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مختلف،.ش��ناخت.و.آگاهي.ديگر.همکاران.را.افزايش.دهيد..تصاوير.ارسالي.شما.با.
همراه.توضيحات.الزم.و.کاربردي.در.نش��ريه.و.س��ايت.پنجره.ايرانيان.بازنشر.داده.

خواهد.شد.
.س��خن.پاياني.اينکه.راز.بقاي.صنعت.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي.و.شيشه.هاي.
دوجداره.در.گرو.ارتقاي.سطح.کيفيت.وخدمات.است.و.حلقه.حفظ.کيفيت.و.خدمات.
و.نمايش.آن.در.اس��تفاده.از.علم.و.هنر.ارتباطات.اس��ت.و.پنجره.ايرانيان.تنها.يک.
رس��انه.اس��ت.در.خدمت.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.ب��راي.حفظ.ارتباط.در.صنعت.
جه��ت.نمايش.کيفيت.محص��والت.و.خدمات..چه.اينکه.نقده��ا.را.نگفتن.و.زبان.
به.گاليه.و.دلخوري.گش��ودن،.راه.حل.رفع.مش��کالت.و.سالم.سازي.بستر.رقابت.
ش��فاف.نيس��ت..نقدها.را.گفتن.و.نقد.ديگران.را.ش��نيدن.هنر.است.و.اين.هنر.راز.
بقا.و.نجات.صنعت.اس��ت..بر.اين.باوريم.که.مش��ارکت.همگان.و.مسئوليت.پذيري.
در.س��ايه.احترام.به.همديگر.باعث.خواهد.ش��د.تا.هم.شناخت.مردم.نسبت.به.اين.
صنعت.واقعي.تر.شده.و.هم.مسير.براي.شناسنامه.دار.شدن.همه.بازيگران.هموارتر.
ش��ود.و.ديگر.کساني.بدون.شناسنامه.آبروي.صنعت.را.مخدوش.نساخته.و.سرمايه.

گذاري.هاي.سنگين.انجام.شده.با.زيان.مواجه.نشود.
فرام��وش.نکني��م.که.برترين.ها.هم��واره.اخالق.حرفه.اي.کس��ب.و.کار.را.مهم.
مي.دانند.و.خود.پيش��گام.هس��تند؛.فراموش.نکنيم.که.هر.ک��دام.از.ما.يک.امانتدار.
صنعت.هس��تيم.و.نتيجه.تالش.ما.بر.آبروي.صنعت.و.تالش.ديگران.اثر.مي.گذارد..
از.ي��اد.نبري��م.که.کاالي.فاقد.کيفيت.در.نهايت.عرضه.کننده.کاال.را.به.بن.بس��ت.
عدم.اعتماد.مش��تريان.مي.کشاند.و.يادمان.باشد.که.بازارهاي.آينده.جايي.براي.بي.
کيفيت.ها.باقي.نخواهد.گذاشت؛.به.ياد.آوريم.که.برترين.برندهاي.جهاني،.کار.خود.
را.روزگاري.از.کارگاه.هاي.بس��يار.کوچک.شروع.کردند،.اما.بزرگ.بودند.و.بزرگ.تر.
ش��دند،.چون.کيفيت.و.حقوق.مشتريان.را.سرمايه.خود.دانستند..پس.بياييم.بزرگ.
بيانديش��يم،.کيفيت.را.رمز.بقا.و.حقوق.مش��تري.را.ضامن.موفقيت.خويش.بدانيم.
و.ب��د.نگويي��م.و.بدنخواهيم.که.صنعت.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي.ايران،.نيازمند.
مجموعه.اي.از.تالش.ها.و.انديش��ه.ها.براي.حرکت.به.س��مت.قله.هاي.موفقيت.و.

پيشرفت.است.
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گروه.صنعتی.ميراب.پروفيل.با.نش��ان.تجاری.هافمن.
تحقيقات.گس��ترده.ای.در.زمينه.بازار.پنجره.های.يو.پی.
وی.س��ی.در.نيمه.دوم.سال.93.ش��روع.کرد..کمبود.و.
نقص��ان.عمليات.تحقيقاتی.و.فق��دان.داده.های.الزم.به.
عنوان.مرجعی.که.برای.فعاليت.های.کالن.شرکت.بايد.
به.آن.مراجعه.می.شد،.کامال.مشهود.بود.و.نياز.آن.بيش.
از.پيش.در.طرح.توس��عه.و.گس��ترش.هافمن.احساس.
می.ش��د..بديهی.است.،.در.هرکسب.و.کاری.نهايتا.آمار،.
اطالعات.و.تحقيقاتی.که.از.پيش.قابل.استحصال.شده.
اس��ت،.کارکرد.يک.رفرنس.را.پيدا.می.کند؛.در.حالی.که.
داده.های.موج��ود.انتظارات.ما.را.در.طرح.گس��ترش.و.
توس��عه.فعاليت.هايمان.جهت.تکميل.اطالعات.برآورده.
نمی.کرد.و.فقدان.مس��تندات.و.مراج��ع.علمی.در.بازار.
صنع��ت.پنجره.های.يو.پی.وی.س��ی.ما.را.ب��ه.اين.باور.
رساند.که.منابع.علمی.و.آماری.يا.وجود.خارجی.نداشته.

يا.کال.از.دسترسی.ما.خارج.است..
طی.نشس��ت.ها.و.جلس��ات.مکرری.که.ب��ا.مديريت.
کالن.ش��رکت.داشتيم،.برآن.شديم.که.تحقيقات.علمی.
و.آم��اری.نتيجه.گرا.و.موثر.در.اي��ن.زمينه.آغاز.کنيم.از.
همين.رو.نيازمند.همکاری.و.مساعدت.گروه.های.علمی.

و.حرفه.ای.در.اين.زمينه.هستيم..
از.ط��رف.ديگر.ب��ه.جهت.ش��فافيت.و.پرهيز.از.ورود.
تماي��الت.و.نقطه.نظرات.و.س��اليق.ش��رکت.به.نتايج.
آماری.تحقيقات،.بهتري��ن.و.کامل.ترين.همکار.در.اين.
زمينه.مراکز.دانشگاهی.ش��ناخته.شدند.بنابراين.به.اين.
نتيجه.رس��يديم.که.با.معتبرترين.دانش��گاه.های.کشور.
وارد.مذاکره.ش��ويم..خوش��بختانه.توانس��تيم.به.درک.
متقابل.و.مس��يری.همس��و.با.دانشگاه.ش��هيد.بهشتی.
برس��يم..گفتنی.است،.تحقيقات.انجام.گرفته.مبنا.کامال.
علمی.داش��ته.و.بسيار.نادر.هس��تند.چنانچه.برای.انجام.
اين.تحقيقات.و.اخذ.آمار.و.اطالعات.از.س��طوح.باالی.

علمی.استفاده.شده.است.
ش��ايد.جالب.باش��د.تا.به.برخ��ی.از.ويژگی.های.اين.

تحقيق.اشاره.کنم:
1(.اي��ن.تحقيقات.در.وحله.اول.در.کالن.ش��هرهای.
تهران،.تبريز،.مش��هد،.اصفه��ان.و.اهواز.صورت.گرفته.
است.که.در.گام.بعدی.در.حال.برنامه.ريزی.و.بسترسازی.

برای.ديگر.شهرهای.مهم.کشور.هستيم.
2(.سه.گروه.متفاوت.مرتبط.با.اين.صنعت.تحت.نظر.

و.آمارگيری.قرار.گرفته.اند.که.عبارتند.از.:
الف...مشتريان.و.مصرف.کنندگان.عام.که.همانا.هدف.

نهايی.ما.می.باشند.و.کليه.اقشار.را.در.بر.می.گيرند
ب...ساختمان.سازها.و.انبوه.سازان.که.طيف.گسترده.ای.
از.نظر.حجم.ساخت.و.توليد.مسکن.را.بر.عهده.دارند

ج..کارگاه.های.توليد.درب.و.پنجره.يو.پی.وی.سی.
3(.بايد.اذعان.داش��ت.ک��ه.روش.تحقيق.به.گونه.ای.
بود.که.حتی.اش��خاصی.که.نظر.سنجی.کرده.و.قسمت.
آماری.پ��روژه.را.ب��ر.عهده.داش��ته.اند.همگ��ی.دارای.
تحصيالت.عالی.حداقل.کارشناسی.آمار.بوده.و.نگرش.
دقيقی.در.اس��تناد.روش.های.آماری.بر.عهده.داش��تند،.
هيچکدام.ارتباطی.با..هافمن.نداشته.اند..شايان.ذکر.است.
مجري��ان.بخش.آماری.پروژه.بر.اس��اس.روش.تحقيق.
همگی.دارای.تحصيالت.عالی؛.حداقل.کارشناسی.آمار.
می.باش��ند..گفتنی.است.اين.همکاران.هيچ.ارتباطی.با.
هافمن.نداشته.و.با.نگاه.و.نگرش.دقيقی.اين.تحقيقات.

را.به.ثمر.نشاندند.
اي��ن.تحقيقات.به.طور.کلی.به.5.بخش.زير.تقس��يم.

می.شوند.:
1..ميزان.آگاهی.تمامی.سه.گروه.ياد.شده.از.مزيات.و.

مواهب.استفاده.از.درب.و.پنجره.يو.پی.وی.سی.
2..برآين��د.و.ميزان.تقاضای.بازار.بر.اس��اس.آگاهی.و.

خواسته.مشتريان.اعم.از.ساختمان.ساز.و.مردم.عادی
3..ميزان.ايجاد.brandawarness.توسط.تبليغات.
رس��انه.ای.و.نمايش��گاهی.در.ذهني��ت.م��ردم.عادی،.

ساختمان.ساز.و.کارگاه.های.در.و.پنجره.سازی
4..تفاوت.ه��ای.اقليم��ی.و.دموگرافيک.در.پذيرش.و.
آگاهی.از.صنعت.مناطق.مختلف.کشور.عزيزمان.ايران
5..پيش.بينی.آينده.بازار.صنعت.با.توجه.به.گرايشات،.
آگاهی.ها،.تمايالت.مردم.و.دست.اندرکاران.اين.صنعت
بطور.کلی.بايد.خاطر.نش��ان.کنم.که.هرکدام.از.موارد.
5.گان��ه.خود.به.زير.ش��اخه.های.مهم.و.قاب��ل.اعتنائی.
تقسيم.می.شوند.که.نتيجه.تحقيقات.روی.آنها.تصويری.
شفاف.و.مش��خص.در.خصوص.زمان.حاضر.و.به.ويژه.
آينده.صنعت.پنجره.يو.پی.وی.س��ی.دست.ما.می.دهد.و.
اگر.بخواهيم.جزئی.تر.بيان.نماييم،.می.توان.به.اين.نکته.

اشاره.کرد.که.در.بررسی.نتايج.جزئی.تر.هافمن.توانسته.

با.اين.تحقيقات.بهترين.و.کاملترين.اس��تراتژی.ممکن.

را.در.تدوين.چش��م.ان��داز،.ماموريت.و.ارزش.های.خود.
را.به.اجرا.بگذارد.

هافمن.به.روش��نی.و.آگاهی.علمی.خواهد.توانس��ت.

فرآينده��ای.توليد،.فروش،.تبليغ��ات.و.بازاريابی.خود.را.
بر.اساس.استراتژی.پويايی.خود.به.مرحله.اجرا.درآورد.
البته.بايد.توجه.داش��ت.که.مطالب،.اعداد.و.ارقام.اين.
تحقيق.جزو.اطالعات.طبقه.بندی.شده.و.اسرار.محرمانه.
درون.س��ازمانی.می.باش��د.که.از.اين.ميان.می.توان.به.

چند.دستاورد.مهم.و.علمی.زير.اشاره.داشت:
• ام��روزه.م��ا.می.دانيم.ک��ه.در.چ��ه.زمينه.هايی.و.با.
تمرکز.بر.کدام.قسمت.از.بازار.و.به.چه.روشی.استراتژی.

تبليغات.خود.را.پيش.ببريم.
• کامال.مش��خص.و.مشهود.است.که.در.چه.مناطقی.
از.کش��ور.مردم.و.دست.اندرکاران.صنعت.چه.ارزيابی.و.
تقاضايی.از.پنجره.يو.پی.وی.س��ی.دارند.و.نتايج.جالب.
توجهی.بدس��ت.آمده.که.نش��ان.می.ده��د.مثال.در.چه.
اس��تانی.يو.پی.وی.سی.توس��ط.مردم.پذيرش.بيشتری.
نس��بت.به.اس��تان.ديگر.داش��ته.و.در.چه.مناطقی.بايد.

فرهنگ.سازی.شود..
• م��ی.توانيم.تصوير.درس��تی.از.آين��ده.صنعت.يو.پی.
وی.سی.در.کشور.رسم.کرده.وآن.را.در.رأس.فعاليت.های.

خود.قرار.دهيم.
در.آخر.به.همکاران.پيش��نهاد.می.کنم.که.روش.های.
علمی.و.تجربی.را.در.کليه.عمليات.ها.و.اس��تراتژی.های.
خ��ود.بکار.ب��رده.و.از.رده.های.ب��االی.اجتماع.همچون.
دس��تگاه.های.دولتی.و.س��ازمان.های.مرتبط.درخواست.
دارم.که.نسبت.به.ايجاد.واصالح.فرهنگ.و.ايجاد.ساز.و.
کارهای.اس��تاندارد.به.شکلی.که.شايسته.اين.مرز.و.بوم.

است،.اقدام.نمايند.

پیوند هافمن و دانشگاه
بابك مشیری فر-مدیر بازاریابی و فروش میراب پروفیل
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گ��روه.صنعت��ی.پتروپويا.گران��ول.آري��ا.توليدکننده.

پروفيل.هاي.يو.پي.وي.سي.با.نشان.تجاری.بست.ويژن.

از.معدود.توليدکنندگان.پروفيل.يو.پي.وي.س��ي.که.با.

درخشش.و.حضور.در.نخستين.نمايشگاه.بهاره.صنعت.

س��اختمان.و.صنايع.وابس��ته.ته��ران.محصوالت.خود.

را.عرضه.کرد.و.براي.ارتباط.مس��تقيم.با.مش��تريان.و.
مصرف.کنندگان.گام.بلندي.برداشت.

مهندس.احمدرضا.صادقيان.قائم.مقام.مديرعامل.اين.

مجموع��ه.خوش.نام.و.معتبر.حضور.در.اين.نمايش��گاه.

را.مثب��ت.ارزيابی.می.کند.و.به.خبرنگار.نش��ريه.پنجره.

ايراني��ان.گف��ت:.برگزاري.نمايش��گاه.به��اره.صنعت.

س��اختمان.و.صناي��ع.وابس��ته.ب��ه.آن.را.ب��ه.جهت.پر.

کردن.فاصله.بين.نمايش��گاه.بين.المللی.در.و.پنجره.در.

بهمن.ماه.و.نمايش��گاه.بين.المللی.صنعت.ساختمان.در.

مردادماه.بسيار.مسمرثمر.است..وي.عنوان.کرد:.در.اين.

نمايشگاه.با.ارتباط.مستقيم.با.فعاالن.صنعت.ساختمان.

و.مش��تريان.پروفيل.بس��ت.ويژن.به.اهداف.موردنظر.
خود.رسيديم..

مهندس.صادقيان.با.تاکيد.راه.اندازي.انبار.اختصاصي.

بس��ت.ويژن.در.تهران.و.خراس��ان.رض��وي.را.تامين.

ف��وري.نياز.توليدکنن��دگان.در.و.پنجره.به.پروفيل.هاي.

يو.پي.وي.سي.برش��مرد.و.با.اشاره.به.رکود.در.صنعت.

ساختمان.و.کاهش.فعاليت.توليدکنندگان.پنجره.اعالم.

کرد:.بس��ت.ويژن.با.ورود.به.پروژه.های.عظيم.دولتی.و.

عقد.ق��رارداد.با.آنها،.اين.پروژه.ه��ای.کالن.را.در.بين.

مونتاژکاران.طرف.قرارداد.خود.تقس��يم.و.بر.توليد.آنها.

نظارت.ويژه.داشته.تا.از.اين.طريق.چتر.حمايتی.خود.را.

بر.مصرف.کنندگان.محصوالت.بست.ويژن.داشته.باشد..

قائم.مقام.ش��رکت.پترو.پويا.گران��ول.آريا،.همکاری.و.

عقد.قرارداد.تجاری.با.پنجره.سازان.بزرگ.و.صاحب.نام.

کشور.را.جهت.تامين.مواد.اوليه.پنجره.از.اقدامات.ديگر.
اين.گروه.صنعتی.دانست.

وی.ثبات.قيمت.پروفيل.بست.ويژن.در.دو.سال.اخير.

را.خدمت.ديگری.از.اين.ش��رکت.در.راس��تای.سياست.
مشتری.مداری.برشمرد.

انس��تيتو.پليمرکيمياران.دوره.فرايند.تزريق.PVC.را.

با.حضور.جمع.بزرگی.از.فعاالن.صنعت.پالس��تيک.23.
ارديبهشت.ماه.94.در.شهر.اصفهان..برگزار.کرد.

به.گزارش.به.گزارش.نشريه.پنجره.ايرانيان.به.نقل.از.

روابط.عمومي.ش��رکت.کيمياران،.در.اين.دوره.آموزشي.

مراحل.کاری.ماش��ين.تزريق،.قسمتهای.مهم.و.اصلی.

ماشين.تزريق.تشريح.شد.و.اجزا.مهم.و.کليدی.ماشين.

از.جمله.س��يلندر.و.مارپيچ.برای.توليد.اتصاالت.پی.وی.
سی.مورد.بررسي.قرار.گرفت..

پس.از.ماش��ين،.قالب.های.پالس��تيک.به.خصوص.

قالب.اتصاالت،.بررسی.و.شرايط.و.نکاتی.که.در.ارتباط.

ب��ا.توليد.اتصاالت.اهميت.زيادی.دارد.از.لحاظ.عملی.و.
تئوری.آناليز.و.تشريح.شد.

مش��کالت.و.معايب.تولي��د.بخش.بع��دي.اين.دوره.

آموزش.بود.و.طي.آن.راهکارهايی.برای.رفع.مشکالت.

به.ش��رکت.کنندگان.ارائه.ش��د..پنل.پرس��ش.و.پاسخ.

آخرين.قسمت.دوره.آموزشي.فرايند.تزريق.PVC.بود.

که.در.آن.پيرامون.تنظيمات.ماش��ين،.مواد.تخصصی.و.

تجربی.قالب،.فرايند.ميکس.هم.از.نظر.ماشين.و.شرايط.

آن.و.مواد.و.فرمول.ها،.به.س��واالت.ش��رکت.کنندگان.
پاسخ.داده.شد.

گفتني.اس��ت.ه��دف.از.برگ��زاري.اي��ن.دوره.هاي.

آموزشي.توسط.انس��تيتو.پليمر.کيمياران،..ارتقاي.دانش.

و.مهارت.کارشناس��ان.و.مديران.و.بهبود.س��طح.کيفی.
توليدات.ساخت.ايران.است.

درخشش بست ویژن در نمایشگاه بهاره ساختمان

دوره آموزشي فرایند تزریق PVC در اصفهان برگزار شد
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ش��رکت.ارگاديتا.در.آخرين.اقدام.خ��ود،.نرم.افزار.تخصصی.

جدي��دی.در.صنعت.س��اختمان.را.به.س��بد.محصوالت.خود.

اضاف��ه.کرد..اين.نرم.افزار.س��رعت.طراحی.س��ازه.را.افزايش.

داده.و.جهت.ساده.س��ازی.طراحی.سازه.دارای.ديتابيس.آماده.
ديتيل.های.اجرايی.ساختمان.می.باشد.

به.گ��زارش.نش��ريه.پنج��ره.ايراني��ان،.ش��رکت.ارگاديتا.

نرم.افزاره��ای.جديد.تخصص��ی.در.صنعت.س��اختمان.را.به.
محصوالت.خود.اضافه.کرد..اين.محصوالت.عبارتند.از:

1.نرم.افزار.ATHENA.از.ش��رکت.CAD-Plan:.گفتنی.

.ORGADATA.است.اين.مجموعه،.شريک.تجاری.شرکت

نيز.می.باش��د..اين.نرم.افزار.جهت.ساده.س��ازی.طراحی.سازه.

دارای.ديتابيس.آماده.ديتيل.های.اجرايی.س��اختمان.می.باشد.

که.موجب.سرعت.بخشيدن.به.طراحی.سازه.می.شود..از.ديگر.

امکانات.اين.نرم.افزار.ابزاريس��ت.که.توس��ط.آن.به.س��ادگی.

می.توان.س��ازه.دو.بعدی.طراحی.ش��ده.را.به.يک.مدل.س��ه.
بعدی.تبديل.کرد..

همچنين.به.کمک.بخش.مهندس��ی.اين.نرم.افزار.می.توان.

س��ازه.طراحی.ش��ده.را.تحليل.و.المان.های.م��ورد.نياز.جهت.

طراحی.س��ازه.را.بدس��ت.آورد..در.ضمن.ب��ا.وجود.رابطی.که.

بين.اين.نرم.اف��زار.و.نرم.افزار.LogiKal.وجود.دارد.به.راحتی.

می.توان.نماهای.فاس��اد.س��ه.بعدی.طراحی.شده.توسط.اين.
نرم.افزار.را.با.يک.کليک.به.مرحله.توليد.رساند.

2.نرم.افزار.Flixo Pro.از.شرکت.CAD-Plan..با.توجه.به.

موضوع.بهينه.س��ازی.مصرف.انرژی.که.اين.روزها.بحث.داغ.

محافل.و.در.دس��تورکار.ارگان.های.مرتبط.می.باش��د؛.شرکت.

ارگاديت��ا.ب��رای.اصالح.فرهن��گ.مصرف.ان��رژی.در.ايران،.

نرم.افزارتخصصی.Flixo Pro.در.حوزه.محاس��به.هدر.رفت.

انرژی.در.سازه.را،.ارائه.می.کند..اين.نرم.افزار.می.توان.با.مدل.

.)Thermal Bridge(.سازی.بخش.های.مختلف.يک.سازه

و.با.اس��تفاده.از.استاندارد.های.به.روز.دنيا.که.در.اين.نرم.افزار.
موجود.می.باشد،.ميزان.هدررفت.انرژی.را.محاسبه.کند.

3.نرم.اف��زار.SJ Mepla.از.ش��رکت.CAD-Plan.-.که.

يکی.از.نرم.افزار.های.پيش��گام.محاسبه.و.طراحی.شيشه.های.

يک.يا.چند.جداره.می.باشد..توسط.اين.نرم.افزار.می.توان.پس.از.

مدل.سازی.شيش��ه.و.با.استفاده.از.اس��تاندارد.های.به.روز.دنيا.

)آلمان(،.شيش��ه.مورد.نظر.را.تحليل.و.طبق.بار.های.وارده.بر.

اين.شيشه.المان.های.گوناگون.استاتيکی.برروی.اين.سازه.را.
محاسبه.و.به.توليد.شيشه.مناسب.آن.کمک.کند.

ارگادیتا از 3 نرم افزار جدید رونمایي كرد

ب��ه.گزارش.نش��ريه.پنج��ره.ايرانيان.ش��رکت.هورام.

سازه.پارسيان.در.راس��تای.خدمت.رسانی.هرچه.بهتر.به.

مشتريان.و.مصرف.کنندگان.محصوالت.هورامکو.،.اقدام.

به.خريداری.دستگاه.bending.ازشرکت.ورماک.کرده.

اس��ت..اين.دستگاه.خم.می.تواند.پروفيل.را.در.آرک.های.

مختلف.ارائه.کند،.دس��تگاه.های.خم.پروفيل.در.دو.نوع.

3.متری.و.6.متری.در.بازار.عرضه.می.شوند.که.دستگاه.

مذک��ور.از.نوع.6.متری.اس��ت،.با.اين.ويژگی.که.امکان.

خم.پروفيل.يو.پي.وي.س��ي.در.ان��دازه.6.متر.را.ممکن.

مي.سازد..همچنين.اين.دس��تگاه.که.اخيرا.به.خط.توليد.

هورامکو.اضافه.ش��ده.از.نوع.روغنی.است..گفتنی.است.

دس��تگاه.های.خ��م.پروفي��ل.دو.نوع.خش��ک.و.روغنی.

هستند.و.دستگاه.خريداري.شده.توسط.هورامکو،.از.اين.

مزيت.برخوردار.است.که.در.گرمابخشی.و.حرارت.دهی.

يکنواخ��ت.به.تمام.قس��مت.های.پروفيل.عمل.مي.کند..

الزم.به.ذکر.اس��ت.دس��تگاه.مذکور.از.بي��ن.نمونه.های.

مشابه.خود.در.بازار.بهترين.کيفيت.خم.را.ارائه.می.دهد..

براساس.اعالم.روابط.عمومی..شرکت.هورامکو.هدف.از.

خريداری.اين.دستگاه،.دستيابی.به.بهترين.کيفيت.برای.
توليد.اين.گونه.از.پنجره.ها.عنوان.شده.است.

ش��رکت.هورام.سازه.پارسيان.)هورامکو(.با.بهره.مندی.

از.نيروه��ای.ج��وان.و.کارشناس��ان.علم��ی..از.جمل��ه.

توليد.کننده.های.موفق.صنعت.محس��وب.می.شود.که.با.

راه.ان��دازی.دس��تگاه.خم.6.متری.آمادگ��ی.جهت.توليد.

پنجره.های.خم.با.بهترين.کيفيت.برای.ساير.همکاران.و.

مصرف.کنندگان.را.اعالم.می.کند..ضمنا.اين.سفارش��ات.

در.کمترين.زمان.و.به.بهترين.شکل.به.مشتريان.تحويل.
داده.خواهد.شد.

گام بلند هورامكو در ساخت پنجره هاي متنوع
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به.گزارش.نشريه.پنجره.ايرانيان.شرکت.يراق.گستر.

پرش��ين.که.بيش.از.7.سال.س��ابقه.فعاليت.در.عرضه.

ي��راق.آالت.در.و.پنجره.يو.پی.وی.س��ی.را.در.کارنامه.

خود.ثبت.کرده.است،.در.اقدامی.ويژه.نمايندگی.رسمی.

کمپانی.ACCADO.ترکيه.را.اخذ.کرد..ش��رکت.يراق.

گس��تر.که.ب��ه.ارائه.محصوالت.باکيفي��ت.و.خدمات.و.

مشاوره.های.فنی.به.مشتريان.خود.شهره.به.نيک.نامی.

می.باش��د،.در.طول.س��ال.های.فعاليت.خود.افزون.بر.

.SEÇİL.يراق.آالت.ترک،.الس��تيک.ه��ای.درزبندی

انواع.پيچ.و.کليه..ملزومات.در.و.پنجره.يو.پی.وی.سی،.

س��بد.کاملی.از.برند.ويژه.GU.را.به.مشتريان.خود.ارائه.

کرده.اس��ت..ش��ايان.ذکر.اس��ت.مديران."يراق.گستر.

پرش��ين" در.راستای.تحقق.مس��ئوليت.حرفه.ای.خود،.

ارتقای.س��طح.کيفی.و.تنوع.سبد.محصوالت.خود.پس.

از.بررس��ی.های.الزم.و.طی.مراحل.و.مذاکرات.رسمی.

با.چندين.برند.برجس��ته.اين.صنع��ت.اکنون.موفق.به.

دريافت.نمايندگی.رسمی.کمپانی.ACCADO.ترکيه.

.ACCADO.در.ايران.شده.است..گفتنی.است،.کارخانه

از.س��ال.2009.در.فضايی.بالغ.بر.15000.مترمربع.در.

کش��ور.ترکيه.با.چشم.انداز.توليد.محصوالتی.با.کيفيت.

باال.جهت.دس��تيابی.به.يک.برند.ماندگار.در.بازارهای.
جهانی.آغاز.به.فعاليت.نمود..

تحقيق.و.توس��عه.و.توليد.بوسيله.تکنولوژی.روز.دنيا،.

محصوالت.اين.کارخانه.را.موفق.به.کس��ب.معتبرترين.

اس��تانداردهای.اروپ��ا.نم��وده.اس��ت.ک��ه.همي��ن.امر.

يراق..آالت.ACCADO.را.از.س��اير.يراق.آالت.ترک.
متمايز.می.گرداند.

.Tecnalia.،آلمان.ift.و.RAL.از.آن.جمله.استاندارد

اس��پانيا،.GOS.اکراين.و.روسيه.و.استاندارهای.کشور.

ترکي��ه.می.باش��د..که.پ��س.از.گذران��دن.آزمون.های.

مختلفی.از.جمله.تس��ت.نمک.جهت.اثبات.عدم.زنگ.

زدگی،.تس��ت.مقاومت.در.برابر.فش��ار.ب��اد.و.نفوذ.آب،.

تس��ت.های.امنيتی.و.ماندگاری،.موفق.به.کسب.آن.ها.

شده.اس��ت..آبکاری.12.ميکرونی،.رنگ.نقره.ای.مات.

و.ضمانت.12.س��اله.از.مزايای.حائز.اهميت.يراق.آالت.

ACCADO.و.نش��ان.از.کيفي��ت.و.اعتب��ار.اين.برند.

جهانی.دارد.
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محصوالت ACCADO را از یراق گستر پرشین بخواهید  

ش��رکت.خوش��نام.آتاتک.س��ال.جديد.را.با.راه.ان��دازی.خط.توليد.

پروفيل.آغاز.کرد..به.گزارش.نشريه.پنجره.ايرانيان؛.آتاتک.سرانجام.

پروفيل.های.يو.پي.وي.س��ي.پنج.کانال.س��ری.60.خود.را.توليد.و.

روانه.بازار.کرد..بر.اس��اس.اعالم.روابط.عمومی..آتاتک؛.اين.شرکت.

قصد.دارد.تا.در.س��ال.پيش.رو.حضوری.هرچ��ه.قدرتمندتر.در.بازار.

داش��ته.باش��د..از.همين.رو.با.حفظ.کيفيت.دائم��ی،.عرضه.و.فروش.
پروفيل.های.جديدآتاتک.به.بازار.آغاز.شده.است..

آتاتک.جهت.حمايت.هرچه.بيشتر.از.توليدکنندگان.پنجره.عالوه.

ب��ر.توليد.پروفيل،.يراق.آالت.و.گالوانيزه.در.اقدامی..جالب.تصميم.به.

ايجاد.دپارتمان.تخصصی.جهت.توليد.کليه.ملزومات.مصرفی.برای.

ساخت.پنجره.را.دارد...اطالعات.و.اخبار.مربوط.به.اين.ابتکار.شرکت.
آتاتک.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد..

همچنين.روابط.عمومی..اين.ش��رکت.با.ش��عار.پنج��ره.ای.به.نام.

آتاتک.در.تاريخ21.خردادماه.94.تولد.پروفيل.خود.را.جشن.می.گيرد..

گفتنی.اس��ت.جش��ن.تولد.پروفيل.آتاتک.اقدام.نمادينی.اس��ت.که.

عالقمندان.می.توانند.اطالعات.آن.را.از.روابط.عمومی..اين.ش��رکت.
جويا.شوند..

پروفیل آتاتک هم به بازار آمد
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 صادرات عایق رطوبتی از دلیجان 83درصد افزایش یافت

 كارگاه های بزرگ ساختمانی؛ متهم آلودگی صوتی

  صنایع با مصرف غیراستاندارد انرژی جریمه می شوند

عض��و.اتحاديه.عايق.رطوبت��ی.دليجان.گفت:صادرات.

انواع.عايق.رطوبتی.توليدی.اين.شهرستان.به.کشورهای.

همجوار.در.سال.گذشته.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.

83درصد.افزايش.يافت..حميد.خليلی.افزود:.سال.گذشته.

103.ه��زار.و.303.متر.مربع.عاي��ق.رطوبتی.از.دليجان.

صادر.شده.بود.که.اين.ميزان.در.مدت.مشابه.قبل.آن.28.
هزار.و.700.متر.بوده.است..

وی.،.علت.افزايش.صادرات.اين.محصول.را.عرضه.آن.

از.طري��ق.بورس.بيان.ک��رد.و.گفت:.محصول.مرغوب.و.

استاندارد.به.وزن.422.تن.و.770کيلوگرم.به.کشورهای.

ارمنستان.،.افغانستان.و.عراق.صادر.شد..وی.افزود:.ارزش.

صادرات.انجام.ش��ده.عايق.رطوبتی.پارس��ال.از.دليجان.

240.هزار.و.464.دالر.ثبت.شده.است..خليلی.ادامه.داد:.

عاي��ق.رطوبتی.دليجان.از.طري��ق.گمرک.اراک.با.مجوز.

ب��ورس.در.قالب.20محموله.به.کش��ورهای.هدف.صادر.

ش��ده.اس��ت..عضو.اتحاديه.عايق.رطوبتی.دليجان.بيان.

کرد:.اولي��ن.محموله.عايق.رطوبتی.اين.شهرس��تان.در.

س��ال.جاری.در.هفته.آينده.به.افغانستان.انجام.می.شود.
عضو.اتحاديه.عايق.رطوبتی.دليجان.افزود:.شهرس��تان.
دليج��ان.بي��ش.از70.درصد.محصول.عاي��ق.را.با.110.
شرکت.توليدی.که.به.صورت.س��ه.شيفته.فعاليت.دارند.

تولي��د.می.کن��د.و.به.عن��وان.تنها.خوش��ه.صنعت.عايق.

رطوبتی.در.کش��ور.مطرح.اس��ت..وی.يادآورشد:ساالنه.

حدود.50.ميليون.متر.مربع.عايق.رطوبتی.در.شهرس��تان.
دليجان.توليد.می.شود.

معاون.رييس.جمهوری.و.رييس.سازمان.حفاظت.محيط.

زيس��ت.گفت:کارگاه.های.بزرگ.ساختمانی.درون.شهری.

يک��ی.از.داليل.بروز.آلودگی.صوتی.در.کالن.ش��هرها.به.

ويژه.تهران.هس��تند..معصومه.ابتکار.اف��زود:.کارگاه.های.

بزرگ.ساختمانی.بر.اساس.قانون.بايد.تابع.ضوابط.ساخت.

و.ساز.باشند.که.توجه.به.عدم.بروز.آلودگی.صوتی.يکی.از.
اين.ضوابط.است.

رييس.سازمان.حفاظت.محيط.زيست.گفت:شهرداری.ها.

به.عنوان.ناظران.اصلی.بخش.س��اخت.و.س��از.و.مديريت.

ش��هری.بايد.در.اعم��ال.و.اجرای.ضوابط.دقت.بيش��تری.

داش��ته.باش��ند..وی.با.بيان.اينکه.آلودگی.صوتی.در.کالن.

شهرها.مشکل.ساز.است.افزود:.اين.موضوع.همواره.مورد.

توجه.س��ازمان.حفاظت.محيط.زيس��ت.بوده.است.بر.اين.

اساس.استانداردهای.مربوط.به.آلودگی.صوتی.بازنگری.و.
به.دستگاه.های.ذيربط.اعالم.شد.

ابت��کار.گف��ت:.يک��ی.ديگ��ر.از.مناب��ع.ايج��اد.آلودگی.

صوتی.خودروها.هس��تند.از.اين.رو.اجرای.اس��تانداردهای.

مرب��وط.به.اين.بخش.در.خودروس��ازی.کش��ور.از.اهميت.

زي��ادی.برخ��وردار.اس��ت..وی.تاکيد.ک��رد:.فرايند.اجرای.

استانداردهای.آلودگی.صوتی.در.روند.ساخت.خودروها.بايد.
با.دقت.نظارت.شود.

آلودگ��ی.صوت��ی.امواجی.اس��ت.که.در.ش��رايط.مکانی.

و.زمان��ی.ويژه.ب��ر.فعاليت.موجودات.زنده.به.ويژه.انس��ان.

تاثير.گذاش��ته.و.می.تواند.عوارض.متعدد.جسمی.و.روحی.

به.خصوص.اختالل.در.اعصاب.ش��نوايی.ايجاد.کند..واحد.

اندازه.گيری.آلودگی.صوتی.›دسيبل‹.است.و.آستانه.تحمل.

گوش.انس��ان.حدود.130.دس��يبل.اس��ت.که.در.بسياری.

کالن.ش��هرها.به.علت.رعايت.نکردن.حد.استاندارد.صوت.

بيش��تر.از.حد.تعيين.شده.است..آلودگی.صوتی.مشکالتی.

را.برای.انس��ان.و.ديگر.جانداران.ايجاد.می.کند.،.به.عنوان.

نمونه.چنانچه.فردی.در.8.ساعت.به.طور.مداوم.در.معرض.

س��رو.صدای.باالی.70.دسيبل.قرار.گيرد.،.فشار.خون.وی.
5.تا.10.ميليمتر.جيوه.افزايش.می.يابد.

مدير.صنايع.شرکت.بهينه.سازی.مصرف.سوخت.از.ابالغ.استانداردهای.مصرف.انرژی.در.

صنايع.مهمی.چون.پااليشگاه،.پتروشيمی،.فوالد.و.سيمان.خبر.داد.و.گفت:.قاطعانه.می.توان.
گفت.بيشترين.هدررفت.انرژی.در.صنعت.برق.اتفاق.می.افتد.

مهدی.شريف.در.يک.نشست.خبری.اظهار.داشت:..در.صنايع.مهم.مصرف.کننده.سوخت.

استانداردهايی.تهيه.شده.و.با.مسئوليت.سازمان.ملی.استاندارد.ابالغ.شده.است..وی.افزود:.

وقتی.اس��تاندارد.ملی.ابالغ.می.شود.طبق.ماده.26.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.مشهور.به.

1770.صنايعی.که.مصرف.خود.را.اس��تاندارد.نکنند.مس��تحق.جرائم.خواهند.شد.و.سازمان.

اس��تاندارد.بر.اساس.بازرس��ی.های.ويژه.در.اين.مورد.گزارش.می..دهد..مدير.صنايع.شرکت.

بهينه.س��ازی.مصرف.سوخت.ادامه.داد:.برای.اين.کار.آيين.نامه.های.اجرايی.تهيه.و.تصويب.

و.در.س��ال.93،.ابالغ.ش��ده.است..ش��ريف.تصريح.کرد:..در.صورت.اجرايی.شدن.استاندارد.

مصرف.انرژی.در.صنايع.کشور.ساالنه.حداقل.4.ميليارد.متر.مکعب.گاز.طبيعی.صرفه.جويی.

خواهد.ش��د.که.اگر.ارزش.آن.با.بهای.گاز.صادراتی.مقايس��ه.شود.ارزش.اين.صرفه.جويی.

مش��خص.خواهد.شد..وی.صنايع.پااليش،.پتروش��يمی،.فوالد.و.سيمان.را.از.جمله.صنايع.

مش��مول.اين.قانون.دانس��ت.و.گفت:.طبق.قانون.هر.چند.سال.يک.بار.استانداردها.بايد.به.

روز.و.سخت.گيرانه.تر.شود..شريف.با.بيان.اينکه.به.شرکت.ها.ابالغ.کرده.ايم.که.تدابير.الزم.

را.عملياتی.کنند.و.گواهينامه.ايزو.50001.دريافت.کنند.و.جريمه.نش��وند،.گفت:.ما.امسال.
20.ميليارد.تومان.از.محل.جريمه.صنايع.خاطی.در.مصرف.انرژی.رديف.بودجه.داريم.

وی.در.ادامه.تاکيد.کرد:.قاطعانه.می.توان.گفت.بيشترين.هدررفت.انرژی.کشور.در.صنعت.

برق.اتفاق.می.افتد.به.گونه.ای.که.راندمان.متوسط.نيروگاه.های.کشور.37.تا.38.درصد.است.

در.حالی.که.در.سيکل.ترکيبی.راندمان.متوسط.55.درصد.است..شريف.ادامه.داد:.در.وهله.

اول.متوسط.راندمان.بايد.به.45.درصد.برسد.و.مجوزهای.اخير.احداث.نيروگاه.هم،.همه.بر.
مبنای.سيکل.ترکيبی.با.راندمان.55.درصد.صادر.می.شود.

مدير.صنايع.ش��رکت.بهينه.سازی.مصرف.س��وخت.ادامه.داد:.در.روش.های.جهانی.توليد.

برق،.برق.پراکنده.همزمان.با.گرمايش.و.س��رمايش.بهره.وری.به.70.تا.80.درصد.می.رسد.

و.ما.هم.چند.پروژه.پايلوت.بازيابی.برق.و.حرارت.در.ش��رکت.بهينه.س��ازی.اجرا.کرديم.که.
نشان.داد.ارتقای.راندمان.تا.80.درصد.دست.يافتنی.است.
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 ساختمان های ایران 5 برابر استاندارد انرژی می خورند
مديرعامل.ش��رکت.بهينه.س��ازی.مصرف.س��وخت.با.
تصري��ح.اين.نکته.که.قانون.هدفمندس��ازی.يارانه.ها.اجرا.
نشده.اس��ت،.گفت:.مصرف.انرژی.در.بخش.ساختمان.5.

برابر.استاندارد.است.
نص��رت.اهلل.س��يفی..با.تاکي��د.ب��ر.اين.که.بهينه.س��ازی.
مغفول.ترين.بخش.در.وزارت.نفت.است،.نسبت.به.اين.که.در.
صورت.ادامه.ی.روند.شدت.مصرف.انرژی.به.صورت.فعلی.
به.زودی.وارد.کننده.انرژی.خواهيم.ش��د،.خاطر.نشان.کرد:.

قانون.هدفمندسازی.يارانه.ها.در.کشور.اجرا.نشده.است.
وی.با.بيان.اين.که.علت.مغفول.ماندن.بهينه.سازی.قدمت.
کم.آن.در.مقايس��ه.با.ساير.موارد.اس��ت،.گفت:.در.قانون.
وظايف.و.اختيارات.وزارت.نفت.که.در.سال.1390.مصوب.
و.در.س��ال.1391.ابالغ.شده.اس��ت.بهينه.سازی.مصرف.
س��وخت.و.انرژی.از.وظايف.وزارت.نفت.اعالم.شده.است.
وی.به.تاسيس.شرکت.بهينه.سازی.در.سال.1379.توسط.
وزير.نفت.)بيژن.زنگنه(.اش��اره.و.خاطر.نش��ان.کرد:.طبق.
سياس��ت.های.کلی.اصالح.الگوی.مصرف.که.توسط.مقام.
معظم.رهبری.در.س��ال.1389.ابالغ.ش��ده.اس��ت.شدت.
انرژی.تا.س��ال.1400.بايد.50.درص��د.کاهش.يابد..مدير.
عامل.ش��رکت.بهينه.س��ازی.مصرف.س��وخت.با.تاکيد.بر.
اين.که.اگر.روند.مصرف.به.صورت.فعلی.ادامه.يابد.تا.سال.
1401.وارد.کننده.انرژی.خواهيم.ش��د،.اضافه.کرد:.اين.در.
حالی.است.که.هرچه.بهتر.مصرف.کنيم.قدرت.و.ظرفيت.

