان در هر س س
حدود 20 تا 30 درصد اختصاص مى دهند 
و اين موجب گران شدن مسكن مى شود. 
ــركت هاى  مديرعامل اتحاديه مركزى ش
ــاز مسكن تنها به تعاونى ها واگذار شود افزايش قيمت مسكن رخ نخواهد داد چراكه تعاونى ها در پى كسب سود براى خود  ــاخت و س ــكن تصريح كرد: اما اگر س تعاونى مس
نيستند. خواجوى بهستانى اظهارداشت: مسئوالن تعاونى ها براساس قانون فقط حقوق خود را دريافت مى كنند و ساخت و ساز مسكن را نيز وطيفه خود مى دانند. وى اضافه 
كرد: ايجاد تعادل در تقاضا و ساخت و ساز مسكن از ديگر راه هاى جلوگيرى از افزايش قيمت مسكن است كه اگر به تقاضا پاسخ داده شود ديگر شاهد افزايش قيمت ها نخواهيم 
ــاخت برج هاى مسكونى با متراژهاى پايين و پرداخت تسهيالت بانكى نياز شهروندان به مسكن را تأمين كرد. ــهرهاى بزرگى همچون تهران بايد با س بود. وى گفت: در ش

مصالح ارزان قيمت بدهيد
ــكن  ــاي مس ــه تعاوني ه ــس اتحادي ــا ريي ام
ــت دولت  ــران حماي ــتان ته ــان اس فرهنگي
ــورد نياز  ــح ارزان قيمت و م ــن مصال از تامي
ــد. علي  ــتار ش ــكن را خواس تعاوني هاي مس
ــت كه دولت  ــته ما اين اس تدين گفت: خواس
ــكن به  ــركت هاي تعاوني مس همچنان از ش
ــي و تامين  ــهيالت بانك ــث تس ــژه در بح وي
ــت كند. وي  ــب حماي ــح با قيمت مناس مصال
ــش قيمتي  ــه دليل افزاي ــفانه ب ــزود: متاس اف
ــده  ــاختماني ايجاد ش كه در بخش مصالح س
ــي در قبال  ــركت هاي تعاون ــه ش ــدي ك تعه
ــتند دچار اختالل شده است؛  اعضاي خود داش
ــم كه مصالح  ــت مي خواهي ــن رو از دول از اي
ــكن  ــار تعاوني هاي مس ــت در اختي ارزان قيم
ــي خواهند واحد  ــم درآمدي كه م ــار ك و اقش
ــرار بدهد. تدين در  ــكوني احداث كنند، ق مس
ــاره به وجود تفاوت ميان واحدهاي  ادامه با اش
ــار  اظه ــاره اي  اج و  ــي  خودمالك ــكوني  مس
ــر با توجه به  ــكن مه ــتند اما در مس ــتقبال كنند كه خود مالك آن هس ــد كه از واحدهايي اس ــند ترجيح مي دهن ــته باش ــتطاعت مالي داش ــا متقاضياني كه اس ــرد: طبع ك
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ــت.  ــود و عرصه به نام دولت هس ــمار مي روند تنها اعياني زمين به نام اعضا مي ش ــتاجر دولت در قالب زمين به ش ــت و متقاضيان مس ــق به دولت اس ــن متعل ــه زمي اينك
ــوان تعاوني هاي  ــكن مهر با فراخ ــاني ثبت نام مس ــان همزماني اطالع رس ــن حال منافاتي مي ــتان تهران در عي ــكن فرهنگيان اس ــاي مس ــه تعاوني ه ــل اتحادي مديرعام
ــح اوليه در  ــت مصال ــود قيم ــد كه اعالم مي ش ــت هرچن ــي يابد براي همه اس ــاختماني افزايش م ــح س ــر قيمت مصال ــزود: اگ ــو نديد و اف ــذب عض ــراي ج ــكن ب مس
ــكن وجود ندارد. ــكن مهر و تعاوني مس ــت و هيچ تفاوتي ميان مس ــاز و تعاوني يكي اس ــاختماني براي انبوه س ــت اما هم اكنون بهاي مصالح س ــكن مهر ارزانتر اس مس