صادرات.ما.افزايش.خواهد.يافت.
س��يفی.در.ادامه.با.بيان.اين.که.يک.دالر.سرمايه.گذاری.
در.کارايی.انرژی.برابر.با.س��ه.دالر.در.بخش.توليد.اس��ت،.
گفت:.به.اس��تثنای.ميادين.مشترک.که.بحث.جداگانه.ای.
است.به.نظر.می.رسد.به.جای.توسعه.مخازن.داخل.کشور.
بهتر.است.بر.روی.بهينه.س��ازی.سرمايه.گذاری.کنيم.وی.
گف��ت:.در.صورتی.که.موفق.به.کاهش.ش��دت.انرژی.به.
ميزان.50.درصد.با.احتس��اب.رشد.اقتصادی.ساالنه.شش.
درصد.تا.س��ال.1409.ش��ويم،.870.ميلي��ارد.دالر.ارزش.
صرفه.جويی.خواهد.بود.و.سه.ميليون.فرصت.شغلی.ايجاد.

می.شود..همچنين.معادل.پنج.ميليارد.بشکه.نفت.خام.نيز.

از.ميزان.مصرف.کاسته.خواهد.شد..وی.با.تاکيد.بر.اين.که.

کليه.ی.بخش.ها.اعم.از.صنعت،.حمل.و.نقل.و.س��اختمان.و.

....بايد.نس��بت.به.کاهش.مصرف.انرژی.اقدام.کنند.گفت:.

در.راس��تای.اجرای.بند.»غ«.تبص��ره.دو.قانون.بودجه.30.

ميلي��ارد.دالر.طرح.تعريف.ش��ده.که.22.ميلي��ارد.دالر.از.
شورای.اقتصاد.مجوز.گرفته.است.

وی.ب��ا.بيان.اين.ک��ه.قانون.هدفمندس��ازی.يارانه.ها.به.

درستی.اجرا.نشده.است،.درباره.ی.اجرای.کارت.انرژی.در.

جزيره.قش��م.به.صورت.پايلوت.گف��ت:.مطالعات.در.اتاق.

بازرگانی.و.س��ازمان.مناطق.آزاد.نهايی.شده.و.اجرای.آن.

بايد.توسط.دولت.ابالغ.شود.مديرعامل.شرکت.بهينه.سازی.

مصرف.س��وخت.ب��ا.تاکيد.بر.اين.که.ب��رای.اجرای.قانون.

اصالح.الگوی.مصرف.ال��زام.داريم،.افزود:.با.تمام.عوامل.

اجرايی.کش��ور.در.اين.زمينه.چالش.داريم.اما.سعی.داريم.
چالش.را.به.سمت.افزايش.سطح.همکاری.ها.هدايت.کنيم.
س��يفی.به.اجرا.نش��دن.مبحث.19.در.بخش.ساختمان.
اشاره.و.خاطر.نش��ان.کرد:.مبحث.19.در.حوزه.ساختمان.
فقط.به.نصب.پنجره.های.دوجداره.محدود.شده.و.در.نتيجه.
مصرف.انرژی.ساختمان.در.کشور.ما.پنج.برابر.اقليم..مشابه.

در.کش��ور.ديگری.اس��ت..مديرعامل.شرکت.بهينه.سازی.

مصرف.س��وخت.همچنين.ب��ه.ابالغ.آيين.نام��ه.اجرايی.

اس��تاندارد.های.الزم.االجرا.در.بخش.صنعت.در.س��ال.93.

اشاره.و.خاطر.نشان.کرد:.در.صورتی.که.بخش.صنعت.در.

اين.زمينه.الزامات.و.اس��تانداردهای.موجود.را.رعايت.کند،.

س��االنه.چهار.ميليارد.مترمکعب.گاز.طبيعی.صرفه.جويی.

می.شود.که.با.محاس��به.ی.قيمت.گاز.صادراتی.رقم.قابل.

توجهی.خواهد.ش��د.به.گفته.وی،.طبق.قانون.بودجه.سال.

جاری.صنايعی.که.اس��تاندارد.های.الزم.را.رعايت.نکنند.تا.
20.ميليارد.تومان.جريمه.خواهند.شد.

س��يفی.تاکيد.کرد:.يک��ی.از.اهداف.ما.در.س��ال.جاری.

اجرای.درست.قانون.هدفمندس��ازی.يارانه.ها.است.و.اين.

در.حالی.است.که.در.سال.گذشته.بنا.شده.بود.که.از.محل.

بازپرداخ��ت.يارانه.ها.300.ميليارد.توم��ان.به.وزارت.نفت.

برای.بهينه.س��ازی.مصرف.ان��رژی.و.200.ميليارد.تومان.

به.وزارت.نيرو.اختصاص.داده.ش��ود.ک��ه.اين.امر.محقق.

نشد.س��يفی.همچنين.به.لزوم.کاهش.مصرف.براس��اس.

کنوانسيون.های.بين.المللی.اش��اره.و.خاطر.نشان.کرد:.در.

صورت��ی.که.طبق.توافق.نامه.ص��ورت.گرفته.عمل.نکنيم.
مشمول.جرائم.خواهيم.شد.

 كارت یارانه برای ضمانت  ساخت مسكن
معاون.بازسازی.مسکن.روستايی.بنياد.مسکن.گفت:.طبق.مصوبه.دولت.برای.ساخت.و.
نوسازی.مسکن.روستايی.از.اين.پس.روستاييان.برای.ضمانت.بانکی.می.توانند.از.ضمانت.نامه.

زنجيره.ای.و.کارت.يارانه.های.خود.استفاده.کنند.
عزيزاهلل.مهديان.با.بيان.اين.که.دولت.يازدهم.برای.نوس��ازی.و.ساخت.مسکن.روستايی.
اهتمام.جدی.دارد،.اظهار.کرد:.در.اين.دولت.س��عی.ش��ده.تا.آس��ان.ترين.راه.برای.ساخت.و.

نوسازی.اين.منازل.پيش.روی.صاحبان.آن.ها.باشد.
معاون.بازس��ازی.مسکن.روس��تايی.بنياد.مسکن.انقالب.اس��المی.اظهار.کرد:.در.همين.
خصوص.يک.س��ری.تسهيالت.برای.بازسازی.حمام.ها.و.سرويس.های.دستشويی.در.سال.
93.در.نظر.گرفته.شد.که.به.هر.واحد.دو.ميليون.تومان.پرداخت.شد..مهديان.بيان.کرد:.در.
سال.جديد.هم.عالوه.بر.وام.قرض.الحسنه.از.حساب.100.امام.اعتباراتی.برای.اين.کار.در.نظر.

گرفته.شده.است.وی.گفت:.در.سال.93.تعداد.200.هزار.مسکن.روستايی.بازسازی.و.نوسازی.

داشتيم.که.وام.15.ميليون.تومانی.در.اختيار.آن.ها.قرار.داده.شد.و.امسال.هم.به.همين.تعداد.
منزل.روستايی.برای.ساخت.و.بازسازی.در.برنامه.قرار.داده.ايم.

مهديان.تصريح.کرد:.از.تعداد.200.هزار.واحد.سال.گذشته.8.هزار.واحد.آن.تکميل.شد.و.
107.هزار.واحد.را.هم.به.بانک.معرفی.کرديم.که.بقيه.آن.هم.ظرف.امسال.به.نتيجه.می.رسد.
اين.مس��ئول.يکی.از.دل.نگرانی.های.روستاييان.را.مربوط.به.وام.روستايی.دانست.و.افزود:.
با.مصوبه.دولت.روس��تاييان.می.توانند.از.ضمانت.نامه.زنجيره.ای.و.يا.کارت.يارانه.برای.اين.
کار.استفاده.کنند.وی.به.کارهای.انجام.شده.در.خصوص.مسکن.روستايی.در.زمينه.ساخت.
و.بازس��ازی.آن.ها.اش��اره.کرد.و.گفت:.از.ابتدا.تاکنون.تعداد.2.ميليون.و.100.هزار.واحد.اخذ.

قرارداد.شده.است.
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 تعاونی ها ارزان تر از انبوه سازان خانه می سازند؟

 نمایشگاه هشتم ساختمان تركمنستان؛ شهریور 

مدي��رکل.تعاونی.ه��ای.توزيع��ی.وزارت.تع��اون،.کار.و.

رف��اه.اجتماعی.با.تأکيد.بر.اينکه.س��اخت.مس��کن.توس��ط.

ش��رکت.های.تعاونی.ارزان.تر.از.انبوه.س��ازان.است،.بر.نقش.
تعاون.در.حذف.واسطه.ها.و.قاچاق.تاکيد.کرد.

احم��د.بيگدلی.ش��املو،.با.اش��اره.به.اينک��ه.تعاونی.های.

مصرف.برای.تأمين.نياز.اعضا.و.مصرف.کنندگان.از.توليدات.

داخلی.اس��تفاده.می.کنند،.اظهار.داش��ت:.تعاونی.ها.با.تأمين.

کاالی.مناس��ب.و.باکيفيت،.قدرت.خريد.مصرف.کنندگان.را.

م��د.نظر.قرار.داده.و.نيازهای.جامعه.را.برطرف.می.کنند.وی.

اف��زود:.هم.اکنون.تعاونی.ها.ب��ا.بنگاه.های.توليد.محصوالت.

داخل��ی.ارتب��اط.مس��تمر.دارند،.ت��ا.در.بلندم��دت.نيازهای.
مصرف.کنندگان.را.تأمين.کنند.

مدي��رکل.تعاونی.های.توزيعی.وزارت.تع��اون،.کار.و.رفاه.

اجتماعی.با.تأکيد.بر.اينکه.تعاونی.ها.کاالها.با.حاش��يه.سود.

کمتر.به.دس��ت.مصرف.کننده.می.رس��انند،.افزود:.تعاونی.با.

توجه.ب��ه.افزايش.قدرت.خريد.مصرف.کنندگان.در.تقاضای.

محص��والت.داخلی.نقش.آفرينی.می.کنن��د.و.اين.امر.قطعًا.

در.اش��تغال.اثرگذار.است..بيگدلی.با.تأکيد.بر.اينکه.بهترين.

فرصت.برای.بنگاه.ها.توزيع.محصوالت.از.طريق.تعاونی.ها.

اس��ت،.تأکيد.ک��رد:.يک��ی.از.مهمترين.اقدام��ات،.مصرف.

کاالهای.داخلی.و.ترويج.فرهنگ.آن.است.تا.مردم.به.جای.

خريد.کاالی.خارجی،.از.طريق.بنگاه.های.داخلی.تأمين.نياز.

شوند..وی.يکی.ديگر.از.اقدامات.تعاونی.ها.را.کمک.به.توليد.

مس��کن.و.افزايش.اشتغال.از.اين.مسير.عنوان.کرد.و.گفت:.

قيمت.تمام.ش��ده.مسکن.تعاونی.به.نس��بت.ساخت.توسط.

انبوه.س��ازان.بسيار.کمتر.اس��ت.اين.مقام.مسئول.در.وزارت.

تعاون،.حضور.تعاونی.ها.را.مانع.از.افزايش.قاچاق.عنوان.کرد.

و.گفت:.نقش.تعاونی.ها،.حذف.واسطه.هاست.و.اين.دغدغه.

که.بايد.با.قاچاق.کاال.مبارزه.ش��ود،.با.حضور.مؤثر.تعاونی.ها.

محقق.خواهد.ش��د.وی.گفت:.بنابراين،.تعاونی.ها.با.عوامل.
اقتصادی.با.قاچاق.کاال.مقابله.می.کنند.

مدير.کل.تعاونی.توزيعی.با.اش��اره.به.اقدامات.اين.بخش.

برای.حضور.بيش��تر.تعاونی.ها.را.عنوان.داشت:.روان.سازی.

فعاليت.تعاونی.ها،.اتمام.س��اخت.واحدهای.در.دست.اجرای.

مس��کن.مهر.و.پيگيری.شبکه.س��ازی.و.تقويت.تعاونی.های.

مص��رف،.با.ب��ه.روز.ک��ردن.فروش��گاه.ها.در.کن��ار.تعامل.
تعاونی.های.توزيعی.و.مصرفی.در.دستورکار.قرار.دارد.

مدي��ر.کل.راه.و.شهرس��ازی.گلس��تان.گفت:.حضور.در.هش��تمين.نمايش��گاه.بين.المللی.

ساختمان.در.ترکمنستان،.فرصتی.مناسب.برای.حضور.شرکت.های.فنی.و.مهندسی.گلستان.

و.ارايه.خدمات.و.جذب.مش��تری.از.بازار.اين.کشور.خواهد.بود..علی.بخش.رستمی..در.جلسه.

هماهنگی.برای.حضور.در.نمايش��گاه.بين.المللی.ساختمان.در.کشور.ترکمنستان)عشق.آباد(،.

اظهار.کرد:.شرکت.در.اين.نمايشگاه.همچنين.فرصتی.برای.صدور.خدمات.فنی.و.مهندسی،.

بازاريابی،.اش��تغال.مهندس��ين.و.همچنين.شناس��ايی.ظرفيت.های.بالقوه.و.شناخته.نشده.در.

بخش.س��اختمان.و.راه.س��ازی.اين.کشور.اس��ت..به.گفته.وی،.توانمندی.های.موجود.فنی.و.

مهندس��ی.اس��تان،.هم.مرز.بودن.با.کشور.ترکمنستان.و.زبان.مش��ترک.با.هموطنان.ترکمن.

گلس��تان.و.خط.ريلی.ايران.-.ترکمنس��تان.-.قزاقس��تان،.فرصت.مغتنمی..را.برای.اس��تفاده.

بخش.خصوصی.از.تجربيات.جديد.و.اقدامات.مهم.فراهم.س��اخته.اس��ت..رستمی..ادامه.داد:.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.با.توجه.به.وظايف.و.اهداف،.نقش.موثری.در.اين.نمايش��گاه.دارد.و.

استان.گلستان.به.دليل.دارابودن.اين.ويژگی.ها.و.وجود.نيروهای.دانش.آموخته.و.متخصص،.

می.تواند.حضور.موثر.داشته.باشد.وی.با.اعالم.اينکه.هشتمين.نمايشگاه.بين.المللی.ساختمان،.

پنجم.الی.هفتم.ش��هريور.س��ال.94.در.عشق.آباد.مرکز.کشور.ترکمنستان.برگزار.می.شود،.از.

ش��رکت.های.خدمات.فنی.و.مهندس��ی.و.نهادهای.مرتبط.با.بخش.ساختمان.استان.خواست.
که.با.مطالعه.و.بررسی.های.کارشناسی.برای.حضور.فعال.و.موثر.در.اين.نمايشگاه.اقدام.کنند.
اين.نشس��ت.با.حضور.روس��ا.و.نمايندگان.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.و.انجمن.
صنفی.انبوه.سازان.مس��کن.و.ساختمان،.انجمن.شرکت.های.ساختمانی.و.تاسيساتی،.انجمن.
مهندسان.مشاور.و.انجمن.صادرکنندگان.خدمات.فنی.و.مهندسی.استان.گلستان.برگزار.شد..
اعتماد.س��ازی،.شناس��ايی.فرصت.ها،.دس��ته.بندی.توانمندی.ها.و.عرضه.آنها،.استفاده.از.توان.
س��رمايه.گذاران.اس��تان.و.حضور.همه.جانبه.بخش.خصوصی.و.جم��ع.آوری.اطالعات.جهت.
تصميم.گيری.درس��ت.برای.حضور.فعال.در.نمايش��گاه.از.نظرات.و.پيشنهادات.ارايه.شده.در.
اين.جلس��ه.بود.استان.گلستان.با.يک.ميليون.و.850.هزار.نفر.جمعيت.با.کشور.ترکمنستان،.

دريای.خزر.و.استان.های.مازندران.،سمنان.و.خراسان.شمالی.همسايه.است.

 نیازی به واردات كاشی و سرامیک نداریم 
رئيس.اتحاديه.لوازم.بهداش��تی.و.س��اختمانی.گفت:.برخی.از.صنايع.کشور.امروز.توان.
تامين.نيازهای.داخلی.را.دارند.و.نيازی.به.واردات.نداريم.بخصوص.در.صنعت.کاش��ی.و.
س��راميک.که.امروز.صادرات.آن.در.دستور.کار.است..محمد.باقر.فرهمند.زاد.در.خصوص.
وضعي��ت.بازار.اين.صنف.در.کش��ور،.گفت:.به.دليل.رکود.بازار.صنف.لوازم.بهداش��تی.و.
س��اختمانی.مطلوب.نيس��ت.و.برخی.از.همکاران.ما.به.دليل.وج��ود.رکود.و.ماليات.های.
گوناگون.تمايلی.به.ادامه.حضور.در.اين.صنف.ندارند..وی.ادامه.داد:.هم.اکنون.در.کشور.
برخی.از.صنايع.پيشرفت.خوبی.داشته.اند.به.طوری.که.در.بخش.کاشی.و.سراميک،.ايران.

توانس��ته.است.در.بازار.کشور.های.آسيای.ميانه.و.همچنين.خاور.ميانه.حضور.فعال.داشته.

باش��د..وی.در.خصوص.وضعي��ت.توليد.لوله.و.اتصاالت.و.همچنين.ش��يرآالت.صنعتی،.

اظهار.داشت:.امروزه.بخشی.از.اين.نياز.های.کشور.از.چين،.ايتاليا،.اسپانيا،.هند.و.پاکستان.

تامين.می.شود..البته.ما.در.اين.بخش.ها.نيز.توليداتی.داريم..اين.فعال.صنفی.در.ادامه.به.

عادالنه.نبودن.نرخ.ماليات.اش��اره.کرد.و.گفت:.اميدواريم.در.اين.دوره.تغييراتی.را.ش��اهد.

باش��يم.به.طوری.که.در.اين.صنف.عالوه.بر.ماليات.9.درصد.ارزش.افزوده.همکاران.ما.
10.درصد.ديگر.که.در.خصوص.درآمد.ها.است.پرداخت.می.کنند.
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 دولتی ها چقدر برق مصرف می كنند؟

 انتقاد از ساخت و ساز غیرمجاز در شمال پایتخت

 برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز شمال تهران

مدي��ر.دفتر.آموزش.و.اطالع.رس��انی.س��ازمان.بهره.وری.

ان��رژی.ايران.گفت:.9.درصد.برق.کش��ور.در.بخش.عمومی..

مصرف.می.ش��ود..محمدحسن.زربخش.در.نشست.مديريت.

مصرف.ان��رژی.در.اداره.های.دولتی.گيالن،.اظهار.داش��ت:.

س��ه.درصد.ب��رق.کش��ور.در.دس��تگاه.های.دولتی.کش��ور.

مصرف.می.ش��ود..وی.با.بيان.اينکه.دس��تگاه.های.دولتی.و.

مردم.بايد.در.فصل.تابس��تان.در.مصرف.انرژی.برق.نهايت.

صرفه.جويی.را.انجام.دهند،.افزود:.تغيير.المپ.های.رشته.ای.

به.المپ.های.کم.مصرف،.مصرف.انرژی.برق.را.تا.75.درصد.
کاهش.می.دهد..

مدير.دفتر.آموزش.و.اطالع.رس��انی.س��ازمان.بهره.وری.

انرژی.ايران.با.بيان.اينکه.اداره.های.دولتی.در.صرفه.جويی.

مصرف.برق.بايد.الگو.باش��ند،.گفت:.حدود.9.درصد.از.برق.

کش��ور.در.بخش.عمومی..مصرف.می.شود..زربخش.با.بيان.

اينکه.اگر.دس��تگاه.های.دولتی.20.درصد.مصرف.برق.خود.

را.کاه��ش.دهن��د،.115.ميلياردتوم��ان.صرفه.جويی.انجام.

می.شود،.تصريح.کرد:.همايش.های.مديريت.مصرف.انرژی.

در.مراکز.استان.ها.با.حضور.مسئوالن.دستگاه.های.اجرايی.

برگزار.می.ش��ود.وی.با.اشاره.به.مصرف.48.هزار.کيلو.وات.

س��اعت.برق.در.اداره.های.دولتی.کش��ور،.خاطرنشان.کرد:.

بايد.برق.مصرفی.دستگاه.های.توليد.داخل.نيز.کاهش.يابد.

و.صناي��ع.به.اين.مس��ئله.توجه.کنند..مدي��ر.دفتر.آموزش.

و.اطالع.رس��انی.س��ازمان.به��ره.وری.انرژی.اي��ران.اظهار.

داشت:.پيش.بينی.می.شود.تابستان.امسال.سه.هزار.مگاوات.

برق.کمبود.داش��ته..باش��يم.و.اين.مس��ئله.به.معنای.لزوم.

صرفه.جويی.و.رعايت.الگوی.مصرف.است..زربخش.با.بيان.

اينکه.34.درصد.برق.مصرفی.کشور.در.واحدهای.مسکونی.

اس��ت،.افزود:.بايد.برای.کاهش.مص��رف.برق.و.انرژی.در.

واحدهای.مس��کونی.برنامه.های.فرهنگی.و.اطالع.رس��انی.

انجام.ش��ود..وی.با.اش��اره.به.بيش.از.30.ميليون.مشترک.

برق.در.کشور،.گفت:.منازل.مسکونی.عمده.مشترکان.برق.
کشور.هستند.

زهره.طبيب.زاده.نوری.عضو.مجمع.نمايندگان.اس��تان.تهران.با.تاکيد.براينکه.منابع.مالی.

شهرداری.ها.متناسب.با.وظايف.آنها.نيست،.ازساخت.و.سازهای.غيرمجاز.در.مناطق.شمالی.

تهران.انتقاد.کرد.و.گفت:.ش��ورای.ش��هر.موظف.به.برخورد.با.تخلفات.ش��هرداری.در.اين.
زمينه.است.

زهره.طبيب.زاده.نوری،.درخصوص.س��اخت.وسازهای.غيرمجاز.و.برج.سازی.ها.در.مناطق.

ش��مالی.تهران،.گفت:.متاسفانه.چون.ش��هرداری.ازمنابع.مالی.پايدار.برخوردار.نبوده.و.اين.

منابع.متناس��ب.با.وظايف.آنها.نيس��ت،.از.اين.رو.شهرداری.ها.با.ارائه.مجوزهای.غيرقانونی.
برای.ساخت.و.سازها.و.تراکم.فروشی.اقدام.به.تامين.منابع.مالی.موردنياز.خود.می.کنند.

نماينده.مردم.تهران،.ری،.ش��ميرانات،.اسالمشهر.و.پرديس.درمجلس.شورای.اسالمی،.

با.بيان.اينکه.ش��هرداری..با.اين.روش.پايتخت.را.بس��يار.گران.اداره.می.کند،.افزود:.اشکال.

عمده.و.ريش��ه.ای.درمبحث.تراکم.فروشی،.نبود.منابع.مالی.پايدار.برای.شهرداری.ها.است،.

در.همين.زمينه.ش��اهديم.که.در.خيابان.های.شمال.تهران.با.عرض.کم.متاسفانه.برج.های.

چندين.طبقه.ساخته.شده.که.به.دليل.وجود.اتومبيل.های.متعدد.ساکنان.اين.برج.ها.به.حجم.

ترافيک.مناطق.ش��مالی.تهران.نيز.افزوده.شده.است،.هرچند.که.بنده.شکايتی.را.درهمين.

خصوص.به.کميس��يون.اصل.نود.ارسال.کردم.اما.هنوز.در.دستورکار.رسيدگی.قرار.نگرفته.

اس��ت..وی.ب��ا.تاکيد.بر.محرز.بودن.تخلفات.ش��هرداری.در.ص��دور.مجوزهای.غيرقانونی.

س��اخت.وس��از،.تاکيد.کرد:.ش��هرداری.با.تراکم.فروش��ی.عمال.اقدام.به.صدور.مجوزهای.

غيرقانونی.می.کند،.حتی.در.بس��ياری.ازشهرستان.ها.شنيده.شده.که.مسئوالن.شهرداری.ها.

درابت��دا.مجوزها.را.صادر.کرده.و.بعد.از.مالکان.جريم��ه.دريافت.می.کنند؛.ازاين.رو.به.دليل.
اجرا.نشدن.قانون.و.بی.توجهی.به.اين.موضوع.ساخت.و.سازهای.غيرمجاز.انجام.می.شود.
عضومجم��ع.نمايندگان.اس��تان.تهران.با.بيان.اينکه.ش��ورای.اس��المی..ش��هر.تهران.و.
کميسيون.عمران.مجلس.دراين.خصوص.مسئول.هستند،.افزود:.البته.دستگاه.های.نظارتی.
ب��ه.وظايف.خود.دراين.زمينه.ب��ه.خوبی.عمل.نمی.کنند،.زيرا.اگ��ر.وظايف.به.خوبی.انجام.
می.شد،.ش��اهد.افزايش.ساخت.و.سازهای.غيرمجازدرسطح.ش��هر.نبوديم؛.بنابراين.تخلف.
شهرداری.ها.دراين.باره.محرز.بوده.و.به.لحاظ.قانونی.شورای.شهر.موظف.است.که.ازادامه.

اين.تخلف.جلوگيری.کند.

وزير.دادگستری.از.برخورد.قاطع.با.ساخت.وسازهای.

غيرمجاز.در.شمال.تهران.خبر.داد..مصطفی.پورمحمدی.

درب��اره.ورود.وزارت.دادگس��تری.به.ساخت.وس��ازهای.

غيرمج��از.در.ش��مال.تهران.گفت:..دادگس��تری.طرف.

اين.موضوع.نيس��ت.اما.در.کل.دس��تگاه.های.مختلف.

دولتی.و.دادگس��تری.اس��تان.تهران.تصميم.گرفتند.تا.

اجازه.س��اخت.و.ساز.به.زمين.هايی.که.در.مراکز.خالف.

ضواب��ط.وجود.دارند.را.ندهند.و.درعوض.به.افرادی.که.

اس��تحقاق.دارند.زمي��ن.معوض.يا.س��اختمان.معوض.

داده.ش��ود.تا.مراکز.اين.چنينی.حتی.االمکان.از.س��وی.

ش��هرداری.و.منابع.طبيع��ی.تبديل.به.فضای.س��بز.و.

همگانی.ش��ود..وی.درباره.نحوه.برخ��ورد.با.متخلفان.

افزود:.در.مناطقی.که.س��اخت.وس��از.غيراصولی.انجام.

شود.دستور.تخريب.داده.می.شود.و.برخورد.قاطع.نيز.با.
متخلفان.صورت.می.گيرد.
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 روایت مظاهری از بازار مسكن و تفاهم هسته ای
معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزير.راه.و.شهرس��ازی.
پيش.بينی.خود.را.درباره.قيمت.مسکن.مطرح.کرد..حامد.
مظاهري��ان.در.خصوص.پيش.بينی.از.وضعيت.مس��کن.
پ��س.از.مذاکرات.ل��وزان.اظهار.کرد:.مس��کن.از.جمله.
کاالهای.غيرقابل.مبادله.در.مراودات.تجاری.بين.المللی.
اس��ت.و.از.طرف.ديگر.با.توجه.به.خودکفايی.کشور.در.
توليد.بخش.قابل.توجهی.از.مصالح.ساختمانی.در.توليد.

مسکن.نياز.به.واردات.مصالح.ساختمانی.نيست.
وی.ب��ا.بيان.اينکه.بخش.مس��کن.اي��ران.به.صورت.
مس��تقيم.تحت.تاثير.روابط.بين.الملل��ی.و.به.خصوص.
تواف��ق.هس��ته.ای.قرار.نمی.گي��رد.ادام��ه.داد:.در.زمان.
وضع.تحريم.های.اقتصادی.عليه.ايران،.بخش.مس��کن.
تاثيرات.مستقيم.اندکی.را.از.محدوديت.های.ايجاد.شده.
ب��رای.ايران.پذيرف��ت..با.توجه.ب��ه.تاثيرپذيری.بخش.
مس��کن.از.متغيرهای.اقتصاد.کالن.و.خرد.به.خصوص.
ن��رخ.ارز،.ت��ورم.عمومی..و.نقدينگی،.رش��د.اقتصادی.و.
قدرت.خريد.خانوار.همچني��ن.وضعيت.بازارهای.رقيب.
بخش.مس��کن،.هرگونه.تغيير.در.م��راودات.بين.المللی.
ناش��ی.از.توافق.هسته.ای،.می.تواند.از.طريق.متغيرهای.
مذکور.بر.بخش.مس��کن.در.کوتاه.م��دت.و.بلند.مدت.
تاثيرگذار.باش��د..معاون.وزير.راه.و.شهرس��ازی.از.تداوم.
ثب��ات.قيمت.در.بازار.به.يک.ش��رط.خب��ر.داد.و.گفت:.

پ��س.از.رف��ع.تحريم.ه��ا.در.کوتاه.م��دت.)دوره.زمانی.

چندماه��ه(.به.دلي��ل.احتمال.کاهش.ن��رخ.ارز،.کاهش.

ن��رخ.تورم.)به.خصوص.تورم.انتظاری(.همچنين.امکان.

جذب.نقدينگی.های.مازاد.جامعه.توس��ط.بخش.توليد.و.

بازار.س��رمايه.و.عدم.افزايش.قاب��ل.توجه.قدرت.خريد.

خانوارها،.پيش.بينی.می.شود.بازار.مسکن.با.تداوم.ثبات.

قيمت.مواجه.ش��ود..به.گفته.معاون.مسکن.و.ساختمان.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.در.ميان.مدت.و.بلند.مدت.نيز.

ب��ه.دليل.افزايش.قدرت.خريد.خانوار.)ناش��ی.از.تقويت.

با.وقفه.توليد.داخلی(.و.احتمال.س��وق.نقدينگی.از.بازار.

س��رمايه.به.بازار.مس��کن.با.يک.وقف��ه.زمانی.)پس.از.

س��وددهی.اوليه.بازار.بورس(.همچنين.با.توجه.به.رکود.

فعلی.حاکم.بر.ساخت.و.س��از.و.کاهش.شديد.پروانه.های.

س��اختمانی.در.سال.گذشته،.اين.احتمال.وجود.دارد.که.

بازار.مسکن.پس.از.يک.دوره.زمانی.با.افزايش.تقاضا.و.
به.دنبال.آن.افزايش.ماليم.قيمت.مواجه.شود.

 معماری شهری ایران از مدیریت رنج می كشد
معاون.شهرس��ازی.و.معماری.وزارت.راه.وشهرسازی.گفت:.معماری.بناهای.گذشته.که.
دارای.ويژگی.ها.و.خصوصيات.مهم.فنی.و.مهندس��ی.است.هم.اکنون.در.ساختار.بناهای.
ش��هری.در.کشور.به.کار.گرفته.می.ش��ود..پيروزحناچی.ضمن.تاکيد.بر.ناپايداری.وضعيت.
ش��هری.در.کش��ور.اظهار.کرد:.به.س��بب.ناپايداری.وضعيت.معماری.و.زيست.محيطی.
ش��هری.که.درکش��ور.وجود.دارد.نمی.توان.مديريتی.در.اين.ح��وزه.ارائه.داد..وی.با.بيان.
اينکه.کيفيت.زندگی.شهری.نسبت.به.گذشته.کاهش.يافته.است،.گفت:.شرايط.نامناسب.
ساخت.و.سازها.و.وضعيت.نامطلوب.زيست.محيطی.کيفيت.زندگی.شهری.را.کاهش.داده.
به.گونه.ای.که.اس��تاندارد.شرايط.زندگی.در.ش��هرها.کاهش.يافته.است..حناچی.در.ادامه.

گفت:.يکی.از.چالش.های.مهم.در.ش��هرها.و.مناطق.روستايی.اين.است.که.همه.شهرها.

و.روس��تاها.شبيه.به.هم.شده.که.اين.خود.يک.چالش.جدی.محسوب.می.شود..اين.مقام.

مس��وول.با.تاکيد.بر.ضرورت.توجه.به.معماری.اين.مناطق.افزود:.در.کشور.تنوع.معماری.

و.فرهنگی.بس��يار.زياد.اس��ت.به.گونه.ای.که.درحوزه.خليج.فارس.از.خرمش��هر.تا.چابهار.

معماری.های.خاصی.در.بنادر.وجود.دارد.که.اين.معماری.ها.بنا.به.فرهنگ.مناطق.و.بنادر.

تغيي��ر.می.کند..وی.با.تاکيد.برتوجه.به.معماری.اس��المی..در.شهرس��ازی.گفت:.معماری.

بناهای.گذش��ته.که.دارای.ويژگی.ها.و.خصوصيات.مهم.فنی.و.مهندسی.است.هم.اکنون.
در.ساختارهای.شهری.در.کشور.به.کار.گرفته.می.شود.

 ساخت 1.8 میلیون واحد مسكونی در دستوركار دولت 
ريي��س.س��ازمان.مديريت.و.برنامه.ريزی.کش��ور.با.بيان.اينکه.توليد.مس��کن.يکی.از.
برنامه.های.دولت.براي.امس��ال.اس��ت.گفت:.در.س��ال.جاری.ساخت.يک.ميليون.و.800.
هزار.واحد.مس��کن.در.دستور.کار.اس��ت..محمد.باقر.نوبخت.در.گردهمايی.مديران.بانک.
مس��کن.با.ابراز.رضايت.از.عملکرد.اين.بانک.در.اجرای.سياست.های.دولت.گفت:.درسال.
1394.اگر.همگرايی.کافی.و.وافی.بين.سياس��ت.های.دولت.و.دس��تگاه.ها.و.نهادهايی.که.
اين.سياس��ت.ها.را.اجرا.می.کنند،.وجود.داشته.باشد،.می.توانيم.به.سياست.های.مورد.توجه.

هيأت.وزيران.و.رئيس.جمهور.و.انتظارات.مردم.نيز.دست.پيدا.کنيم.
رئيس.سازمان.مديريت.و.برنامه.ريزی.کشور.با.اشاره.به.اينکه.سياست.دولت.در.اقتصاد.
ش��تاب.بخش��يدن.به.خروج.از.رکود.اس��ت.افزود:.خروج.از.رکود.هميشه.با.سياست.های.
انبس��اطی.اعم.از.سياس��ت.های.انبساط.پولی.و.مالی.همراه.اس��ت.اما.ما.بايد.به.گونه.ای.

عمل.کنيم.که.برای.ش��رايط.تورمی.عمدتًا.از.سياست.های.انقباضی.برخوردار.باشيم..وی.

يادآور.شد:.بخش.هايی.که.نيازمند.انبساط.و.انقباض.پولی.و.مالی.هستند.در.سياست.های.

دولت.تعيين.ش��ده.اس��ت..نوبخت.با.اشاره.به.اينکه.دولت.مصمم.است.در.سال.1394.به.

توليد.مس��کن.توجه.کند.گفت:.برنامه.دولت.در.س��ال.جاری.ساخت.يک.ميليون.و.800.
هزار.واحد.مسکونی.است..

وی.سياس��ت.گذاری.بانک.مسکن.در.سال.1394را.مطلوب.و.در.راستای.سياست.های.

دول��ت.عنوان.کرد..معاون.برنامه.ريزی.و.نظ��ارت.راهبردی.رييس.جمهور.با.بيان.اينکه.

داش��تن.سياست.های.خوب.شرط.الزم.بوده.ولی.کافی.نيس��ت.تصريح.کرد:.کفايت.اين.

اس��ت.که.همگرايی.در.اجرای.اين.سياست.ها.داشته.باش��يم.و.کارکنان.کارآزموده.بانک.
مسکن.می.توانند.اين.سياست.ها.را.محقق.کنند.
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رئيس.کميس��يون.اقتصادي.مجلس.ب��ا.بيان.اين.که.

»دول��ت.بايد.با.امکانات��ي.که.دارد.به.شناس��ايي.افراد.

پردرآمد.اقدام.کند«.گفت:.اميدواريم.طي.دو.س��ه.سال.

آين��ده.به.طور.کلي.اين.افراد.شناس��ايي.و.حذف.يارانه.
افراد.پردرآمد.نهايي.شود.

ارس��الن.فتحي.پور،.در.مورد.ح��ذف.يارانه.6.ميليون.

نفر،.اظهار.کرد:.ه��م.در.قانون.بودجه.93.و.هم.بودجه.

94.به.دولت.اختيار.داده.ش��ده.تا.نسبت.به.حذف.يارانه.

افراد.پردرآمد.اقدام.کند..وي.افزود:.اميدواريم.که.دولت.

ب��ا.اس��تفاده.از.ابزاري.ک��ه.در.اختي��ار.دارد.بتواند.افراد.

پردرآمد.را.شناسايي.و.نسبت.به.حذف.يارانه.آنان.اقدام.
کند.و.نبايد.دولت.در.اين.رابطه.کوتاهي.داشته.باشد.

رئيس.کميس��يون.اقتصادي.مجلس.خاطرنشان.کرد:.

قطعًا.دولت.هم.در.تالش.اس��ت.که.به.شناس��ايي.افراد.

پردرآمد.دس��ت.يابد..البته.مي.دانيم.در.جامعه.پزشکان،.

جامعه.مهندس��ين،.هيأت.مديره.بانک.ها.و.شرکت.هاي.

خصوصي.و.دولتي.افرادي.وج��ود.دارند.که.از.حقوق.و.

مزاياي.بيش��تري.برخوردارند.و.نيازي.نيست.که.يارانه.
دريافت.کنند.

.فتحي.پ��ور.با.بيان.اين.که.»شناس��ايي.افراد.پردرآمد.

و.حذف.يارانه.آنها.مي.تواند.در.چرخه.اقتصاد.کش��ور.به.

کار.گرفته.ش��ود«.گفت:.دولت.مي.تواند.تيمي.تش��کيل.

داده.و.طي.دو.يا.س��ه.سال.آينده.به.سقف.حذف.يارانه.

اف��راد.پردرآمد.و.نهايي.کردن.اين.کار.اقدام.کند..وي.با.

تأکيد.بر.اين.ک��ه.»در.اجراي.هدفمندي.يارانه.ها،.هدف.

اقش��ار.آسيب.پذير.بوده.اس��ت«.گفت:.آن.زماني.که.بر.

روي.دهک.ها.کار.مي.کرديم.آن.دهک.ها.وجود.داشت.و.

دولت.هم.امکان.شناس��ايي.آنها.را.داشت.اما.هم.اکنون.

ب��ا.توجه.به.تورم.ايجاد.ش��ده،.با.حق��وق.700.يا.800.

هزار.تومان.بسياري.از.افراد.نمي.توانند.امرار.معاش.کنند.

و.اگ��ر.بخواهند.يک.دفعه.هم.اقدام.کنند.قطعًا.س��خت.
خواهد.بود.

 ایران؛ حذف یارانه های نقدی پردرآمدها تا 3 سال آینده

 بخش خصوصي براي ساخت و ساز انگیزه مي خواهد

 مسكن مهر با ظاهر جوان جزو بافت های فرسوده است

عضو.هيأت.مديره.کانون.سراسري.انبوه.سازان.با.بيان.اينکه.رکود.در.بخش.مسکن.

رو.به.پايان.اس��ت،.گفت:.دولت.بايد.با.ارائه..و.اج��راي.برنامه.ها.و.طرح.هاي.هدف.دار.
انگيزه.بخش.خصوصي.را.براي.ورود.به.ساخت.و.ساز.افزايش.دهد.

ايرج.رهبر،.گفت:.اگرچه.ضواهر.امر.نش��ان.مي.دهد.که.بايد.وضعيت.س��اخت.و.ساز.

بهتر.ش��ود.اما.عواملي.که.واقعًا.نش��ان.دهنده.اين.مسأله.باش��د.هنوز.به.شکل.کاماًل.

جدي.خود.را.نش��ان.نداده.اس��ت..وي.ادامه.داد:.دوران.رکود.مسکن.همواره.2.تا.2.5.

سال.طول.مي.کشد.و.به.نظر.مي.رسد.اين.دوره.در.حال.اتمام.است.و.قطعًا.با.به.پايان.

رس��يدن.دوران.رکود،.دوره.رونق.مجدداً.به.بخش.مس��کن.باز.خواهد.گشت..رهبر.با.

تاکيد.بر.اينکه.گردش.اقتصادي،.قدرت.خريد.متقاضيان.و.تس��هيالت.بانکي.در.آغاز.

دوره.رون��ق.بس��يار.مهم.و.حياتي.اس��ت،.گفت:.به.هر.حال.وضعي��ت.موجود.در.بازار.

مسکن.نشان.مي.دهد.که.دوره.رونق.به.مرور.به.بازار.مسکن.باز.خواهد.گشت.بنابراين.

دول��ت.بايد.طرح.هايي.مثل.پروژه.مس��کن.و.يا.طرح.جايگزين.را.براي.بازار.مس��کن.

تعريف.کند..عضو.هيأت.مديره.کانون.سراسري.انبوه.سازان.در.پاسخ.به.اين.سئوال.که.

آيا.ميزان.س��اخت.و.ساز.کاهش.پيدا.کرده.است،.گفت:.اعتقاد.بنده.اين.است.که.بايد.

دولت.انگيزه.حضور.بخش.خصوصي.براي.ساخت.و.ساز.را.تقويت.کند.و.تا.زماني.که.
بخش.خصوصي.انگيزه.نداشته.باشد.ساخت.و.ساز.رونق.نمي.گيرد.

مشهد.-.ايرنا.-.رييس.دانشکده.معماری.شهرسازی.

دانش��گاه.پيام.نور.مش��هد.گفت.:.مسکن.مهر.با.ظاهر.

جوان.دارای.باطنی.فرس��وده.و.جزو.بافت.های.فرسوده.
شهری.است..

هادی.ايوانی.روز.چهارش��نبه.در.نشس��ت.تخصصی.

مديران.بافت.های.فرس��وده.کالنش��هرهای.کشور.در.

مش��هد.افزود.:.فرس��ودگی.بافت.های.ش��هری.بر.اثر.

ناکارآمدی.در.ساختارهای.کالبدی.اجتماعی،.اقتصادی.
و.سياست.گذاری.های.شهری.ايجاد.می.شود.

وی.ب��ا.بي��ان.اينکه.مس��کن.مهر.پس.از.10.س��ال.

ساخت.فرسوده.می.ش��ود.تصريح.کرد.:.اين.امر.ناشی.

از.سياس��ت.گذاری.ه��ای.ناکارآمد.ش��هری.و.کالبدی.

اس��ت..ايوانی.با.اشاره.به.اينکه.بافت.های.حاشيه.شهر.

و.س��کونتگاه.های.غيررسمی.به.دليل.عوامل.اقتصادی.

ش��کل.گرفته.اند،.گفت.:.طرح.اشتباه.آمايش.سرزمينی.

منجر.به.حاش��يه.راندن.عده.ای.در.کالنش��هرها.شده.

اس��ت..اين.استاد.دانش��گاه.افزود:.طرح.های.بهسازی.

و.نوسازی.زيادی.برای.بافت.های.فرسوده.تدوين.شده.

ولی.در.عمل.آنچه.انجام.می.شود.بازسازی.بافت.های.

فرس��وده.اس��ت.ايوانی.ادامه.داد.:.برای.عملياتی.شدن.

نوس��ازی.بافت.های.فرس��وده.بايد.طرح.های.موجود.

بازنگری.ش��وند..وی.ب��ا.بيان.اينک��ه.بازنگری.در.اين.

طرح.ها.مورد.اس��تقبال.دولت.تدبي��ر.و.اميد.قرارگرفته.

است،.گفت.:.هم.اکنون.مقرر.شده.طرح.نوسازی.بافت.

فرس��وده.اطراف.ح��رم.مطهر.رضوی.بازنگری.ش��ود..

مس��احت.بافت.فرس��وده.شهر.مش��هد.دو.هزار.و.292.

هکتار.می.باشد
1.20هزار.واحد.مس��کونی.مهر.در.57.شهر.خراسان.
رضوی.س��اخته.و.يا.در.دست.ساخت.است.که.تاکنون.
70.هزار.واحد.تحويل.داده.شده.است..سکونتگاه.های.
غيررسمی.يا.حاشيه.شهر.با.گستره.ای.شامل.13.درصد.
از.مساحت.مش��هد،.32درصد.جمعيت.اين.کالنشهر.را.

در.خود.جای.داده.اند.
کالنشهر.مشهد.با.328.کيلومتر.مربع.مساحت.و.سه.
و.ني��م.ميليون.نفر.جمعيت.س��االنه.پذيرای.حدود.25.
ميليون.زائر.است..بيس��ت.و.دومين.نشست.تخصصی.
مدي��ران.بافت.های.فرس��وده.کالنش��هرهای.کش��ور.
با.حض��ور.مديران.14کالنش��هر.در.مش��هد.16.و.17.

ارديبهشت.ماه.در.مشهد.برگزار.شد.
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پنجره.ايرانيان:.کارش��ناس.بازار.مس��کن.ب��ا.بيان.اينکه.

قان��ون.جديد.پيش.فروش.از.بی.بندو.باری.های.معامالت.

پيش.فروش.مسکن.جلو.گيری.می.کند،..گفت:.قانون.بايد.

قدرت.اجرا.داشته.باش��د.و.پيش.از.اين.قانون.هايی.که.در.
حوزه.پيش.خريد.مصوب.می.شد،.در.اجرا.موفق.نبود.

مصطفی.قلی.خسروی.با.اش��اره.به.افتتاح.حساب.امانی.

ب��رای.معامالت.پي��ش.خريد.و.پيش.ف��روش.اظهار.کرد:..

قانون.جديد.پيش.خريد.از.ق��درت.اجرايی.بااليی.برخودار.

اس��ت.و.در.تمام.پروسه.يک.بانک.به.مراحل.خريد،..ساخت.
و.تحويل.نظارت.خواهد.داشت.

وی.ادام��ه.داد:.بی.بند.و.ب��اری.هايی.در.معامالت.پيش.

خري��د.و.پي��ش.فروش.مس��کن.رايج.ش��ده.ک��ه.عده.ای.

يک.واحد.مس��کونی.را.به.چندين.نفر.می.فروش��ند؛.مانند.

پروژه.های.آتی.ش��هر.و.س��حر.و.....ک��ه.کالهبرداری.ها.

اين.چنينی.در.اين.پروژه.ها.اتفاق.افتاد.و.مش��کالت.بسيار.
زيادی.را.به.وجود.آورد.

اين.کارش��ناس.بازار.مسکن.با.بيان.اينکه..اين.پروژه.ها.

قبل.از.ورود.قانون.کد.رهگيری.معامله.شده.اند،.ادامه.داد:.

پس.از.ورود.کد.رهيگيری.اين.دس��ت.از.کالهبرداری.ها.و.

تخلفات.کاهش.يافت.اما.فراگير.نبود.قلی.خسروی.با.اشاره.

به.همکاری.نکردن.سازمان.ثبت.اسناد.برای.اجرای.قانون.

کد.رهگيری.گفت:..در.اجرای.قانون.کد.رهگيری.متاسفانه..

سازمان.ثبت.اسناد.با.مشاوران.امالک.همکاری.نداشتند.و.
اصال.وارد.اين.برنامه.نشد.

وی.اف��زود:.در.دولت.نهم.و.دهم.ما.مجبور.ش��ديم.برای.

اجرای.اين.قانون.از.کد.پس��تی.اس��تفاده.کنيم.در.حالی.که.

قرار.بود.وزارت.اقتصاد.و.دارايی.و.س��ازمان.مربوطه.بدون.

کد.رهگيری..مفاساحس��اب..ماليات��ی.ندهد..اما.از.آنجايی.

که.اي��ن.نهادها.زير.نظر.قوه.مجريه.و.ق��وه.قضايی.بودند.

س��از.خود.را.می.زدند.و.تصور.می.کردند.با.ارائه.اطالعات.

به.مش��اوران.امالک..امنيت.کش��ور.به.خطر.می.افتد.و..به.

اين.نکته.توجه.نداشتند.که.آمار.تخلفات.در.معامالت.پيش.

ف��روش.و.پيش.خريد.ب��ه.دليل.خال.های.قانونی..بس��يار.
باال.است.

قلی.خسروی.ادامه.داد.:اگر.سازمان.ثبت.اسناد.اطالعات.

مورد.نياز.را.در.اختيار.مشاوران.امالک.می.گذاشت.در.مدت.

زمان.کوتاه.تری.می.توانس��تند.متخلفان.را.شناسايی.کنند.

اما.به.هر.دليلی.با..اين.طرح.همکاری.نکردند..اين.در.حالی.

بود.که.ه��دف.از.راه.اندازی.کد.رهگي��ری.افزايش.امنيت.

معامالت.ملکی.بود.و.از.طريق.اين.س��امانه.تمام.اطالعات.
در.سازمان.اطالعات.کشور.ثبت.می.شود.

وی.با.اشاره.به.قوانين.ناموفق.در.حوزه.کنترل.معامالت.

پيش.فروش.مس��کن.گفت:.در.س��ال.88.ثبت.اسنادی.ها..

ب��از.ه��م.در.تصويب.قانون.پيش.ف��روش.دخالت.کردند.و.

مجلس.ه��م.عجوالنه.مصوب.کرد.که.اي��ن.قانون.هم.از.

طريق.ثبت.اس��ناد.اجرا.ش��ود.اما.اجرايی.نشد.چراکه.اصال.
قدرت.اجرايی.نداشت.

اين.کارش��ناس.بازار.مس��کن.ادام��ه.داد:.در.حال.حاضر.

قانون.ديگری.در.دست.اجرا.قرار.دارد.و.قانون.پيش.فروش.

مصوب.شده.قدرت.اجرايی.دارد.چراکه..کسانی.که.سازنده.

هس��تند.در.بانک.مسکن.حس��اب.امانی.افتتاح.می.کنند.و.

پيش.خريدار.هم.در.بانک.بايد.هزينه.را.به.حس��اب.افتتاح.

شده.واريز.کند.و.تمام.پروسه.زير.نظر.بانک.انجام.می.شود..

اما.اگر.سازنده.نتواند.به.تعهدات.خود.پايبند.باشد.خود.بانک.

س��اخت.و.س��از.را.ادامه.می.دهد.و.پي��ش.خريدار.هم.مال.

باخته.نمی.شود..وی.تاکيد.کرد.:.دولت.به.دنبال.اين.است.

که.با.همکاری.سازمان.نقش��ه.برداری.جانمايی.و.کروکی.
ملک.خريداری.شده.هم.در.مباهينامه.ها.رسم.شود.

 جلوگیری از بی بند و باری معامالت پیش فروش

 لیزینگ مسكن خوش درآمدها را صاحب خانه می كند
کارش��ناس.ارشد.اقتصاد.مسکن.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.اگرچه.تسهيالت.
ليزينگی.مس��کن.بيشتر.به.اقشار.با.درآمد.باال.برای.خانه.دارشدن.کمک.می.کند.ولی.

همين.ميزان.کم.هم.می.تواند.يکی.از.راه.های.خروج.بازار.مسکن.از.رکود.باشد.
عل��ی.قائدی.در.خصوص.خدمات.ليزينگ.مس��کن.گفت:.بس��ته.خروج.از.رکود.با.
هم��کاری.وزارت.های.راه.و.شهرس��ازی.و.امور.اقتص��ادی.و.دارايی.در.حال.طراحی.
اس��ت.که.در.ماده.14.اين.آيين.نامه،.استفاده.از.خدمات.ليزينگ.مسکن.برای.خروج.
بازار.مس��کن.از.رکود.پيش.بينی.شده.اس��ت..کارشناس.ارشد.اقتصاد.مسکن.معاونت.
امور.مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.بيان.اينکه.ليزينگ.مسکن.معموال.
برای.خانه.دار.ش��دن.گروه.های.با.درآمد.باال.می.تواند.کارس��از.باشد،.ادامه.داد:.با.اين.
حال.همين.که.عده.ای.وارد.بازار.خريد.و.فروش.مس��کن.ش��وند،.می.تواند.به.خروج.
از.رک��ود.فعل��ی.اين.بخش.کمک.کند..وی.ضمانت.خ��روج.از.رکود.صنايع.مرتبط.با.
بخش.مسکن.)مانند.توليد.سيمان.و.ساير.مصالح.ساختمانی(.را.در.گروی.خروج.بازار.
مس��کن.از.رکود.دانس��ت.و.گفت:.اگرچه.درصد.س��ود.خريد.ليزينگی.مسکن.از.سود.
تس��هيالت.بانکی.چند.درصد.باالتر.اس��ت.اما.جذابيت.های.ليزينگ.ش��امل.پوشش.
بيش��تر.قيمت.مس��کن.تا.50.درصد.قيمت.واحد.مسکونی،.اقساط.بلندمدت.تر.نسبت.

به.وام.های.بانکی.و.حذف.برخی.محدوديت.های.نظام.بانکی.در.بخش.ش��رکت.های.

ليزينگی.است..اين.تحليلگر.بازار.مسکن.با.بيان.اينکه.شرکت.های.ليزينگی.فعلی.که.

مجوزه��ای.الزم.از.بانک.مرکزی.را.اخذ.کرده.ان��د.توانايی.فعاليت.در.بخش.ليزينگ.

مس��کن.را.هم.دارند.به.پايگاه.خبری.گفت:.ش��رکت.های.ليزينگ��ی.به.عنوان.حلقه.

واس��طه.توليدکننده.و.انبوه.ساز.مسکن.از.يک.سو.و.خريدار.و.مصرف.کننده.از.سويی.

ديگ��ر.عم��ل.کرده.و.می.توانند.به.صورت.خريد.نقدی.واحد.مس��کونی.از.س��ازنده.و.

فروش.اقس��اطی.به.خريدار.يا.به.صورت.خريد.اقساطی.از.سازنده.و.فروش.اقساطی.
به.خريدار،.واحدهای.مسکونی.را.در.اختيار.مردم.بگذارند..

وی.درب��اره.مي��زان.توانايی.ش��رکت.های.ليزينگی.در.پرداخت.تس��هيالت.خريد.

مس��کن.و.تعداد.وام.ه��ای.پرداختی.گف��ت:.از.آنجايی.که.هيچ.تجرب��ه.ای.در.زمينه.

ليزينگ.مسکن.وجود.ندارد،.نمی.توان.بررسی.کرد.که.شرکت.های.فعلی.تا.چه.ميزان.

می.توانند.وام.خريد.مس��کن.به.مش��تريان.خود.بدهند.اما.از.آنجايی.که.خريد.مسکن.

از.خريد.خودرو.به.س��رمايه.گذاری.بيشتری.نياز.دارد.طبعا.شرکت.های.ليزينگی.فعلی.

می.توانند.وام.های.خريد.مس��کن.کمتری.نس��بت.به.تعداد.وام.ه��ای.خريد.خودرو.به.
مشتريان.پرداخت.کنند..
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 برنامه دولت براي مسكن اجاره اي 

آمارهاي.رس��مي.نشان.مي.دهد.که.ميانگين.قيمت.

مس��کن.در.تهران،.زمس��تان.سال.گذش��ته.نسبت.به.

زمس��تان.92.افزايش.13.درص��دي.را.تجربه.کرده.و.

همچنين.اجاره.بهاي.مس��کن.در.اين.مدت.15.درصد.
افزايش.يافته.است..

اين.آمارها.اگرچه.نش��ان.از.رش��د.قيمت.مسکن.در.

پايتخ��ت.دارد،.اما.رش��د.قيمت.اندکي.کمت��ر.از.نرخ.

تورم.بوده.اس��ت..به.گزارش.پنجره.ايرانيان،.براساس.

گزارش.مرکز.آمار.ايران.در.زمس��تان.س��ال.گذش��ته،.

متوسط.قيمت.فروش.هر.متر.مربع.زيربنای.مسکونی.

معامل��ه.ش��ده.از.طري��ق.بنگاه.های.معام��الت.ملکی.

در.ش��هر.ته��ران.4.ميليون.و.132.ه��زار.تومان.بوده.

اس��ت.که.نس��بت.به.فصل.پاييز.3.2.درصد.و.نسبت.

به.فصل.مش��ابه.س��ال.قبل.13.درصد.افزايش.داشته.

است..همچنين.تعداد.معامالت.فروش.مسکن.در.شهر.

تهران.نس��بت.به.فصل.قبل.20.7.درصد.و.نس��بت.به.
فصل.مشابه.سال.قبل.4.9.درصد.افزايش.داشته.است.
حداقل.قيمت.معامله.شده.مسکن.در.تهران.به.ازاي.
هر.متر.651.هزار.تومان.بوده.که.در.منطقه.12.تهران.

انجام.شده.است..
حداکث��ر.قيمت.مس��کن.در.تهران.نيز.که.زمس��تان.
س��ال.گذش��ته.مورد.معامل��ه.قرار.گرفته.ب��ه.ازاي.هر.
مت��ر.24.ميلي��ون.و.175.هزار.توم��ان.و.در.منطقه.2.
بوده.اس��ت..طبق.گزارش.مرکز.آمار،.از.کل.معامالت.
انجام.ش��ده.برای.فروش.زيربنای.مسکونی.در.مناطق.
22.گانه.ش��هرداری.تهران،.منطق��ه.5.با.12.6.درصد،.
دارای.بيشترين.سهم.و.منطقه.23.با.0.8.درصد.دارای.

کمترين.سهم.است.
کاهش معامالت زمین کلنگي

آمارهاي.مرکز.آمار.نش��ان.مي.دهد.که.در.زمس��تان.

سال.گذشته.متوسط.قيمت.فروش.هر.متر.مربع.زمين.

يا.زمين.ساختمان.های.مسکونی.کلنگی.معامله.شده.از.

طريق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.در.ش��هر.تهران.طي.

زمستان.س��ال.گذش��ته.4.ميليون.و.415.هزار.تومان.

بوده.است.که.نسبت.به.فصل.قبل.0.1.درصد.و.نسبت.

به.فصل.مش��ابه.س��ال.قبل.4.درصد،.افزايش.داشته.

اس��ت..همچنين.تعداد.اين.معامالت.نس��بت.به.فصل.

قبل.19.درصد.افزايش.و.نس��بت.به.فصل.مشابه.سال.

قب��ل.1.درصد.کاهش.داش��ته.اس��ت..تغييرات.قيمت.

فروش.در.هر.متر.مربع.زمين.يا.زمين.س��اختمان.های.

مس��کونی.کلنگی.در.معامالت.انجام.شده.بين.حداقل.

يک.ميليون.تومان.در.منطقه.20.و.حداکثر.24.ميليون.
و.868.هزار.تومان.در.منطقه.يک.بوده.است..

همچنين.از.کل.معامالت.انجام.ش��ده.برای.فروش.

زمي��ن.يا.زمين.س��اختمان.های.مس��کونی.کلنگی.در.

مناط��ق.22.گانه.ش��هرداری.تهران.منطق��ه.8.با.9.3.

درصد،.دارای.بيش��ترين.س��هم.و.منطق��ه.21.با.0.5.
درصد،.دارای.کمترين.سهم.می.باشند.

افزایش 15 درصدي اجاره مسکن
طبق.اع��الم.مرکز.آمار.ايران،..در.زمس��تان.س��ال.
گذشته.متوسط.مبلغ.اجاره.ماهانه.به.عالوه.سه.درصد.

وديع��ه.پرداخت��ی.برای.اجاره.يک.مت��ر.مربع.زيربنای.

مس��کونی.معامله.ش��ده.از.طريق.بنگاه.های.معامالت.

ملکی.در.ش��هر.تهران.18.هزار.و.95.تومان.بوده.است.

که.نس��بت.به.فصل.قبل.5.درصد.کاهش.و.نسبت.به.

فصل.مش��ابه.س��ال.قبل.15.1.درصد.افزايش.داشته.

اس��ت..همچنين.تعداد.معامالت.اجاره.نسبت.به.فصل.

پاييز.9.6.درصد.و.نس��بت.به.زمستان.سال.92.معادل.
8.9.درصد.افزايش.داشته.است.

تغيي��رات.مبلغ.اج��اره.ماهانه.به.عالوه.س��ه.درصد.

پرداخت��ی.برای.هر.مت��ر.مربع.زيربنای.مس��کونی.در.

معامالت.انجام.شده.بين.حداقل.2.هزار.و.222.تومان.

در.منطق��ه.20.و.حداکث��ر.93.ه��زار.و.143.تومان.در.

منطقه.2.بوده.اس��ت..همچنين.از.کل.معامالت.اجاره.

زيربنای.مسکونی.در.مناطق.22گانه.شهرداری.تهران،.

منطقه.5.با.13.2.درصد.دارای.بيشترين.سهم.و.منطقه.
22.با.1.4.درصد،.دارای.کمترين.سهم.بوده.است.

معاون.امور.مس��کن.و.س��اختمان.با.بيان.اينکه.مسکن.اجتماعی.»از.َدم.اجاره.ای«.

برای.دهک.يک.جامعه.اجرا.می.شود،.به.تسنيم.گفت:.تأمين.مسکن.برای.دهک.يک.

جامعه.يک.کار.مهندس��ی.نبوده.بلکه.يک.کار.علوم.اجتماعی.است..حامد.مظاهريان.

اظه��ار.کرد:..در.مس��کن.اجتماعی.7.ت��ا.9.برنامه.داريم،.يک��ی.از.برنامه.ها.پرداخت.

کمک.هزينه.اجاره.برای.دهک.يک.اس��ت،.يعنی.کس��ی.که.سرپرست.خانوار.بوده.يا.
فرزند.معلول.دارد.

وی.با.بيان.»نبايد.به.اين.افراد.يک.واحد.مسکن.بدهيم.چون.نظام.اجتماعی.به.هم.

می.خورد«.تصريح.کرد:..بنابراين.برنامه.ما.به.نحوی.اس��ت.که.75.تا.80.درصد.اجاره.

يک.واحد.مس��کونی.را.دولت.برای.دهک.های.يک.جامعه.پرداخت.کند..وی.با.ابراز.

اينکه.اصواًل.افرادی.که.در.دهک.يک.قرار.دارند.توانايی.پرداخت.اجاره.بها.را.ندارند،.

بيان.کرد:.اين.قبيل.افراد.در.حاشيه.شهر.زندگی.می.کنند.و.بهترين.راه.اين.است.که.

برای.مدتی.بار.اجاره.را.از.دوش.اينها.برداريم..معاون.وزير.راه.و.شهرسازی.با.اعالم.

اينکه.دخالت.برای.اين.دهک.نرم.افزاری.اس��ت.تا.سخت.افزاری،.ادامه.داد:.اين.يک.

کار.مهندس��ی.نيس��ت.و.يک.کار.علوم.اجتماعی.اس��ت.و.به.همين.دليل.ما.به.سمت.

وزارت.رفاه.رفتيم..برای.گروه.باالتر.مانند.دهک.4.مس��کن.حمايتی.اجرا.می.ش��ود.و.
ممکن.است.به.اينها.زمين.داده.شود.تا.خودشان.مسکن.را.بسازند.

 حركت زمستاني قیمت مسكن پایتخت در مرز تورم
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 مختصات اولین نورافكن ال.ای.دی را بشناسید 

 استفاده از انرژی ها نو در كشور نهادینه شود 

نام.و.مشخصات.فنی.اولين.نورافکن.ال.ای.دی.منطبق.با.

مشخصات.فنی.استاندارد.در.سايت.سابا.درج.شد..به.گزارش.

دفتر.روابط.عمومی.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.ايران،..اولين.

نورافکن.90.وات.ال.ای.دی.پس.از.بررس��ی.مدارک.و.نتايج.

آزمون.در.آزمايشگاه.های.معتبر.،.موفق.به.کسب.امتياز.کافی.

جهت.درج.در.وندورليست.نورافکن.های.ال.ای.دی.شد..بدين.

ترتيب.امکان.بهره.برداری.از.فهرس��ت.نورافکن.های.ال.ای.
دی.ني��ز.مانند.فهرس��ت.چراغ.های.خيابانی.و.دو.فهرس��ت.
مربوط.به.روش��نايی.فضاهای.داخلی.فراهم.شد..مشخصات.
فنی.اس��تاندارد.،.در.سال.1391.توس��ط.کارگروه.ال.ای.دی.
س��ابا.تدوين.و.با.همکاری.س��ازمان.ملی.استاندارد.،.در.سال.
1392.ب��ه.ص��ورت.پنج.اس��تاندارد.ملی.به.ش��ماره.14878.

ابالغ.ش��دده.اس��ت..عالقه.مندان.و.توليدکنندگان.می.توانند.

جهت.مشاهدۀ.فهرست.کامل.و.مشخصات.فنی.محصوالت.،.

نحوۀ.ارزياب��ی.مدارک.جهت.ورود.به.فهرس��ت.مزبور.و.نيز.

کسب.اطالعات.درخصوص.اين.استانداردها.به.پايگاه.دانش.

روشنايی.در.سايت.سازمان.بهره.وری.انرژی.ايران.به.آدرس.
www.saba.org.ir.مراجعه.کنند..

رئيس.دانش��گاه.سيستان.و.بلوچس��تان.با.اشاره.به.اينکه.اين.دانش��گاه.از.ظرفيت.های.باال.

و.قابل.توجهی.برای.توليد.انرژی.های.نو.برخوردار.اس��ت.،.گفت:.بايد.به.فکر.اس��تفاده.از.اين.

ظرفيت.ها.و.جايگزين.کردن.تدريجی.آنها.به.جای.منابع.انرژی.فعلی.باشيم..عليرضا.بندانی.در.

بيستمين.کنفرانس.ملی.ش��بکه.های.توزيع.نيرو.و.برق.در.زاهدان.افزود:.خاطرنشان.کرد:.بايد.

با.فرهنگ.س��ازی.و.تش��ويق.الزم.،.مردم.را.به.سمت.استفاده.از.انرژی.ها.نو.مانند.سيستم.های.

خورشيدی.برای.تامين.برق.مورد.نياز.خود.ترغيب.کنيم..رئيس.دانشگاه.سيستان.و.بلوچستان.

خاطرنش��ان.کرد:.اين.اس��تان.با.داشتن.دانشگاه.های.بزرگ.و.ش��اخص.می.تواند.در.طرح.های.
مربوط.به.توسعه.نيروگاه.های.تجديدپذير.فعاليت.و.مشارکت.پررنگی.داشته.باشد..

 توربین بادی و خورشیدی شب های زاهدان را روشن كرد
المپ.ه��ای.ال.ای.دی.ب��ا.اس��تفاده.از.ژنراتوره��ا.ي��ا.
توربين.های.کوچک.بادی.و.خورشيدی.برای.نخستين.بار.
در.کش��ور.در.خيابان.دانش��گاه.زاهدان.نصب.شد.و.از.اين.
پس.روش��نايی.خيابان.های.اين.شهر.در.شب.ها.با.استفاده.
از.انرژی.ه��ای.تجديدپذي��ر.تامين.می.ش��ود..عضو.هيات.
رييس��ه.انجمن.علمی.انرژی.ب��ادی.ايران.و.مجری.طرح.
نيروگاه.های.بادی.خورشيدی.سيستان.و.بلوچستان.گفت:.
75.دس��تگاه.سيستم.روشنايی.ال.ای.دی.هيبريد.)بادی.و.
خورشيدی(.برای.نخستين.بار.در.خيابان.دانشگاه.زاهدان.
طراحی.و.نصب.ش��د.غالمرضا.س��رگلزايی.با.بيان.اينکه.
سيستان.و.بلوچستان.ظرفيت.های.مختلف.و.فراوانی.برای.
تولي��د.انواع.انرژی.پاک.دارد.،.اف��زود:.عمليات.اجرای.اين.
پروژه.از.سال.80.آغاز.شد.و.اکنون.به.مرحله.اجرا.در.آمد..
وی.بيان.کرد:.بر.اين.اساس.تصميم.گرفته.شد.که.در.هر.
پايه.-تير.برق.نصب.شده.در.وسط.بلوار-.به.جای.استفاده.
از.چهار.عدد.المپ.روش��نايی.400.وات.بخار.س��ديم.پر.
قدرت.و.پرمصرف.از.چهار.عدد.کالهک.ال.ای.دی.100.
واتی.استفاده.شود..وی.ادامه.داد:.در.همين.زمينه.مهندسان.
شرکت.برق.سيستان.و.بلوچستان.با.مطالعه.دقيق.و.بررسی.
همه.جوانب.پخش.نور.به.اين.نتيجه.رس��يدند.که.با.چهار.
کاله��ک.ال.ای.دی.100.واتی.با.اس��تفاده.از.انرژی.های.
نو.می.توان.مقدار.نور.بس��يار.کافی.ب��رای.تردد.مردم.اين.
ش��هر.را.فراهم.کرد..وی.تصريح.کرد:.برای.تامين.انرژی.
پاک.چهار.المپ.ذکر.ش��ده.يک.توربين.400.وات.بادی.
شش.پره.با.دارا.بودن.يک.ژنراتور.بسيار.مدرن.و.پيشرفته.
کوچک.از.نوع.مغناطيس��م.دائم.و.پيش��برنده).بدون.گير.
بوکس(.اس��تفاده.و.نصب.ش��ده.است..عضو.هيات.رييسه.
انجم��ن.علمی.انرژی.بادی.اي��ران.ادامه.داد:.ُدم.متحرک.
از.مهمترين.ويژگی.های.منحصر.به.فرد.اين.سيستم.است.
که.می.تواند.مس��يريابی.و.پيداکردن.هميشگی.جهت.باد.

غالب.را.انجام.دهد..س��رگلزايی.اظهار.کرد:.دراين.سيستم.

عالوه.بر.توربين.بادی.دو.عدد.پانل.خورشيدی.150.وات.

از.نوع.منوکريس��تال.فتوولتائيک.استفاده.شده.که.ترکيب.

توربي��ن.بادی.و.پانل.خورش��يدی.دو.باطری.200.آمپر.را.

در.روز.و.ش��ب.شارژ.می.کنند.و.با.سيستم.کامال.هوشمند.

پيش��رفته.خود.در.زمان.تاريکی.هوا.به.صورت.اتوماتيک.

کالهک.ال.ای.دی.را.روی.مدار.آورده.و.روشنايی.خيابان.

را.تامين.می.کند...وی.گفت:.اين.سيستم.در.هيچ.نقطه.از.

ايران.به.صورت.بادی.و.خورش��يدی.استفاده.نشده.و.برای.

نخس��تين.بار.در.سيستان.و.بلوچستان.توسط.کارشناسان.

ارشد.برق.استان.طراحی.و.در.زاهدان.با.تعداد.75.دستگاه.

در.بلوار.دانش��گاه.اين.شهر.به.صورت.آزمايشی.شروع.به.

کار.کرده.اس��ت..وی.ادام��ه.داد:.از.مهمترين.ويژگی.های.

اين.سيس��تم.داش��تن.مغناطيسم.دائم.،.ش��ش.پره.بودن.،.

تحمل.80.درجه.دمای.محيط.،.کارکردن.با.بادهای.150.تا.

160.کيلومتر.بر.ساعت.،.سيستم.سوالر.مخصوص.منطقه.،.

برخورداری.از.راندمان.باالی.17.و.نيم.درصد.س��لولهای.

خورشيدی.فتوولتائيک.،.باطری.های.مخصوص.سيستم.با.

200.آمپر.س��اعت.بدون.نياز.به.تعمي��رات.و.نگهداری.و.

سازگار.با.محيط.زيست.است..وی.هزينه.تمام.شده.هريک.

از.س��کوهای.خورش��يدی.و.بادی.را.کمتر.از.100ميليون.

ريال.ذکر.ک��رد.و.گفت:.اين.س��کوها.در.زاهدان.طراحی.

ش��ده.و.قدرت.تحمل.ش��ديدترين.بادهای.موجود.منطقه.

را.دارد.به.طوری.که.سيس��تم.با.وزش.باد.شديد.نيز.دچار.

مش��کل.نخواهد.شد..طرح.بهره.گيری.از.انرژی.های.باد.و.

خورشيد.برای.روشنايی.معابر.زاهدان.همزمان.با.بيستمين.

کنفرانس.ملی.ش��بکه.های.توزيع.نيرو.و.برق.در.اين.شهر.
راه.اندازی.شد..
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 برق خورشیدی جهان انرژی را دگرگون می كند
حقايق.موجود.درباره.صنعت.برق.خورش��يدی.نش��ان.
دهن��ده.اهميت.اين.صنع��ت.در.جهان.امروز.اس��ت.که.
برخی.از.مهمترين.آنها.را.به.ش��کل.زير.می.توان.دس��ته.
بن��دی.کرد:.برق.خورش��يدی.می.تواند.ب��ه.اندازه.صنعت.
ش��يل.بر.بخش.انرژی.جهان.تاثير.بگذارد،.در.بسياری.از.
اقتصادهای.بزرگ.،.توان.رقابت.برق.خورشيدی.در.زمينه.
هزينه.ها.افزايش.يافته.است،.طی.دهه.گذشته.هزينه.های.
صنعت.برق.خورش��يدی.80.درصد.کاهش.يافته.اس��ت،.
تغيير.سياس��ت.های.چين.ارزش.س��هام.اي��ن.صنعت.را.
افزايش.می.دهد.و.س��رانجام.اينکه.ش��اخص.جهانی.اين.
صنعت.امس��ال.40.درصد.رش��د.کرده.است..به.گزارش.
خبرگ��زاری.رويت��رز.،.انجمن.انرژی.های.نوش��ونده.ژاپن.
)JREF(.اعالم.کرد:.در.آينده.نزديک.برق.خورش��يدی.

در.ژاپن.س��ودآور.خواهد.ش��د.و.ديگر.نيازی.به.پرداخت.

يارانه.ه��ای.دولتی.نخواهد.بود..با.اين.اتفاق.،.ژاپن.آخرين.

عض��و.گروه.اقتصادهای.برت��ر.)G7(.خواهد.بود.که.اين.

صنعت.در.آنها.به.موفقيت.اقتصادی.دس��ت.يافته.اس��ت..

ژاپن.هم.اکنون.يکی.از.4.بازار.بزرگ.پنل.های.خورشيدی.

جهان.اس��ت.و.در.آينده.تعداد.زيادی.نيروگاه.خورشيدی.

در.اين.کشور.راه.اندازی.خواهد.شد.که.نيروگاه.شهر.کاتو.

و.مزرعه.خورش��يدی.1.1.ميليارد.دالری.در.اوکاياما.)هر.

دو.در.غ��رب.اوزاکا(.از.آن.جمل��ه.هس��تند..ژاپن.يک.به.

يک.چراغ.های.نيروگاه.های.بزرگ.نفت.سوزی.را.که.اين.

کشور.را.وارد.حلقه.اقتصادهای.صنعتی.برتر.جهان.کرده.
بودند.،.خاموش.می.کند..

ب��ا.توجه.ب��ه.کاهش.تولي��د.برق.هس��ته.ای.ژاپن.پس.

از.فاجع��ه.فوکوش��يما.و.رک��ود.اين.صنعت.،.ن��ام.انرژی.

خورشيدی.به.عنوان.جايگزين.مطرح.شده.است..توماس.

کابرگ��ر.رئيس.هيئت.مدي��ره.JREF در.اين.باره.گفت:.

صنعت.برق.خورش��يدی.در.ژاپن.به.بلوغ.رس��يده.است.و.

به.زودی.جايگزين.واردات.اورانيوم.و.سوخت.های.فسيلی.

خواهد.ش��د..او.با.اش��اره.به.وجود.10.شرکت.که.از.دهه.

1950.ميالدی.به.ص��ورت.منطقه.ای.انحصار.توليد.برق.

در.ژاپن.را.در.اختيار.دارند.،.افزود:.شرکت.های.توليدکننده.

ب��رق.ژاپن.که.تالش.می.کنند.از.نيروگاه.های.هس��ته.ای.

و.س��وخت.فس��يلی.خود.حفاظت.کنند.،.تنه��ا.می.توانند.

پيش��رفت.صنعت.برق.خورشيدی.را.به.تاخير.بيندازند.اما.
آن.را.متوقف.نمی.کنند..

ژاپ��ن.قص��د.دارد.تع��دادی.از.نيروگاه.های.نفت.س��وز.

پرهزين��ه.و.آل��وده.کننده.خ��ود.با.ظرفي��ت.تقريبی.2.4.

گيگاوات.را.تا.مارس.سال.آينده.تعطيل.کند.و.به.استفاده.

از.س��وخت.های.جايگزي��ن.رو.آورد..پ��س.از.وقوع.زمين.

لرزه.و.س��ونامی.س��ال.2011.که.به.يک.فاجعه.اتمی.در.

فوکوشيما.منجر.ش��د.،.ژاپن.فعاليت.43.رآکتور.هسته.ای.

خ��ود.را.متوقف.ک��رد..از.آن.زمان.،.ظرفي��ت.انرژی.های.

نوش��ونده.اين.کشور.س��ه.برابر.ش��ده.و.به.25.گيگاوات.

رس��يده.است.که.س��هم.برق.خورش��يدی.از.آن.بيش.از.

80.درصد.اس��ت..بر.اس��اس.آمارهای.دولتی.،.صنعتی.و.

گروه.های.مص��رف.کننده.،.برقرار.ش��دن.موازنه.هزينه-.

درآمد.بخش.انرژی.خورش��يدی.در.ژاپن.به.اين.معناست.

ک��ه.اين.فناوری.در.7.کش��ور.صنعت��ی.G7.و.14.عضو.

گروه.G20.از.نظر.اقتصادی.به.موفقيت.رس��يده.اس��ت..

تحليلگرانی.که.رش��د.صنعت.برق.خورشيدی.را.با.رونق.

ش��يل.اويل.مقايسه.می.کنند.،.می.گويند:.کاهش.چشمگير.

قيمت.س��لول.های.فتوولتائيک.و.پيشرفت.فناوری.توليد.

برق.بيش��تر.از.نور.خورش��يد.،.رونق.جهانی.اين.صنعت.را.

تشديد.کرده.است..شرکت.مشاوره.ای.وود.مک.کنزی.که.

در.حوزه.نفت.و.گاز.فعال.اس��ت.،.می.گويد:.همانگونه.که.

اس��تخراج.نفت.شيل.موجب.تحول.در.صنعت.نفت.و.گاز.

ش��د.،.هيچ.فناوری.ديگری.مانند.صنعت.برق.خورشيدی.

نتوانسته.بازار.جهانی.برق.را.تحت.تاثير.قرار.دهد..شرکت.

اکس��ون.موبيل.نيز.اعالم.کرد:.انتظار.می.رود.که.ظرفيت.

توليد.برق.خورشيدی.بين.سال.های.2010.تا.2040.بيش.

از.20.برابر.افزايش.يابد..س��رمايه.گذاران.بازارهای.سهام.

نيز.به.مزيت.های.اين.صنعت.پی.برده.اند..شاخص.جهانی.

اي��ن.صنعت.که.در.پ��ی.بحران.مالی.س��ال.های.2008.

و.2009.دچار.رکود.ش��ده.بود.،.امس��ال.40.درصد.رش��د.

را.تجرب��ه.ک��رده.و.کاالهايی.همچون.س��نگ.آهن.،.گاز.
طبيعی.،.مس.و.زغال.سنگ.را.پشت.سر.گذاشته.است..

بر.اس��اس.اع��الم.موسس��ه.فرونهوفر.آلم��ان.،.با.آغاز.

توليد.انبوه.پنل.های.خورش��يدی.،.چين.طی.دهه.گذشته.

هزينه.های.توليد.برق.خورش��يدی.را.تا.80.درصد.کاهش.

داده.اس��ت..در.ژاپن.،.هزينه.های.توليد.برق.خورش��يدی.

خانگی.از.س��ال.2010.تاکنون.بيش.از.50.درصد.کاهش.

يافته.و.به.کمتر.از.30.ين.)25.س��نت(.برای.هر.کيلووات.
ساعت.رسيده.است..

صنعت.انرژی.خورش��يدی.در.اروپا.و.آمريکای.شمالی.

نيز.به.خوبی.جايگير.ش��ده.اس��ت.اما.انتظار.می.رود.رونق.

اصلی.در.آس��يا.اتفاق.بيفتد..سياس��ت.های.جديد.چين.در.

زمين��ه.مقابله.ب��ا.آلودگی.هوا.تغيي��رات.بزرگی.را.در.پی.

خواهد.داش��ت..به.دليل.اين.سياس��ت.ها.،.پکن.به.دنبال.
جايگزين.هايی.برای.زغال.سنگ.است..

حدود.2/3.از.مصرف.انرژی.چين.مربوط.به.زغال.سنگ.

است..در.سال.2014.ظرفيت.توليد.برق.خورشيدی.چين.

مع��ادل.26.52.گيگاوات.ب��ود..اين.رقم.کمتر.از.2.درصد.

ظرفيت.کل.توليد.برق.اين.کش��ور.يعنی.1360.گيگاوات.

اس��ت؛.با.اين.حال.،.دولت.پکن.قصد.دارد.در.سال.2015.

به.ميزان.17.8.گيگاوات.به.ظرفيت.برق.خورشيدی.خود.

اضافه.کند..اين.کش��ور.همچنين.می.خواهد.اين.رقم.را.تا.

سال.2020.به.سطح.100.گيگاوات.افزايش.دهد..کشور.

هند.نيز.با.توجه.به.برخورداری.از.مناطق.آفتابی.می.تواند.

از.رونق.صنعت.برق.خورش��يدی.بهره.ببرد..با.وجود.اين.

رونق.،.کارشناسان.معتقدند.که.سلطه.سوخت.های.فسيلی.

ب��ر.بازار.جهانی.توليد.برق.به.اي��ن.زودی.از.بين.نخواهد.

رفت؛.ش��رکت.اکسون.موبيل.در.اين.باره.می.گويد:.برای.

روزهاي��ی.ک��ه.آفتاب.نم��ی.تابد.و.بادی.نم��ی.وزد.،.بايد.

ظرفيت.تولي��د.اضافی.مثل.نيروگاه.های.گازس��وز.ايجاد.
شود.تا.از.نيروگاه.های.بادی.و.خورشيدی.حمايت.کند.



92
ره.

م�ا
.ش

.13
94

داد.
خر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

58

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ

  مصرف 32 درصد برق كشور در بخش خانگی

 مصرف انرژی در ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی است

 تغییر مدیریتی در سازمان انرژی های نو ایران

در.حدود..1/3.برق.توليدی.کش��ور.در.بخش.خانگی.و.

غير.مولد.مصرف.می.شود.همچنين.آمارها.نشان.می.دهد.

که.تنها.با.ورود.وس��ايل.سرمايش��ی.به.مدار.مصرف.،.به.

ناگاه.حدود.16.هزار.مگاوات.بار.مصرفی.جديد.به.شبکه.

برق.تحميل.می.شود..آمارها.حاکی.از.آن.است.که.درحال.

حاضر.بيش.از.32.درصد.از.برق.کشور.در.بخش.خانگی.
مصرف.می.شود..

همچني��ن.گزارش.ها.حاکی.از.آن.اس��ت.که.درفصل.

پيک.تابس��تان.فاصله.مصرف.با.زمس��تان.به.حدود.16.

هزار.مگاوات.می.رس��د.که.اين.درنوع.خود.ضرورت.تغيير.

رفتار.مصرفی.مشترکان.را.بيش.از.گذشته.نشان.می.دهد.

چرا.که.رفتار.مصرفی.اين.دس��ته.از.مشترکان.به.ويژه.در.

ساعت.های.پيک.در.افزايش.يا.کاهش.سرمايه.گذاری.ها.

برای.توسعه.صنعت.برق.نقش.موثری.دارد..ازاين.رو.بايد.

با.يک.هدف.گذاری.درس��ت.،.نسبت.به.کاهش.مصرف.،.
فرهنگ.سازی.و.پيک.سايی.اقدام.کرد.

بهره.گيری.از.رس��انه.ها.ب��رای.تاثيرگ��ذاری.در.رفتار.

مخاطب��ان.مدتهاس��ت.ک��ه.در.تمام.نقاط.دنيا.اس��تفاده.

می.ش��ود..کمپانی.های.بزرگ.ب��رای.فروش.محصوالت.

خود.از.آن.بهره.می.جويند.و.دولت.ها.به.دنبال.تاثيرگذاری.

در.رفتار.مخاطبان.ب��ر.می.آيند..اما.موضوعی.که.همواره.

از.آن.توسط.ش��رکت.ها.و.توليدکنندگان.استفاده.شده.و.

در.خصوص.آن.تحقيق.و.بررس��ی.شده.است.،.چگونگی.

تاثيرگذاری.برنامه.های.تدوين.ش��ده.و.منتش��ر.ش��ده.از.

طريق.رس��انه.ها.بر.روی.رفتار.مردم.است..اين.رفتار.که.

در.ص��ورت.تکرار.به.عادت.و.س��پس.به.فرهنگ.تبديل.

می.شود.،.همان.هدفی.اس��ت.که.متخصصان.ارتباطات.،.

روان.شناس��ی.،.علوم.اجتماعی.و.تبليغ��ات.به.دنبال.آن.
هستند.

درهمي��ن.خصوص.به.منظ��ور.تاثيرگ��ذاری.در.رفتار.

مصرفی.مش��ترکان.برق.،.صنعت.برق.سال.هاست.که.با.

همکاری.رس��انه.ها.،.اقداماتی.گس��ترده.انجام.داده.است..

امسال.نيز.در.آستانه.فرا.رسيدن.فصل.پيک.مصرف.برق.،.

برنامه.ای.با.مشارکت.شرکت.توانير.از.شبکه.دو.سيما.در.

حال.پخش.اس��ت.،.که.هدف.اصلی.آن.فرهنگ.س��ازی.

از.طري��ق.جذب.مخاطبان.در.قالب.بخش.هايی.ش��اد.و.