طعنه انبوه سازان به تعاوني هاي مسكن؛ تخصص نداريد
رييس كانون سراسري انبوه سازان تاكيد كرد:  تعاوني هاي مسكن تخصص ساخت و ساز مسكن ندارند و وزارت راه به عنوان وزارتخانه تخصصي نمي تواند با آن ها كار كند. ايرج 
رهبر درباره حضور تعاوني هاي مسكن در طرح مسكن مهر يادآور شد: از ابتدا كه طرح مسكن مهر كليد خورد برنامه اين بود كه زمين ها در اختيار تعاوني هاي مسكن قرار گيرد و 
آن ها براي ساخت وساز با انبوه سازان قرارداد بندند كه مورد قبول ما قرار نگرفت زيرا هيات مديره هاي تعاوني در ساخت و ساز سررشته نداشتند و نمي توانند با گروه هاي تخصصي 
قرارداد بندند. وي ادامه داد: مسئله مالي و مشخص بودن قراردادها با تعاوني هاي مسكن از ديگر داليل رد پيشنهاد همكاري در ساخت مسكن مهر با تعاوني هاي مسكن بود زيرا 
انبوه ساز هيچ وقت نمي تواند با يك اعتبار بي محتوا وارد عمل شود. انبوه ساز نمي تواند يك صورت وضعيت مالي اول را بگيرد و براي بعدي منتظر بماند و در اين بين كارگاه را بخواباند. 
ــكن موفق  ــاز مس ــاخت و س ــن تعاوني ها در س ــج درصد اي ــار پن ــزو چه ــته اند و ج ــي نداش ــه كاري خوب ــون رزوم ــكن تاكن ــاي مس ــه تعاوني ه ــادآوري آن ك ــا ي وي ب
ــازان  ــري انبوه س ــه گفته رييس كانون سراس ــده اند. ب ــازان وارد عمل ش ــد بنابراين انبوه س ــس داده ان ــان خود را پ ــون امتح ــكن تاكن ــاي مس ــت: تعاوني ه ــد گف نبوده ان
ــام از اعضا  ــرد و تعاوني ها ملزم به ثبت ن ــووالن دولتي امضا ك ــكن و مس ــازان، بانك مس ــه جانبه بين انبوه س ــكن مهر قراردادي س ــبرد طرح مس ــراي پيش ــه ب وزارتخان
ــي از كار را به عهده  ــوز بخش ــده تعاوني ها هن ــه جانبه امضا ش ــا وجود قرارداد س ــان كرد: ب ــدند. رهبر خاطرنش ــكن مهر ش ــدي براي دريافت مس ــت بن ــت اولوي و رعاي
ــد و  ــته باش ــد با اين تعاوني ها تعامل داش ــكن مهر نمي توان ــراي متقاضيان مس ــي پيش آمده ب ــكالت مال ــد به دليل مش ــازي دي ــه وزارت راه و شهرس ــا اين ك ــتند ت داش
ــده مواجه ايم.  ــكالت عدي ــد باقي ماندند و االن ما با مش ــول دريافت كرده بودن ــتر از متقاضيان پ ــرد. البته آن هايي كه پيش ــارج ك ــر خ ــكن مه ــا را از رده كاري مس آن ه
ــكن  ــرد: 25 ميليون تومان وام به متقاضيان مس ــون تومان اعالم و اظهار ك ــكن مهر را حداكثر 37 ميلي ــل يك واحد آپارتمان مس ــاخت و تحوي ــه اي س ــرآورد هزين وي ب
ــا 12 ميليون تومان  ــت ت ــت بين هش ــده اس ــهر واقع ش ــراژ آپارتمان و نيز امكاناتي كه دارد و همچنين اين كه در كجاي ش ــن با توجه مت ــرد. همچني ــق مي گي ــر تعل مه
ــان مي گويند كه 20 ميليون  ــرد: در حال حاضر برخي از متقاضي ــد. رهبر اضافه ك ــكن مهر باش ــز متقاضي پرداخت مي كند تا بتواند صاحب يكي از واحدهاي مس ــر ني ديگ
ــك وزارتخانه تخصصي نمي  ــه وزارت راه به عنوان ي ــاخت. وي با تأكيد بر اين ك ــتر از برآورد س ــت ميليون تومان بيش ــه تعاوني ها پول داده اند يعني حداقل هش ــان ب توم
ــترد كنند. البته  ــردم گرفته اند بايد آن را مس ــت: اتحاديه هايي كه پول اضافه از م ــد فعاليت كند، گف ــاز تخصص ندارن ــاخت و س ــا تعاوني هايي كه در زمينه هاي س ــد ب توان
ــكن  ــتان البرز كه واحدهاي مس ــم اس ــهرك ابريش ــازان در ش ــري انبوه س ــرباز مي زنند. به گفته رييس كانون سراس ــي اين كار را كرده اند و برخي هنوز از اين كار س بخش
ــت. رهبر  ــده اس ــخص دريافتي تعاوني ها از مردم، بعضا دو برابر پول دريافت ش ــده اند زيرا با وجود اعالم مش ــكل مواجه  ش ــود مردم با اين مش مهر در آنجا احداث مي ش
ــد ديگر نيز  ــت و 3300 واح ــزار واحد آماده تحويل اس ــهرك پنج ه ــده براي اين ش ــت: از 8300 واحد برنامه ريزي ش ــتان البرز گف ــم اس ــهرك ابريش ــاره وضعيت ش درب
ــت. ــده اس ــان كرد: ثبت نام براي 90 درصد اين واحدها انجام ش ــهرك خاطرنش ــكوني اين ش ــت. وي در بيان ميزان ثبت نام براي واحدهاي مس ــاخت اس ــت س در دس