ج��ذاب.دارد..اين.اقدام.راهکاری.برای.جذب.ايده.های.نو.

و.بهره.گيری.از.نظرات.خود.مصرف.کنندگان.و.مشترکان.

برق.ب��رای.چگونگی.فرهنگ.س��ازی.و.بهينه.س��ازی.
مصرف.اين.انرژی.پاک.است.

معاون.عمليات.ش��رکت.ملی.گاز.ايران.با.بيان.آنکه.متاس��فانه.،.مصرف.انرژی.در.ايران.

3.3.برابر.متوس��ط.جهانی.و.هفت.برابر.کش��ور.ژاپن.اس��ت.،.گفت:.در.صورت.ادامه.روند.

فعلی.،.در.سال.های.آينده.گاز.توليدی.کشور.حتی.برای.بخش.های.تجاری.و.خانگی.نيز.

کافی.نخواهد.بود..عبدالحسين.ثمری.در.سومين.همايش.توليد.پايدار.گاز.،.اظهار.داشت:.

ايران.با.مصرف.163.ميليارد.مترمکعب.،.از.نظر.مصرف.گاز.نيز.در.رده.س��وم.جهان.قرار.

دارد..وی.با.بيان.آنکه.متاسفانه.،.مصرف.انرژی.در.ايران.3.3.برابر.متوسط.جهانی.و.هفت.

برابر.ژاپن.اس��ت.،.افزود:.س��االنه.به.صورت.متوسط.8.درصد.به.حجم.مصرف.گاز.کشور.
افزوده.می.شود.

معاون.عمليات.ش��رکت.ملی.گاز.ايران.،.هش��دار.داد:.چنانچه.ش��دت.مصرف.در.کشور.

مطاب��ق.با.الگوهای.جهانی.نباش��د.در.س��ال.های.آينده.گاز.توليدی.کش��ور.حتی.برای.

بخش.های.تجاری.و.خانگی.نيز.کافی.نخواهد.بود..ثمری.با.اشاره.به.سهم.70.درصدی.

گاز.در.س��بد.انرژی.کش��ور.،.اضافه.کرد:.نگاه.کنونی.به.گاز.به.عنوان.يک.حامل.انرژی.

فراوان.و.ارزان.بايد.به.انرژی.تجديدناپذير.که.اتکای.اقتصاد.و.پيشران.توسعه.است.،.تغيير.

کند..وی.تصريح.کرد:.در.س��ال.96.با.بهره.ب��رداری.از.تمام.فازهای.پارس.جنوبی.توليد.

گاز.در.کشور.به.حدود.يک.ميليارد.مترمکعب.در.روز.خواهد.رسيد.که.حدود.75.درصد.آن.
مربوط.به.مخزن.پارس.جنوبی.است.

معاون.عمليات.ش��رکت.ملی.گاز.ايران.گفت:.همچنين.پيش.بينی.می.ش��ود.در.س��ال.

1404.توليد.گاز.طبيعی.در.کش��ور.به.حدود.يک.ميليارد.و.200.ميليون.مترمکعب.در.روز.

افزاي��ش.يابد.که.البت��ه.بخش.عمده.آن.مربوط.به.بهره.ب��رداری.از.ميدان.های.جديد.در.
فالت.قاره.است.

پ��س.از.برکناری.مديرعام��ل.تواني��ر.،.مديرعامل.جديد.

سازمان.انرژی.های.نو.ايران.هم.تغيير.کرد..تنها.چند.روز.از.

برکناری.مديرعامل.توانير.،.مديرعامل.س��ازمان.انرژی.های.

نو.ايران.هم.بازنشسته.شد.تا.تغييرات.بهاری.مديران.صنعت.

برق.کش��ور.ادامه.يابد..يوسف.آرمودلی.مديرعامل.سازمان.

انرژی.های.نو.ايران.پس.از.36.س��ال.فعاليت.بازنشس��ته.و.

س��يدمحمد.صادق.زاده.با.حکم.هوشنگ.فالحتيان.معاون.

وزي��ر.نيرو.ب��ه.عنوان.مديرعامل.و.رئي��س.مجمع.عمومی.
سازمان.انرژی.های.نو.ايران.)سانا(.منصوب.شده.است.

س��يدمحمد.ص��ادق.زاده.مديرعامل.جديد.س��انا.دارای.

دکترای.مهندس��ی.برق.از.پلی.تکنيک.گرونوبل.فرانسه.و.

دکترای.مهندسی.برق.از.دانشگاه.صنعتی.شريف.است.که.

پيشتر.در.مديريت.گروه.بهينه.سازی.انرژی.مرکز.مطالعات.

انرژی.ايران.،.مديريت.گروه.عرضه.انرژی.وزارت.نيرو.،.مدير.

کل.دفتر.بهينه.سازی.مصرف.انرژی.وزارت.نيرو.،.مديرکل.

دفت��ر.بهبود.بهره.وری.و.اقتصاد.ب��رق.و.انرژی.وزارت.نيرو.

و.مديرکل.دفتر.اس��تانداردهای.ب��رق.و.انرژی.وزارت.نيرو.
مسئوليت.در.صنعت.برق.و.انرژی.ايران.داشته.است.
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 استفاده  بیش تر ژاپن از انرژی پاک تا 2030

تصمیم سبزاروپا برای مصرف كمتر كیسه پالستیک 

 بزرگترین اتالف كننده برق ساختمان های دولتی هستند 
يک.مقام.مسئول.در.وزارت.نيرو.از.اتالف.بيش.از.150.ميليارد.تومان.برق.در.ساختمان.های.
دولتی.خبر.داد.و.گفت:.س��االنه.بالغ.بر.6.3.ميليارد.کيلووات.س��اعت.برق.در.س��اختمان.های.
دولتی.کش��ور.مصرف.می.شود..محمد.حس��ن.زربخش.درباره.وضعيت.مصرف.برق.و.انرژی.
در.س��اختمان.های.دولتی.کش��ور.،.گفت:.هم.اکنون.حدود.9.درصد.از.برق.مصرفی.در.بخش.

عمومی.و.3.درصد.آن.در.ادارات.دولتی.مصرف.می.شود.
اين.مقام.مس��ئول.با.اشاره.به.کمبود.حدود.3000.مگاواتی.برق.برای.تابستان.سال.جاری.،.
تصريح.کرد:.بر.اين.اس��اس.يکی.از.سناريوهای.برای.تامين.برق.تابستان.پيش.روی.کاهش.
مصرف.برق.در.س��اختمان.های.دولتی.اس��ت..مدير.آموزش.سازمان.بهره.وری.انرژی.ايران.با.
اعالم.اينکه.کاهش.مصرف.انرژی.در.دس��تگاه.های.دولتی.تا.حد.اس��تاندارد.از.طريق.اجرای.

راهکارهای.بی.هزينه.و.کم.هزينۀ.مديريت.مصرف.،.آموزش.عمومی.و.فرهنگ.بهينه.سازی.

قابل.مديريت.است.،.اظهار.داشت:.عالوه.بر.اين.طرح.مديريت.مصرف.انرژی.در.ادارات.دولتی.
يکی.از.برنامه.های.کليدی.وزارت.نيرو.است.

وی.با.تاکيد.بر.اينکه.براس��اس.مطالعات.انجام.ش��ده.حدود.6300.ميليون.کيلووات.ساعت.

انرژی.الکتريکی.در.ساختمان.های.دستگاه.های.دولتی.مصرف.می.شود.،.تاکيد.کرد:.اين.ميزان.

مصرف.معادل.سه.درصد.از.کل.مصرف.برق.کشور.است..اين.مقام.مسئول.در.پايان.با.اشاره.

به.وجود.پتانس��يل.صرفه.جويی.20.درصدی.در.مصرف.برق.و.انرژی.س��اختمان.های.دولتی.،.

خاطرنش��ان.کرد:.اين.ميزان.صرفه.جويی.در.مصرف.برق.معادل.151.ميليارد.تومان.در.سال.
ارزش.ريالی.دارد.

دول��ت.ژاپ��ن.پيش.بينی.کرده.اس��ت.که.تا.س��ال.2030.

منابع.انرژی.تجديدپذير.مثل.انرژی.خورش��يدی.و.باد.سهم.

بيش.تری.را.نس��بت.به.انرژی.هسته.ای.در.توليد.انرژی.مورد.

نياز.ژاپن.خواهد.داش��ت..به.گزارش.بلومب��رگ.،.بنابر.اعالم.

وزارت.اقتصاد.،.تجارت.و.صنعت.ژاپن.در.مدت.15سال.آينده.

تا.س��ال.2030.منبع.انرژی.پاک.)تجديدپذير(.بايد.25.درصد.

از.برق.مورد.نياز.ژاپن.را.تامين.کند.و.اين.در.حالی.اس��ت.که.

انرژی.هس��ته.ای.تنه��ا.22.درصد.برق.اين.کش��ور.را.تامين.
خواهد.کرد..

هم.چني��ن.در.تحقيقی.که.ظرف.چند.م��اه.اخير.در.وزارت.

اقتصاد.و.صنعت.ژاپن.انجام.ش��ده.اس��ت.،.اي��ن.وزارتخانه.با.

توجه.به.نياز.ژاپن.به.حضور.انرژی.هسته.ای.در.شبکه..انرژی.

اين.کش��ور.،.پيشنهاد.داده.است.تا.ضمن.از.سرگيری.فعاليت.

هس��ته.ای.ژاپن.،.اس��تفاده.از.آن.محدودتر.شود؛.اين.در.حالی.

اس��ت.که.پيش.از.وقوع.حادثه.نيروگاه.هس��ته.ای.فوکوشيما.

ژاپن.در.مارس.2011.،.انرژی.هسته.ای.بيش.از.25.درصد.از.

برق.مورد.نياز.ژاپن.را.تولي��د.می.کرد..در.مارس2011.وقوع.

زلزله.و.سونامی.در.ژاپن.باعث.ورود.مقادير.زيادی.از.آب.دريا.

به.داخل.نيروگاه.فوکوشيما.شد..در.اثر.برخورد.آب.با.راکتورها.

و.خرابی.پمپ.سرد.کن.آن.،.و.پس.از.گدازش.راکتورها؛.مواد.

راديواکتي��و.آن.به.بيرون.تشعش��ع.پيدا.ک��رد...از.آن.زمان.با.

توجه.به.مقياس.تشعشع.صورت.گرفته.و.آواره.شدن.هزاران.

نفر.از.مردم.فوکوش��يما.،.افکار.عمومی.ژاپن.به.شدت.مخالف.

اس��تفاده.ی.مجدد.از.انرژی.هس��ته.ای.در.اين.کشور.هستند..

از.حدود.يک.س��ال.پس.از.وقوع.اي��ن.حادثه.فعاليت.همه.ی.

47.راکت��ور.هس��ته.ای.ژاپن.به.دليل.مس��ائل.امنيتی.متوقف.
شده.است..

ظ��رف.دو.س��ال.اخير.نيز.ب��ا.توجه.به.نياز.اين.کش��ور.به.

اس��تفاده.از.زغال.س��نگ.و.گاز.طبيعی.ب��رای.جايگزينی.با.

انرژی.هسته.ای.برای.تامين.انرژی.مورد.نيازش.و.باال.رفتن.

هزينه.ی.س��نگين.واردات.سوخت.های.فسيلی.،.دولت.شينزو.

آبه.،.نخست.وزير.ژاپن.تالش.می.کند.تا.فعاليت.های.هسته.ای.

ژاپن.از.س��ر.گرفته.ش��ود..با.توج��ه.به.تصمي��م.ژاپن.برای.

اس��تفاده.ی.22.درصدی.از.انرژی.هسته.ای.تا.15.سال.آينده.،.

طبق.بررس��ی.های.انجام.شده.حتی.اگر.همه.ی.24.راکتوری.

که.قرار.اس��ت.پس.از.دريافت.مجوزهای.فنی.و.ايمنی.الزم.

فعاليت.خود.را.از.سر.بگيرند.،.تنها.قادر.خواهند.بود.16.درصد.

انرژی.و.برق.م��ورد.نياز.ژاپن.را.تامين.کنند..اما.برای.تامين.

22.درص��دی.انرژی.،.ژاپن.حداقل.ع��الوه.بر.آن.24.راکتور.،.
بايد.فعاليت.10.راکتور.هسته.ای.ديگر.را.نيز.آغاز.کند..

پارلم��ان.اروپ��ا.اخيرا.مصوب��ه.ای.را.برای.قانونی.ش��دن.

ارائه.ک��رد.که.براس��اس.آن.اعضای.اتحادي��ه.اروپا.مجبور.

به.کاهش.س��رانه.مصرف.کيس��ه.های.پالس��تيکی.هستند..

اس��تفاده.از.پالس��تيک.در.کش��ورهای.عضو.اتحاديه.اروپا.

امری.رايج.و.گس��ترده.محسوب.می.شود.و.اکثر.فروشگاه.ها.

و.سوپر.مارکت.های.28.کشور.عضو.اين.اتحاديه.برای.ارائه.
محصوالت.خود.به.مردم.استفاده.می.کنند..

براس��اس.قان��ون.جدي��د.،.اعض��ای.اتحادي��ه.اروپ��ا.بايد.

جريمه.ه��ای.مش��خصی.را.ب��رای.اس��تفاده.از.کيس��ه.های.

پالس��تيکی.در.فروشگاه.ها.و.يا.بخش.های.ديگر.بازار.اعمال.

کنند..همچنين.اين.کش��ورها.تا.م��اه.نوامبر.2015.فرصت.

دارند.تا.گزارش��ی.از.فعاليت.های.خود.ب��رای.اجرايی.کردن.

اين.قانون.در.کشورهايشان.را.به.پارلمان.اروپا.ارائه.کنند..
طبق.گزارش.کميسيون.اروپا.،.هر.شهروند.اروپايی.در.سال.
2010.به.طور.متوسط.200.کيسه.پالستيکی.استفاده.کرده.
ک��ه.90.درصد.از.آنه��ا.صرفا.يکبار.مصرف.بوده.اس��ت..در.
گزارش.پارلمان.اروپا.اظهار.اميدواری.شده.است.تا.با.اجرای.
اي��ن.قانون.اين.›عادت.بد‹.از.قاره.س��بز.ريش��ه.کن.و.اروپا.

قاره.ای.پاک.تر.از.گذشته.شود..
م��ارگارت.آک��ن.Margrete Auken.حقوقدان.پارلمان.
اروپا.درحوزه.محيط.زيس��ت.دراي��ن.زمينه.می.گويد:.هر.روز.
ميلياردها.کيس��ه.پالس��تيک.به.طور.مس��تقيم.وارد.محيط.
زيس��ت.می.شود.و.با.ماندگاری.چند.صد.ساله.نه.تنها.محيط.
زيست.خشکی.بلکه.زيست.دريايی.اعم.از.ماهی.ها.و.گياهان.

درياي��ی.را.نيز.نابود.می.کند..بنابراي��ن.تصويب.قوانين.موثر.

در.اي��ن.زمينه.که.حيات.انس��انی.و.حي��ات.وحش.را.از.يک.

معض��ل.حتمی.نجات.ده��د.،.ضروری.و.حياتی.اس��ت..وی.

افزود:کش��ورها.ی.عض��و.اتحادي��ه.اروپا.در.اي��ن.زمينه.دو.

راه��کار.در.پي��ش.روی.خود.دارند؛.نخس��ت.اينکه.اقدامات.

کام��ال.بازدارن��ده.ای.در.اين.زمينه.داش��ته.باش��ند.و.يا.بايد.

اقداماتی.در.جهت.کاهش.سرانه.مصرف.پالستيک.کوچک.

)س��بک.وزن(.به.ميزان.90.پالستيک.تا.پايان.2019.و.40.

پالس��تيک.به.ازای.ه��ر.فرد.تا.پايان.س��ال.2025.ميالدی.

اتخاذ.کنند..طبق.اين.گزارش.،.کميسيون.اروپا.موظف.است.

که.28.کش��ور.عضو.اتحاديه.اروپا.تا.س��ال.2017.در.زمينه.
ميزان.مصرف.کيسه.پالستيک.کوچک.طبقه.بندی.کند.



92
ره.

م�ا
.ش

.13
94

داد.
خر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

60

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ

 وام ارزان برای پیشروان مدیریت مصرف انرژی
با.اعطای.وام.های.قرض.الحس��نه.از.ش��رکت.های.پيش��رو.در.اجرای.مديريت.مصرف.انرژی..
حمايت.می.ش��ود.س��ابا.اولين.دورۀ.اعطای.يارانۀ.سود.تسهيالت.به.ش��رکت.ها.و.صنايع.حائز.
رتبه.ه��ای.برتر.صرفه.جويی.انرژی.را.برگزار.می..کند..به.منظور.ترويج.اس��تانداردهای.سيس��تم.
مديري��ت.انرژی،.معياره��ای.مصرف.بهينۀ.انرژی.و.ايجاد.انگيزۀ.تش��ويقی.ب��رای.صنايع.در.
جهت.اعمال.مديريت.انرژی.و.ارتقای.آن،.س��ابا.با.مشارکت.سازمان.مديريت.صنعتی،.شرکت.
بهينه.س��ازی.مصرف.سوخت،.س��تاد.بهينه..سازی.انرژی.و.محيط.زيس��ت.رياست.جمهوری.و.
س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.ايران.اقدام.به.طراحی.جايزۀ.ملی.مديريت.انرژی.با28..گروه.صنعتی.
نمود.که.اولين.دورۀ.آن.در.مرداد.ماه.س��ال.جاری.برگزار.می.ش��ود.و.ش��رکت.ها.و.صنايعی.که.
حائز.رتبه.های.برتر.در.جايزۀ.فوق.ش��وند،.مش��مول.دريافت.يارانۀ.س��ود.تسهيالت.و.وام.های.
بانکی.به.طور.قرض.الحس��نه.می.شوند..متقاضيان.ش��رکت.در.جايزۀ.ملی.مديريت.انرژی.الزم.
اس��ت.پي��ش.از.ثبت.نام.به.اين.نکته.توجه.نمايند.که.حتمًا.باي��د.جزء.يکی.از.28.گروه.صنعتی.
س��يمان،.آجر.ماشينی.و.فشاری،.آلومينيوم،.آهک،.گچ،.شيشه.و.ظروف.شيشه.ای،.قند.و.شکر،.
خمير.و.کاغذ،.مواد.پالس��تيکی.و.الستيک.مصنوعی،.کاش��ی.و.سراميک،.تاير.و.تيوب،.اوراق.
فش��ردۀ.چوبی،.روغن.نباتی،.آه��ن.و.فوالد،.روغن.موتور،.ريخته.گ��ری.چدن.و.فوالد،.صنايع.

لبنی،.پااليش��گاه.نفت،.نيروگاه،.خطوط.انتقال.گاز.طبيعی،.خطوط.انتقال.نفت.و.تلمبه.خانه.ها،.

پااليش��گاه.گاز.و.صنايع.پتروش��يمی.ش��امل.الفين،.آمونياک،.متانول،.اوره.و.آروماتيک.باشند..

شرکت.های.دارای.اين.شرايط.پس.از.ارزيابی.نهايی.تا.سقف.250.امتياز.دريافت.خواهند.کرد...

از.آن.جاکه.25.درصد.امتياز.نهايی.ارزيابی.متقاضيان.به.مقايس��ۀ.عملکرد.فنی.در.دو.سال.آخر.

فعاليت.و.ميزان.پيش��رفت.در.مديريت.مصرف.انرژی.به.صنعت.مربوطه.تعلق.می.گيرد،چنانچه.

ش��رکتی.تازه.تأسيس.شده.باش��د.امکان.دريافت.چنين.امتيازی.را.نخواهد.داشت.و.درصورت.

ثبت.نام.از.س��قف.امتيازی.معادل.75درصد.ساير.رقبا.برخوردار.خواهد.شد..ارزيابی.شرکت.های.

متقاضی.دريافت.اين.جايزه.در.دو.مرحله.ش��امل.ارزيابی.اظهارنامه.های.تکميل.ش��ده.توس��ط.

متقاضيان.و.بازديد.از.محل.کارخانه.توس��ط.تيم.ارزيابی.مجرب.اعزامی.از.دبيرخانه.جايزۀ.ملی.

مديريت.انرژی.صورت.می.گيرد..از.نقاط.قوت.اين.مدل.جايزۀ.علمی.آن.اس��ت.که.مواد.11.و.

24.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.را.به.طور.هم.زمان.مورد.توجه.قرار.می.دهد..متقاضيان.

ش��رکت.در.جايزۀ.ملی.مديريت.انرژی.که.اظهارنامه.های.آن.ها.تکميل.و.به.دبيرخانه.ارس��ال.

شده.است.و.دارای.شرايط.الزم.جهت.اعزام.تيم.ارزيابی.می.باشند،.می.توانند.در.راستای.کسب.
اطالعات.بيش.تر.به.سايت.IRAN-EMA.IMA.IR..مراجعه.نمايند.

 نصف نور اماكن روباز هدر می رود
13.ت��ا.19.آوريل.)24.ت��ا.30.فروردين(.هفته.جهانی.
آس��مان.تاريک.نام.گرفته.اس��ت..چهارمين.روز.از.اين.
هفته.،.به.بررسی.آلودگی.نوری.و.تلفات.انرژی.اختصاص.
دارد..به.گزارش.س��اينس.،.در.اياالت.متحده.به.تنهايی.
حدود.162.ميليون.المپ.در.ش��ب.برای.اهداف.تجاری.
و.عمومی.و.حدود.يک.ميليارد.المپ.در.خانه.ها.روش��ن.
می.شود..به.طور.ميانگين.،.ساالنه.حدود.120.تراوات.– 
ساعت.انرژی.صرف.روشنايی.خيابان.ها.و.معابر.می.شود؛.
اين.ميزان.به.اندازه.کل.برق.مورد.نياز.نيويورک.به.مدت.

دو.سال.است.
کامال.واضح.اس��ت.که.برای.روشنايی.در.شب.به.نور.
نياز.است.،.ولی.استفاده.از.المپ.های.پرمصرف.و.روشن.
بودن.مس��تمر.آن.ها.در.طول.شب.،.جز.هدر.دادن.انرژی.
فايده.ای.ن��دارد..المپ.های.نورانی.بدون.حفاظی.که.در.
پارک.،.خيابان.و.معابر.استفاده.می.شوند.،.بيشترين.اتالف.
انرژی.را.به.خود.اختص��اص.می.دهند؛.چراکه.نور.آن.ها.
بج��ای.اينکه.روی.زمين.متمرکز.ش��ود.،.در.فضا.پخش.
می.ش��ود.،.بنابراين.بهتر.است.که.المپ.های.نصب.شده.
در.اماکن.عمومی.و.فضاهای.باز.،.دارای.حفاظی.باش��ند.

که.نور.را.به.سمت.پايين.متمرکز.کنند..
بر.اس��اس.گزارش.انجمن.آس��مان.تاريک.،.حدود.50.
درصد.از.نور.اس��تفاده.ش��ده.در.اماکن.س��رباز.،.به.هدر.
می.رود..اين.ميزان.را.به.هزينه.3.3.ميليارد.دالری.بهای.
برق.اين.المپ.ها.و.توليد.21.ميليون.تن.گاز.دی.اکسيد.
توليد.ش��ده.از.اين.المپ.ها.در.سال.اضافه.کنيد؛.الزم.به.
ذکر.اس��ت.که.برای.خنثی.ک��ردن.اين.حجم.از.گاز.دی.
اکسيد.کربن.،.بايد.875.اصله.درخت.در.سال.کاشته.شود..
بنابراي��ن.اولين.قدم.،.نصب.المپ.های.دارای.محافظ.در.
اماکن.عمومی.است.که.بايد.توسط.شهرداری.رسيدگی.

شود..مرحله.بعدی.،.خاموش.کردن.تمام.المپ.ها.پس.از.

ساعت.اداری.در.کارخانه.ها.،.دانشگاه.ها.،.بانک.ها.،.اداره.ها.

و.س��اختمان.های.اداری.است..مرحله.بعدی.قدمی.است.

ک��ه.به.همه.ما.مرب��وط.می.ش��ود.و.آن.خاموش.کردن.
المپ.های.اضافی.در.خانه.است..

ممکن.اس��ت.خاموش.کردن.حت��ی.يک.المپ.کمتر.

در.ش��ب.،.امر.پي��ش.پا.افتاده.ای.به.نظ��ر.بيايد؛.ولی.اگر.

يک.المپ.در.تمام.خانه.های.يک.ش��هر.بزرگ.باش��د.،.

طبيعتا.تاثيرگذار.اس��ت..اس��تفاده.از.فناوری.های.جديد.

ني��ز.می.تواند.ب��ه.کاهش.انرژی.تلف.ش��ده.کمک.کند..

ال.ای.دی.ک��م.مص��رف.و.المپ.ه��ای. المپ.ه��ای.

فلورسنت.فشرده.،.نه.تنها.سبب.کاهش.انرژی.می.شوند؛.

بلک��ه.دوس��تدار.محيط.زيس��ت.هس��تند..اس��تفاده.از.

سنس��ورهای.حرکتی.و.تايمر.نيز.ب��رای.راهرو.و.اماکن.

عمومی.،.اقدامات.س��ازنده.ای.هس��تند..الم��پ.کمتر.به.

معنای.صرف.انرژی.کمتر.و.کاهش.گرمای.زمين.است..

13.تا.19.آوريل.هفته.جهانی.آس��مان.تاريک.نام.گرفته.

است..هدف.از.برگزاری.اين.مناسبت.،.افزايش.آگاهی.در.

م��ورد.اثرات.منفی.آلودگی.نوری.و.تش��ويق.افراد.برای.
اقدام.در.اين.رابطه.است.
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 حفظ محیط زیست با صنایع سبز
نماينده.سازمان.توسعه.صنعتی.ملل.متحد.)يونيدو(.با.بيان.اينکه.صنايع.سبز.عامل.حفظ.
محيط.زيس��ت.است.گفت:.اين.صنايع.،.فرصت.مناسبی.برای.کارآفرينی.،.کاهش.تغييرات.
آب.و.هوايی.و.توسعه.و.انتقال.فناوری.است..آماديو.در.مراسم.گراميداشت.روز.زمين.پاک.
و.معرفی.واحدهای.صنعتی.و.خدماتی.سبز.در.سازمان.حفاظت.محيط.زيست.،.اظهار.کرد:.
صنعت.سبز.موقعيت.بسيار.مناسبی.است.برای.حفظ.محيط.زيست.در.کشورها.،.در.صورتی.

که.سياست.های.مناسب.نيز.در.اين.رابطه.به.کار.گرفته.شود..
وی.با.بيان.اينکه.عالوه.بر.بکارگيری.سياس��ت.های.مناس��ب.،.باي��د.نيروی.وادارکننده.
اجرای.اين.سياس��ت.ها.نيز.وجود.داشته.باشد.،.افزود:.بخش.اول.بکارگيری.اين.سياست.ها.
مقرون.به.صرفه.بودن.اين.صنعت.اس��ت..آماديو.در.مورد.اس��تفاده.از.صنعت.س��بز.گفت:.
زمانی.که.در.اين.زمينه.س��رمايه.گذاری.می.ش��ود.،.بايد.مقدار.هزين��ه.و.اينکه.اين.ميزان.
هزينه.تا.چه.حد.در.کاهش.تغييرات.آب.و.هوايی.موثر.بوده.اس��ت.،.مورد.دقت.و.بررس��ی.
قرار.گيرد..وی.افزود:.ايران.در.راه.تدوين.سياس��ت.های.خود.در.رابطه.با.توس��عه.صنعت.
س��بز.با.هدف.کاهش.تاثيرات.تغييرات.آب.و.هوايی.،.انگيزه.برای.بهينه.سازی.و.رقابت.را.

نيز.ايجاد.می.کند..
آماديو.خاطر.نشان.کرد:.يکی.از.مواردی.که.موجب.کاهش.اثرات.تغييرات.آب.و.هوايی.
می.ش��ود.،.اجرای.مفاد.پروتکل.مونترال.اس��ت.که.در.حال.اجرا.است...وی.گفت:.پروژه.ای.
مشترک.ميان.سازمان.حفاظت.محيط.زيست.و.يونيدو.در.حال.تعريف.است.که.اين.پروژه.
با.هدف.حمايت.از.صنعت.س��بز.در.ايران.تعريف.ش��ده.و.سياست.های.آن.در.حال.تدوين.
اس��ت..روز.جهانی.زمين.پاک.هر.ساله.در.22.آوريل.مصادف.با.2.ارديبهشت.در.تمام.دنيا.
برگزار.می.ش��ود.و.به.همه.مردم.يادآوری.می.کند.که.نبايد.س��ياره.خود.،.زمين.را.فراموش.
کنند..تاريخچه.اين.مناس��بت.به.س��ال.1969.ميالدی.و.زمانی.بازمی.گردد.که.جان.مک.
مون��ل.،.عالقمن��د.به.عرصه.دين.،.علم.و.صلح.،.ايده.برگزاری.ي��ک.روز.جهانی.به.نام.روز.

زمين.پاک.را.مطرح.و.پرچم.زمين.پاک.را.طراحی.کرد..
يوتانت.دبيرکل.س��ازمان.ملل.بين.سال.های.1962تا.1971.،.از.ايده.مک.کونل.استقبال.
کرد.و.اين.روز.به.عنوان.يک.روز.جهانی.در.تقويم.های.سراس��ر.دنيا.ثبت.ش��د..در.ايران.
نيز.همزمان.با.ديگر.کشورهای.جهان.در.روز.زمين.پاک.مراسمی.مرتبط.برگزار.می.شود.

 ایران واردكننده انرژی می شود؟
مدير.کل.ش��رکت.بهينه.سازی.مصرف.سوخت.کشور.با.
اشاره.به.ش��اخص.مصرف.باالی.مصرف.انرژی.در.کشور.،.
گفت:.اگر.از.مصرف.انرژی.کاس��ته.و.بهينه.س��ازی.نشود.،.
مي��زان.مصرف.و.هزينه.ها.بيش��تر.خواهد.ش��د.و.به.دليل.

مصرف.زياد.،.به.وارد.کننده.انرژی.بدل.خواهيم.شد.
.نصرت.اهلل.س��يفی.افزود:.اجرای.قانون.هدفمندس��ازی.
يارانه.ه��ا.در.س��ال.89.و.ب��ه.تبع.ب��اال.رفت��ن.هزينه.های.
حامل.ه��ای.ان��رژی.از.اقداماتی.بود.که.مي��زان.مصرف.را.
تا.حدودی.کاه��ش.داد.اما.اوضاع.موج��ود.مصرف.انرژی.

مطلوب.نيست.و.بايد.مصرف.کمتر.شود..
وی.گفت:.تفاهمنامه.منعقد.ش��ده.ميان.وزارت.کش��ور.و.
وزارت.نفت.که.اوائل.سال.گذشته.به.امضا.رسيد.،.گامی.در.

جهت.کاهش.50.درصدی.مصرف.سوخت.است..
مديرعامل.شرکت.بهينه.س��ازی.مصرف.سوخت.کشور.
افزود:.همه.بخش.های.صنعت.،.حمل.و.نقل.و.کش��اورزی.
که.حجم.زيادی.از.انرژی.را.مصرف.می.کنند.بايد.شناسايی.
و.مورد.بررسی.قرار.گيرند.تا.مجوزهای.الزم.برای.سرمايه.
گذاری.در.راستای.بهينه.سازی.مصرف.سوخت.و.اعتبارات.

را.بتوان.فراهم.کرد..
مصرف.گاز.و.س��اير.حامل.های.انرژی.در.ايران.به.حدی.
باال.اس��ت.که.گفته.می.ش��ود.بزرگترين.مخزن.گازی.دنيا.
که.در.پارس.جنوبی.واقع.ش��ده.نيز.پاسخگوی.مردم.ايران.
نبوده.و.تا.دو.دهه.آينده.کش��ورمان.ب��ه.يکی.از.بزرگترين.

واردکنندگان.گاز.در.دنيا.تبديل.می.شود..
شدت.مصرف.انرژی.در.ايران.سه.برابر.باالتر.از.ميانگين.
جهانی.است.به.طوری.که.در.برخی.حوزه.ها.،.ميزان.مصرف.
جمعي��ت.78.ميليون.نفری.ايران.ب��ا.مصرف.جمعيت.يک.

مليارد.و.300.ميليون.نفری.چين.برابری.می.کند..
مي��زان.مص��رف.انرژی.در.ايران.بس��يار.باالتر.از.س��اير.
کش��ورها.اس��ت؛.براس��اس.گزارش.های.منتش��ره.،.سرانه.
مصرف.ساالنه.گاز.در.ايران.سه.برابر.ميانگين.جهانی.است.

به.طوری.که.س��رانه.مصرف.ساالنه.گاز.در.ايران.1700.و.

در.جهان.600.مترمکعب.اس��ت..آمارها.نشان.می.دهد.که.

در.برخی.روزها.،.ميزان.مصرف.گاز.کش��ورمان.با.حجم.گاز.
مصرفی.در.صنايع.اتحاديه.اروپا.برابری.می.کند.

.ايران.در.بين.کشورهای.جهان.،.رتبه.سوم.را.در.مصرف.

گاز.به.خود.اختصاص.داده.و.اين.در.حالی.اس��ت.که.کشور.

ما.از.لحاظ.جمعيت.و.رشد.اقتصادی.در.جايگاه.پايين.تری.
نسبت.به.ساير.مصرف.کنندگان.عمده.گاز.قرار.دارد.

 تولید برق از حركات زانو
دانش��جويان.مهندسي.دانشگاه.رايس،.نوعي.بند.زانو.توليد.کرده.اند.که.با.استفاده.از.
حرکات.اين.عضو.از.بدن،.برق.توليد.مي.کند.و.شايد.روزي.بتواند.قلب.هاي.مصنوعي.
را.نيرودهي.کند..ابزار.ساخته.شده،.نوعي.بند.پزشکي.اصالح.شده.است.که.با.خم.شدن.
زانو،.نيرو.توليد.مي.کند..الکتريسيته.توليدشده.توسط.موتوري.که.به.مفصل.بند.متصل.
اس��ت.به.درون.باتري.هدايت.مي.ش��ود.اما.ممکن.اس��ت.در.آينده.اي��ن.جريان.برق.

مس��تقيما.به.درون.خود.بدن.تزريق.ش��ود..بند.جديد،.هنگام.راه.رفتن.کاربر.چهار.وات.

انرژي.توليد.مي.کند.و.برق.توليدش��ده.توس��ط.آن،.وارد.نوعي.بس��ته.باتري.ليتيميون.

مي.شود..ابزار.ابداعي.براي.پوشيده.شدن.توسط.کاربر.به.مدت.طوالني.به.اندازه.کافي.

راحت.است..تيم.علمي.انتظار.دارد.نسخه.جديد.اين.بند.زانو.در.آينده.براي.ارائه.جريان.
برق.به.طور.بي.سيم.به.ابزار.پزشکي.در.آينده.کارآمد.باشد.
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 آنگوال یارانه بنزین را حذف مي كند
وزارت.داراي��ي.آنگوال.روز.پنجش��نبه.)17.ارديبهش��ت.
ماه(.از.حذف.يارانه.بنزين.و.افزايش.قيمت.س��وخت.هاي.
ديگر.به.دليل.افت.قيمت.ه��اي.نفت.خبر.داد..به.گزارش.
خبرگ��زاري.رويت��رز،.وزارت.دارايي.آنگ��وال.در.بيانيه.اي.
اع��الم.کرد.که.در.پي.تحت.تأثير.قرار.گرفتن.دارايي.هاي.
دومين.توليدکننده.ب��زرگ.آفريقا.از.افت.قيمت.هاي.نفت.
از.اواسط.سال.گذشته.تاکنون،.يارانه.بنزين.حذف.مي.شود.
و.قيمت.س��وخت.هاي.ديگر.نيز.افزاي��ش.مي.يابد..آنگوال.
در.م��اه.فوريه.ضمن.کاهش.بودجه.س��ال.2015.ميالدي.
و.همچنين.افزايش.پيش.بيني.ها.نس��بت.به.کسري.مالي،.
اعالم.کرد.که.اين.کش��ور.استقراض.را.بطور.قابل.توجهي.
افزايش.مي.دهد..به.گفته.موسس��ه.کنترل.ريسکز،.آنگوال.
ب��ه.دليل.نداش��تن.ظرفيت.هاي.پااليش��ي.الزم،.بيش��تر.
س��وخت.خود.را.از.کشورهاي.ديگر.وارد.مي.کند.و.در.سال.
2013.مي��الدي.حدود.چهار.درصد.از.بودجه.خود.به.يارانه.

سوخت.اختصاص.داد..
وزارت.دارايي.اين.کش��ور.اعالم.ک��رد:.هم.اکنون.بنزين.
وارد.س��امانه.قيمت.آزاد.مي.شود.و.با.اين.اقدام.بار.ناشي.از.
هزينه.هاي.يارانه.اي.از.دولت.برداش��ته.مي.شود..بر.اساس.
اين.گزارش،.اين.تغييرات.از.تاريخ.30.ماه.سپتامبر.)هشتم.
مهر.ماه(.اجرايي.مي.شود..به.گفته.اين.وزارتخانه،.اقدامات.
پيش.رو.ب��راي.اتخ��اذ.قيمت.هاي.واقعي.ب��ه.برنامه.هاي.
اجتماع��ي.قوت.مي.بخش��د.و.از.نابرابري.ها.مي.کاهد.زيرا.
يارانه.ها.به.نفع.گروه.هاي.خاصي.اس��ت.و.س��بب.قاچاق.

سوخت.به.کشورهاي.همسايه.مي.شود..
آنگ��وال.در.ماه.هاي.اخير.به.تدريج.قيمت.هاي.س��وخت.
را.افزاي��ش.داده.و.از.اکتب��ر.س��ال.گذش��ته.تاکنون.110.
ميليارد.کوانزا.)معادل.يک.ميليارد.دالر(.از.کاهش.يارانه.ها.
صرفه.جوي��ي.کرده.اس��ت..وزارت.دارايي.آنگوال.همچنين.
اعالم.کرد.که.قيمت.گازوئيل.با.25.درصد.افزايش.به.75.
کوانزا.در.هر.ليتر.مي.رسد،.اين.در.حالي.است.که.دولت.اين.
کشور.همچنان.21.درصد.از.قيمت.آن.را.پرداخت.مي.کند..
به.گفته.اين.وزارتخانه،.ش��رکت.دولتي.نفت.س��ان.آنگول.
هم.اکنون.درباره.قيمت.بنزين.تصميم.مي.گيرد..آنگوال.ماه.

س��پتامبر.گذش��ته.قيمت.بنزين.را.با.25.درصد.افزايش.به.
75.کوانزا.در.هر.ليتر.رساند..

صندوق.بين.المللي.پول.از.اين.کش��ور.آفريقايي.خواسته.

اس��ت.تا.به.منظور.فراهم.کردن.مخارج.م��ورد.نياز.براي.

زيرس��اخت.ها.و.ايجاد.زمينه.براي.س��اخت.پااليش��گاه،.

يارانه.هاي.س��وخت.را.کاهش.دهد..اين.صندوق.در.س��ال.

2009.مي��الدي.يک.ق��رارداد.وام.1.4.ميلي��ارد.دالري.با.

آنگوال.منعقد.کرد..بنا.بر.اين.گزارش،.افزايش.قيمت.هاي.

س��وخت.سبب.باال.گرفتن.اعتراض.هاي.گسترده..در.ديگر.

کش��ورهاي.آفريقايي.از.جمله.موزامبيک.و.نيجريه.ش��ده.

اس��ت..پيش.تر.مقام.هاي.صندوق.بين.المللي.پول.اعالم.

ک��رده.بود.که.راه.نجات.آنگ��وال.از.افت.درآمدهاي.نفتي،.
افزايش.ماليات.و.حذف.يارانه.سوخت.است..

.نيکالس.استينز،.نماينده.مقيم.صندوق.بين.المللي.پول.

در.آنگوال،.گفت:.نخس��تين.قدم،.افزايش.ماليات.هاس��ت،.

من.عاش��ق.ماليات.هس��تم.زيرا.نش��ان.مي.دهد.دولت.ها.

چگونه.اداره.مي.شوند،.بدون.ماليات،.دولتي.وجود.نخواهد.

داشت..قيمت.جهاني.نفت.که.از.ماه.ژوئن.2014.به.شدت.

اف��ت.کرد.و.نيم��ي.از.بهاي.خود.را.از.دس��ت.داد،.موجب.

کاهش.شديد.درآمدهاي.آنگوال.شده.است..صادرات.نفت.

بيشترين.حجم.کاالهاي.صادراتي.آنگوال.و.نزديک.به.دو.
سوم.درآمدهاي.دولت.اين.کشور.را.تشکيل.مي.دهد.

.دول��ت.آنگوال.با.ادامه.کاهش.قيمت.نفت.مجبور.ش��د.

پيش.بيني.قيمت.اين.کاال.را.در.بودجه.س��ال.2015.خود.

از.81.دالر.به.40.دالر.براي.هر.بش��که.تغيير.دهد..آنگوال.

برنامه.اصالح.ش��ده.هزينه.ه��اي.خود.را.م��اه.آينده.ارائه.

مي.کند..استينز.گفت:.بر.اساس.قيمت.نفت.45.دالر.براي.

هر.بش��که.و.ميانگين.توليد.نفت.يک.ميليون.و.660.هزار.

بشکه.در.روز.در.سال.2014،.درآمدهاي.بودجه.اي.آنگوال.

امس��ال.به.احتمال.زياد.17.ميليارد.دالر.کاهش.مي.يابد.و.

صادرات.نفت.نيز.27.ميليارد.دالر.س��قوط.مي.کند..آنگوال.

در.م��اه.ژانويه.2015.توانس��ت.روزانه.يک.ميليون.و.810.
هزار.بشکه.نفت.توليد.کند.

.اس��تينز.با.تک��رار.گفته.هاي.کريس��تين.الگارد،.رئيس.

صندوق.بين.المللي.پول،.اظهار.کرد.که.آنگوال.بايد.يارانه.

س��وخت.را.به.طور.کامل.حذف.کند..الگارد.پيش��تر.اعالم.

کرده.بود.که.کش��ورهاي.آفريقايي.با.در.نظر.گرفتن.افت.

قيمت.ه��اي.نفتي.بايد.در.حفظ.درآمدهاي.خود.بکوش��ند..

نماين��ده.صندوق.بي��ن.المللي.پول.در.آنگ��وال.گفت:.بايد.

از.دس��ت.يارانه.هاي.سوخت.خالص.ش��د،.يارانه.اقدامي.

رو.به.عقب.و.هزينه.بر.اس��ت.که.تنها.به.نفع.قش��ر.مرفه.

جامعه.اس��ت..آنگوال.در.سال.2013.در.حدود.چهار.درصد.

از.بودج��ه.خود.را.به.يارانه.س��وخت.اختصاص.داد.و.از.آن.
زمان.به.بعد.دو.بار.اين.رقم.را.کاهش.داده.است.

 چین صدرنشین تولید كنندگان گاز دی اكسید كربن
چين.به.عنوان.اولين.کش��ور.انتش��ار.دهنده.دی.اکس��يد.کربن.در.جو.با.ايجاد.ديوار.سبز.به.
دنبال.راهی.برای.کاهش.اين.ميزان.دی.اکس��يد.کربن.اس��ت..چندی.پيش.آژانس.اطالعات.
انرژی.آمريکا.فهرس��ت.10.کش��ور.توليد.کننده.نخس��ت.گازهای.گلخانه.ای.با.منشا.گاز.دی.
اکسيد.کربن.را.منتشر.کرد.که.چين.رتبه.نخست.اين.فهرست.را.به.خود.اختصاص.داده.است.
کشور.چين.با.توليد.ساليانه.6018.ميليون.تن.گازهای.گلخانه.ای.در.رتبه.نخست.جای.دارد..
اين.کشور.با.بيش.از.يک.ميليارد.و.324.ميليون.نفر.جمعيت.به.عنوان.پرجمعيت.ترين.کشور.
جهان.محسوب.می.شود.که.حجم.عظيمی.از.سوخت.های.فسيلی.را.در.شهرها.،.صنايع.غذايی.

و.صنعت.حمل.ونقل.مورد.مصرف.قرار.می.دهد.
ح��ال.اين.کش��ور.با.اج��رای.پروژه.ديوار.س��بز.خود.به.دنب��ال.راهی.ب��رای.کاهش.ميزان.
آلودگی.هاس��ت..در.اين.پروژه.کمربن��د.بزرگی.از.درخت.ها.که.در.امت��داد.بيابان.های.مناطق.

شمالی.چين.کاشته.می.شوند..اين.پروژه.تا.سال.2050.به.پايان.می.رسد.و.قرار.است.کمربندی.

به.طول.4500.کيلومتر.با.100.ميليون.اصله.درخت.ايجاد.ش��ود..اين.کمربند.عظيم.درختان.

از.س��ين.کيانگ.در.شمال.غربی.چين.به.مناطق.شمال.و.شمال.شرقی.استان.هيلونگجيانگ.
کشيده.خواهد.شد.

گفتنی.است.از.سال.1978.حداقل.100.هزار.مايل.مربع.از.زمين.های.خشک.شمالی.توسط.

مردم.درختکاری.شده.اند..در.حال.حاضر.بيشترين.رشد.پوشش.گياهی.در.شمال.چين.مشاهده.

می.ش��ود؛.در.کنار.آن.افزايش.فضای.س��بز.در.جنوب.شرقی.اين.کشور.،.بخش.ديگری.از.اين.

پروژه.محس��وب.می.شود..برخی.دانش��مندان.معتقدند.که.افزايش.پوش��ش.گياهی.و.کاشت.

درختان.موجب.افزايش.مصرف.آب.های.زيرزمينی.خواهد.شد.و.اين.درختان.بر.پوشش.بوته.ها.
و.چمن.ها.تاثير.منفی.داشته.و.موجب.فرسايش.خاک.می.شود.
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 گسترش انرژیهای تجدیدپذیر نیازمند حمایت
.تحقق.و.عملياتی.شدن.توسعه.و.تامين.سهم.مناسبی.
از.بخش.انرژی.کش��ور.از.منابع.انرژی.های.تجديدپذير،.
نيازمن��د.همفک��ری،.هم��کاری.و.تعامل.دس��تگاه.های.
گوناگون.اين.حوزه.است..اکبر.شعبانی.کيا،.مدير.اجرايی.
س��تاد.توس��عه.فناوری.های.تجديدپذير.معاونت.علمی،.
درب��اره.برنامه..های.اين.س��تاد،.گفت:.با.توجه.به.ش��عار.
امس��ال.و.در.راس��تای.اجرايی.ک��ردن.آن،.تمام.نهادها.
و.دس��تگاه.های.دولت��ی.و.خصوصی.بايد.ب��ا.همدلی.و.
همکاری.يکديگر.در.راس��تای.توسعه.و.پيشرفت.کشور.
گام.بردارند..وی،.ح��وزه.انرژی.های.تجديدپذير.را.يکی.
از.مواردی.خواند.که.برای.گس��ترش.و.پيش��رفت.خود،.
نيازمند.حمايت.دس��تگاه.های.مربوطه.است..شعبانی.کيا.
با.اشاره.به.پتانس��يل.های.حوزه.انرژی.های.تجديدپذير.
کش��ور.تصري��ح.کرد:.با.توج��ه.به.اهمي��ت.انرژی.های.
تجديدپذي��ر.و.کاربرد.آنه��ا.در.جامعه،.وجود.بيش.از.40.
هزار.مگاوات.پتانس��يل.انرژی.بادی.در.کشور.و.بيش.از.
300.روز.آفتاب��ی.در.کن��ار.نيروی.انس��انی.متخصص.و.
ماهر،.به..راحتی.می.توان.در.راس��تای.توسعه.و.پيشرفت.

اين.حوزه.گام.برداشت..
وی.گفت:.تحقق.و.عملياتی.ش��دن.توس��عه.و.تامين.
سهم.مناسبی.از.بخش.انرژی.کشور.از.منابع.انرژی.های.
تجديدپذي��ر،.نيازمن��د.همفک��ری،.هم��کاری.و.تعامل.

دستگاه.های.گوناگون.اين.حوزه.است..
مدير.اجرايی.س��تاد.توس��عه.فناوری.های.تجديدپذير،.
همکاری.بان��ک.مرکزی.و.بانک.ه��ای.عامل،.صندوق.
توس��عه.ملی،.س��رمايه.گذاران.بخ��ش.خصوصی.برای.
حمايت.از.سرمايه.گذاری.در.اين.حوزه.و.حمايت.گمرک.

و.س��اير.ارگان.های.متول��ی.را.از.ديگر.مصداق.های.بارز.

همفکری.و.هم.دلی.در.زمينه.تحقق.و.به..ثمر.نشس��تن.

ي��ک.برنامه.ملی.ب��ا.هدف.تامين.ان��رژی،.حفظ.محيط.

.زيست،.پدافند.غيرعامل،.اشتغال.زايی.و.اقتدار.کشور.در.
فناوری.های.نوين.انرژی.های.تجديدپذير.خواند.

وی.درب��اره.اهمي��ت.موض��وع.توس��عه.انرژی.ه��ای.

تجديدپذي��ر،.تامي��ن.مطمئ��ن.انرژی.را.الزمه.توس��عه.

پاي��دار.در.هر.کش��ور.خواند.و.با.بي��ان.اين.که،.اين.مهم.

بايد.به.ص��ورت.س��رمايه.گذاری.در.بخش.خصوصی.و.

دولتی.محقق.شود،.ادامه.داد:.در.همين.حال.محدوديت.

منابع.انرژی.و.مش��کالت.ناشی.از.مصرف.سوخت.های.

فس��يلی،.باعث.توجه.ساير.کش��ورها.به.توسعه.و.کاربرد.

انرژی.های.تجديدپذير.می.شود،.به..طوری.که.در.عرض.

دو.دهه،.انرژی.ه��ای.تجديدپذير.از.يک.منبع.جايگزين.

به.يکی.از.منابع.مهم.انرژی.تبديل.ش��ده.و.در.بسياری.

از.کش��ورها.در.حال.تبديل..ش��دن.به.منبع.اصلی.تامين.
انرژی.محسوب.می.شود.

ش��عبانی.کيا.تصريح.ک��رد:.با.توجه.به.اهميت.بس��يار.

انرژی.های.تجديدپذير.و.ش��فافيت.موضوع،.به.کارگيری.

اين.فناوری.در.همه.کش��ورها.مورد.توج��ه.قرار.گرفته.

است،.در.کشور.ما.نيز.وجود.تنوع.اقليمی.و.پتانسيل.های.

بس��يار.مناس��ب.برای.بهره.مندی.از.ان��واع.انرژی.های.

تجديدپذير،.توسعه.استفاده.از.اين.حوزه.را.اجتناب.ناپذير.
کرده.است.

 تقویم 94 دوره های مدیریت مصرف انرژی 
اطالع��ات.مربوط.به.برگ��زاری.دوره..های.مديريت.مصرف.انرژی.در.س��ال.1394.برروی.
سايت.سابا.قرار.گرفت..به.گزارش.دفتر.روابط.عمومی.سازمان.بهره.وری.انرژی.ايران.)سابا(،.
تقويم.برگزاری.دوره..های.آموزش��ی.مديريت.مصرف.انرژی.تبريز.در.ش��ش.ماهۀ.اول.س��ال.
جاری،.جهت.اطالع.متخصصين.و.کارشناسان.بخش.انرژی.کشور.در.سايت.سابا.بخش.دوره.

های.آموزشی.مديريت.انرژی.تبريز.قرار.گرفت.
اين.اطالعات.در.زمينۀ.معرفی.مرکز.ملی.آموزش.مديريت.انرژی.تبريز.و.با.عناوين.مباحث.
آموزش.دوره.های.مديريت.مصرف.انرژی.در.س��ه.شاخۀ.عمومی.و.تخصصی.)برق.و.حرارت(.

و.ب��ه.همراه.فرم،.نحوۀ.ثبت.نام.و.نمونه.س��ؤاالت.آزمون.اين.دوره.ها.مي.باش��د..اين.گزارش.

می.افزايد:.در.شش.ماهۀ.اول.سال.جاری.جمعًا.تعداد.35.دورۀ.آموزشی.مديريت.مصرف.انرژی.

در.مرک��ز.ملی.آموزش.مديريت.انرژی.تبريز.برگزار.خواهد.ش��د.ک��ه.تعداد.11.دورۀ.مديريت.

ان��رژی.جام��ع.)عمومی(،.8.دورۀ.مديري��ت.انرژی.تخصصی.ب��رق.و.7.دورۀ.مديريت.انرژی.

تخصصی.حرارتی.برگزار.خواهد.ش��د..همچنين.دوره.های.جديدی.شامل.دو.دورۀ.مديريت.و.

مميزی.انرژی.در.س��اختمان.و.چهار.دورۀ.مديريت.انرژی.ويژۀ.کارکنان.وزارت.نيرو.و.3.دوره.
. در.بخش.صنايع.در.اين.مرکز.جهت.شرکت.کنندگان.برگزار.و.اجرا.خواهد.شد..

 مقام دولتي نایب رئیس انجمن بهینه سازي مصرف انرژي شد
مجم��ع.عموم��ی.عادی.س��اليانه.انجمن.بهينه.س��ازی.
مص��رف.انرژی.ايران.با.حضور.29.نف��ر.از.اعضاء.انجمن.
در.مح��ل.اتاق.ايران.برگزار.و.مهندس.نصرت.اله.س��يفي.
مديرعامل.ش��رکت.بهينه.سازي.مصرف.سوخت.به.عنوان.
نايب.رئيس.انجمن.انتخاب.ش��د..در.اين.نشست.اعضايی.
که.از.قبل.جهت.عضويت.و.انتخاب.در.هيئت.مديره.ثبت.
نام.ک��رده.بودند.و.همچنين.کانديداه��ای.عنوان.بازرس.

انجمن،.اق��دام.به.معرفی.مختصری.از.خود.کرده.و.نهايتًا.

انتخاب��ات.انج��ام.ش��د.و.آقايان.آرش.نجفی.ب��ا.28رای،.

نصرت.اله.س��يفی.با.27رای.و.محسن.صفايی.با.26.رای.

نفرات.موفق.به.کسب.بيشترين.آرا.شدند..همچنين.فرهاد.

احتش��ام.زاد.با.26.رای،.محمد.حميد.اس��المی.با.20رای،.

جعفر.قرائت��ی.با.15رای،.عليرضا.موالي��ی.با.14.رای.به.

عنوان.اعضاء.اصلی.هيئت.مديره.و.منوچهر.سپهری.با.12.

رای.به.عنوان.عضو.علی.البدل.اول.و.حميدرضا.محبی.با.8.

رای.ب��ه.عنوان.عضو.علی.البدل.دوم.هيئت.مديره.انتخاب.

ش��دند..هومن.حاجی.پور.به.عنوان.بازرس.اصلی.و.مسعود.

غفاری.به.عنوان.بازرس.علی.البدل.نيز.به.عنوان.بازرسان.

انجمن.برگزيده.ش��دند..در.ابتداي.اين.جلسه.مدير.عامل.

شرکت.بهينه.س��ازی.مصرف.سوخت.با.ايراد.سخنراني.به.
تبيين.اهداف.و.برنامه.هاي.اين.شرکت.پرداخت..



92
ره.

م�ا
.ش

.13
94

داد.
خر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

64

ی
ور

فنا
ار 

خبـ
ا

 محققان ایرانی نور خورشید را 17 طبقه زیرزمین می برند

 نصب اولین كنتور های هوشمند 4G در اروپا 

 اسكاتلندی ها از انرژی خورشیدی فضا استفاده می برند  

پژوهش��گران.پارک.علم.و.فناوری.لرس��تان.سامانه.ای.

را.عرض��ه.کرده.اند.که.قادر.اس��ت.نور.خورش��يد.را.بدون.

گسس��تن.طيف.آن.تا.طبق��ه.17-.س��اختمان.ها.منتقل.

کند...آرش.فره.وش��ی.،.مجری.طرح.با.اشاره.به.مشکالت.

ناشی.از.نحوه.طراحی.ساختمان.ها.که.باعث.می.شود.نور.

خورش��يد.به.داخل.آن.ها.راه.نيابد.،.گفت:.سامانه.طراحی.

شده.شامل.سه.بخش.جاذب.نور.،.انتقال.دهنده.نور.و.نازل.

اس��ت..پس.از.جمع.آوری.نور.خورش��يد.از.طريق.بخش.

جاذب.و.نازل.اين.س��امانه.،.نور.خورش��يد.توس��ط.انتقال.
دهنده.ها.به.داخل.ساختمان.بازتابانده.می.شود..

وی.ادامه.داد:.به.منظور.باز.تابش.صحيح.نور.خورش��يد.

به.داخل.س��اختمان.،.موقعيت.جغرافيايی.س��ازه.ها.به.نرم.

افزار.اين.س��امانه.داده.می.ش��ود.و.اين.نرم.افزار.با.شبيه.

س��ازی.و.پردازش.اطالع��ات.،.زوايای.درس��ت.برای.باز.

تابش.نور.خورش��يد.به.داخل.س��ازه.ها.را.اعالم.می.کند.و.

بر.اس��اس.آن.نور.خورش��يد.به.داخل.ساختمان.منعکس.
خواهد.شد..

فره.وش��ی.نحوه.انتقال.و.باز.تابش.نور.خورش��يد.را.از.

طري��ق.»پنل.های.ب��رش.ليزری«.عنوان.ک��رد.و.گفت:.

در.اين.سيس��تم.نياز.اس��ت.تا.همواره.مق��داری.نور.ثابت.

داش��ته.باش��يم.و.از.آنجايی.که.زاويه.تابش.نور.خورشيد.

در.طول.روز.و.سال.يکس��ان.نيست.از.اين.رو.با.استفاده.

اين.پنل.زاويه.مناسب.تابش.نور.خورشيد.تعيين.می.شود..

مجری.طرح.به.جزئيات.س��اختار.اين.پنل.ها.اشاره.کرد.و.

گفت:.طراحی.و.س��اخت.اين.پنل.پس.از.دو.سال.مطالعه.

انجام.ش��ده.اس��ت..به.گونه.ای.برش.های.ليزری.بر.روی.

اين.صفحه.ها.اعمال.ش��ده.است.که.متناسب.با.زاويه.نور.
خورشيد.،.نور.به.داخل.ساختمان.ها.هدايت.می.شود..

فره.وشی.با.تاکيد.بر.اينکه.اين.دستگاه.قادر.است.که.نور.

خورشيد.را.تا.طبقه.منهای.17.)51.متر.زير.زمين(.منتقل.

کند.،.گف��ت:.اين.ميزان.،.ارتفاعی.اس��ت.که.طيف.نوری.

منتقل.ش��ده.گسسته.نمی.شود.و.ش��دت.آن.نيز.متناسب.

با.س��ازه.ها.است..اين.در.حالی.اس��ت.که.المپ.های.کم.

مصرف.دارای.طيف.منقطعی.هستند.که.برای.چشم.مضر.

اس��ت..مجری.طرح.به.بيان.اهميت.اين.دستگاه.پرداخت.

و.خاطر.نش��ان.کرد:.در.ح��ال.حاضر.افرادی.که.در.داخل.

ساختمان.ها.هس��تند.به.دليل.نرسيدن.نور.خورشيد.دچار.

کمبود.ويتامين.D.می.ش��وند.ولی.اين.دستگاه.تا.حدودی.

قادر.به.بهبود.جذب.اين.ويتامين.است..وی.در.عين.حال.

اضافه.کرد:.مقدار.اش��عه.UV.جذب.ش��ده.از.س��وی.اين.
سامانه.کاهش.می.يابد..

.گروه.اتريش.تلکام.از.راه.اندازی.اولين.بس��تۀ.کنتورهای.هوش��مند.LTE/4G.اروپا.

در.کش��ور.اتريش.خبر.داد..به.گ��زارش.دفتر.روابط.عمومی.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.

اي��ران،.گ��روه.اتريش.تلکام.که.درحال.حاضر.ارائه.دهندۀ.ارتباطات.پيش��رو.در.مرکز.و.

ش��رق.اروپا.و.دارای.23.ميليون.مشترک.در.هشت.کشور.اتريش.،.بلغارستان.،.بالروس.،.

کرواس��ی.،.اس��لوونی.،.صربس��تان.،.مقدونيه.و.ليختن.اشتاين.می.باش��د.،.اولين.بسته.از.

کنتورهای.هوش��مند.LTE/4G.اروپا.را.در.اتريش.راه.اندازی.کرده.اس��ت..اين.کنتورها.

در.دسترس.مشتريان.خانگی.نيز.قرار.گرفته.است..ماژول..های.مخابراتی.گنجانده.شده.
 LTE/4G )MHz 2600.در.کنتورهای.هوش��مند.خانگی.اين.شرکت.از.فناوری..های

و MHz 800(.و.GPRS/2G )MHz1800.و.MHz900(.پشتيبانی.می.کنند.

مديرعام��ل.گروه.اتريش.تلکام.عنوان.کرده.اس��ت؛.کنتورهای.هوش��مند.مبتنی.بر.

فناوری.بی..سيم.نيازی.به.زير.ساخت.اضافی.نداشته.و.بنابراين.راه.حل.ايده.آلی.برای.

.، LTE/4G.اجرا.در.سراس��ر.کشور.می.باشد..هم.چنين.با.اس��تفاده.از.ماژول.مخابراتی

ميزان.دسترس��ی.به.کنتور.های.هوشمند.حتی.در.مناطقی.که.برای.دسترسی.به.آن.ها.

مشکالتی.وجود.داشته.اس��ت،.افزايش.می..يابد..همراه.با.خدمات.ارتباطی.اين.شرکت.

مبتنی.بر.بهترين.ش��بکۀ.اتريش.،.کنتور.های.هو.شمند.اين.کشور.يک.راه.حل.انعطاف.

.پذي��ر.،.مقرون.به.صرفه.و.تأمين..کنندۀ.نيازهای.آينده.برای.بهره..برداران.ش��بکۀ.برق.

منازل.را.فراهم.می.کنند...اين.گزارش.می.افزايد:.طول.عمر.تخمينی.برای.کنتور.های.

هوش��مند.بين.10.تا.20.س��ال.بوده.و.در.20.سال.آينده.بس��ياری.از.اپراتورها.ممکن.

اس��ت.ش��بکه.های.2G.خود.را.به.منظور.اص��الح.فناوری.از.مدارخ��ارج.نمايند.دليل.

اصل��ی.انتخاب.فن.آوری.LTE.،.طول.عمر.آن.می.باش��د..ضمنًا.مطابق.مصوبۀ.دولت.

اتريش.،.اين.کشور.می.بايد.95.درصد.کنتورهای.برق.قديمی.خود.را.تا.سال.2020.با.
کنتور.های.هوشمند.جايگزين.نمايد.

دانش��مندان.اس��کاتلندی.به.دنبال.س��اخت.ماهواره..

فضايی.هس��تند.که.با.جذب.انرژی.خورشيدی.و.تبديل.

آن.ب��ه.پرتوهای.انرژی.زا.نياز.روزافزون.بش��ر.به.انرژی.

را.تامي��ن.کند..محققان.دانش��گاه.داندی.اس��کاتلند.به.

دنبال.تبديل.نور.خورش��يد.به.پرتوه��ای.پرانرژی.ليزر.

هس��تند..آدرين.کوآرترمن.متخصص.ليزر.و.سرپرست.

تيم.تحقيقاتی.در.م��ورد.جزئيات.اين.پروژه.تأکيد.کرد:.

اين.فناوری.از.ماهواره.های.پوش��يده.ش��ده.از.پنل.های.

خورش��يدی.تش��کيل.ش��ده.که.پس.از.درياف��ت.نور.و.

تبدي��ل.آن.به.پرتوهای.پرقدرت.ليزر.،.بوس��يله.لنز.های.

مخص��وص.و.ب��ا.هدف.گيری.ب��ه.س��مت.گيرنده.های.
زمينی.،.انرژی.را.به.زمين.منتقل.می.کند..

دانش��مندان.دانش��گاه.داندی.اس��کاتلند.اميدوارند.با.

توس��عه.اين.فناوری.بتوانند.اولين.ايستگاه.جذب.انرژی.

را.در.اين.کشور.راه.اندازی.کنند..برخی.از.صاحب.نظران.

معتقدن��د.که.اس��تفاده.از.اين.سيس��تم.چ��ه.در.جهت.

پاکسازی.فضا.از.زباله.ها.و.يا.توليد.انرژی.برای.ساکنان.

زمينی.بايد.در.جهت.اهداف.بش��ر.دوستانه.انجام.شود.،.

چ��را.که.احتمال.اس��تفاده.از.اين.تجهي��زات.به.عنوان.

تجهيزات.نظامی.و.در.جهت.تهديد.جان.انس��ان.ها.نيز.
وجود.دارد..
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 آشپزخانه در سال 2025 باهوش می شود

 مراقب باشید آلودگی هوا مغزتان را كوچک نكند!

 انقالب در  سیستم انرژی خنک كننده های غذا

همزم��ان.با.توس��عه.فناوری.ه��ای.نوظهور.و.تغيير.س��بک.

زندگی.اين.پرس��ش.جذاب.مطرح.می.شود.که.آشپزی.در.آينده.

چگونه.خواهد.بود؟.دنيا.در.س��ال.2025.چگونه.خواهد.بود؟.و.

آش��پزخانه.ها.در.آينده.چه.هماهنگی.با.دنيای.پيشرفته.خواهند.

داشت؟.اينها.پرسش.هايی.هستند.که.پروژه.آشپزخانه.مفهومی.
Ikea.2025.اميدوار.به.يافتن.پاسخی.برای.آنهاست.

پروژه.آش��پزخانه.مفهومی.نتيجه.همکاری.ش��رکت.طراحی.

IDEO London.و.گروهی.از.دانش��جويان.دو.دانشگاه.الند.

و.آيندهوون.اس��ت..ه��دف.اصلی.اين.پ��روژه.ترغيب.افراد.به.

اس��تفاده.خالقانه.تر.از.م��واد.غذايی.همزمان.با.تش��ويق.آنها.

برای.گام.برداش��تن.به.سوی.س��بک.زندگی.همسو.با.طبيعت.

اس��ت..در.اين.پروژه.ايده.هايی.درباره.جهان.در.10.سال.آينده.

مطرح.می.ش��ود.و.طی.آن.دانش��جويان.در.مع��رض.دنيايی.از.

مناب��ع.محدود.انرژی.در.آينده.قرار.می.گيرند..از.آنها.خواس��ته.

ش��ده.تا.دنيايی.را.تصور.کنند.که.متوسط.سن.افراد.باالتر.رفته.

و.در.عين.حال.شمار.فرزندان.نيز.کمتر.از.زمان.حال.است.و.بر.

اساس.اين.فاکتورهای.به.فکر.طراحی.آشپزخانه.ای.فوق.مدرن.

باش��ند..در.اين.پروژه.اين.گونه.تصور.ش��ده.که.آشپزخانه.ها.نه.

تنه��ای.مکانی.برای.تهيه.غذا.،.بلکه.محلی.برای.انجام.س��اير.

کارهای.روزمره.هس��تند..در.چنين.آشپرخانه.ای.فرآيند.بازيافت.

به.ش��دت.مورد.توجه.ق��رار.دارد.و.حتی.بايد.ن��گاه.اجباری.به.

آن.داش��ت..پس.از.انجام.گفتگوهايی.با.مردم.و.کسب.نظرات.

آنه��ا.و.در.نهايت.انتقال.موارد.مطرح.ش��ده.به.طراحان.پروژه.،.

ايده.هاي��ی.ش��کل.گرفت.که.برخی.از.آنه��ا.در.نوع.خود.جالب.

توجه.هستند..از.آش��پرخانه.های.موقت.گرفته.تا.طرح.هايی.که.

بيش��تر.شبيه.زندگی.به.سبک.روستايی.هس��تند..در.اين.مورد.

اخير.يک.ميز.واحد.به.عنوان.محلی.برای.آشپزی.،.خوردن.غذا.،.

انجام.کارهای.روزمره.و.بازی.کردن.کودکان.ارايه.شده.است..

در.باالی.چني��ن.ميزی.دوربين.هوش��مند.و.پرژکتوری.نصب.

ش��ده.که.در.نقش.يک.مرکز.کنترل.تعاملی.عمل.می.کند..ماده.

اوليه.برای.تهيه.غذا.بر.روی.ميز.قرار.گرفته.و.در.ادامه.دوربين.

هوش��مند.آن.را.تش��خيص.داده.و.بالفاصله.از.طريق.پرژکتور.

پيشنهادهايی.برای.اس��تفاده.از.آن.و.مواردی.درباره.طرز.تهيه.

غذاهای.مختلف.از.آن.ارايه.می.شود..در.عين.حال.سيستم.سيم.

پيچ.القايی.تعبيه.ش��ده.در.زير.ميز.که.به.يک.ش��بکه.رايانه.ای.
متصل.است.،.فرآيند.پخت.ماده.غذايی.را.انجام.می.دهد.

محققان.دانش��کده.پزشکی.دانشگاه.بوستون.دريافته.اند.

که.ق��رار.گرفت��ن.طوالنی.مدت.در.مع��رض.آلودگی.هوا.

می.تواند.به.س��اختار.مغزی.آسيب.رس��انده.و.در.عملکرد.

ش��ناختی.در.ميانس��الی.و.بزرگس��الی.اختالل.ايجاد.کند..

محقق��ان.در.اي��ن.تحقيق.ک��ه.يکی.از.نخس��تين.موارد.

برای.بررس��ی.ارتباط.آالينده.ها.با.ساختار.مغزی.محسوب.

می.ش��ود.،.ب��ه.بررس��ی.بي��ش.از.900.ش��رکت.کننده.در.

پژوهش.قل��ب.فرامينگهام.پرداخت��ه.و.دريافتند.،.مواجهه.

طوالنی.مدت.با.آلودگی.می.تواند.به.ساختار.مغزی.کوچکتر.

و.انفارکت.پنهان.مغزی.منجر.شود.که.نوعی.سکته.مغزی.

ايس��کميک.خاموش.ناش��ی.از.انس��داد.در.عروق.خونی.
تأمين.کننده.مغز.است..

اي��ن.پژوه��ش.ب��ه.ارزياب��ی.مس��افت.مح��ل.زندگی.

ش��رکت.کنندگان.از.جاده.های.اصلی.پرداخته.و.از.تصاوير.

ماهواره.ای.برای.تعيين.مواجه.طوالنی.مدت.با.ذرات.معلق.

ري��ز.محيطی.اس��تفاده.کردند..اي��ن.ذرات.از.قطری.برابر.

ب��ا.2.5.ميليونيم.يک.متر.برخ��وردار.بوده.که.به.آن.،.يک.
PM2.5.گفته.می.شود..

اي��ن.ذرات.از.منابع.متنوعی.ش��امل.نيروگاه.های.برق.،.

کارخانه.ها.،.کاميون.ها.و.خودروها.و.س��وختن.چوب.بوجود.

می.آين��د..آن.ه��ا.می.توانند.تا.اعماق.ريه.س��فر.کنند.و.در.

پژوهش.های.ديگر.،.با.تعداد.رو.به.افزايش.بس��تری.شدن.

در.بيمارس��تان.برای.حوادث.قلب��ی-.عروقی.مانند.حمله.

قلبی.مرتبط.ش��ناخته.ش��ده.اند..ش��رکت.کنندگان.در.اين.

پژوهش.حداقل.60.س��ال.داشته.و.به.زوال.عقل.و.سکته.

مغزی.مبتال.نبودند..اين.ارزيابی.شامل.کل.حجم.مغز.،.يک.

نشانگر.از.آتروفی.مغز.مرتبط.با.سن.،.حجم.هيپوکامپ.که.

به.بازتاب.تغيي��رات.در.منطقه.مغزی.کنترل.کننده.حافظه.

می.پردازد.،.افزايش.تراکم.حجم.ماده.سفيد.که.می.تواند.به.

عنوان.معياری.از.آسيب.شناسی.و.پيری.مورد.استفاده.قرار.

بگيرد.و.انفارکت.پنهان.مغزی.است..محققان.دريافتند.که.

افزايش.تنها.دو.ميلی.گرم.در.متر.مکعب.از.ذرات.معلق.که.

معموال.در.مناطق.شهری.ديده.می.شود.،.با.احتمال.بيشتر.

انفارکت.پنهان.مغ��زی.و.حجم.کوچکتر.مغز.مرتبط.بوده.

که.برابر.با.تقريبا.يک.سال.پير.شدن.مغز.است..نتايج.اين.
يافته.ها.در.مجله.Stroke.منتشر.شده.است.

فيزيکدانان.آمريکايی.ماده..مگنتوکالريکی.را.کش��ف.کرده.اند.که.صنعت.انرژی.از.جمله.

سيس��تم.های.منجمدکننده.غذا.و.خنک.کننده.ها.را.کارآمدتر.خواهد.کرد..محققان.دانشگاه.

ايالتی.لوئيزيانا.در.تحقيقات.خود.بر.روی.نس��ل.جديد.فناوری.های.خنک.کننده.مغناطيسی.

تمرکز.کردند.که.از.لحاظ.طراحی.س��اده..بوده.و.در.مقايس��ه.با.سيستم.های.گازی.فشرده.،.
آرام.تر.و.دوست.دار.محيط.زيست.باشد..

 )magnetocaloric(.در.فناوری.جديد.يک.ميدان.مغناطيس��ی.،.م��اده.مگنتوکالريک
را.از.لحاظ.مغنايس��ی.طوری.س��ازماندهی.می.کند.که.دمای.آن.بيش.از.دمای.اتاق.شود..
حرارت.اضافی.از.طريق.يک.واسطه.حرارتی.مانند.آب.يا.هوا.حذف.می.شود.و.اين.موضوع.
ماده.را.به.دمای.اتاق.بازمی.گرداند؛.سپس.ميدان.مغناطيسی.حذف.می.شود.،.بنابراين.،.ماده.

از.لحاظ.مغناطيس��ی.بی.نظم.می.شود.و.دمای.آن.به.زير.دمای.محيط.افت.می.کند؛.چنين.

موضوعی.منجر.به.اثر.خنک.کنندگی.می.ش��ود..اين.فرآين��د.خنک.کنندگی.حالت.پايه.،.در.
مقايسه.با.سيستم.های.گاز.فشرده.معمولی.،.از.لحاظ.انرژی.بسيار.کارآمدتر.است..

اين.موضوع.که.چنين.انتقال.س��اختار.مغناطيسی.در.دمای.نزديک.به.اتاق.رخ.می.دهد.،.

م��اده.مگنتوکالريک.را.به.گزينه.مناس��بی.برای.اس��تفاده.آتی.از.آن.در.ابزار.سردس��ازی.

مغناطيس��ی.تبدي��ل.می.کن��د..انتظار.م��ی.رود.تا.س��ال.2018.،.ارزش.بازار.سيس��تم.های.

خنک.کننده.در.سراس��ر.دنيا.به.حدود.هفت.تا.هش��ت.ميليارد.دالر.برس��د.و.بنابراين.اين.

دس��تاورد.علمی.جديد.،.بازخورد.اقتصادی.مهمی.بر.روی.صنعت.انرژی.و.محيط.زيس��ت.
خواهد.داشت..
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 با تركیدگی لوله ها در ساختمان خداحافظی كنید
يک.مبتکر.جوان.موفق.به.س��اخت.چهار.راه.ارتباطی.
همسطح.س��ازعمليات.لوله.کش��ی.با.رويکرد.همسطح.
س��ازی.لوله.های.آب.گرم.و.سرد.به.منظور.جلوگيری.از.
ترکيدگی.لوله.ها.و.سبک.شدن.سازه.های.ساختمانی.شد..
س��عيد.بابايی.با.اش��اره.به.جزييات.اين.طرح.،.گفت:.لوله.
کش��ی.آب.س��اختمان.با.دو.س��اختار.آب.گرم.و.سرد.در.
مبداء.لوله.کش��ی.از.هم.جدا.می.شوند.و.اين.امر.موجب.

قرار.گرفتن.لوله.ها.در.ادامه.مسير.است..
وی.با.بيان.اينکه.اين.شيوه.سبب.باال.آمدن.ارتفاع.کف.
سازی.و.مشکالت.جانبی.ديگر.در.کف.و.ديوار.ساختمان.
می.ش��ود.،.اظهار.کرد:.عالوه.بر.اين.در.لوله.کشی.روکار.
قرار.گرفتن.لوله.ها.روی.يکديگر.منجر.به.دش��واری.در.
انجام.عمليات.لوله.کشی.و.ناهمگون.بودن.شکل.عمومی.
لوله.کشی.ساختمان.می.شود.که.اين.مسائل.موجب.شد.
تا.به.فکر.راهکار.مناسبی.جهت.رفع.اين.موضوع.باشم..
بابايی.در.تش��ريح.طرح.چهارراه.هم.س��طح.ساز.لوله.
کشی.آب.گرم.و.سرد.،.گفت:.اين.سازه.يک.چهارراه.جدا.
کننده.،.مقاوم.از.جنس.پلی.پروپيلن.است.و.قابليت.عبور.
و.هداي��ت.آب.گرم.و.آب.س��رد.را.به.صورت.مجزا.دارد.،.
عالوه.بر.اين.جنس.و.اندازه.اين.سازه.نيز.می.تواند.بسته.
به.نوع.لوله.کشی..،.جنس.و.مقياس.لوله.های.قابل.استفاده.
متغير.باش��د..با.استفاده.از.اين.وسيله.يک.مکانيزم.دقيق.
جدا.کننده.داخل.چهارراه.)تقاطع.بين.لوله.های.آب.گرم.

و.سرد(.را.ايجاد.کرده.ايم.
.وی.با.بيان.اينکه.اين.اختراع.يک.نوآوری.در.صنعت.
لوله.کشی.آب.اس��ت.که.با.تاييد.دانشکده.علوم.و.فنون.
نوين.دانش��گاه.تهران.و.دانشگاه.مهندسی.فناوری.های.
نوين.قوچان.،.ثبت.ش��ده.اس��ت.اظهار.ک��رد:.اين.طرح.

می.توان��د.منجربه.باال.رفتن.اس��تحکام.س��ازه.ش��ود..

همچنين.با.وجود.اين.طرح.ديگر.با.مش��کل.ترکيدگی.

بر.اثر.وزن.لوله.های.بااليی.،.فشار.و.حرارت.لوله.های.آب.
گرم.مواجه.نيستيم..

بابايی.با.بيان.اين.که.قدمت.سيس��تم.لوله.کشی.در.

تهران.به.بي��ش.از.نيم.قرن.قبل.بر.می.گردد.،.گفت:.از.

آن.زم��ان.تا.کنون.آب.به.تمام��ی.خانه.ها.راه.پيدا.کرد.

و.معماران.و.لوله.کش.ها.با.اين.مش��کل.روبه.رو.بودند.

ک��ه.لوله.های.آب.س��رد.و.گرم.در.بعض��ی.نقاط.با.هم.

تالق��ی.دارند.که.به.اعتقاد.آن.ها.اين.امر.اجتناب.ناپذير.

بود.اما.با.وجود.اين.اختراع.ديگر.خبری.از.اين.مش��کل.

نيس��ت..بابايی.با.اشاره.به.مش��کالت.ناشی.از.اين.امر.

قبل.از.اين.اختراع.گفت:.هم.سطح.نبودن.لوله.ها.باعث.

ايجاد.مش��کل.در.عمليات.سنگ.کاری.،.کاشی.کاری.و.

کف.سازی.می.شود.و.در.صورت.آسيب.ديدگی.لوله.های.

آب.صدمات.زيادی.به.نمای.داخلی.و.خارجی.ساختمان.

وارد.می.آي��د..وی.ادامه.داد:.وزن.و.فش��ار.لوله.بااليی.

ب��ر.روی.لوله.پايينی.و.آس��يب.پذير.بودن.لوله.آب.گرم.

به.واس��طه.حرارت.داخلی.احتمال.صدمات.وارده.را.به.

حداکثر.می.رس��اند.و.در.صورت.ق��رار.گرفتن.لوله.های.

آب.گرم.و.س��رد.ارتفاع.کف.س��اختمان.به.ميزان.قابل.

توجهی.باال.می.آيد.که.اين.امر.موجب.اس��تفاده.بيش.

از.حد.از.مصالح.س��اختمانی.و.سنگين.شدن.سازه.های.
ساختمانی.می.شود..

 تولید برق از مواد سمی شیمیایی و دارویی در ایران  
پژوهشگران.دانش��گاه.صنعتی.اميرکبير.با.طراحی.و.ساخت.پيل.سوختی.ميکروبی.
موفق.به.حذف.آالينده.س��می.فنول.از.پس��اب.و.توليد.برق.از.آن.ها.ش��دند..محبوبه.
باقری.مجری.طرح.س��اخت.پيل.س��وختی.ميکروبی.،.حذف.آالينده.فنول.از.پساب..ها.
را.از.اهداف.اين.طرح.ذکر.نمود.و.اظهار.کرد.که:.فنول.نوعی.مادۀ.س��می.در.پس��اب.
صنايع.ش��يميايی.مختلف.ازجمله.داروس��ازی.است.،.از.اين.رو.الزم.است.تا.ميزان.آن.
در.پس��اب..ها.به.حد.اس��تاندارد.کاهش.يابد..وی.با.بيان.اينکه.لجن.مورد.اس��تفاده.در.
اين.طرح.تحقيقاتی.از.پااليش��گاه.امام.خمينی.اراک.دريافت.ش��ده.اس��ت.،.بيان.کرد.
برای.حذف.فنول.به.کمک.اين.لجن.از.پس��اب.س��نتزی.از.پيل.س��وختی.ميکروبی.
دو.محفظه.ای.،.که.در.طی.اين.پروژه.طراحی.و.ساخته.شده.،.استفاده.گرديده.است.

.باقری.با.اش��اره.به.فرآيند.حذف.فنول.از.اين.پس��اب.،.خاطرنشان.کرد.که.لجن.به.

همراه.پساب.س��نتزی.حاوی.فنول.به.محفظه.اند.اضافه.می.شود.،.اين.ماده.به.عنوان.

منبع.کربنی.برای.ميکروارگانيس��م.به.شمار.می.رود.و.در.طی.فرآيندی.تجزيه.و.توليد.

الکت��رون.می.نماي��د..الکترون.با.عبور.از.مدار.خارجی.به.محفظۀ.کاتد.منتقل.ش��ده.و.

پرتون.نيز.با.عبور.از.غش��ا.وارد.محفظه.کاتد.می.شود.و.سپس.در.مجاورت.با.اکسيژن.

موج��ود.در.هوا.،.واکنش.داده.و.آب.توليد.می.ش��ود..مجری.طرح.درخصوص.جزئيات.

طراحی.و.س��اخت.پيل.س��وختی.بيان.داشت.که؛.پيل.سوختی.س��اخته.شده.دارای.2.

محفظ��ه.به.حجم.800.ميلی.ليتر.بوده.و.در.ميان.دو.محفظه.از.غش��ای.»نفيون«.به.

عنوان.تبادل.کننده.پروتون.اس��تفاده.ش��ده.اس��ت.،.ضمنًا.دو.الکترود.گرافيتی.در.دو.
محفظه.به.عنوان.جمع.کننده.الکترون.قرار.می.گيرند.

وی.با.اش��اره.به.عملکرد.پيل.س��وختی.ميکروبی.طراحی.شده.،.اظهار.داشت.که؛.در.

بخش.اند.اين.پيل.سوختی.لجن.به.همراه.پساب.سنتزی.و.در.محفظه.کاتد.بافر.پتاسيم.

فسفات.وارد.می.شود.و.محفظۀ.اند.به.صورت.بی.هوازی.عمل.می.کند.و.محفظۀ.کاتد.

توس��ط.توزيع.کنندۀ.هوا.،.هوادهی.می.ش��ود..به.گفتۀ.باقری.،.فنول.موجود.در.پساب.

در.بخش.آند.تجزيه.و.به.ترکيبات.س��اده..تری.تبديل.می.شود..همچنين.خروجی.پيل.

س��وختی.در.نهايت.دی.اکسيدکربن.)CO2(و.يا.متان.بوده.به.اين.ترتيب.مادۀ.سمی.
فنول.به.ترکيباتی.که.برای.محيط.زيست.کم.خطرتر.هستند.تبديل.می.گردد.

.در.ضمن.اين.پيل.س��وختی.قادر.اس��ت.پساب.را.در.حد.اس��تاندارد.تصفيه.کند.که.

براساس.اس��تانداردهای.موجود.حداکثر.ميزان.فنول.مجاز.در.پساب.های.خروجی.به.

آب.های.س��طحی.يا.زيرزمينی.حدود.يک.ميلی.گرم.بر.ليتر.می.باش��د..اين.محقق.با.

اشاره.به.دستاوردهای.اين.طرح.تحقيقاتی.،.خاطرنشان.کرد.که.در.اين.طرح.،.موفق.به.
توليد.هم.زمان.برق.و.حذف.آاليندۀ.فنول.از.پساب.شده.است..
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 مبتكر ایرانی دستگاه هوشمندسازی خانه ساخت

 معمار فرانسوی در صحرای آفریقا شهر عمودی می سازد  

يک.ش��رکت.دانش.بنيان.در.پ��ارک.علمی.و.فناوری.

هم��دان.موف��ق.ب��ه.س��اخت.دس��تگاهی.ش��د.که.به.

هوشمندس��ازی.س��اختمان.می.پردازد.و.امکان.کنترل.