مهلت5ساله براي فعاليت تعاوني هاي مسكن
ــت اين تعاوني ها خبر داد.  ــاله براي فعالي ــكن و تعيين حداكثر زمان پنج س ــنامه  تعاوني هاي مس ــور تعاوني هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اصالح اساس ــاون ام مع
ــت خبري هفته تعاون گفت: در حال حاضر نزديك به 20 هزار تعاوني مسكن در كشور به ثبت رسيده كه با اتمام ماموريت خود از چرخه ي  ــيني نيا در نشس ــين حس غالمحس
ــكالت آنها به ويژه در تهران كميته تعاوني هاي  ــتند كه در راستاي حل مش ــكل هس ــكن داراي مش ــود. وي افزود: نزديك به 15 درصد تعاوني هاي مس فعاليت خارج مي ش

را  ــكل دار  ــكن مش تشكيل داديم كه دبيرخانه  آن در مس
ــاون، كار و  رفاه اجتماعي استان تهران است اداره كل تع
ــه در  ــن كميت مورد وضعيت تعاوني هاي مسكن و راي اي
معاون  ــت.  اس ــت  ــاون، كار و رفاه اجتماعي حج وزير تع
ــي  ــدي كه صورت افزود: با آسيب شناس ــري جدي و بازنگ
ــنامه ي اين  تعاوني ها را اصالح و حداكثر زمان داديم اساس
ــاي  تعاوني ه ــت  ــكن را در آن پنج سال تعيين فعالي مس
ــه ي  گفت ــه  ب ــم.  ــنامه كردي ــالح اساس ــيني نيا، اص حس
ــام تعاوني ها  ــامل تم مي شود و تعاوني هاي مسكن بايد ش
اصالح اساسنامه خود اقدام كنند. هر چه سريع تر نسبت به 
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گزارش

 آزادسازي قيمت فوالد؛
از استقبال تا ترديد

گزارش پنجره

ــاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قيمت گذارى فوالد ديگر صورت  مع
ــى از بازار فوالد در  ــتگاههاى دولت ــرد، گفت: طرح جديدى براى خروج دس نمى گي
ــتقبال فعاالن بازار مواجه شد اما چند  ــده است. اعالم اين خبر با اس دولت مطرح ش
ــاون وزير صنعت، معدن و  ــيدجواد تقوى مع ــت! خبر چه بود؟ س روز بعد ورق برگش
ــور گفت: متاسفانه مشكل تامين فوالد  تجارت در خصوص بازار فعلى فوالد در كش
از قبل واردات وجود دارد، اين در شرايطى است كه اين روزها بيشتر مشكالت بازار 
ناشى از بحث واردات است؛ به خصوص اين مشكالت بر روى توليداتى كه ضريب 
ــتگى بااليى به واردات دارند، بيشتر است و سبب مى شود اين كاالها بيشترين  وابس
تنش قيمتى را داشته باشند.او افزود: فوالد نيز يكى از اين موارد است. عالوه بر آن، 