من��زل.را.ب��ا.وس��ايل.مختلف��ی.فراهم.می.کن��د..علی.

فراقي��ان-.مدير.عامل.يک.ش��رکت.دان��ش.بنيان.در.

پارک.علم.و.فناوری.همدان.،.در.گفتگو.با.خبرنگار.مهر.

گفت:.در.اين.ش��رکت.موفق.ش��ديم.تا.سيستمی.برای.

هوشمندسازی.ساختمان.بسازيم.تا.از.اين.طريق.بتوان.
خانه.را.از.راه.دور.کنترل.کرد.

وی.اف��زود:.اي��ن.دس��تگاه.می.توان��د.144.آيت��م.از.

قبيل.سيس��تم.سرمايشی.،.گرمايش��ی.،.آبياری.باغچه.و.

گلدان.،.هانی.بال.،.اسپيلت.و.....را.به.طور.همزمان.کنترل.

کن��د.و.آخرين.وضعيت.از.اي��ن.آيتم.ها.را.به.صاحبخانه.

.BMSگزارش.ده��د..فراقيان.با.بيان.اينکه.برای.نصب

نيازی.به.س��يم.کش��ی.مجدد.در.خانه.نيس��ت.،.اظهار.

داشت:.تجهيزات.اين.سيس��تم.به.پشت.کليد.و.پريزها.
متصل.می.شود.و.نيازی.به.سيم.کشی.مجدد.ندارد.

وی.با.اشاره.به.اينکه.اين.دستگاه.سناريوی.مشخص.

و.قابل.تعريفی.دارد.،.افزود:.به.هنگام.مسافرت.می.توان.

اپليکيش��ن.خروج.از.منزل.را.فعال.کرد.تا.بدين.وس��يله.

ب��رق.اصلی.خان��ه.به.غي��ر.از.آيتم.هايی.خ��اص.مانند.

يخچ��ال.،.ش��يرگاز.و....ب��ه.صورت.برقی.قطع.ش��ود.و.

سيس��تم.امنيتی.به.ص��ورت.خودکار.فعال.ش��ود..مدير.

عامل.اين.ش��رکت.دانش.بنيان.با.بيان.اينکه.از.طريق.

اين.دس��تگاه.می.توان.از.راه.دور.وضعيت.منزل.را.تحت.

کنترل.داش��ته.باشيم.،.عنوان.کرد:.برای.BMS.ريموت.

کنترلی.در.نظر.گرفته.شده.تا.کاربران.سالمند.و.کودک.

هم.بتوانند.به.آيتم.های.سرمايش��ی.،.گرمايشی.و....خانه.
از.راه.دور.دسترسی.داشته.باشند..

وی.با.بيان.اينکه.در.يک.خانه.هوش��مند.می.توان.

ب��رای.ه��ر.يک.از.کليده��ای.ريموت.بي��ش.از.يک.

عکس.العمل.تعري��ف.کرد.،.گفت:.اين.نوع.تنظيمات.

در.واقع.تنظيم.سناريوهای.مختلف.BMS.هستند.که.

می.توانن��د.در.مواقع.خاص.به.صورت.همزمان.اتفاق.

بيافتد..فراقيان.با.بيان.مثالی.اظهار.داشت:.در.ساعات.

انتهايی.ش��ب.به.هنگام.استراحت.،.مثال.با.زدن.کليد.

9.ريموت.،.دزدگير.قس��مت.ورودی.خانه.فعال.و.شير.

برقی.گاز.قطع.می.شود.و.همزمان.چراغ.های.اضافی.و.

کولر.خاموش.می.شوند..وی.در.خصوص.مزيت.های.

اين.دس��تگاه.گفت:.وايرلس.بودن.تمامی.ماژول.ها.و.

چش��می.ها.،.باال.بودن.دقت.و.امنيت.دس��تگاه.،.بدون.

نياز.به.سيم.کش��ی.مجدد.و.قابليت.کنترل.از.طريق.

تبل��ت.،.لبتاپ.،.موباي��ل.،.اينترنت.،.ريم��وت.کنترل.از.

خصوصيات.و.مزيت.های.BMS.به.ش��مار.می.روند..

وی.ب��ا.بي��ان.اينکه.ب��رد.مفيد.اين.دس��تگاه.تا.يک.

کيلومتر.اس��ت.،.گفت:.برای.س��اخت.اين.دستگاه.که.

در.جهت.هوشمندس��ازی.منازل.اس��ت.از.تکنولوژی.

نوينی.استفاده.شده.و.دانش.فنی.آن.به.صورت.کامل.

بدس��ت.آمده.است.و.اکنون.با.قيمت.پايينی.در.اختيار.

مص��رف.کنندگان.قرار.می.گي��رد..فراقيان.بيان.کرد:.

قيمت.اين.دس��تگاه.ها.حدود.سه.ميليون.تومان.است.

و.اين.درحالی.اس��ت.که.نمونه.خارجی.چينی.آن.تنها.

با.کنت��رل.35.آيتم.،.مبلغی.در.حدود.هش��ت.ميليون.

تومان.دارد..به.گفته.وی،.اين.دس��تگاه.دارای.تاييديه.

عملک��رد.از.پارک.علمی.و.فناوری.اس��تان.همدان.و.
سازمان.پژوهش.های.علمی.و.صنعتی.است.

يک.ش��رکت.معماری.در.پاري��س.به.نام.OXO Architectes.ب��ه.تازگی.از.طرحی.

پيش��نهادی.برای.ساخت.نوعی.برج.يا.شهر.عمودی.رونمايی.کرده.که.نويدبخش.زندگی.
 City.پرتراک��م.پايدار.در.قلب.بيابان.صحرا.اس��ت..انرژی.موردنياز.ب��رای.برج.مفهومی
Sand Tower.ب��ا.اس��تفاده.از.منابع.تجديدپذير.ش��امل.جمع.آوری.آب.ب��اران.،.انرژی.

خورش��يدی.و.انرژی.ژئوحرارتی.تامين.می.ش��ود..ارتفاع.اين.شهر.عمودی.به.450.متر.يا.
نصف.برج.خليفه.در.دبی.می.رسد.و.مساحت.78.هکتار.را.دربر.می.گيرد..

ش��رکت.OXO Architectes.قصد.دارد.در.داخل.اين.بنا.،.برج.داخلی.مرکزی.تعبيه.

کند.که.دارای.پوش��ش.گياهی.خواهد.بود.و.به.عنوان.باغچه.ای.عمودی.ساخته.می.شود.

که.در.مقابل.شرايط.آب.وهوايی.سخت.بيابان.صحرا.محافظت.می.شود..حدود.22.درصد.

از.فضای.قابل.اس��تفاده.اين.برج.به.دفاتر.کار.اختصاص.داده.می.شود.و.يک.هتل.و.تعداد.
600.واحد.مسکونی.نيز.به.ترتيب.17.5.و.15.درصد.فضای.آن.را.اشغال.می.کند..

فض��ای.باقی.مانده.نيز.به.مرکز.خريد.،.اتاق.های.کنفرانس.،.س��الن.های.ورزش��ی.،.موزه.،.

اس��تخر.آب.گرم.،.کافی.ش��اژ.و.رس��توران.اختصاص.می.يابد..اين.ب��رج.همچنين.دارای.

رصدخانه.هواشناس��ی.اس��ت.،.در.حالی.که.يک.سايت.فرود.مخصوص.بالگرد.نيز.بر.فراز.

ساختمان.قرار.می.گيرد..ساخت.اين.پروژه.پايدار.بسيار.بلندپروازانه.است.و.بر.اساس.طرح.

پيش��نهادی.،.حدود.45.هزار.متر.مکعب.آب.باران.،.ساالنه.در.فضای.خشک.بيابان.صحرا.
جمع.آوری.می.شود.و.برای.مقاصد.مختلف.به.کار.خواهد.رفت..

مهم.ت��ر.از.هم��ه.،.اين.برج.حدود.چهار.کيلومتر.در.زير.زمين.س��اخته.خواهد.ش��د.و.در.

چنين.نقطه.ای.،.حرارت.زمين.،.آب.را.به.بخار.تبديل.می.کند..اين.بخار.س��پس.به.س��طح.

کانال.دهی.می.شود.و.در.آنجا.برای.نيرودهی.مولدی.به.کار.می.رود.که.برق.توليد.کرده.و.

آب.مورد.نياز.برای.سيستم.های.گرمايشی.برج.را.حرارت.می.دهد..اين.آب.باران.همچنين.

برای.آبياری.باغچه.عمودی.داخلی.و.نيازهای.س��رويس.های.بهداش��تی.به.کار.می.رود.و.

در.اين.ميان.،.آب.فاضالب.نيز.بازيافت.می.ش��ود..برق.اضافی.نيز.از.پنل.های.خورش��يدی.

تامين.می.ش��ود.و.بخش��ی.از.دمای.داخلی.برج.نيز.با.اس��تفاده.از.تهويه.طبيعی.مديريت.

می.ش��ود..قرار.اس��ت.کار.بر.روی.اين.پروژه.از.س��ال.2025.شروع.شود.و.ساخت.آن.50.
سال.به.طول.می.انجامد..
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 با  گازهای گلخانه ای پالستیک و سوخت زیستی تولید كنید 
محقق��ان.آزمايش��گاه.مل��ی.الورن��س.ليورمول.با.
همکاری.دانشگاه.کاليفرنيا.در.برکلی.موفق.به.طراحی.
سيستم.ترکيبی.)هيبريدی(.از.باکتری.ها.و.نانوسيم.های.
نيمه.رسانا.ش��ده.اند.که.قادر.به.تقليد.عملکرد.فتوسنتز.
هستند..اگرچه.بخش.انرژی.های.تجديدپذير.بسرعت.
در.حال.گس��ترش.هس��تند.،.اما.باتوجه.به.روند.کنونی.
توليد.و.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای.،.دانشمندان.هشدار.
می.دهند.ک��ه.عواقب.جدی.زودت��ر.از.پيش.بينی.های.

قبلی.به.وقوع.خواهند.پيوست..
يکی.از.روش.های.کنترل.انتش��ار.اين.گازها.،.توسعه.
فناوری.برای.تبديل.دی.اکس��يد.کربن.به.محصوالت.
جانبی.مفي��د.مانند.کربنات.کلس��يم.يا.س��وخت.های.

زيستی.مانند.متانول.و.ايزوبوتانول.است..
فتوس��نتز.مصنوعی.،.مفهوم.جديدی.تلقی.نمی.شود.
و.از.آن.برای.جداس��ازی.آب.ب��ه.هيدروژن.و.نيتروژن.
و.س��نتز.اسيد.فرميک.اس��تفاده.شده.است.،.اما.رويکرد.
جدي��د.محققان.آمريکاي��ی.از.تطبيق.پذي��ری.و.بازده.
بس��يار.باالي��ی.برخوردار.اس��ت..محققان.ب��ا.الهام.از.
طبيعت.،.سيس��تم.ترکيبی.جديدی.را.ابداع.کرده.اند.که.
با.اس��تفاده.از.نور.خورشيد.و.آب.،.دی.اکسيد.کربن.را.به.
طيف.گسترده.ای.از.مواد.شيميايی.مفيد.تبديل.می.کند..
اين.سيس��تم.چندمنظوره.با.عملکرد.باال.می.تواند.آب.،.
نور.خورش��يد.و.دی.اکس��يد.کربن.را.گرفته.و.آنها.را.به.
بلوک.های.س��ازنده.پالس��تيک.زيس��ت..تخريب.پذير.،.
ترکيبات.دارويی.و.حتی.سوخت.زيستی.تبديل.کند..

در.اي��ن.سيس��تم.،.از.دو.ن��وع.متف��اوت.از.باکت��ری.

پراکنده.ش��ده.در.آرايه.هايی.از.نانوس��يم.های.سيليکون.

و.تيتانيوم.استفاده.می.ش��ود؛.نانوسيم.های.سيليکونی.،.

مانند.سلول.های.خورش��يدی.مينياتوری.عمل.کرده.و.

نور.را.جذب.و.الکت��رون.آزاد.می.کنند..اين.الکترون.ها.

.Sporomusa ovate.توس��ط.باکتری.بی.ه��وازی

جذب.می.ش��وند.که.آنها.را.با.آب.ترکيب.و.دی.اکسيد.

کرب��ن.را.ب��ه.اس��تات.)acetate(.تبدي��ل.می.کنند..

نانوس��يم.های.تيتانيومی.نيز.ب��ار.مثبت.را.منتقل.کرده.

و.از.آن.ب��رای.اس��تخراج.اکس��يژن.از.آب.اس��تفاده.

می.کنند؛.اکس��يژن.توسط.باکتری.دست.کاری.ژنتيکی.

شده.اشرش��ياکلی.برای.سنتز.مواد.شيميايی.مورد.نظر.
استفاده.می.شود..

به.گفته.پيدونگ.يانگ.سرپرس��ت.تي��م.تحقيقاتی.،.

سيس��تم.جديد.از.پتانس��يل.بااليی.برای.تغيير.اساسی.

صنعت.نفت.و.پتروش��يمی.برخوردار.اس��ت.که.امکان.

تولي��د.م��واد.ش��يميايی.و.س��وخت.را.در.ي��ک.روش.

تجديدپذير.فراهم.می.کند..نتايج.اين.دستاورد.در.مجله.
Nano Letters.منتشر.شده.است..

  سوئیسی ها از فضوالت سگ برق تولید می كنند 
يک.طراح.سوئيس��ی.ابزاری.مفهوم��ی.ارائه.داده.که.

فضوالت.سگ.را.به.انرژی.برق.تبديل.می.کند..
کاربر.می.تواند.کيسه.ای.زيس��ت.تخريب.پذير.مملو.از.
فضوالت.س��گ.را.در.داخل.بخش.هضم.کننده.سامانه.
Poo Poo Power.ق��رار.دهد؛.اين.قس��مت.حاوی.

باکتری.های.لجن.خوار.است.و.زمانی.که.آن.ها.فضوالت.

را.مص��رف.می.کنن��د.،.گاز.متان.س��اطع.می.کنند.و.اين.

گاز.ب��ه.جريان.برق.تبديل.می.ش��ود..اي��ن.ابزار.خانگی.

بوده.و.برق.توليد.ش��ده.در.باتری.هايی.ذخيره.می.ش��ود.

ک��ه.می.ت��وان.از.آن.ها.در.سراس��ر.خانه.اس��تفاده.کرد..

به.گفته.اوس��ئان.ايزارد.طراح.اين.دس��تگاه.،.فضوالت.

جمع.آوری.ش��ده.از.يک.س��گ.)بين.250.تا.340.گرم(.

می.تواند.يک.فن.را.برای.دو.س��اعت.نيرودهی.کند..در.

آمريکا.،.سگ.ها.ساالنه.حدود.100.ميليون.تن.فضوالت.

توليد.می.کنند.که.بخ��ش.اعظم.آن..به.محل.های.دفن.

زباله.منتقل.می.شوند؛.در.آنجا.گاز.گلخانه.ای.متان.توليد.

شده.و.به.درون.جو.س��اطع.می.شود..فضوالت.سگ.ها.

همچني��ن.حوضچه.های.آب.را.آل��وده.می.کند..مطالعه.

صورت.گرفته.در.س��ياتل.نش��ان.می.دهد.که.حدود.20.

درص��د.از.باکتری.های.موجود.در.آب.محلی.ناش��ی.از.
فضوالت.سگ.ها.هستند..

  شومینه هوشمند رومیزی كه با تلفن همراه كنترل می شود 
فناوری.شومينه.هوش��مند.پالنيکا.)Planika(،.يک.سيستم.احتراق.پاک.محسوب.
می.ش��ود.که.تنها.گرما،.دی.اکسيد.کربن.و.بخار.آب.توليد.می.کند..اين.فناوری.موسوم.
به.BEV.ش��امل.سوزاندن.سوخت.زيس��تی.اتانول.تا.دمای.72.درجه.سانتيگراد.است؛.
در.اين.زمان.دس��تگاه.ش��روع.به.توليد.بخار.می.کند..المنت.حرارتی.دس��تگاه.در.اين.
مرحله.تا.1300.درجه.س��انتيگراد.گرم..ش��ده.و.بخارات.را.مش��تعل.می.کند..از.آنجاکه.
تماس.مس��تقيم.بين.سوخت.و.ش��عله.وجود.ندارد،.فناوری.BEV.باعث.توليد.خاکستر.

يا.دود.نش��ده.و.يک.احتراق.پاک.محسوب.می.ش��ود.که.تنها.گرما،.دی.اکسيد.کربن.و.

بخار.آب.توليد.می.کند..در.اين.دس��تگاه.روميزی.15.حس��گر.ايمنی.تعبيه.ش��ده.است.

که.حرارت،.انتش��ار.دی.اکس��يد.کربن.و.مصرف.س��وخت.را.کنترل.می.کند؛.همچنين.

يک.ميکروپردازش��گر.برای.اس��تفاده.ايمن.از.اين.فناوری.در.نظر.گرفته.ش��ده.است..

اين.فناوری.مجهز.به.سيس��تم.وای.فای.داخلی.است.که.امکان.همگام.سازی.و.کنترل.
عملکرد.از.طريق.تلفن.همراه.را.فراهم.می.کند..
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 فرود  هواپیمای خورشیدی در شرق چین 
Solar Im-( ..هواپيمای.خورش��يدی.س��والر.ايمپال��س
pulse 2(.روز.سه.ش��نبه.در.شهر.نانجينگ.چين.فرود.آمد.و.

ششمين.مرحله.از.سفر.خود.به.دور.دنيا.را.با.استفاده.از.انرژی.

خورش��يدی.به.پايان.رس��اند..اين.هواپيما.ساعت.15:31.به.

وق��ت.گرينويچ.)20:01.دقيقه.به.وقت.تهران(.و.پس.از.يک.

س��فر.17.ساعته.و.طی.کردن.مس��افت.1190.کيلومتری.از.
شهر.چونگ.کينگ.چين.،.در.شهر.نانجينگ.فرود.آمد..

اين.س��فر.پس.از.تعويق.های.مکرر.به.دليل.نامس��اعدبودن.

آب.وهوا.انجام.ش��د.و.کمک.خلبان.سوئيس��ی.اين.هواپيما.به.

نام.آندره.بورش��برگ.برای.درمان.ميگرن.به.اروپا.بازگش��ت.،.

ام��ا.انتظار.م��ی.رود.وی.تا.روز.جمعه.به.چين.بازگردد..ش��هر.

نانجينگ.نزديک.ش��انگهای.واقع.ش��ده.و.پس.از.اين.شهر.،.

هواپيمای.خورشيدی.،.بلندپروازانه.ترين.بخش.سفر.خود.يعنی.

پرواز.بدون.توقف.پنج.ش��بانه.روزی.در.عرض.اقيانوس.آرام.به.

مقصد.هونولولوی.هاوايی.را.انجام.خواهد.داد..برای.رس��يدن.

به.هاوايی.،.هواپيمای.خورش��يدی.بايد.مسافتی.بالغ.بر.8500.
کيلومتر.را.طی.کند..

س��فر.بر.روی.آمري��کا.ش��امل.توقف.هاي��ی.در.فونيکس.،.

آريزون��ا.و.فرودگاه.جی.اف.کن��دی.در.نيويورک.خواهد.بود.که.

پس.از.آن.،.س��والر.ايمپالس.2.پرواز.خود.را.از.روی.اقيانوس.

آتالنتيک.به.س��مت.جنوب.اروپا.يا.شمال.آفريقا.ادامه.خواهد.

داد..مرحله.پايانی.س��فر.هواپيمای.خورش��يدی.از.هر.کدام.از.

موقعيت.ه��ای.انتخاب��ی.در.اروپا.يا.آفريقا.به.س��مت.ابوظبی.

خواه��د.بود.که.در.آنجا.،.ف��رود.نهايی.خ��ود.را.انجام.خواهد.

داد..همه.مراحل.اين.س��فر.بدون.اس��تفاده.از.حتی.يک.قطره.

س��وخت.بوده.و.اين.موضوع.تحول.بزرگی.در.فناوری.انرژی.

خورشيدی.محسوب.می.شود..هواپيمای.سوالر.ايمپالس.2.با.

بيش.از.17.هزار.س��لول.خورشيدی.نيرودهی.می.شود.که.اين.

س��لول.ها.در.بال.های.آن.به.طول.72.متر.تعبيه.شده.اند..طول.

اي��ن.بال.ها.بيش.از.طول.بال.های.بوئينگ.747.اعالم.ش��ده..

است..اين.هواپيما.به.دنبال.سامانه.سوالر.ايمپالس.وارد.کارزار.

ش��د.که.در.س��ال.2010.،.پرواز.26.س��اعته.ای.را.انجام.داد.و.

قابليت.خود.را.برای.ذخيره.سازی.انرژی.کافی.در.طول.روز.در.

باتری.های.ليتيومی.اش.برای.انجام.پرواز.های.شبانه.به.اثبات.

رس��اند..هواپيمای.سوالر.ايمپالس.2.توس��ط.برتراند.پيکارد.،.

خلبان.سوئيس��ی.در.تاريخ.31.مارس.)11.فروردين(.درش��هر.

چونگ.کينگ.چين.فرود.آمد.و.قرار.بود.روز.بعد.به.سمت.شهر.
نانجينگ.واقع.در.شرق.اين.کشور.پرواز.کند..

اين.هواپيما.که.قرار.بود.تنها.يک.شب.در.شهر.چونگ.کينگ.

واقع.در.جنوب.غربی.چين.توقف.کند.،.به.مدت.دو.هفته.و.نيم.

در.آنجا.زمين.گير.شد..هواپيمای.خورشيدی.مزبور.در.صورتی.

که.س��رعت.وزش.باد.بيش��تر.از.چهار.گره.)هفت.کيلومتر.در.

ساعت(.باشد.،.به.دليل.سبکی.وزن.اش.نمی.تواند.پرواز.ايمنی.

را.در.چنين.شرايطی.تجربه.کند؛.از.اين.رو.،.می.بايست.شرايط.

آب.وهواي��ی.مس��اعدی.برای.پ��رواز.آن.مهيا.می.ش��د..پرواز.

موفق.س��والر.ايمپال��س.2.از.ابوظب��ی.در.روز.9.مارس.)19.

اسفند(.دس��تاورد.مهمی.برای.پيکارد.و.بورشبرگ.پس.از.13.

س��ال.تحقيقات.و.آزمايش.محسوب.می.ش��د..اين.هواپيمای.

خورش��يدی.از.عمان.به.احمدآباد.و.بنارس.در.هند.سفر.کرد.،.

س��پس.پروازش.را.به.مانداالی.در.برم��ه.و.چونگ.کينگ.در.
چين.ادامه.داد..

اتاقک.خلب��ان.هواپيمای.خورش��يدی.از.هيچ.گرمايش��ی.

برخوردار.نيست.و.خلبانان.نمی.توانند.طی.پرواز.پنج.روزه.خود.

بايستند.يا.راه.بروند.و.در.عوض.آن.ها.می.توانند.روی.صندلی.

خود.تکيه.داده.و.ورزش.يا.استراحت.کنند..آن.ها.برای.استفاده.

از.دستشويی.نيز.نمی.توانند.صندلی.خود.را.ترک.کنند.و.برای.
اين.کار.از.محفظه.تعبيه.شده.در.صندلی.استفاده.می.کنند.

.ب��رای.غذا.خ��وردن.،.خلبان��ان.بايد.چيزهاي��ی.را.مصرف.

کنن��د.که.ب��رای.بدنش��ان،.ماندنی.و.باارزش.باش��د..مصرف.

روزان��ه.آنها.ش��امل.2.4.کيلوگرم.غ��ذا.،.2.5.ليتر.آب.و.يک.

ليتر.نوش��يدنی.های.ورزشی.اس��ت..آن.ها.اين.رژيم.غذايی.را.

بر.اساس.برنامه.ای.که.شرکت.نستله.برای.هر.خلبان.طراحی.
کرده.،.رعايت.می.کنند..

 روشنایی خیابان ها با نخل خورشیدی 
محققان.سوئيسی.درختان.نخل.خورشيدی.را.طراحی.
کرده.اند.که.نور.خورش��يد.را.در.هن��گام.روز.جذب.کرده.
و.هنگام.ش��ب.منتش��ر.می.کند..درخت.نخل.خورشيدی.

مجهز.به.پنل.ه��ای.فتوولتائيک.درس��ت.مانند.درختان.

واقعی.به.نظر.رس��يده.و.کامال.س��ازگار.با.محيط.زيست.

هستند..پنل.های.فتوولتائيک.انعطاف.پذير.بر.روی.الياف.

شب.تابی.شبيه..برگ.نخل.نصب.می.شوند؛.اين.برگ.های.

خورشيدی.در.هنگام.روز.نور.خورشيد.را.جذب.و.در.هنگام.
شب.،.نور.سبز.رنگ.درخشانی.از.خود.ساطع.می.کنند..

  خانوارده های كم مصرف انرژی تشویق می شود 
وزي��ر.نيرو.با.بيان.اينکه.اين.وزارتخانه.برنام��ه.ريزی.هايی.را.برای.مديريت.آب.در.
نظر.دارد.ولی.مردم.مهمترين.مولفه.در.جهت.مديريت.مصرف.آب.می.باش��ند،.گفت:.
برای.فصل.تابس��تان.مش��وق.هايی.را.برای.مديريت.مصرف.در.بخش.های.صنعت.و.
کش��اورزی.و.برق.در.نظر.گرفته.ايم...حميد.چيت.چيان.با.اش��اره.به.ارايه.مشوق.های.
الزم.ب��رای.کاهش.مصرف.برق،.اظهار.داش��ت:.در.صورتی.که.کش��اورزان.روزانه.4.
ساعت.و.در.ساعات.گرم.موتورهای.آب.خود.را.خاموش.کنند.در.مابقی.ساعات.استفاده.
از.ب��رق.برای.آنه��ا.مجانی.خواهد.بود..چيت.چيان.گف��ت:.در.صورتی.که.بخش.های.

مختلف.صنعت،.تعميرات.اساس��ی.خود.را.در.خارج.از.فصل.تابستان.و.پيک.مصرف.و.
در.تعطيالت.انجام.دهند.از.امتيازات.مطلوبی.برخوردار.خواهند.شد.

وی.در.خصوص.س��اماندهی.اقتصاد.صنعت.برق.نيز.گفت:.وزارت.نيرو.پيشنهادی.را.

به.اين.منظور.به.هيات.دولت.ارائه.داده.و.اميدواريم.با.حل.اين.مشکل.شاهد.پويايی.و.

با.کيفيت.تر.ش��دن.صنعت.برق.باشيم.وزير.نيرو.در.خصوص.مصوبه.ارسالی.به.هيات.

دول��ت.در.زمينه.قطع.آب.مش��ترکين.پرمصرف.نيز.گفت:.اين.مصوبه.در.دس��تور.کار.
هيات.دولت.قرار.دارد.
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 ابرسازه  جنجالی دانشجوی لهستانی بر بستر زاینده رود 
طرح.پيش��نهادی.در.پايان.نامه.کارشناس��ی.ارشد.يک.
دانشجوی.معماری.لهستانی.که.در.آن.ساخت.ابرسازه.ای.
شش.کيلومتری.در.بستر.خشک.شده.زاينده.رود.ارائه.شده.
در.س��ايتهای.تخصصی.معماری.و.ش��بکه.های.اجتماعی.

مورد.توجه.کاربران.ايرانی.قرار.گرفته.است..
ماتيوس.پوزپيچ.دانش��جوی.کارشناس��ی.ارشد.دانشگاه.
پلی.تکنيک.سيلس��يان.شهر.گليويچ.لهستان.در.پايان.نامه.
خود.با.عنوان.بستررود.– ساخت.ابرسازه.در.بستر.رودخانه.
خش��ک.ش��ده.زاينده.رود.ايران.با.اش��اره.به.اين.که.برای.
ساليان.دراز.،.طبيعت.به.عنوان.پديده.ای.قابل.احترام.،.منبع.
الهام.معم��اران.بوده.و.در.کمتر.طرح.معماری.اس��ت.که.
المان.هايی.از.طبيعت.وجود.نداش��ته.باش��د.به.اين.سوال.
پرداخت��ه.که.اگر.طبيعت.ناگهان.از.بين.برود.،.مس��ئوليت.
ي��ک.معم��ار.در.آن.زمان.چيس��ت..اين.معم��ار.جوان.در.
پاسخ.به.اين.پرس��ش.،.رودخانه.زاينده.رود.در.اصفهان.را.
ب��ه.عنوان.نمونه.ای.از.طبيعت.که.ناپديد.ش��دن.آن.ضربه.
بزرگی.به.مردم.شهر.می.زند.مورد.توجه.قرار.داده.و.ساخت.
ابرسازه.ای.بزرگ.بر.بستر.خشک.رودخانه.را.به.مثابه.ايجاد.
يک.محيط.زيس��ت.پايدار.در.اکوسيستمی.مشابه.رودخانه.
توصيف.کرده.که.می.تواند.درمان.جای.زخم.در.چشم.انداز.

و.ذهن.ايرانيان.باشد..
.طبق.طرح.پوزپيچ.،.ابرس��ازه.ای.به.طول.شش.کيلومتر.
بر.بستر.زاينده.رود.قرار.می.گيرد.که.کاربری.های.متفاوتی.
دارد..در.اين.طرح.،.س��ازه.های.نصب.ش��ده.به.س��ه.طبقه.
تقسيم.می.ش��وند..طبقه.همکف.رودخانه.جهت.ساخت.و.
توسعه.شهر.پيش.بينی.شده..است.که.وی.احداث.ايستگاه.
مترو.را.در.آن.پيش��نهاد.کرده..اس��ت..حتی.به.نظر.می.آيد.
در.اي��ن.طبقه.اح��داث.آپارتمان.مس��کونی.نيز.پيش.بينی.
شده.اس��ت..طبقه.باالی..همک��ف.و.در.واقع.اليه.رويی.و.
بيرونی.س��ازه.به.فضای.سبز.و.ايجاد.چشم.انداز.شهری.و.
هم.چنين.اتصال.دو.س��مت.رودخانه.به.يکديگر.اختصاص.
دارد..طبق��ه.زير.همکف.هم.می.تواند.به.پارکينگ.عمومی.

و.يا.حتی.ايجاد.راه.هايی.برای.دسترسی.دو.سمت.رودخانه.
به.يکديگر.اختصاص.پيدا..کند..

.پوزپي��چ.در.طرح.خود.،.ش��يوه.های.پيچي��ده.ای.برای.

عبور.آب.پيش.بينی.کرده..اس��ت..در.طول.اين.سازه.شش.

کيلومتری.،.مسيرهايی.بر.روی.سطح.رويی.سازه.قرار.دارد.

که.جريان.آب.در.آنها.صورت.می.گيرد..در.صورت.بيش.تر.

شدن.جريان.آب.،.کانال.های.ثانويه.ای.طراحی.شده.اند.که.

وارد.چرخ��ه.ش��ده.و.آب.را.از.خود.عب��ور.می.دهند..حتی.

مخازن��ی.نيز.تعبيه.ش��ده.اند.تا.در.موارد.پي��ک.رودخانه.،.

آب.های.سطحی.س��ازه.را.در.خود.ذخيره.کنند.و.از.سازه.

خ��ارج.کنند..به.ادعای.طراح.،.اين.طرح.کاماًل.س��ازگار.با.

محيط.زيست.بوده.و.هيچ.گونه.عوارض.زيست.محيطی.ای.

در.پی.نخواهد.داش��ت..پوزپي��چ.،.اليه.های.رويی.و.ميانی.

اين.س��ازه.را.طوری.طراحی.کرده..که.در.فصول.مختلف.

تاثيرات.متفاوتی.خواهند.داش��ت..ط��رح.پايان.نامه.اين.

.ArchDaily.دانشجوی.معماری.لهستانی.که.در.سايت

و.ديگر.س��ايت.های.تخصصی.خارجی.و.داخلی.منتش��ر.

ش��ده.در.کنار.نقدهای.کارشناسی.و.تخصصی.که.به.آن.

وارد.شده.،.کامنت.هايی.حاکی.از.عصبانيت.شديد.کاربران.

ايرانی.از.ساخت.و.ساز.بر.بستر.زاينده.رود.را.در.پی.داشته.

که.وی.را.به.دخالت.بی.جا.و.بی.توجهی.به.عالقه.عميق.

مردم.به.اين.رودخانه.متهم.کرده.اند..قطعا.ش��رايط.امروز.

رودخان��ه.تاريخی.زاينده.رود.نه.فقط.ب��رای.اصفهانی.ها.

که.ب��رای.همه.ايراني��ان.اتفاقی.ناراحت.کننده.اس��ت.و.

کمتر.کس��ی.حتی.با.جايگزين.شدن.زيباترين.سازه.های.

معماری.،.راضی.ب��ه.از.بين.رفتن.رودخانه.تاريخی.زاينده.

رود.اس��ت.ولی.مطمئنا.اگر.قرار.باشد.،.مقصران.وضعيت.

امروز.زاينده.رود.س��رزنش.شوند.،.پيش.از.اين.دانشجوی.

لهس��تانی.که.در.پاي��ان.نامه.اش.به.فک��ر.چاره.ای.برای.

آينده.اصفهان.ب��دون.زنده.رود.و.ترميم.چهره.دلگير.اين.

ش��هر.افتاده.،.اين.ما.هستيم.که.بايد.پاسخگوی.همه.بی.

توجهی.ها.و.انفعال.خود.در.برابر.شرايط.بحرانی.منابع.آبی.

کش��ور.و.راهکارهای.علمی.و.عملی.پيش��گيری.و.مهار.
آن.باشيم..

 ابتكار محققان كشور برای نصف كردن مصرف برق رایانه ها  
محققان.مرکز.رشد.پارک.علم.و.فناوری.کرمانشاه.سيستمی.برای.کاهش.مصرف.برق.
در.دو.نوع.خانگی.و.سازمانی.عرضه.کرده.اند.که.با.پشتيبانی.از.50.رايانه.قادر.به.کاهش.42.
درصدی.مصرف.برق.برای.هر.دس��تگاه.است..سامان.فتاح.پور.مجری.طرح.با.بيان.اينکه.
اين.اختراع.با.عنوان.».طراحی.و.ساخت.سيستم.های.کاهش.دهنده.مصرف.انرژی«.عرضه.
شده.است.،.گفت:.اين.سيستم.به.منظور.کاهش.مصرف.برق.در.دو.نوع.سازمانی.و.خانگی.
طراحی.و.س��اخته.شده.است..وی.با.بيان.اين.که.اين.سيستم.برای.کاهش.ميران.مصرف.
برق.رايانه.ها.به.کار.می.رود.،.اظهار.داش��ت:.در.کاربردهای.س��ازمانی.اين.سيستم.توانايی.
پش��تيبانی.از.50.دس��تگاه.رايانه.را.دارد.و.در.نوع.خانگی.با.اتصال.يک.رايانه.به.آن.قادر.به.

کاهش.مصرف.برق.است..
مجری.طرح.،.به.مکانيزم.عملکردی.اين.سيستم.اشاره.کرد.و.يادآور.شد:.زمانی.که.رايانه.
خاموش.است.ميزان.مصرف.برق.آن.به.صفر.نمی.رسد.از.اين.رو.در.حالت.خاموشی.رايانه.
همچن��ان.برق.مصرف.خواهد.ش��د.و.برای.کاهش.ميزان.مص��رف.برق.نياز.به.تجهيزات.

جانبی.دارد..فتاح.پور.،.ادامه.داد:.سيستم.کاهنده.مصرف.انرژی.با.اتصال.به.رايانه.ميزان.برق.

مصرفی.دستگاه.ها.را.در.حالت.خاموشی.به.صفر.می.رساند..اين.محقق.به.مزايای.ديگر.اين.

سيستم.اشاره.کرد.و.يادآور.شد:.در.صورتی.که.فرد.محل.قرارگيری.دستگاه.رايانه.را.ترک.

کند.اين.سيستم.به.صورت.هوشمند.قادر.به.تشخيص.فاصله.گرفتن.کاربر.از.دستگاه.است.
و.از.اين.رو.رايانه.را.به.حالت.مصرف.کم.انرژی.در.می.آورد..

وی.به.بيان.نحوه.نصب.اين.سيس��تم.بر.روی.رايانه.ها.پرداخت.و.اظهار.داش��ت:.برای.

کاربردهای.س��ازمانی.اين.سيس��تم.با.کابل.کشی.نصب.می.شود.و.با.پشتيبانی.از.50.رايانه.

ماموريت.های.مورد.نظر.را.انجام.می.دهد..به.گفته.مجری.طرح.در.کاربردهای.خانگی.،..اين.

سيستم.به.صورت.USB.قابل.استفاده.است..فتاح.پور.کاهش.استهالک.رايانه.ها.را.از.ديگر.

مزايای.اين.طرح.ذکر.کرد.و.افزود:.کاربرد.اين.سيستم.در.سازمان.ها.موجب.خواهد.شد.که.

هر.رايانه.کاهش.42.درصدی.برق.را.داشته.باشد..وی.با.بيان.اينکه.مجوز.توليد.صنعتی.اين.

اختراع.کسب.شده.است.،.اضافه.کرد:.دستاوردهای.اين.تحقيقات.تجاری.سازی.شده.است..
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 ابتكار چوپانان تركیه در استفاده از انرژی خورشیدی
چوپان��ان.منطقه.ش��انلی.عرفای.ترکي��ه.که.از.نعمت.
بيش��ترين.نور.خورش��يد.برخوردارند.،.ب��ا.روش.ابتکاری.
و.بار.کردن.پنل.های.خورش��يدی.ب��ر.روی.چهارپايان.،.
باطری.تلفن.های.همراه.خود.و.روشنايی.شبانه.را.تامين.
می.کنند..اقدام.چوپان.های.منطقه.که.با.فرارسيدن.فصل.
بهار.گوس��فندان.خودرا.به.مرات��ع.می.برند.ولی.به.علت.
محدود.بودن.باطری.تلفن.ها.خود.،.چنين.روشی.را.ابداع.

کرده.اند.،.در.رسانه.های.ترکيه.خبر.ساز.شده.است.
منطق��ه.ش��انلی.عرف��ا.و.دش��ت.ح��ران.يک��ی.از.
حاصلخيرترين.مناطق.کش��اورزی.و.منطقه.ای.است.که.
بيش��ترين.روز.خورش��يدی.را.در.طول.سال.دارد..از.اين.
رو.اس��تفاده.از.پنل.های.خورشيدی.در.منطقه.گسترده.و.
دارای.سابقه.طوالنی.است.اما.روش.استفاده.از.پنل.های.
س��يار.روی.چارپايان.،.ابتکاری.نوينی.است.که.چوپانان.
منطقه.دارند..منطقه.شانلی.عرفا.در.جنوب.شرقی.ترکيه.
ق��رار.دارد.و.جزو.منطقه.عظيم.کش��ت.و.صنعت.جنوب.

شرق.ترکيه.موسوم.به.گاپ.است.
چوپان.ه��ا.ب��ا.بار.ک��ردن.پنل.های.خورش��يدی.روی.
چارپايان.،.مشکل.ش��ارژ.باطری.تلفن.های.همراه.خودرا.
ح��ل.کرده.اند.و.بدين.ترتيب.ضمن.دس��تيابی.به.ارتباط.
مس��تمر.تلفنی.و.پش��تيبانی.اطالعات��ی.الزم.از.طريق.
تلفن.های.هوش��مند.در.خصوص.وضعي��ت.آب.و.هوا.و.
شرايط.امنيتی.و.وضعيت.چراگاه.ها.،.راديو.گوش.داده.و.يا.
تلويزيون.تماشا.کنند..ارزش.اين.پنل.ها.بين.300.تا.هزار.
ليره.ترک.معادل.بين.110.تا.365.دالر.در.ترکيه.است.
ش��بکه.خبر.ان.تی.وی.در.اين.زمين��ه.به.نقل.از.يک.
چوپانی.که.از.پنل.های.خورشيدی.سيار.استفاده.می.کند.،.
گ��زارش.داده.ک��ه.چوپان.ها.مجبورند.روزه��ا.در.کوه.و.
دشت.سر.کنند.و.در.اين.روزها.مهمترين.مشکل.ارتباط.
با.خانواده.و.صاحبان.گله.هاس��ت..پنل.های.خورش��يدی.

س��يار،.هم.وسيله.ای.برای.ش��ارژ.باطری.تلفن.ها.شده.و.

هم.روش��نايی.الزم.را.تامين.می.کنن��د..چوپانی.در.اين.

منطق��ه.گرچه.يکی.از.مش��اغل.دش��وار.و.تخصصی.به.

ش��مار.می.رود.،.ولی.به.علت.وجود.دام.فراوان.در.منطقه.،.
يکی.از.پردرآمدترين.مشاغل.نيز.محسوب.می.شود.

پروفس��ور.دکتر.بولند.يشيل.آتا.مس��وول.انرژی.های.

تجديد.پذير.دانش��گاه.ح��ران.در.خصوص.اس��تفاده.از.

انرژی.خورش��يد.در.منطقه.می.گويد:.هر.نقطه.از.منطقه.

در.بخ��ش.مهمی.از.طول.س��ال.از.نور.ف��راوان.انرژی.

خورش��يد.بهره.مند.است.و.بطوريکه.در.35.درصد.سال.

می.توان.بطور.کامل.از.انرژی.خورشيد.بهره.برداری.کرد..

او.گفت:.خوشبتخانه.در.سال.های.اخير.مردم.به.اهميت.

اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.تجديد.پذي��ر.در.منطقه.واقف.

شده.اند.و.بخش.مهمی.از.انرژی.الزم.را.برای.تامين.آب.

گرم.و.روش��نايی.و.آبياری.محدود.در.باغچه.های.خود.را.
از.آن.تامين.می.کنند.

 ابداع آلمان ها برای تولید سوخت دیزل از آب و هوا 
.ش��رکت.آلمانی.Audi.سوخت.جديدی.برای.موتورهای.احتراق.توليد.کرده.که.فقط.
از.آب.و.دی.اکس��يدکربن.هوا.تش��کيل.شده.است..سيستم.آزمايشی.)پايلوت.پلنت(.اين.
ش��رکت.که.توسط.شرکت.نوپای.Sunfire.واقع.در.شهر.درسدن.آلمان.عملياتی.شده.،.
ماه.جاری.ميالدی.نخستين.نمونه.ديزل.الکتريکی.را.توليد.کرد..وزير.علوم.و.تحقيقات.
آلمان.به.نام.يوهانا.وانکا.چندين.ليتر.از.اين.سوخت.در.خودرو.خود.امتحان.کرد.تا.برای.

مصرف.آن.تبليغ.کند..
فرآيند.توليد.س��وخت.ديزل.مصنوعی.،.با.گرفتن.نيروی.ب��رق.از.منابع.تجديدپذيری.
مانند.باد.،.انرژی.آب.يا.انرژی.خورشيدی.شروع.می.شود.که.اين.جريان.برق.خود.برای.
توليد.هيدروژن.از.آب.طی.فرآيند.الکتروليز.معکوس.به.کار.می.رود.هيدروژن.س��پس.با.
دی.اکسيدکربن.مخلوط.می.شود.و.اين.دی.اکسيدکربن.طی.دو.فرآيند.به.منوکسيدکربن.
تبديل.می.ش��ود؛.واکنش.های.حاص��ل.،.مايعی.متش��کل.از.هيدروکربن.هايی.با.زنجيره.
طوالن��ی.ماده.يعنی.ماده.خام.آب��ی.توليد.می.کند.که.اين.م��اده.در.نهايت.،.برای.توليد.
س��وخت.نهايی.يعنی.ديزل.مصنوعی.پااليش.می.ش��ود..می.توان.دی.اکسيدکربن.الزم.

در.اي��ن.فرايند.را.مس��تقيما.از.ه��وای.محيط.گرفته.و.در.نتيجه.،.اي��ن.گاز.گلخانه.ای.را.

از.جو.حذف.کرد..تحليل.های.ش��رکت.Sunfire.نشان.داده.ويژگی.های.سوخت.ديزل.

مصنوعی.جديد.بهتر.از.س��وخت.فسيلی.هستند.و.فقدان.سولفور.و.نفت.فسيل.محور.در.
آن.،.اين.ماده.را.بيشتر.دوستدار.محيط.زيست.می.کند..

کارآيی.کلی.فرآيند.توليد.اين.سوخت.با.استفاده.از.نيروی.تجديدپذير.حدود.70.درصد.

اعالم.شده.است..با.استفاده.از.سوخت.جديد.،.موتور.آرام.تر.عمل.می.کند.و.آالينده.های.

کمتری.توليد.می.شوند؛.اين.سوخت.همچنين.می.تواند.با.سوخت.ديزلی.معمولی.ترکيب.

ش��ود..قرار.اس��ت.Sunfire.در.ماه.های.جاری.ميالدی.،.روزانه.حدود.160.ليتر.ديزل.

مصنوع��ی.توليد.کند.و.اين.ش��رکت.به.همراه.ش��رکت.Audi.اع��الم.کرده..گام.بعدی.

س��اخت.کارخانه.ای.بزرگ.تر.در.اين.زمينه.اس��ت..ش��رکت.Sunfire.پيش.بينی.کرده.

قيمت.بازار.برای.اين.سوخت.مصنوعی.بين.يک.تا.1.5.يورو.برای.هر.ليتر.باشد.که.اين.

بها.اندکی.گران.تر.از.قيمت.های.کنونی.سوخت.ديزلی.در.اروپاست؛.با.اين.حال.،.قيمت.
واقعی.تا.حد.زيادی.به.بهای.برق.بستگی.دارد..
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.يکی.از.معدود.توليدکنندگان.پروفيل.يو.پی.وی.سی.

حاضر.در.نمايشگاه،.گروه.صنعتی.پتروپوياگرانول.آريا.بود.

که.در.راستای.طرح.توس��عه.فعاليت.های.خود،.سعی.دارد.

تا.حضور.نمايش��گاهی.خود.را.به.شکل.دائمی.در.سال.94.

حفظ.کند..فريد.مش��يری.مدير.ف��روش.و.بازاريابی.گروه.
صنعتی.پتروپوياگرانول.آريا.توليدکننده.پروفيل.های.يو.پی.وی.سی.با.نشان.تجاری.بست.
ويژن.حضور.در.نمايش��گاه.س��اختمان.و.صنايع.وابسته.به.آن.را.با.هدف.تداوم.حضور.در.
کليه.بازارهای.صنعت.ساختمان.ازجمله.اين.نمايشگاه.نوظهور.عنوان.کرد..وی.همچنين.
اضافه.کرد:.بالفاصله.بعد.از.نمايشگاه.در.و.پنجره.تهران.پيشنهاد.حضور.در.اين.نمايشگاه.
عنوان.شد،.پس.از.بررسی.متوجه.شديم.تعدادی.از.شرکت.های.پنجره.ساز.طرف.قرارداد.

بس��ت.ويژن.در.نمايش��گاه.حضور.دارند..وی.افزود:.برگزاری.نمايشگاه.در.مصلی.بزرگ.

تهران.که.به.لحاظ.دسترس��ی.بسيار.مناسب.است.و.نهايتا.اولين.دوره.برگزاری.آن.سبب.

شد.تا.مديران.اين.گروه.صنعتی.مجاب.به.شرکت.در.نمايشگاه.شوند..مدير.فروش.بست.

ويژن.در.ادامه.با.اش��اره.به.عدم.اطالع.رس��انی.مناسب.از.سوی.مس��ئولين.برگزارکننده،.

تصريح.کرد:.متاسفانه.اين.نمايشگاه.انتظار.مارا.برآورده.نکرد،.اما.می.توان.اميدوار.بود.که.
در.ادوار.بعدی،.اين.مشکالت.برطرف.شود..

مشيری.فر.با.طوالنی.توصيف.کردن.مدت.زمان.اين.نمايشگاه.تشريح.کرد:.روزی.10.

س��اعت.در.5.روز.نمايش��گاهی.نکته.ای.س��ت.که.برای.اولين.بار.در.اين.نمايشگاه.شاهد.

آن.هس��تيم..چراکه.نمايش��گاه.ها.غالبا.در.4.روز.برگزار.ش��ده.و.زمان.بازديد.در.نهايت.8.
ساعت.است.

. نمایشگاه انتظارات را برآورده نکرد

نمایشگاه های رنگارنگ ساختمانی، تکرار یا ابتکار

ره:
شـا

ا

شـاید ایران از معدود کشـورهای جهان باشـد که در آن نمایشـگاه های با عناوین مختلف اما با زمینه فعالیت مشـابه برگزار می شـود، 
نمایشـگاه هایی که البته گاه به دلیل تخصصی بودن با اقبال خوب و گاه به دلیل تکراری بودن و نداشـتن اهداف مشـخص با اسـتقبال 
ضعیف شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان مواجه می شوند. ماهی که گذشت مصلی تهران شاهد یك نمایشگاه بود، نمایشگاهی با عنوان 
صنعت ساختمان و صنایع وابسته آنهم 3 ماه مانده به نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران. آیا نمایشگاه های مختلف در زمینه 
صنعت سـاختمان نشـان از رونق سـاخت و ساز و رقابت شدید بین شرکت ها برای در اختیار گرفتن سـهم بیشتر از بازار دارد یا اینکه 
در نتیجه رکود چندسـال اخیر در صنعت سـاختمان، برخی به این باور رسیده اند که با حضور در نمایشگاه های مختلف، سطح توانمندی 
خود را به نمایش بگذارند. نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته البته با اقبال خوبی از سوی فعاالن صنعت در و پنجره مواجه نشد و از 
183 شرکت حاضر در نمایشگاه ساختمان مصلی تهران تنها تعداد محدودی شرکت از صنعت در و پنجره های دوجداره حضور داشتند. 

گزارش گفتگوی پنجره ایرانیان از این نمایشگاه را بخوانید:
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.مه��دی.تاج.دين��ی.مديرفروش.ش��رکت.گنووين..

توليد.کننده.در.و.پنجره.های.يو.پی.وی.س��ی.و.نماينده.

شرکت.سيندژ.نمايشگاه.س��اختمان.و.صنايع.وابسته.را.

تحت.تاثير.صنعِت.به.خواب.رفته.س��اختمان.دانس��ت.و.

ابراز.داش��ت:.پس.از.اينکه.نمايش��گاه.آغاز.شد،.متوجه.
شديم.شرايط.چيزی.ورای.تصورات.و.انتظارات.ماست..وی.با.ابراز.تاسف.از.رکود.در.
بازار.صنعت.س��اختمان،.تامل.و.سکون.انبوه.س��ازان.و.فعاالن.اين.حوزه.را.در.نشات.
گرفته.از.ش��رايط.موجود.برش��مرد..وی.خروج.از.اين.بحران.را.نيز.در.گرو.مذاکرات.و.

توافق.هسته.ای.عنوان.کرد..
تاج.دينی.ابراز.اميدواری.کرد.س��ال.94.س��ال.خوبی.برای.صنعت.ساختمان.باشد..
وی.هدف.از.حضور.در.اين.نمايش��گاه.را.به.جهت.حفظ.اعتبار.برند.برش��مرد.و.اضافه.
کرد:.يکی.از.دس��تاوردهای.حضور.هميش��گی.در.نمايشگاه.ها.حفظ.اعتبار.برند.است،.
اما.حضور.در.هر.نمايش��گاهی.اين.مهم.را.به.دنبال.نخواهد.داش��ت،.اينکه.ميليون.ها.
تومان.هزينه.کنيم.وليکن.بازار.مناس��بی.کسب.نکنيم،.باعث.می.شود.که.با.مشکالت.
عديده.ای.روبه.رو.ش��ويم..مدير.فروش.ش��رکت.گنووين.ضمن.عنوان.اين.مطلب.که.
س��بد.کاالی.ش��رکت.در.اين.نمايشگاه.فرقی.با.نمايش��گاه.درو.پنجره.نداشته.است،.
تصري��ح.کرد:.گرچه.حضور.در.اي��ن.بازار.نه.چندان.پررونق.ب��ا.رونمايی.از.محصول.
جديدی،.مصادف.نبود،.اما.بايد.عنوان.کنم،.در.حال.حاضر.همکارانم.در.شرکت.سيندژ.
درحال.تغيير.تحول.اساس��ی.هس��تند.و.به.زودی.با.اجرای.طرح.توس��عه.اين.شرکت.

دگرديسی.عجيبی.را.شاهد.خواهيم.بود..
تاج.دينی.با.اش��اره.بر.عدم.اطالع.رس��انی.مناسب.اين.نمايشگاه.عنوان.کرد:.تجربه.
ثابت.کرده.دو.روز.پايانی.با.تعطيالت.آخر.هفته.مقارن.ش��ود،.اس��تقبال.از.نمايش��گاه.
بهتر.اس��ت،.اما.درش��رايطی.که.زمان.بازديد.هم.بسيار.طوالنی.است،.عمال.شاهد.آن.
هس��تيم.که.6.تا.8.ش��ب.بازديد.کننده.ای.در.نمايش��گاه.يافت.نمی.ش��ود..اين.فعال.
صنعتی.حضور.نمايش��گاهی.گنووين.را.هدفمند.دانس��ت.و.افزود:.تجربه.به.ما.ثابت.
ک��رده.که.نمايش��گاه.ها.را.بايد.گزينش.ک��رد..وی.در.خاتمه.اظهار.ک��رد:.با.توجه.به.
بازار.پروفيل.های.س��يندژ.در.شهرهای.مختلف،.سعی.داريم.استان.هايی.مقصد.بعدی.

نمايشگاهی.ما.باشند.که.بازار.پروفيل.سيندژ.در.آن.رونق.بيشتری.داشته.باشد..

.اما.محم��ود.س��ادات،.مديرعامل.ش��رکت.پنجره.

صنع��ت.آري��ا،.نظر.کام��ال.متفاوت��ی.را.عنوان.می.کند..

وی.اين.نمايش��گاه.را.نسبت.به.نمونه.های.ديگر.آن.در.

سال.های.گذش��ته.موفق.تر.دانس��ته.و.عنوان.کرد:.اين.

نمايشگاه.با.وجود.زمان.بازديد.طوالنی.که.دارا.می.باشد،.
نمايش��گاه.خوبی.اس��ت،.حتی.تاريخ.برگزاری.آن.با.توجه.به.اينکه.در.فصل.بهار.که.
فصل.س��اخت.و.ساز.می.باشد،.بسيار.مناس��ب.و.جالب.توجه.است..سادات.با.اشاره.به.
رکود.س��اخت.و.ساز،.استقبال.از.اين.نمايش��گاه.را.نيز.خوب.توصيف.کرد..مديرعامل.
پنجره.صنعت.آريا،.با.عنوان.اين.مطلب.که.تا.50.درصد.به.اهدافمان.دراين.نمايشگاه.
رس��يده.ايم.و.چند.پروژه.انبوه.تاکنون.نتيجه.حضور.در.اين.نمايش��گاه.اس��ت..سادات.
وضعيت.کنونی.بازار.صنعت.را.گواه.چش��م.انداز.نامناسبی.در.آينده.دانست.و.شکستن.
و.پايين.آوردن.قيمت.پنجره.در.نتيجه.توليدات.بی.کيفيت.را.از.جمله.عوامل.تاثيرگذار.
ب��ر.آينده.صنعت.عنوان.کرد..مديرعامل.پنجره.صنعت.آريا.انگش��ت.اتهام.خود.را.به.
سمت.کارگاه.های.خرد.و.غيراستاندار.نشانه.رفته.و.علت.اين.نابسامانی.را.در.توليدات.

اين.کارگاه.ها.عنوان.کرد..

.عل��ی.صف��ری،.مديرعامل.ش��رکت.ايس��تاطرح،.

توليدکنن��ده.پنجره.های.يو.پی.وی.س��ی.معتقد.اس��ت:.

س��ازندگان.امروز.با.وجود.اين.دس��ت.از.نمايشگاه.ها.در.

هر.استانی.با.تدبيرتر.از.گذشته.عمل.می.کنند،.چرا.که.با.

تکيه.بر.اطالعات.به.دست.آورده.از.اين.نمايشگاه.ها.در.
فصل.کار.خود.مس��تقيما.با.توليدکننده.وارد.مذاکره.می.ش��وند.و.کاالی.مورد.نياز.خود.
را.دس��ت.اول.تهيه.می.کنند..وی.با.تاکيد.براينکه.برگزاری.نمايش��گاه.های.تخصصی.
دست.دالالن.و.واسطه.گران.سودجو.را.کوتاه.می.کند،.تاکيد.می.کند:.تا.60-70.درصد.
به.اهدافمان.در.نمايشگاه.رسيده.ايم..به.گفته.او،.حذف.واسطه.و.ارائه.و.عرضه.مستقيم.
کاال.به.مصرف.کننده.را.از.جمله.اهداف.ايستاطرح.در.اين.نمايشگاه.است..مديرعامل.
شرکت.ايس��تاطرح،.تبليغات.تلوزيونی.و.شهری.،.اطالع.رسانی.نامناسب.و.مواردی.از.
اين.دس��ت.را.از.جمله.ضعف.های.اين.نمايش��گاه.دانست.و.ابراز.اميدواری.کرد.که.در.
دوره.های.بعدی.به.عنوان.تنها.نمايشگاه.بهاره.اين.صنعت.مشکالت.حذف.شود..وی.
شروع.سال.را.زمان.مناسبی.برای.نمايشگاه.دانست.و.اضافه.کرد:.پروژه.های.عمرانی.
هنوز.شروع.نشده.اند.و.مهندسين.و.فعاالن.ساخت.و.ساز.زمان.کافی.جهت.بازديد.در.
اختيار.دارند،.با.اين.شرايط.نمايشگاه.مستلزم.پختگی.بيشتری.می.باشد.و.برگزاری.آن.

جای.خود.را.بايد.پيدا.کند..

توليدکنن��ده. ش��رکت. مديرعام��ل. ف��رخ،. آرش. .

پنجره.های.دوجداره.آلومينيومی.با.عنوان.پنجره.ديبا.به.

عنوان.حامی.بزرگ.نمايشگاه.ساختمان.و.صنايع.وابسته.

در.خصوص.حضور.هميشگی.اين.برند.برجسته.در.کليه.

نمايش��گاه.ها.مرتبط.و.ورود.به.بحث.اسپانسر.شدن.آنها.
به.خبرنگار.نش��ريه.پنجره.ايرانيان.گفت:.يک.برنامه.تبليغاتی.5.س��اله.را.اجرا.کرديم.
که.اکنون.در.سال.پايانی.آن.قرار.داريم.و.به.واسطه.اين.برنامه،.پنجره.ديبا.در.عرض.
5.س��ال.به.عنوان.يکی.از.10.برند.برجس��ته.و.برتر.پنجره.های.آلومينيومی.محسوب.
خواهد.ش��د..وی.می.افزايد:.نبايد.فراموش.کرد.در.شرايطی.که.نام.شما.در.راس.يک.
مجموعه.جلوه.می.کند،.به.جهت.حفظ.اعتبار.و.ارتقاء.برندتان.برخی.هزينه.ها.اجتناب.
ناپذير.اس��ت..فرخ.می.گويد:.حضور.در.همه.نمايشگاه.ها.و.در.برخی.موارد.هم.حمايت.
مالی.از.آنها.صرفا.به.جهت.حفظ.نش��ان.تجاری.و.ارتقا.برندمان.می.باش��د،.از.همين.
رو.بی.توجهی.به.آن.يک.اشتباه.تاکتيک.خواهد.بود..مديرعامل.پنجره.ديبا.برگزاری.
نمايشگاه.های.مختلف.را.در.رونق.بازار.صنعت.در.و.پنجره.مثمرثمر.دانست.و.با.بيان.
اينکه.برندها.برای.حفظ.جايگاه.خود.از.صرف.هزينه.هايی.چون.حمايت.از.نمايشگاه.ها.
ناگزيرند،.تصريح.کرد:.حمايت.مالی.از.اين.نمايش��گاه.ها.را.وظيفه.خود.می.دانيم..وی.
اضافه.کرد:.از.اين.حمايت.مالی.هرگز.متضرر.نبوده.ايم،.اما.در.مقابل.امکانات.ويژه.ای.
هم.در.اختيارمان.قرارنگرفته.اس��ت،.با.اين.اوصاف.از.ورود.به.اين.بخش.و.همکاری.
با.شرکت.های.برگزارکننده.راضی.هس��تيم..فرخ.پيرامون.کارکردهای.نمايشگاه.های.
تخصص��ی.به.خبرنگار.نش��ريه.پنجره.ايرانيان.گفت:.به.غي��ر.از.حضور.در.بين.ديگر.
ش��رکت.ها،.گردش.مالی.يک.بن��گاه.اقتصادی.چون.پنجره.ديبا.بس��يار.حائز.اهميت.
اس��ت..او.بوجود.آوردن.بازارهای.جديد.و.افزايش.گس��تره.تحت.پوش��ش.پنجره.ديبا.
را.از.جمله.انتظاراتش.از.اين.نمايش��گاه.عنوان.کرد..مديرعامل.پنجره.ديبا.در.خاتمه.
اظهاراتش.گفت:.بعد.از.نمايش��گاه.در.و.پنجره.تهران.تا.نمايش��گاه.صنعت.ساختمان.
تبريز.فاصله.ای.وجود.داش��ت.که.به.واسطه.نمايشگاه.س��اختمان.و.صنايع.وابسته.به.

تهران.اين.فاصله.به.حداقل.رسيده.است..

تنها نمایشگاه بهاره صنعت ساختمان..در انتظار بازدید کننده بیشتر 

حمایت پنجره دیبا از نمایشگاه های تخصصی

به نصف اهداف خود رسیدیم.
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مانی وین، نماد ابتکار و سرآمدی در توليد لمينيت

 چگونه شد که به صنعت در و پنجره های یو.پی.وی.سی وارد شدید؟
بيش.از.6.س��ال.است.که.وارد.اين.صنعت.شده.ام..شروع.فعاليت.در.صنعت.پنجره.دوجداره.
يو.پی.وی.س��ی.به.همکاری.با.ش��رکت.شاهين.س��ازه)ماژول(.بر.می.گردد،.حدودا.از.سال.89.
درخدمت.دوس��تان.خوبم.در.ماژول.بودم،.اما.از.س��ال.پيش.س��رانجام.با.استعانت.از.خداوند،.و.
حماي��ت.خانواده.به.خصوص.مادرم.و.تالش.و.ممارس��ت.بس��ياری.که.در.اين.راه.داش��تم،.با.
همکاری.جناب.مهندس.حسين.ميترا.مجموعه.مانی.وين.را.راه.اندازی.کرديم.که.اين.سرآغاز.
فعاليت.مستقل.ما.در.صنعت.شد..جا.دارد.در.همين.ابتدا.از.همه.مشتريان.که.به.اين.مجموعه.
اعتماد.دارند.و.س��رمايه.واقعی.ما.محسوب.می.شوند،.قدردانی.کنم.و.اطمينان.می.دهيم.که.ما.
منافع.خود.را.به.رضايت.مش��تريان.گره.زده.ايم..چراکه.تنها.به.فروش.صرف.و.س��ود.خود.فکر.
نمی.کنيم،.رضايت.مش��تريان.و.حمايت.آن.ها.از.مانی.وين.نقطه.عطف.ما.اس��ت..نکته.مهم.

اينکه.گروه.صنعتی.مانی.وين.از.جمله.پيشگامان.توليد.پنجره.های.لمينيت.محسوب.می.شود.

ک��ه.با.اتکا.به.دانش.فن��ی.و.مديران.بخش.فروش.و.توليد.خ��ود.و.همچنين.با.بهره.مندی.از.

تجربيات.مشاوران.کارکشته.اين.صنعت.فعاليت.خود.را.آغاز.کرد،.در.واقع.می.توان.گفت.که.ما.
فعاليت.خود.را.در.صنعت.با.پشتوانه.ای.از.علم.و.تجربه.آغاز.کرده.ايم..

 یکـی از مزیت هـای گروه صنعتی مانـی وین که باعث برتری و امتیاز نسـبت به 
دیگر شرکت ها میشود، پروفیل های لمینیت است، این لمینت ها دارای چه مشخصات 

فنی است؟
گروه.صنعتی.مانی.وين.جزو.پيش��گامان.صنعت.لمينيت.يو.پی.وی.سی.در.کشور.است.
و.درباره.برتری.محصوالت.لمينيت.مانی.وين.نسبت.به.ديگر.نمونه.های.موجود.در.بازار.
می.توان.به.دو.نکته،.قابليت.انعطاف.پذيری.باال.و.نيز.سهولت.در.تميز.شدن.اشاره.کرد..

ره:
شـا

ا

تیمی جوان، تحصیل کرده، دارای سابقه و تجربه مثال زدنی و با تکیه بر علم و تکنولوژی نوین به یمن مدیریت خانم پندآموز و مهندس میترا در 
شرکت مانی وین توانسته اند تا برند مانی وین را به نمادی از ابتکار و خالقیت در تولید پروفیل ها و پنجره های یو.پی.وی.سی تبدیل کنند و خود 
را در جمع برترین های کیفیت در محصول و خدمات جای دهند. گروه صنعتی مانی وین همواره تالش می کند تا ایده های جدیدی را در اجرای 
پروژه ها به اجرا گذارد و رضایت همیشـگی مشـتریان را در کارنامه خویش ثبت کند. راه اندازی و بهره برداری از خط تولید پنجره های لمینیت 
هم مزیتی است که به سالیق و نیازهای مشتریان پاسخی شایسته می دهد. شعار که نه بلکه باور گروه صنعتی مانی وین هم خود تامل برانگیز 
و تحسین آمیز است: ما ارزان نمی فروشیم، بلکه پروفیل ها را با کیفیت مطلوب و استاندارد لمینیت می کنیم. تالش برای اثبات این شعار و باور، 
باعث شده تا خانم پندآموز  همواره سطح مهارت و دانش همکاران خود را ارتقا دهند و همچنین فرایند تولید را زیر نگاه ریز بین نظارت فنی و 
اجرایی خود به دقت مورد بررسی قرار دهند تا محصول نهایی کامال استاندارد و با کارایی باال در اختیار مشتریان قرار گیرد. تاکید ویژه خانم پند 
آموز بر علم و تخصص و تجربه ، نشاط و نیروی جوانی پرسنل و صمیمیت مثال زدنی شان مجموعه مانی وین را کامال به خانواده ای تبدیل کرده 

که هر یك از افراد آن جزئی از پیکره این خانواده اند. گفتگوی بی تکلف نشریه پنجره ایرانیان با خانم پندآموز را بخوانید.
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از.حيث.مش��خصات.فنی.اي��ن.محصول.بايد.بگويم.که.کدهای.کالي��ت.رنگی.لمينيت.ها.

آلمان.و.Coolcoler.بوده.و.فويل.ها.خاصيت.آنتی.uv.دارند.و.طبق.استاندارد.رال.آلمان.
 heat(.رده.درج��ه.بن��دی.فويل.ه��ای.مانی.وين.SST )Solar shielt tecnology(

build up(.با.مقاومت.2500.س��اعت.و.درجه.حداقل.30.مگا.ژول.در.برابر.ش��رايط.جوی.

outdoor.بوده.که.در.چهار.اقليم.آب.و.هوايی.ايران.مورد.استفاده.قرار.می.گيرد.و.چسب.

مورد.استفاده.با.انعطاف.پذيری.بسيار.باال.kleiberit.با.کد.257/7آآلمان.و.دارای.10.سال.

ضمانت.خواهد.بود..از.س��وی.ديگر،.فويل.های.لمينيت.اين.ش��رکت.در.عين.زيبايی.ظاهر.

کيفيتی.مطلوب.در.سطح.،.مقاوم.در.برابر.شرايط.اقليمی.و.حفاظت.در.عمق.برخوردار.است..
 نحوه سفارشات مشتریان و تحویل سفارشات چگونه است؟

پس.از.اينکه.سفارش��ات.مش��تريان.دريافت.و.بررسی.گرديد.به.سرعت.اقدامات.الزم.جهت.

توليد.و.تحويل.کاال.انجام.می.ش��ود...در.اينجا.با.مکانيزم.س��اده.اما.ويژه.ای.روبرو.می.شويم،.

به.اين.ش��کل.که.زمان.تحويل.پس.از.اخذ.سفارش��ات.برحسب.نوع.محصول،..حجم.سفارش.

محاس��به.و.س��پس.به.اطالع.مشتريان.خواهد.رس��يد..ضمنا.حداقل.سفارشات.جهت.هر.روی.
پروفيل.4.شاخه.می.باشد.

 تنوع رنگ این فویل ها چگونه است؟
تنوع.رنگ.فويل.های.موجود.در.مانی.وين.به.اين.شکل.است:

  1.EICH HELL                     2.GOLDEN OAK               3.NUSSBAUN

                     4.EICHE DUNKEL           5.MAHGONI                    6.SILVER

               7.BIKE ROSE                  8.TEAK ARTE                  9.GRAY

                                           10.BLACK

 در مسیر تولید با چه مشکالتی روبه رو هستید؟
کار.اصلی.ما.توليد.است..در.اين.مسير.جهت.تامين.مواد.اوليه.کمی.با.مشکل.روبرو.هستيم.و.
اين.مسئله،.فعاليت.ما.را.نسبت.به.همکارانمان.سخت.تر.می.کند،.چنانچه.می.دانيد.ما.فويل.و.
چسب.را.بصورت.نقدی.از.کشورهايی.چون.آلمان.و.آمريکا.وارد.می.کنيم،.اما.متاسفانه.با.وجود.
عرضه.و.ارائه.کاالی.مطلوب،.مش��تريان.درخواس��ت.خريد.اعتب��اری.دارند.که.برای.ما.مقدور.
نمی.باشد..شايان.ذکر.است.در.زمينه.تعرفه.خريد.فويل.لمينت.و.چسب.دچار.مشکالت.عديده.
هستيم..همانطور.که.می.دانيد.فويل.لمينت.اساسا.تعرفه.مشخصی.ندارد.و.اين.بی.ثباتی.قيمت.
متاس��فانه.چرخه.توليد.ما.را.به.ش��دت.تحت.الشعاع.قرار.داده.است..از.طرفی.با.توجه.به.سابقه.
نه.چندان.طوالنی.اين.صنعت.نياز.يک.مرکز.مرجع.فنی.اطالعات،.کامال.احس��اس.می.ش��ود..
ب��ه.بيان.ديگر.خال.مراکزی.که.وضعيت.کامل.صفر.تا.صد.مواداوليه.را.بدانند.و.راهنمايی.های.
الزم.را.در.جهت.کيفيت.توليدات.و.همچنين.آزمايشات.کنترل.کيفی.تا.پاسخگوی.نيازهای.ما.

باشد.به.شدت.احساس.می.شود..
 شما با وجود این مشکالت چه تدابیری اندیشیده اید؟

م��ا.به.دليل.اين.ناامنی.و.همچنين.فويل.های.موجود.در.بازار.از.حيث.جنس.آنها.،چه.خوب.

و.چه.نا.مرغوب.،.عدم.وجود.نظارت.مرجعی.که.به.رعايت.اس��تانداردها.از.تامين.مواد.اوليه.تا.

توليد.نهايی.رسيدگی.کامل.کند.تمام.توان.و.انديشه.خود.را.براساس.توليد.با.کيفيت.بنا.نهاديم.

و.با.مطالعه.و.رايزنی.های.بسيار.سعی.در.تامين.مواد.اوليه.با.ثبات.قيمت.داريم..در.اين.مسير.به.

شدت.نيازمند.اعتماد.همکاران.و.مونتاژکاران.هستيم.چراکه.اين.اعتماد.سرمايه.واقعی.ماست..
 در جهت گسترش فعالیت هایتان چه برنامه هایی در سال 94 دنبال خواهید کرد؟ 
درصدد.احداث.و.راه.اندازی.يک.خط.توليد.جديد.هس��تيم..مراحل.اوليه.اين.اتفاق.مهم.را.با.
مذاکرات.و.مطالعات.فنی.آن.انجام.ش��ده.اس��ت.و.به.زودی.اين.خط.به.چرخه.توليد.مانی.وين.
اضافه.خواهد.ش��د..اما.يکی.ديگر.از.سياست.هايی.که.در.سال.94.اتخاذ.کرده.ايم.همکاری.با.
توليدکنندگان.برتر.و.معتبر.پروفيل.کشور.می.باشد..همچنين.برنامه.ها.و.اهداف.ديگری.را.نيز.

در.دستور.کار.قرارداده.ايم.که.در.زمان.خود.اعالم.خواهد.شد..
 اما مهمترین کار شما از زمان شروع فعالیت در صنعت چه بوده است؟

آموزش..همانطور.که.قبل.تر.به.آن.اشاره.کرديم،.اين.صنعت.نوظهور.به.دليل.سيستم.های.

نوين.آن،.نيازمند.دانش.فنی.خاصی.می.باشد..بايد.توجه.داشت.که.با.هر.نوع.فويل.و.چسبی.

نمی.توان.وارد.بازار.ش��د..چنانچه.می.دانيد.ايران.به.لحاظ.تابش.مس��تقيم.اش��عه.خورش��يد.

در.برخ��ی.از.مناطق،.حتی.ش��رکت.های.خارجی.از.ارائه.گارانتی.خ��ودداری.می.کنند..اين.در.

ش��رايطی.اس��ت.که.مانی.وين.محصوالت.خود.را.در.اين.مناطق.با.10.س��ال.خدمات.پس.از.

فروش.عرضه.می.کند..
 این خدمات شامل چه مواردی می شود؟ 

م��وارد.متع��ددی.ش��امل.خدمات.پس.از.فروش.ما.می.ش��ود..از.آن.جمل��ه.می.توان.به.

ماژيک.های.کاور.کننده.پروفيل.اش��اره.کرد..چنانچه.می.دانيد،.پس.از.مونتاژ.و.مرحله.ای.

که.به.»فارس��ی.بر«.کردن.معروف.اس��ت.در.زوايای.پنجره.جای.برش.روی.پروفيل.باقی.

می.مان��د..اي��ن.ماژيک.ها.به.رنگ.پروفيل.پنجره.در.اختيار.مش��تری.ق��رار.می.گيرد.تا.در.

صورت..نياز.از.آن.ها.استفاده.کند..اما.مهمترين.خدماتی.که.ارائه.می.شود.اينست؛.هر.گونه.

خرابی.و.اتفاق.ديگری.که.نشان.از.آسيب.يا.خرابی.پروفيل.باشد.با.تعويض.بی.قيد.و.شرط.

از.جانب.ما.پاس��خ.داده.خواهد.ش��د..اما.اين.پايان.کار.نيست.چراکه.مانی.وين.خدمات.قبل.

از.فروش.نيز.ارائه.می.دهد..از.زمانی.که.مشتری.وارد.سيستم.مانی.وين.می.شود،.خدمات.
آغاز.شده.و.اين.فرايند.با.اطالعات.صحيح.و.به.روز.به.مشتريان.ادامه.پيدا.می.کند..

 حجـم تولیـدات گـروه صنعتی مانی وین چقـدر بوده و چگونه بـر خط تولید 
نظارت دارید؟ 

خط.توليد.لمينيت.ما.متش��کل.از.5.نفر.از.متخصصين.و.تکنس��ين.های.توليد.لمينيت،.تحت.

نظ��ارت.مهندس.مرتضی.کوهی.)مس��ئول.کنت��رل.کيفيت(.با.توان.توليد.روزانه.300.ش��اخه.

لمينيت.در.دوش��يفت.اس��ت..مهندس.پندآم��وز.و.همکاران.بخش.کنت��رل.کيفيت.به.دقت.بر.

خطوط.توليد.نظارت.داشته.و.هرگاه.الزم.باشد.اين.خط.را.متوقف.و.اشکال.را.مورد.بررسی.قرار.

خواهد.داد،.با.توجه.به.موارد.ذکر.شده.می.توان.گفت.کليه.سفارشات.مشتريان.در.کمتر.از.يک.

هفته.آماده.و.به.دس��ت.مصرف.کننده.می.رس��د..تمامی.مقاطع.پروفيل.ها.با.توجه.به.آزمايش.

.peal off.کنترل.کيفی.مانی.وين.تحت.بررس��ی.قرار.می.گيرد.و.يکی.از.تس��ت.های.ما.تست
می.باشد.که.طی.سه.روز.کاری.بعد.از.توليد.انجام.می.گيرد..

 و سخن آخر...
مجموعه.مانی.وين.به.مانند.يک.خانواده.بوده.و.هريک.از.اعضا.مجموعه.اين.قابليت.را.دارند.
که.در.مجموعه.ديگری.به.کار.مديريتی.مشغول.شوند..در.واقع.مانی.وين.از.تيمی.يکدست.و.
همدل.تشکيل.ش��ده.که.همگی.تنها.هدفشان.پويايی.مجموعه.می.باشد..در.پايان.الزم.است.
متذکر.شوم.که.ابدا.به.گسترش.احساسی.و.بدون.شناخت.فکر.نمی.کنيم..در.حال.حاضر.گستره.
محصوالتمان.به.پايتخت.ختم.می.شود،.اما.در.شرايطی.که.احساس.نياز.کنيم.و.بستر.و.شرايط.
الزم.جهت.ورود.به.بازار.ديگر.نقاط.کشور.مهيا.باشد،.ابتدا.با.رصد.کامل.بازار.و.تقاضای.مورد.

نياز.با.علم.و.شناخت.کامل.در.اين.حوزه.نيز.ورود.خواهيم.کرد.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

112 .... پنجره دیبا؛ هنر خالقانه با کیفیت ویژه 
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پنجره دیبا؛ هنرایرانی با كيفيت برتر
در گفتگو با آقای مهندس آرش فرخ، مدیرعامل شركت اعالم شد

 راز حضور مسـتمر و چشـمگیر شـرکت پنجـره دیبا در نمایشـگاه هاي 
تخصصي مرتبط با صنعت ساختمان چیست؟

ما.دو.برنامه.تصويب.کرده.ايم.که.اکنون.در.انتهاي.برنامه.اول.هس��تيم؛.در.همين.

راس��تا.قصد.داريم.ک��ه.پس.از.اجراي.اين.دو.برنامه.،.جايگاه.ش��رکت.پنجره.ديبا.را.

در.راس.10.برند.برتر.کش��ور.قرار.دهيم.که.اين.مهم.به.کمک.دانش.فني.و.تجربه.

کارشناس��ان.ارزشمند.اين.ش��رکت.در.حال.ثمر.دادن.است؛.به.نحوي.که.شاهد.يک.

جهش.کيفي.چش��م.گير.درمحصوالت.باشيم..و.در.عمل.شاهد.برآورده.شدن.هدف.

پنجره.ديبا.در.استقرار.سيستم.کيفي.محصوالت.و.خدمات.هستيم.که.مصداق.عملي.

ره:
شـا

ا

حضور مستمر و منحصر به فرد شرکت پنجره دیبا، از تولیدکنندگان نسل  جدید در و پنجره هاي آلومینیومي و اجراي نماهاي ساختماني و 
مشارکت جدی در تمامي نمایشگاه هاي ملي و بین المللي نشانه چیست؟ سازندگان ساختمان ها و مردم از این امکان بهره مند مي شوند 
که در ارتباط مسـتقیم و بي واسـطه با مدیریت و کارشناسـان شـرکت پنجره دیبا، افزون بر آشـنایي از آخرین محصوالت و آگاهی از 
توانمندي هاي این شرکت همواره در رقابت، از خالقیت ها و ایده هاي جدید در استفاده از در و پنجره هاي آلومینیومي و همچنین نماهاي 
سـاختماني اطالع کسـب کنند؛ چه اینکه قرار گرفتن در فهرسـت حامیان مالي اکثر نمایشـگاه هاي تخصصي صنعت سـاختمان و البته 
صنعت در و پنجره، خود مهر تاییدي است بر مسئولیت و برنامه بلند مدت پنجره دیبا براي نمایش آخرین فناوري ها و ابتکارات و ارتقاي 
سطح انتظارات و مطالبات از شرکت هاي پیشرو و مبتکر و خالق. نه فقط مهندسان ساختمان و سازندگان و سرمایه گذاران، بلکه مردم 
عادي از این فرصت بهره مند مي شوند که در جریان بازدید از نمایشگاه هاي تخصصي مرتبط با صنعت ساختمان، تفاوت ها و مزیت هاي 
شرکت هاي پیشتاز و همیشه مصمم در رقابت واقعي، را دریابند و انتخاب بهتر و دقیق تري داشته باشند. مهندس آرش فرخ، مدیرعامل 
شـرکت پنجره دیبا در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار نشـریه پنجره ایرانیان به این سـوال پاسخ مي دهد که هدف از حضور مستمر و نو 
آوری ها در نمایشگاه هاي تخصصي در سال هاي اخیر چیست؟ او مي گوید: تمامي سیاست ها و برنامه هاي تدوین شده ازسوي مدیریت 
شرکت ، با در نظرگرفتن منافع و اهداف طوالنی مدت این شرکت مي باشد و هرگز برنامه اي بدون در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات و 

انتقادات این مجموعه ارزشمند تدوین نمي گردد. این گفتگو را بخوانید:
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آن.رضايت.مش��تريان.پنجره.ديباست..البته.اين.جهش.بلند.که.با.استعانت.از.خداوند.

به.تحقق.پيوس��ته.است.خواست.تمامي.دوستان.ما.در.مجموعه.پنجره.ديبا.مي.باشد..

ولذا.مديريت.وکارشناس��ان.مجرب.ش��رکت،.بهبود.مس��تمر.درمباحث.کيفي.وتوليد.

محصوالت.ش��رکت.را.خواس��تارند.و.هيچگونه.حد.و.مرزي.جهت.توقف.درمباحث.

فوق.الذک��ر.قابل.قبول.نخواهد.بود..البته.درمقوله.کيفي��ت،.پارامترهاي.مهمي.چون.

م��واد.اوليه،.فرآيند.تولي��د.وچگونگي.اجرا.و.نصب.محصول.و.در.نهايت.خدمات.پس.

ازفروش.ازعوامل.بس��يارمهم.و.اثرگذار.محس��وب.مي.ش��وند.و.لذا.تمامي.هم.وغم.و.

تالش.مديران.وپرس��نل.پنجره.ديبا،.ارايه.محص��والت.با.کيفيت.باالتر.و.با.طراحي.
خوب.و.زيبا.مي.باشد..

 خطوط تولید شما در پنجره دیبا چگونه عمل مي کند؟ 
شرکت.پنجره.ديبا.همواره.با.بهره.گيری.از.بهترين.ماشين.آالت.جديد.وتهيه.مواد.
اولي��ه.پنجره.هاي.ترمال.بريک.آلومينيوم��ی.و.آلومينيوم.چوب.در.تالش.براي.توليد.
فراتر.از.اس��تانداردهاي.رايج.است..خوش��بختانه.با.زيرساخت.هايي.که.در.پنجره.ديبا.
تدارک.ديده.ش��ده.و.پرسنل.مجرب.اين.ش��رکت.ظرفيت.توليد.محصوالت،.از.رشد.
قابل.قبولي.برخوردار.اس��ت،.اما.به.دليل.توانايی.فراوان.همکاران.ش��رکت.و.تالش.
و.کوش��ش.اعض��اي.خانواده.بزرگ.پنج��ره.ديبا.در.ارايه.يک.محص��ول.با.کيفيت.و.
اهميت.به.رضايت.مش��تري،.همواره.تقاضا.براي.محصول.پنجره.ديبا.بيشترازعرضه.
بوده؛.ش��ايان.ذکر.اس��ت.که.صادرات.را.به.ش��کل.کامال.برنامه.ريزی.شده.پيگيری.
خواهيم.کرد.و.اکنون.پس.از.کش��ور.عراق.س��عي.داريم.به.کش��ورهاي.حاشيه.خليج.

فارس.نزديک.شويم..
 از نظر شـما صنعت در و پنجره در سـال گذشـته با چه مشکالتي روبرو 

بوده است؟ 
همان.طورکه.مستحضرهس��تيد،.نه.تنها.صنعت.در.و.پنجره.وشيش��ه،.بلکه.تمامي.
صنوف.ش��اغل.درصنعت.کش��ورمان.با.وضعيت.بسيار.اس��تثنايي.وچالش.برانگيزي.

درماه.هاي.اخيرمواجه.بوده.اند.
.نوس��انات.ش��ديد.نرخ.ارز،.افزايش.ش��ديد.قيمت.مواد.اوليه،.س��ختی.تأمين.مواد.
اوليه.مطلوب،.سياس��ت.هاي.روزمره.و.نادرست،.تحريم.هاي.نفس.گير،.باعث.شده.تا.
متأسفانه.حضور.درميدان.توليد.امروزه.مشابه.حضور.در.ميدان.جنگ.باشد.و.هر.روزه.

شاهد.تلفات.وجراحات.فراواني.دراين.ميدان.هستيم.

 وضعیت کنونی نمایندگي هاي فروش و ارایه خدمات به مشـتریان به چه 
نحوي است و آیا از سیاست اعطاي نمایندگي راضي هستید؟

مجموع��ه.پنجره.ديبا،.يک.ديدگاه.کامال.اس��تراتژيک.دارد.و.ابدا.احساس��ي.عمل.

نمي.کنيم.ودر.هر.مقوله.ای.با.اسکن.کامل.بازار.و.کشف.نيازهاي.بازار.دست.به.کار.

می.ش��ويم..پنجره.ديبا.يک.مجموعه.واحد.بوده.ودرتمامي.موفقيت.ها.يا.مشکالت.و.

س��ختي.ها.همگي.درکنارهم.و.همه.عضو.يک.خانواده.محسوب.مي.شوند..لذا.تمامي.