ــمش وارداتى  ــش عمده اى از نياز ما به فوالد از طريق تامين ش بخ
ــت كه واردات  ــود و در اين رابطه آمارها گوياى اين اس انجام مى ش
فوالد، ضريب كاهشى داشته است.وى تصريح كرد: متاسفانه از سال 
ــانات نرخ ارز شده است، اين مشكالت  ــته كه كشور دچار نوس گذش

آغاز شده و تا به حال ادامه پيدا كرده است.
ــاره و خاطرنشان كرد:  تقوى در ادامه به مصوبات كارگروه فوالد اش
ــراى تعديل قيمت و باالنس  ــروه اصلى فوالد، تصميماتى ب در كارگ
ــردن بخش هاى مختلف فوالدى از جمله ميلگرد، تيرآهن، ورق و  ك
ــت تا بر اساس تقاضاى بازار، برنامه توليد  ساير موارد اتخاذ شده اس
ــتر كااليى كنيم كه بيشترين تقاضا براى آن  را معطوف به توليد بيش
ــازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان  وجود دارد.رئيس س
ــاس آن، همه  ــود دارد كه بر اس ــر، الزامى وج ــت: از طرف ديگ گف
ــورس عرضه كنند؛  ــه كاال را در ب ــتند ك توليدكنندگان موظف هس
بنابراين فوالد مشمول قيمت گذارى سازمان حمايت مصرف كنندگان 
ــود؛ قيمتهايى است  ــت و آنچه كه حادث مى ش و توليدكنندگان نيس
ــت: بر اين اساس بايد  ــف مى شود. وى اظهار داش كه در بورس كش
ــبى در  ــه و تقاضا را در بورس متعادل كرد تا به قيمتهاى مناس عرض
بورس كاال دست يابيم.تقوى با بيان اينكه طرح جديدى براى خروج 
ــتگاههاى دولتى از بازار فوالد در دولت مطرح است، گفت: براى  دس

ــتگاههاى دولتى از بازار، پيشنهاداتى مطرح شده ولى هنوز تصويب نشده  خروج دس
است؛ به نحوى كه بخشى از نيازمندى در دستگاههايى كه نياز بااليى دارند، مستقال 
ــند.وى تصريح كرد: در گذشته  ــته باش تدارك تامين فوالد براى پروژ ه هاى خود داش
ــده  ــده؛ ولى تاكنون اجرايى نش ــهيالت رى فاينانس فوالد در نظر گرفته ش هم تس
ــخ به اين سئوال كه براى واردات  ــت.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاس اس
فوالد با ارز مرجع چه برنامه اى داريد؟ گفت: براى اختصاص ارز مرجع به فوالد فعال 

ــوى بانك مركزى  ــاس تخصيص منابعى كه از س ــت و بر اس موضوعى مطرح نيس
صورت مى گيرد، فوالد در اولويت نيست و از ساير منابع ارزى مى تواند استفاده كند.
ــت كه به دليل اينكه نقدينگى بااليى فوالد طلب  وى ادامه داد: البته بايد توجه داش
ــت تا سيستم بانكى، مساعدت بيشترى را به عمل آورد و به لحاظ  مى كند؛ الزم اس
ــترى فراهم آورد. البته وزارت  ــهيالت ريالى، تسهيالت بيش تامين منابع ارزى و تس
ــته است.تقوى تاكيد كرد: براى توليدكنندگان  صنعت نيز در اين زمينه تداركاتى داش
ــت و حتما بايد محصوالت از طريق بورس  ــتقيم به بازار جايز نيس داخلى ورود مس
كاال عرضه شود. در اين زمينه نيز نظارت هاى الزم انجام خواهد شد.رئيس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: بازرسى از انبارها نيز به صورت مرتب 

صورت مى گيرد؛ ضمن اينكه انبارها نيز موظف هستند تا موجودى خود را به صورت 
مرتب اعالم كنند، اين در حالى است كه موجودى انبارها و بنادر رصد مى شود و اگر 
رسوب كاال بيش از عرف معمول وجود داشته باشد؛ برخورد الزم صورت مى گيرد. 

استقبال از قيمت محصوالت فوالدى 
ــازى قيمت  ــتقبال از اقدام دولت براى آزادس ــناس بورس كاال ضمن اس يك كارش
ــام ماندن حجم بااليى از پروژه هاى عمرانى  ــت: ناتم محصوالت فوالدى، معتقد اس
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دولت و كاهش ساخت و ساز در نيمه دوم سال باعث خواهد شد تا انگيزه براى انبار 
ــي نوشت: اعمال كنترل هاى  كردن محصوالت فوالدى كاهش يابد. مهر در گزارش
ــوى  ــورس كاال و دخالت در نحوه نرخ گذارى محصوالت فوالدى از س ــى در ب قيمت
ــار و كارگزاران اين بازار از آن به عنوان  ــت همواره يكى از ايراداتى بوده كه تج دول
ــكل در برابر كشف قيمت واقعى كاال و حذف رانت اعالم كرده اند. اصلى ترين مش
در كنار اعمال كنترل هاى دولتى، خلف وعده دولت در تخصيص يارانه ناشى از آزاد 
ــان نرخ ارز بر  ــازى قيمت حامل هاى انرژى به بخش توليد و از طرفى تداوم نوس س
قيمت تمام شده توليد در كارخانجات فوالد سازى افزوده است.مجموعه اين عوامل 
ــانده است كه با واگذارى تعيين نرخ محصوالت  ــرانجام دولت را به اين نتيجه رس س
فوالدى به بورس كاال از دخالت در قيمت گذارى فوالد و اعمال كنترل هاى قيمتى 

بر اين محصوالت صرفه نظر كند.
ــازى قيمت  ــتقبال از اقدام دولت براى آزادس ــناس بورس كاال ضمن اس يك كارش

ــرف انرژى در  ــودن هزينه هاى مص ــرد: فزاينده ب ــوالدى، اظهار ك ــوالت ف محص
ــازى و عدم تخصيص هرگونه تخفيف يا يارانه از سوى دولت ،  كارخانجات فوالد س
ــودآورى شركت هاى فوالدى را با كاهش مواجه كرده و از طرفى عدم هماهنگى  س
ــورهاى همجوار ، ظرفيتهاى توليدى  ــركتها با راندمان توليد در منطقه و كش اين ش
ــم باروتى با بيان اينكه آزادسازى  ــته مطابق با برنامه محقق سازد.هاش آنها را نتوانس
قيمت محصوالت فوالدى خيلى زودتر بايد اتفاق مى افتاد، عنوان كرد: دخالت دولت 
ــرخ گذارى محصوالت فوالدى به كلى رقابتى بودن مكانيزم عرضه و تقاضا در  در ن
بازار محصوالت فوالدى را از بين برده است؛ اتفاقى كه به محض اعمال كنترل هاى 
قيمتى از سوى دولت به افزايش اختالف قيمت محصوالت فوالدى در بورس با بازار 

آزاد دامن زده و تنها به رونق دالل بازى و واسطه گرى كمك كرده است.
وى، آزادسازى قيمت محصوالت فوالدى را مساوى با متعادل شدن عرضه و تقاضا 
ــت و افزود: دولت به عنوان بزرگترين مصرف كننده فوالد در كشور تا  در بازار دانس
ــت واردات محصوالت فوالدى به  ــى كه با عدم تكميل طرحهاى عمرانى و اف زمان
ــور مواجه است، بايد به آزادسازى قيمت فوالد براساس حاشيه سود توليد كننده  كش
ــدن سقف و كف قيمتى  و تقاضاى مصرف كننده نهايى اعتقاد يابد.وى از برچيده ش
ــخن گفت و  ــت محصوالت فوالدى در بورس كاال س ــف قيم پس از واگذارى كش
ــطه محدوديتهاى قيمتى از سوى دولت، ايجاد رانت  ــد: قبل از اين، به واس يادآور ش

ــايندى بود كه تنها براى  و افزايش غير واقعى نرخ محصوالت فوالدى اتفاق ناخوش
ــت اما اكنون با كشف قيمت واقعى محصوالت فوالدى و  واسطه گران منفعت داش
ــذف دخالت هاى دولتى در بورس كاال مى توان اميدوار بود كه عرضه و تقاضا در  ح

مكانيزمى رقابتى به يكديگر دست يابند.
باروتى در برابر اين پرسش كه با وجود حضور واسطه گران و محدويت عرضه فوالد 
در بورس كاال، چه تضمينى براى كشف قيمت واقعى و عدم دالل بازى وجود دارد؟ 
ــطه به عنوان بخشى از واقعيت بورس كاال امكان پذير نيست  ــخ داد: حذف واس پاس
ــى و نقش ميزان گردش مالى تاجر در تعيين  ــا محدوديت ظرفيت انبارهاى كاالي ام
اعتبار وى در بازار ايجاب خواهد كرد كه معامالت بازار محصوالت فوالدى همواره 
ــمت تعادل پيش رود.وى ادامه داد: در عين حال ناتمام ماندن حجم بااليى از  به س
پروژه هاى عمرانى دولت و كاهش ساخت و ساز در نيمه دوم سال باعث خواهد شد 
تا انگيزه براى انبار كردن محصوالت فوالدى كاهش يابد.به گفته وى، با آزاد سازى 

ــت محصوالت فوالدى ديگر عرضه محصوالت فوالدى در درب كارخانجات و  قيم
تبعيض در انتخاب خريداران از سوى شركت هاى فوالدى توجيه نخواهد داشت و از 

اين رو، سياست عرضه كاال توسط اين واحدهاى توليدى بايد تغيير يابد.

و ناگهان ورق برگشت!
ــت معاونت بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت  اما چند روز بعد، سرپرس
ــت، گفت: قيمت فوالد از سوى ايميدرو و  ــمش آزاد اس ــاره به اينكه واردات ش با اش
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مى شود. حسن رادمرد به خبرنگاران گفت: هم 
ــمش فوالد را از طريق واردات تامين كند  ــى از نياز خود به ش اكنون ايران بايد بخش
كه بر اين اساس، ساالنه شش ميليون تن شمش فوالد وارد كشور مى شود، البته نياز 
ــت كه از اين رقم 10 تا 11 ميليون تن آن از داخل تامين  داخلى 16 ميليون تن اس
ــت، معدن و تجارت افزود:  ــت معاونت بازرگانى داخلى وزارت صنع مى شود.سرپرس
موضوع اصلى در اين زمينه نرخ ارز است كه هم اكنون به دليل باالرفتن قيمت ارز، 
ــت كه واردات شمش با نرخ ارز  واردات به كندى صورت مى گيرد اما بايد توجه داش
ــت  ــده و قرار اس آزاد صورت مى گيرد.وى تصريح كرد: ايميدرو وارد اين موضوع ش
واردات آن را انجام دهد و بحث تعيين قيمت آن نيز با حضور وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و ايميدرو انجام مى شود.



غرفه نشريه پنجره ايرانيان

Iran International Building & Construction Industries Exhibition

گاه
شـ

ماي
ن ن

همي
زد

دوا
ى 

وير
تص

ش 
زار

 گ
ان

ـهر
ــ

 تـ
ان

ختم
 سا

عت
 صن

لى
لمل

ن ا
بي



Iran International Building &

Construction Industries Exhibition



Iran International Building &

Construction Industries Exhibition



al B
uilding & &

dustrie
s Exhibitio

n
b



Ira
n Internatio

na
nat

Construction Indu
on I



ش تصويرى دوازدهمين نمايشـگاه بين المللى صنعت سـاختمان تـــهران
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آريا پالست آرال

UPVC فعاليت: : وارد كننده يراق آالت و ماشين آالت درب و پنجره
تلفكس : 65612465

شمال-ابتداى  به  ستارى-جنوب  تهران-اتوبان   : آدرس 
بلوار فردوس شرق-جنب بانك مسكن-ساختمان ياس-

پ 436- واحد 21- ط5
Arelplast@gmail.com

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

و شيشه دو جداره
تلفكس: 22685281-4

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

      www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

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

UPVC 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: 0151-3405452-3

فكس: 0151-3405451
آدرس: مازندران، سارى، ابتداى بلوار خزر

 خيابان فرجى، ساختمان دارابى
www. Truspaser. ir             info-iran@ Truspaser. org

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

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

فكس021-88957158
آدرس: خ وليعصر-خ فاطمى-ساخمان آچاچى

پالك41-طبقه6-واحد32

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

كرفت مولر ايران
و   upvc پنجره  و  درب  توليد  خط  آالت  ماشين  فعاليت: 

آلومينيوم
تلفن: 88530480-1 

آدرس: تهران - عباس آباد - خ صابونچى
 كوچه ششم - شماره 3 - واحد 4 

www. kraftmuller. com                     info@kraftmuller. com

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

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

فكس: 0411-6376267
تابلوى  جنب  تهران،  جاده   7 كيلومتر  تبريز،  آدرس: 

راهنمايى، كد پستى: 5159118463
moradozgenc@yahoo.com      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





فهرست بانك اطالعاتى ملزومات در و پنجره    
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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: 66572557-8 - 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 
تلفن: 77623475-7

فكس: 77603402 
آدرس: خيابان شريعتى - سه راه طالقانى - خيابان آمل 

(شهيد طاهريان) - نبش كوچه تيموريان - پ 61 - واحد1 

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

مهسان توريساز

فعاليت: توليدكننده انواع توريهاى پيليسه اى
تلفن: 88043859 - 021-88035026

تلفن : 0351-5255234
فكس:88615616-021 و 0351-5259940

آدرس: تهران-خ مالصدرا- خ شيخ بهايى شمالى- ميدان 
پيروزان- كوچه 15- پالك 1

مبانك اطالعاتى ملزومات 



158

ره
نج

ى پ
عات

طال
ك ا

بان

158

ره
نج

ى پ
ها

دى 
من

ياز
ن

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 

يك ست ماشين آالت دو كله
الوماتك(اكوالين)شامل 7 دستگاه آكبند

به فروش مى رسد.
0912-2802447
021-77450716

سرى كامل دستگاه هاى مونتاژ درب و 
 UPVC پنجره

تك سر ، با گارانتى ، در حد نو بفروش ميرسد.
0937 - 332 9990

قابل توجه انبوه سازان و توليد كنندگان 
 UPVC درب و پنجره

فروش فوق العاده انواع دستگيره و لوال و زير شيشه پالستيكى
0912-7955929

UPVC فروش كارخانه توليد درب و پنجره
كارخانه توليد درب و پنجره UPVC در حال فعاليت با دو سرى خط توليد دستگاه جوش دوكله در زمينى به 

مساحت 30/000 متر مربع،سوله صنعتى 2941 متر مربع همراه با 960 متر مربع واحد ادارى بفروش مى رسد.
آدرس كارخانه: بم- منطقه ويژه اقتصادى ارگ جديد
تلفن: 0912-6972260    /    021-88792751

سال ساخت تعداد مدل ماشين كشور سازنده شرح رديف
2010 1 SE-2AS-JCCOMPCT-V3HORIZ آلمان فرز cnc الوماتك 1

2010 1 ZS720LV آلمان جوش دوسر الوماتك 2

2010 1 ZS710LV آلمان جوش يك سر الوماتك 3

2010 1 GLS 192EMA 201 3.0M-E 355 آلمان برش زهوار الوماتك 4

2010 1 WSF74/03 آلمان شيار آب باران الوماتك 5

2010 1 FAZ 2800 آلمان ميز مونتاژ الوماتك 6

2010 1 ADS 259/11 آلمان پيچ زن الوماتك 7

2010 1 PBM 382 آلمان ميز خم الوماتك 8

2010 1 GF 171/11 آلمان جاى قفل و دستگيره الوماتك 9

2010 1 8bar-18kw ايران كمپرسور اسكرو 10

                       آدرس: گرگان- شهرك صنعتى آق قال                     تلفكس: 01713346585                        موبايل: 09393716106

upvc فروش فورى خط توليد درب و پنجره
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