سياست.ها.و.برنامه.هاي.تدوين.شده.ازسوي.مديريت.شرکت،.با.در.نظرگرفتن.منافع.

و.اهداف.اين.ش��رکت.مي.باش��د.و.هرگ��ز.برنامه.اي.بدون.در.نظ��ر.گرفتن.نظرات.و.

پيش��نهادات.و.انتقادات.اين.مجموعه.تدوين.نمي.گردد..يادآوری.می.کنم.که.ارتباط.

صميمانه.و.حرف��ه.اي.بين.مديريت.و.همکاران.بصورت.چش��مگيری.همواره.برقرار.
مي.باشد.

 برنامـه شـما براي حضور موفـق و مؤثر در نمایشـگاه آینده صنعت در و 
پنجره ایران چیست و چه خبر خوشي براي مشتریان دارید ؟

وقتي.نام.ش��رکت.پنجره.ديبا.به.عنوان.تنها.دارنده.ی.گواهينامه.محصول.برتر.در.

و.پنجره.آلومينيومی.منطبق.با.معيارهای.جهانی.ارزيابی.ش��ده.اس��ت،.ديگر.برخي.از.

هزينه.ها.اجتناب.ناپذير.است..واقعيت.اين.است.که.برند.پنجره.ديبا.در.نتيجه.طراحي،.

تدوين.و.برنامه.ريزي.و.البته.اجراي.دو.برنامه.اکنون.در.جايگاه.رفيع.اين.صنعت.قرار.

گرفته.و.بحث.حمايت.مالي.از.نمايش��گاه.و.نمايش��گاه.هاي.مختلف.هم.در.راس��تاي.
سياست.هاي.کلی.شرکت.انجام.مي.پذيرد..

مديريت.و.همکارانمان.در.پنجره.ديبا.براي.حضور.در.نمايشگاه.ها،.برنامه.مدون.و.

مفصلي.داش��ته.وهم.اکنون.همکاران.بنده.درشرکت.در.حال.جنب.و.جوش.و.تالش.

فراوان.تر.براي.حضور.مقتدرانه.و.با.برنامه.درنمايش��گاه.هاي..پيش.رو.هس��تند..اين.

حض��ور.به.جهت.حفظ.اعتب��ار.برندمان.و.حفظ.جايگاه.موجود.و.رس��يدن.به.اهداف.

واالتر.در.آينده.می.باش��د.و.بايد.يادآور.شوم.که.ما.همواره.در.نمايشگاه.هاي.مختلف.
با.رونمايی.ازدستاوردها.و.محصوالت.جديد.حضور.پيدا.مي.کنيم.

 و سخن پایاني شما؟
ضمن.قدرداني.وتش��کر.فراوان.ازنشريه.وزين.و.محترم.»پنجره.ايرانيان«.پيشنهاد.
مي.کنم.که.با.پرداختن.به.مقاالت.علمي.و.درج.مباحث.آموزش��ي.در.پيشبرد.صنعت.

درو.پنجره.هم.ميهنان.را.در.داشتن.پنجره.ای.مطلوب.تر.ياری.فرماييد.
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تنها با یک تماس
 و یا مراجعه به سایت

در هر جای ایران که هستید  
مشترک )رایگان( نشریه 

پنجره ایرانیان 
شوید. 

تلفکس :             44489429-33
www.panjereh-iranian.ir
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پيشتازی قطار یراق گستر پرشين روی ریل كيفيت

 نزدیك به چهار سـال از گفتگوی شـما با پنجره ایرانیان می گذرد واز آن 
 GU زمان شرکت یراق گستر پرشین فعالیت گسترده ای در عرضه یراق آالت
داشـته و حاال محصول جدیدی به سبد خود افزوده  است. چرا تصمیم گرفتید 

که سراغ یراق آالت با برند آکادو بروید؟

مرادش��اهی:..در.چهار.س��ال.گذش��ته.اتفاقات.ويژه.ای.در.يراق.گستر.شکل.گرفته.

است...ما.از.سال.1390.فعاليت.خود.را.درعرضه.يراق.آالت.GU.آغاز.کرده.ايم..شروع.

فعاليت.ما.با.اين.برند.به.خوبی.ش��کل.گرفت.و.نتايج.جالب.توجهی.هم.کسب.کرديم..

اما.همواره.به.دنبال.برندی.بوديم.که.در.کنار.برند.GU.سبد.محصوالتمان.را.کامل.تر.

ره:
شـا

ا
نزدیك به چهار سـال از نخسـتین گفتگوی پنجره ایرانیان با شرکت یراق گستر پرشـین در تابستان سال 1390می گذرد؛ جالب اینکه 
نخستین گفتگوی پنجره ایرانیان در فرایند تحول کیفی و محتوایی خود با مدیران شرکت یراق گستر پرشین شکل گرفت؛ اضافه شدن 
محصول جدید یعنی یراق آالت آکادو بهانه ای بود برای گفتگو با سید امیر حسینی قهرودی مدیرعامل ، محمد رضا عابدینی مدیر بازرگانی 
و همچنین محمدرضا مرادشـاهی مدیر فروش شـرکت یراق گسـتر پرشین برای یافتن پاسـخ که چرا از بین برندهای بسیار در عرصه 
یراق آالت، آکادو را انتخاب کردند. تحسـین برانگیزتر اینکه این شـرکت معتبرو خوشنام در جمع برترین شرکت ها ، چگونه توانست در 
فراز و نشیب های سال های گذشته، نه تنها جایگاه خویش را حفظ کند بلکه شاهد افزایش چشمگیر  مشتریان خود باشد؟ انتخاب شعار 
کیفیت اعتقاد ماسـت، البته تنها یك شعار سـازمانی نیست، به گفته مدیران شرکت یراق گستر پرشین، ارائه آموزش های تخصصی به 
مشتریان و قرار گرفتن در کنار آنها از زمان تحویل یراق آالت تا نصب در و پنجره و متعهد ماندن عملی در قبال کیفیت محصوالت پس از 
نصب و احترام واقعی گذاشتن به مصرف کنندگان باعث شد تا همکاری با این شرکت، یك پشتوانه محکم در صنعت در و پنجره ایران 
باشد. اما چرا یراق گستر پرشین آکادو را برند منتخب خود کرد و آیا دارا بودن استانداردهای اروپایی ازجمله استاندارد RAL و IFT آلمان، 
Tecnalia اسپانیا، GOS اکراین و روسیه و استاندارهای ملی ترکیه دلیلی برای این انتخاب درست نیست؟ یراق گستر پرشین البته در 

این چهارسـال از جمله پیشـتازان عرصه کیفیت و خدمات بوده و به همراه ابتکارات و خالقیت ها با چاشنی آموزش دراین سال ها پایدار 
مانده است. این گفتگو را بخوانید.

در گفتگوی اختصاصی با مدیران شركت عنوان شد
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کرده.تا.بتوانيم.به.نيازهای.مش��تريان.سخت.گير.و.دقيقی.که.همواره.کيفيت.را.اصل.

می.دانند،.پاس��خ.بدهيم.به.همين.جهت.يراق.آالت.مختلف.با.ويژگی.های.متفاوت.و.

برند.های.متعددی.مورد.بررس��ی.قرارگرفت..در.نتيجه.اين.تحقيقات.و.پس.از.ارزيابی.

دقيق.اس��تاندارد.فنی.يراق.آالت.مختلف.وهمچنين.با.توجه.به.س��بقه.ش��رکت.يراق.

گس��تر.پرشين.در.جمع.صدرنش��ينان.کيفيت.و.خدمات،.برند.آکادو.به.سبد.محصوالت.

ما.اضافه.ش��د..اولين.مالک.ما.برای.انتخاب.يراق.آالت.دارا.بودن.استانداردهای.واقعی.

اروپاس��ت.که.برند.آکادو.تمامی.استانداردهای.اروپا.را.دارمی.باشد.از.طرفی.سازگاری.
اين.يراق.آالت.با.شرايط.اقليمی.جنوب.کشور.است..

جالب.اس��ت.به.اين.نکته.اش��اره.کنم.که.درجنوب.کش��ور.ما.هم��واره.يراق.آالت.با.

مش��کل.زنگ.زدگی.و.پوس��يدگی.مواجه.می.ش��وند..اما.تنها.يراقی.که.مقاوم.در.برابر.

تغييرات.آب.و.هوايی.بوده.و.پاس��خگوی.نيازهای.توليدکنندگان.در.و.پنجره.در.جنوب.

کشورمی.باش��د.همين.يراق.آکادومی.باشد.چرا.که.دارای.آبکاری.12.ميکرون.واقعی.

ب��ه.رنگ.مات.اس��ت..در.واقع.می.توان.گفت.کيفي��ت.آکادو،.اصل.غير.قابل.انکار.آن.
می.باشد..

 بـا توجـه به این نکته کـه آکادو یراق خاصی می باشـد و بـه لحاظ قیمت 
جزء یراق آالت ارزان محسوب نمی شود، از این حیث در بحث بازار به مشکل 

برنمی خورید؟ 
مرادشاهی:..کسانی.که.تمام.اين.سال.ها.با.يراق.گستر.پرشين.کار.کرده.اند.می.دانند.
و.تاييد.می.کنند.که.يراق.گسترپرشين.اول.به.کيفيت.می.انديشد.اما.با.اين.اوصاف.بايد.
اذعان.کنيم،.يراق.آالت.آکادو.را.با.يک.قيمت.بس��يار.رقابتی.روانه.بازار.کرده.ايم.و.اين.
نوي��د.را.به.توليدکنندگان.می.دهيم.که.هم.از.کيفيت.باالی.يراق.آالت.آکادو.اس��تفاده.

کنند.و.هم.از.قيمت.رقابتی.يراق.گسترپرشين..
 کیفیت اعتقاد ماسـت؛ چقدر این شـعار یراق گسـتر پرشـین به واقعیت 

نزدیك است؟ 
مرادش��اهی:..با.وجود.آقای.مهندس.عابدينی.مديربازرگانی.و.مسئول.کنترل.کيفيت.
ي��راق.گس��تر،.که.به.لح��اظ.دانش.فنی.ي��راق.آالت.از.برترين.های.ايران.هس��تند.و.
نظارت.ويژه.ای.که.روی.کيفيت.محصوالت.دارند.به.جرات.می.توان.گفت..اين.شعار.
100درصد.واقعی.اس��ت؛.چرا.که.با.حضورايش��ان.اصال.امکان.ورود.کاالی.بی.کيفيت.
در.مجموعه.ما.وجود.ندارد..اما.با.اين.حال.بهتر.اس��ت.اين.س��وال.را.از.توليدکنندگان.
بپرس��يد..ابراز.رضايت.مش��تريان.خس��تگی.گروه.س��خت.کوش.يراق.گستر.را.کامال.
برط��رف.می.کند.و.اين.حمايت.و.رضايت.مش��تريان.چيزی.اس��ت.ک��ه.همواره.با.ما.

همراه.بوده.است..
 وجه تمایز یراق آالت آکادو با دیگر برندها در چیست؟

مرادشاهی:..در.اين.خصوص.می.توان..به.چهار.مورد.اشاره.کرد:.
1..پش��تيبانی.:.کارخانه.آکادو.از.مش��تريان.خود.بطور.مستمر.و.هميشگی.پشتيبانی.

می.کند.و.کامال.به.رعايت.حقوق.مشتريان.خود.پايبند.و.متعهد.می.باشد.
2.ش��کل.ظاه��ری.:.يراق.آالت.معم��وال.به.رنگ.نق��ره.ای.براق.در.ب��ازار.موجود.
می.باش��ند،.اما.يراق.آالت.آکادو.به.رنگ.نقره.ای.مات.و.آبکاری.12ميکرون.می.باش��د.

که.از.اين.حيث.مشتريان.به.راحتی.می.توانند.يراق.آالت.آکادو.را.تشخيص.دهند.
3.تنوع.و.تکامل.محصوالت:..س��بد.کاالی.آکادو.يک.پکيج.کامل.است.و.به.تمامی.

نيازهای.توليدکنندگان.در.و.پنجره.پاسخ.می.دهد.
4.ضمان��ت.نامه:.ارائه.ضمانت.12.س��اله.به.توليدکنن��دگان.وهمچنين.تعويض.بی.
قيد.و.ش��رط.به.شکلی.که.کليه.هزينه.های.تعويض.ازجمله.حمل.بار.را.شرکت.آکادو.
برعه��ده.گرفته.که.اين.خود.آس��ودگی.خيال.را.برای..توليد.کنن��دگان.در.و.پنجره.به.

ارمغان.می.آورد.
 سـبد کاالی یـراق آالت شـرکت یراق گسـتر پرشـین شـامل چه 

محصوالتی می باشد؟
مرادش��اهی:.از.ابتدای.س��ال.1390.برند.GU.آلمان.و.ترک.را.در.س��بد.کاالی.خود.
قرار.داديم.که.شامل:.کليه.سيستم.های.تک.حالته،.دو.حالته،.فولکس.واگنی،کشويی.و.
سيس��تم.درب.کليه.موارد.مذکور.عينا.در.مورد.برند.آکادو.نيز.صدق.می.کند..افزون.بر.

اين.ها.کليه.ملزومات.ديگر.پنجره.ش��امل:.الستيک.EPDM.،.پيچ.،.چسب.و.....سبد.
کاالی.شرکت.يراق.گستر.پرشين.را.تشکيل.می.دهند.

 نگاهی که به بحث آموزش دارید از کجا نشاًت گرفته است؟
عابدينی:.دغدغه.اصلی.ما.همواره.اين.بوده.است.که.به.نحو.احسن.به.توليد.کنندگان.
پنجره.در.ايران.آموزش.مونتاژ.وساخت.در.و.پنجره.را.ارائه.کنيم.تا.توليد.طبق.استاندارد.
تعريف.ش��ده.صورت.گيرد..شخصا.از.سالی.که.وارد.اين.صنعت.شده.ام.همواره.براين.
ب��اور.ب��وده.ام.که.دانش.فنی.خود.را.ب��اال.برده.و.در.اختيار.توليدکنن��دگان.قرار.دهم..
استفاده.از.نرم.افزارهای.استاندارد.برای.ساخت.در.و.پنجره.بسيار.حائز.اهميت.می.باشد.

تا.بتوان.به.شکل.مهندسی.واقعی.کار.توليد.را.انجام.داد..
بايد.به.اين.مهم.اذعان.کنم.که.اين.يراق.آالت.هستند.که.دستورالعمل.اجرا.را.به.ما.
می.دهند..يراق.مش��خص.می.کند.که.پنجره.در.چه.ابعاد.استانداردی.بايد.ساخته.شود.

و.اين.ابعاد.خاص.با.اين.يراق.چگونه.جوابگو.نياز.ما.باشد.
ح��ال.آنکه.ي��راق.آالت.هر.برندی.چه.آلمانی.چه.ترک.يک.دس��تور.العملی.دارد.که.
طبق.آن.هر.يراق.فروش��ی.موظف.است.به.کارخانه.ای.که.پنجره.را.توليد.می.کند.اين.
دس��تورالعمل.را.منعکس.کن��د..همين.موضوع.بزرگترين.مزي��ت.را.متوجه.خود.يراق.
فروش.می.کند.البته.اين.در.ش��رايطی.اس��ت.که.دانش.الزم.را.دارا.باش��يم..متاسفانه.
شاهد.آن.بوده.ايم.که.توليدکنندگان.در.توليد.پنجره.اصال.از.گالوانيزه.استفاده.نمی.کنند.
و.در.نتيجه.افت.ش��ديد.کيفيت.را.ايجاد.می.کند..تنها.دليل.اين.افت.کيفيت،.دريافت.
سود.بيشتر.است..اما.در.نهايت.همين.زياده.خواهی.بازار.را.از.دست.افراد.سودجو.خارج.

خواهد.کرد..
 راهکاری که ارائه می دهید، چیست؟ 

عابدينی:ما.همواره.دراين.شرکت.سعی.برآن.داشته.ايم.که.تنها.فروشنده.يراق.آالت.

نباش��يم..اميدواريم.با.حمايت.های.نش��ريه.پنجره.ايرانيان.و.با.درج.مطالب.آموزشی.و.

همچنين.برگزاری.سلس��له.نشست.های.تخصصی.چه.در.بحث.آموزش.بازار.و.چه.در.

بحث.آموزش.و.مباحث.فنی،به.س��طح.اين.صنعت.افزوده.ش��ود..البته.کليه.همکاران.

فعال.در.بخش.های.فنی.و.کارشناسی.اين.صنعت.الزم.است.که.وارد.اين.عرصه.شده.
و.به.پيشبرد.تخصصی.و.علمی.صنعت.کمک.کنند..

 توجه ویژه به آموزش چه تاثیری بر برند یراق گسـتر پرشـین در بازار و 
صنعت در و پنجره دارد؟ 

عابدينی:.به.دفعات.تماس.های.زيادی.را.از.سوی.توليدکنندگان.داشته.ايم.که.برای.

مونتاژ.و.توليد.با.مش��کل.مواجه.ش��ده.اند.وبه.همين.س��بب.خس��ارت.های.فراوانی.را.

متحمل.ش��ده.اند..متاسفانه.با.مواردی.از.اين.دست.بسيار.مواجه.شده.ايم..همه.تالش.

يراق.گسترپرش��ين.بر.اين.بوده.اس��ت.که.در.مباحثی.چون.توليد،.مونتاژ،.دستورالعمل.

اجرايی.يراق.آالت.و....به.توليدکنندگان.در.و.پنجره.ياری.برساند..حتی.در.بحث.نصب.
پنجره.در.پروژه.های.ساختمانی.هم.آموزش.های.الزم.را.ارائه.داده.ايم..

 پیشنهاد و راه کار شما جهت علمی شدن فضای صنعت چیست؟
عابدينی:.اين.مهم.،.مبحثی.اس��ت.که.بايد.با.کمک.رس��انی.به.يکديگر.و.استفاده.از.
افراد.متخصص.در.زمينه.های.مختلف.).ماشين.آالت.،.پروفيل.،.يراق.آالت.و.شيشه.(.
صورت.گيرد.که.اطالعات.آنها.بسيار.به.پيشبرد.صنعت.کمک.خواهد.کرد..اميدوارم.در.
سلسله.نشست.هايی.که.نشريه.پنجره.در.صدد.برگزاری.آن.ها.ست.با.دعوت.از.اهالی.

علم.و.صنعت.و.طرح.مباحث.علمی.و.فنی.کاربردی.راهکاری.کارگشا.ارائه.گردد..
 و کالم پایانی...

حسينی.قهرودی:.از.روز.اولی.که.وارد.بازار.شديم.صداقت.را.در.سرلوحه.فعاليت.های.

خود.قرار.داديم..با.ارائه.کاالی.مرغوب.در.بازار.همواره.سعی.در.جلب.رضايت.مشتريان.

داشتيم..ارائه.خدمات.پس.از.فروش.نيز.بسيار.برايمان.حائز.اهميت.است..به.بيان.ديگر.

می.توان.گفت.که.صرفا.فروش.يراق.را.در.دس��تور.کار.قرار.نداده.ايم..و.ارائه.خدمات.

ويژه.،.کيفيت.مناس��ب.و.قيمت.رقابتی.که.فرايند.آنها.همانا.جلب.نظر.مش��تريان.می.

باش��د.از.اهم.فعاليت.های.ما.می.باش��د..در.پايان.جادارد.که.از.جناب.آقای.شيری.که.

همواره.ياری.رسان.کليه.فعاالن.در.اين.صنعت.بوده.اند.کمال.سپاس.و.تشکر.قدردانی.
را.داشته.باشم.
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ساتيان در شهریار شعبه زد؛ خيال غرب نشينان راحت

 هفت ماه پس از راه اندازی شعبه رسمی ساتیان در شرق تهران، امروز شاهد 
افتتاح شـعبه ای در غرب پایتخت هستیم؛ دنبال چه هدفی هستید و زنجیره ایجاد 

شعبه رسمی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ما.بعد.از.هفت.ماهی.که.از.تجربه.افتتاح.ش��عبه.خاوران.می.گذرد،.به.نتايج.بس��يار.خوبی.
رس��يديم.از.آن.جمله.می.توان.به.حضور.ش��رکت.های.پنجره.ساز.بزرگ.و.کوچک.در.شعبه.
شرق.ساتيان.اشاره.کرد.و.به.ويژه.اينکه.ارزيابی.خواسته.های.مطرح.شده.از.شرکت.ساتيان.
نش��ان.می.داد.که.بسياری.از.دوستان.پنجره.ساز.آگاهی.و.اطالع.فنی.کافی.از.نحوه.نصب.
نسل.جديد.يراق.آالت.را.ندارند.و.بديهی.است.که.شناخت.ضعيف.و.عدم.آگاهی.نسبت.به.
تنوع.،.کارايی.و.نحوه.نصب.يراق.آالت.نسل.جديد.باعث.می.شود.که.توليد.در.و.پنجره.نوين.
با.مشکالت.جدی.مواجه.شود..اين.تجربه.حضور.در.عرصه.آموزش.را.کليد.زد.و.در.نتيجه.
شاهد.بهبود.کيفيت.و.سطح.استاندارد.در.و.پنجره.ها.در.بسياری.از.کارگاه.های.در.و.پنجره.
هس��تيم..به.واقع.بايد.تاکيد.کنم.که.با.معرفی.توليدکنندگان.و.نيروهای.ش��اغل.در.بخش.
توليد.و.نصب.در.و.پنجره.به.بخش.فنی.شرکت.ساتيان.به.اين.مهم.دست.پيدا.کرديم.که.

با.افزايش.کيفيت.در.و.پنجره.ها،.رضايت.مش��تريات.هم.افزايش.و.س��ود.تجاری.بيشتری.

نصيب.کارگاه.هايی.می.ش��ود.که.س��طح.مهارت.و.دانش.نيروهای.شاغل.در.بخش.توليد.و.

نص��ب.را.افزايش.داده.اند.و.الزمه.اين.موفقيت.آگاهی.از.جزييات.فنی.يراق.آالت.انتخابی.

اس��ت..به.همين.دليل.راه.اندازی.ش��عبه.در.خاوران.راهی.بود.برای.ارتباط.موثر.و.مس��تقيم.

به.کارگاه.های.توليد.در.و.پنجره.که.ش��ايد.بس��ياری.از.آن.ها.در.مقياس.کوچک.و.متوسط.

و.ش��ايد.عمدتا.ناش��ناخته.فعاليت.داشتند،.اما.با.مراجعه.با.ش��عبه.رسمی.ساتيان،.افزون.بر.

تامين.نيازهای.مصرفی.آن.ها.به.يراق.آالت،.از.خدمات.آموزشی.ساتيان.و.مشاوره.های.الزم.

بهره.مند.ش��دند..اين.تجربه.شيرين.باعث.شد.تا.تيم.بازارشناسی.ساتيان.مطالعات.ميدانی.

از.وضعيت.کمی.و.کيفی.کارگاه.های.توليد.در.و.پنجره.در.غرب.تهران.و.ش��هرهای.غرب.
پايتخت.آغاز.کند.که.امروز.شاهد.راه.اندازی.شعبه.شرق.ساتيان.در.شهريار.تهران.هستيم.
 به طور شـفاف بگویید چه خدماتی در شعبه شهریار به کارگاه های تولید در و 

پنجره ارائه می دهید؟
همان.خدماتی.که.در.ش��عبه.شرق.به.مش��تريان.ارائه.می.شود،.در.شعبه.غرب.يا.شهريار.

ره:
شـا

ا

اشاره: او و همکاران اش با تدبیر و برنامه در حال گسترش چتر حمایتي ساتیان هستند و تصمیم دارند، تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي و 
آلومینیومي در ایران خیلي راحت و با کمترین هزینه ممکن و فاصله جغرافیایي کوتاه بتوانند به سبد محصوالت شرکت پرافتخار ساتیان دست پیدا 
کنند. کمتر حرف مي زند و وقتي حاضر به گفتگو مي شود که برنامه اي را اجرایي کرده باشد و گامي براي ارتباط بهتر مشتریان با شرکت نهاده باشد. 
این بار هشتم اردیبهشت و درست هفت ماه پس از افتتاح شعبه رسمي ساتیان در منطقه خاوران تهران با هدف پوشش نیازهاي تولیدکنندگان در و 
پنجره در شرق پایتخت، شعبه شهریار ساتیان فعالیت خود را آغاز کرد تا تولیدکنندگان در و پنجره در غرب تهران هم با خیالي راحت بتوانند بدون 
واسطه و مستقیم به خواسته هایشان برسند.  آیا این اقدام ساتیان  در نتیجه استقبال تولیدکنندگان و مونتاژکاران در و پنجره از شعبه خاوران بوده 
است و این شرکت معتبر و شایسته احترام براي آینده چه برنامه اي دارد؟ علي رضا صدقي نسب در حاشیه افتتاح رسمي از شعبه خاوران ساتیان 

به پرسش هاي خبرنگار پنجره ایرانیان پاسخ مي دهد:
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همين.خدمات.را.تقديم.مش��تريان.می.کنيم..ارزيابی.های.س��اتيان.نش��ان.می.دهد.که.در.

منطقه.تحت.پوشش.شعبه.شهريار،.کارگاه.های.کوچک.و.متوسط.بسياری.فعاليت.می.کنند.

که.نياز.به.دسترس��ی.مس��تقيم.به.محصوالت.ساتيان.دارند..هم.در.شعبه.خاوران.و.هم.در.

شعبه.ش��هريار.ساتيان.به.محض.اينکه.مسئول.ش��عب.متوجه.نياز.مشتريان.بشوند.که.در.

زمينه.نصب.يراق.آالت.مش��کل.دارد،.ابتدا.توضيحات.فنی.را.به.صورت.ش��فاهی.در.اختيار.

مشتريان.قرار.می.دهد.و.در.صورت.الزم.و.ضرورت.با.هماهنگی.و.برنامه.ريزی،.مشتريان.

برای.آموزش.بيش��تر.به.دفتر.مرکزی.س��اتيان.معرفی.می.شوند.تا.در.دوره.های.آموزشی.و.

کارگاه.عمل��ی.نصب.يراق.آالت.حضور.پيدا.کنند.و.نحوه.درس��ت.و.دقيق.نصب.يراق.آالت.
را.ياد.بگيرند.

 به واقع در شعب رسمی ساتیان، نه تنها امکان خرید یراق آالت وجود دارد که 
به نیازهای آموزشی مشتریان هم پاسخ می دهد؟

درس��ت.اس��ت.از.سال.91.که.بخش.فنی.ساتيان.فعاليت.رس��می.خود.را.آغاز.کرد،.يک.

بس��ته.آموزش��ی.و.تيم.آموزش.در.کن��ار.بخش.فروش.و.تيم.فروش.ق��رار.گرفت.و.تاکيد.

می.کنم.که.شعبه.های.رسمی.ساتيان.هيچ.تفاوتی.از.حيث.خدمات.و.کاالها.با.دفتر.مرکزی.
ندارند،.چرا.که.شعب.رسمی.ساتيان.زيرنظر.دفتر.مرکزی.فعاليت.می.کند.و.اداره.می.شود.

 گفتید 7 ما طول کشـید تا شعبه دیگری در شهریار راه اندازی شود، چرا هفت 
ماه زمان برد تا در غرب تهران هم شعبه رسمی فعالیت خود را اغاز کند؟

ش��عبه.خ��اوران.تجربه.اول.س��اتيان.بود،.ما.پس.از.ش��عبه.خاوران.منتظ��ر.مانديم.تا.با.

بازخوردهای.افتتاح.اين.ش��عبه.مواجه.ش��ويم.که.آيا.لزومی.دارد.که.شعبه.ای.افتتاح.شود.يا.

نه؟.در.اين.مدت.به.اين.نتيجه.رس��يديم.که.افتتاح.يک.ش��عبه.ديگ��ر.در.چنين.منطقه.ای.
به.دليل.وجود.کارگاه.های.بزرگ.و.کوچک.در.و.پنجره.ساز.کامال.احساس.نياز.می.شود..

 فرق شعب و نمایندگی های ساتیان در چیست؟ 
اين.ش��عب.و.نمايندگی.ها.در.واقع.هيچ.تفاوتی.با.يکديگر.ندارد..نمايندگی.های.س��اتيان.
به.مانند.شعب.ساتيان.دارای.بخش.فنی.هستند..تفاوت.اين.دو.تنها.در.مالکيت.و.مديريت.
آنهاست..مديريت.نمايندگی.ها.با.افراد.بومی.همان.مناطق.است..در.واقع.کليه.محصوالت.
س��اتيان.اعم.از.يراق.آالت.ROTO،.HAUTAU،.GEZE،.VHS.که.نماينده.انحصاری.
آنها.را.در.اختيار.داريم.و.همين.طور.محصوالت.ديگر.ش��رکت.ساتيان.هم.در.شعب.وجود.
دارد.وهم.در.نمايندگی.ها..البته.تمام.نماينده.ها.ملزم.به.ارائه.گروه.کاالهای.ساتيان.هستند.
و.طبق.استانداردها.و.ضوابط،.شرکت.ساتيان.فعاليت.می.کنند.ممکن.است.در.برخی.از.اين.
نمايندگی.ها.برخی.از.ابزار.کارگاه.ها.نيز.وجود.داش��ته.باش��د.يا.کاال.يا.ماشين.آالت.مرتبط.
ديگر،.که.ما.از.اين.موضوع.اس��تقبال.می.کنيم..ام��ا.در.زمينه.يراق.آالت.تنها.ملزم.به.ارائه.

محصوالت.ساتيان.می.باشند..
 شـاید این سـوال مطرح باشـد که چرا شهریار را مکان شـعبه غرب ساتیان 

قرار داده اید؟
در.منطقه.ش��هريار،.صفا.دشت،.اش��تهارد،.توليد.کنندگان.بزرگ.و.کوچک.بسياری.فعال.
هس��تند.و.توليدکنندگان.خوب.بس��ياری.در.اين.مناطق.حضور.دارند..از.همين.رو.تصميم.
گرفتيم.که.در.اين.منطقه.شعبه.افتتاح.کنيم..البته.شعبه.شهريار.در.مقايسه.با.شعبه.خاوران.
به.لحاظ.اس��تراتژيک.فرق.هايی.دارد..فعاليت.در.اين.منطقه.کمی.دشوارتر.از.شعبه.خاوران.
اس��ت،.چراکه.در.خاوران.کارگاه.زياد.بود،.اما.هيچ.يراق.فروش��ی.وجود.نداشت؛.اما.در.اين.
منطقه.با.وجود.کارگاه.های.بسيار.پنجره.سازی.يراق.فروش.نيز.وجود.دارد..به.همين.جهت.

کمی.فعاليت.سخت.تر.است..
 برنامه ساتیان برای شهرستان ها چیست؟ 

در.اس��تان.های.خراسان.رضوی.شمالی.و.جنوبی،.يزد.و.اصفهان.و.استان.البرز.نمايندگی.

داريم..در.مناطقی.که.نمايندگی.فعال.داريم.به.هيچ.عنوان.قصد.افتتاح.ش��عبه.نداريم،.اما.

در.هر.منطقه.ای.که.احس��اس.کنيم.مش��کل.و.ضعف.در.فروش.وجود.دارد،.صد.در.صد.به.
فکر.افتتاح.شعبه.خواهيم.بود..

 پیش بینی می کنید در سال 94چند شعبه دیگر افتتاح کنید؟ 
پيش.بينی.کردن.کار.بس��يار.سختی.اس��ت..فعال.به.فکر.زيرساخت.های.شرکت.ساتيان.
هس��تيم...کليه.زيرس��اخت.های.نرم.افزاری.و.سخت.افزارهای.ش��رکت.ساتيان.اکنون.به.
تکامل.رسيده.اند،.و.تنها.در.بخش.نيروی.انسانی.در.تالش.هستيم.که.به.تکامل.برسيم..

 سـبد کاالی سـاتیان و شعب آن چقدر به سبد کاالی شـعب Roto در آلمان 
نزدیك است؟.

اخي��را.ش��خصا.به.آلمان.رفت��ه.بودم.و.از.چند.ش��رکت.و.انباره��ای.آن.در.برنامه.ای.که.

براي��م.تدارک.ديده.بودند،.بازديد.کردم..به.جرات.می.توانم.بگويم.که.ما.از.اين.ش��رکت.ها.

هيچ.کم.نداريم..ش��رکت.روتو.به.جهت.حفظ.برند.خود.افراد.مختلفی.را.در.بخش.فنی.به.
نمايندگی.های.خود.معرفی.می.کند..

مهندس.آرش.تندرس��ت.نماينده.فنی.ش��رکت.روتو.در.خاورميانه.می.باش��د.که.شرکت.

س��اتيان.را.ه��م.در.زمينه.علم��ی.و.مباحث.فنی.کام��ال.حمايت.می.کند.و.ه��م.در.زمينه.

آموزش.های.تخصصی.که.الزم.اس��ت.از.تالش.های.ايش��ان.و.ديگر.همکاران.در.س��اير.
بخش.های.قدردانی.کنم.

برخـی از نظرات مدعوین، نمایندگان و مشـتریان سـاتیان در خصوص 
افتتاح شعبه شهریار شرکت ساتیان: 

 امیرحسین اسماعیل خانی مدیر عامل پنجره صنعت ایلیا: 
از.آنجايی.ک��ه.کارگاه.بنده.در.اش��تهارد.و.نزديک.به.
ش��عبه.دوم.)شهريار(.ساتيان.می.باش��د،.اين.مقوله.می.
تواند.بسيار.خوب.و.قابل.توجه.باشد..البته.بايد.اشاره.کنم.
که.پروژه.های.در.اختيار.ما.معموال.از.منطقه1و2.تهران.
می.باش��ند..اما.با.توجه.به.سطح.کيفی.پنجره.سازها.در.
اي��ن.منطقه.و.با.در.نظر.داش��تن.تيم.فنی.پش��تيبانی.در.
ساتيان.،.می.توان.به.اين.نکته..اميد.وار.بود.که.با.حضور.
اين.تي��م.فنی.در.آينده.نه.چندان.دور.ش��اهد.باال.رفتن.

سطح.کيفی.اين.دسته.از.پنجره.سازها.باشيم..

 بهادرعبدی مدیر عامل شرکت پنجره عبدی: 
م��ن.به.عنوان.يکی.از.اولي��ن.توليدکنندگان.پنجره.يو.
پی.وی.س��ی.در.کش��ور.و.نيز.از.بنيانگذاران.اين.صنعت.
در.منطقه.شهريار.و.مالرد.از.افتتاح.شعبه.شهريار.ساتيان.
بسيار.خرسند.و.خوش��حالم،.چراکه.ساتيان.هم.به.لحاظ.
سطح.کيفی.محصوالت.و.هم.به.لحاظ.نگاه.ويژه.ای.که.
به.مقوله.آموزش.دارد.می.تواند.سطح.کيفی.پنجره.را.در.

اين.منطقه.ارتقا.دهد..

 محرابی مدیرعامل شرکت پنجره سازان محرابی:
بس��يار.از.حضور.س��اتيان.در.اين.منطقه.خوش��حالم،.
چراکه.بيش.از.س��ه.س��ال.می.باش��د.که.با.اين.شرکت.
مش��غول.به.فعاليت.می.باشم..هرگاه.از.سبد.محصوالت.
س��اتيان.اس��تفاده.می.کن��م؛.کيفي��ت.و.کام��ل.بودن.
محصوالت.اين.ش��رکت.پاس��خگوی.کليه.نيازهای.ما.
می.باش��د..بايد.بگويم.که.می.توانم.با.چش��مان.بسته.با.
ساتيان.کار.کنم..چراکه.وقتی.با.اين.شرکت.کار.می.کنيد.

يعنی.دقت.نظر.به.کيفيت.و.تکيه.بر.دانش.فنی..

 داود سمیعی پور نماینده ساتیان در استان البرز و مدیر عامل بازرگانی سبحان: 
بنده.اساس��ا.و.قلبا.از.دوس��تداران.و.طرف��داران.آقای.
صدق��ی.نس��ب.و.سياس��ت.ه��ای.ايش��ان.در.مديريت.
ش��رکت.س��اتيان.هس��تم..بايد.به.اين.مهم.اذعان.کنم.
که.اين.عملکرد.و.نگرش.جالب.توجه.به.س��ادگی.شکل.
نمی.گيرد..چرا.که.عملکرد.رو.به.رش��د.س��اتيان.و.حفظ،.
ارتق��ا.و.جايگاه.اين.ش��رکت.خوش��نام.در.صنعت.چيزی.
نيس��ت.که.از.کس��ی.پوش��يده.باش��د.و.قطعا.پشت.اين.

عملکرد.راهبری.داهيانه.ای.نشسته.است..
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اعتماد مشتریان، سرمایه بزرگ اجتماعی فوالد پيچ

 فـوالد پیچ در حال حاضر چه محصوالتی با چه برندهایی در صنعت در و 
پنجره ارائه می کند؟

در.ح��ال.حاضر.انواع.يراق.آالت.تک.حالته،.دو.حالته،.کش��ويی،.فولکس.واگنی.به.

همراه.ملزومات.نصب.درب.پنجره.يو.پی.وی.سی.و.لوازم.توليد.شيشه.های.دو.جداره.
 Endow, Procast,و.همچني��ن.ورق.های.تقويتی.گالوانيزه.را.با.برندهاي��ی.نظير
Izo flok kimya, Teka.که.سابقه.درخشان.دارند،.را.در.اختيار.مشتريان.و.مصرف.

کنندگان.عزيز.قرار.می.دهيم.

 راز مانـدگاری و پیشـرفت شـرکت و افزایـش اعتماد مشـتریان را چه 
می دانید؟

اصوال.فکر.می.کنيم.صداقت.رمز.همکاری.مس��تمر.به.ش��مار.می.رود.و.مش��تاقانه.

منتظر.ش��نيدن.انتقادات.هستيم.و.از.اين.موضوع.اس��تقبال.می.کنيم.و.سعی.در.رفع.

نواقص.داريم.و.همچنين.ب��ا.عرضه.بهترين.محصول.و.برترين.برندها.موجب.جلب.
اعتماد.مشريان.عزيز.می.شويم.

 زمان تحویل کاال ها و سفارشـات به چه نحوی اسـت و در حال حاضر به 

ره:
شـا

ا
استان مرکزی- شهر اراک! جایی که مرد اول شرکت فوالد پیچ در حدود سال 1389 سنگ بنای این بنگاه تجاری را برپایه کیفیت بنیان 
نهاد. انبار کوچك آن سـال ها که اکنون یکی از بزرگترین توزیع کنندگان یراق آالت یو پی وی سـی اسـت در محیط بسـته ای پایه ریز 
دپوی بزرگی شده تا جایی که امروزه شاهد افتتاح انبار جدیدی در باقرشهر توسط این گروه صنعتی می باشیم. مجموعه صنعتی فوالد 
پیچ در سایه سار تفکری بر خواسته از صداقت و انتقاد پذیری و با عرضه بهترین محصول و برترین برندها موجب جلب اعتماد  مشتریان 
خود شده است. مدیریت توانمند این مجموعه که فروش را ابدا پایان کار نمی داند و صرفا آن را به منزله آغاز یك تعهد می پندارد راز 
ماندگاری خود را رفع نواقص ، عرضه بهترین محصول و برترین برندها ، جلب رضایت مشتریان می پندارد. این مجموعه اکنون به جایی 
رسیده که ظرف 24 ساعت می تواند پاسخگوی مشتریان خود در اقصی نقاط کشور باشیم. آنچه در زیر می خوانید حاصل گفتگوی نشریه 

پنجره ایرانیان با فرهود جباری مدیرعامل فوالد پیچ است.  
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کدام استان ها کاال ارسال می شود؟
بحث.تحويل.کاال.موضوع.بسيار.مهمی.است.و.با.تدابيری.که.از.ابتدای.فعاليت.مان.
انديش��يده.ايم.با.هيچ.مش��کلی.مواجه.نيستيم؛.سعی.ما.بر.اين.است.که.بتوانيم.ظرف.
24.س��اعت.پاس��خگوی.مش��تريان.عزيز.در.اس��تان.های.تهران،.گيالن،.مازندران،.
خراس��ان،.خوزس��تان.و.غيره.باش��يم،.در.واقع.تحويل.به.موقع.سفارشات.يک.اصل.

بنيادين.و.خدشه.ناپذيری.برای.ماست.
 فوالد پیچ در انتخاب برندها چه معیارهایی را در نظر می گیرد؟

يراق.آالت.به.دليل.نيرو.و.فشاری.که.به.روی.آنها.وارد.می.شود،.بايد.از.استانداردهای.

فنی.الزم.برخوردار.باش��ند.که.کليه.برندهای.ارائه.شده.در.اين.شرکت.کامال.شناخته.

شده.هس��تند..محصوالت.اين.مجموعه.تمامی.استاندارد.های.مربوط.به.اين.صنعت.
را.در.کشور.ترکيه.کسب.کرده.و.جزء.محصوالت.با.کيفيت.در.بازار.ايران.می.باشند.

 کارگاه های تولید در و پنجره برای همکاری و استفاده از محصوالت فوالد 
پیچ چه مسیری را طی کنند؟

کارگاه.های.توليدی.با.توجه.به.نياز.در.خواس��ت.خ��ود.را.به.صورت.کتبی.برای.ما.

ارس��ال.خواهند.کرد.و.پس.از.صدور.پيش.فاکتور.و.تاييد.توسط.خريدارفاکتور.تنظيم.
شده.و.اجناس.درخواستی.در.حداقل.زمان.ممکن.ارسال.می.شود.

 تنوع یراق آالت و محصوالت فوالدپیچ در حال حاضر به چه نحوی است 
و تا چه میزان می توانید به نیازهای متنوع مشتریان پاسخ بدهید؟ 

در.حال.حاضر.ش��رکت.فوالد.پيچ.در.س��ه.بخش.ملزومات.درب.پنجره.و.پيچ.های.

س��رمته.و.هم.چنين.ورق.های.تقويتی.گالواني��زه.فعاليت.دارد.که.هر.کدام.در.بخش.

خود.محصوالت.متنوع.و.مناسب.با.نياز.و.ساليق.مشتريان.عرضه.می.کند.و.از.حيث.
تنوع.محصول.تا.به.حال.به.مشکلی.بر.نخورده.ايم

 در حال حاضر مهمترین چالشی که در عرصه یراق آالت در و پنجره وجود 
دارد. چیست؟ 

در.حال.حاضر.بزرگترين.چالشی.که.وجود.دارد.وجود.يراق.آالت.بی.کيفيت.و.بدون.

اس��تاندارد.می.باش��د.که.به.نظر.بنده.خود.توليد.کنندگان.با.اس��تقبال.نکردن.از.اين.

محص��والت.می.توانند.به.اين.حرف��ه.کمک.کرده.تا.اقالم.بی.کيفيت.را.از.اين.عرصه.
خارج.شود.

 اقالم عرضه شـده توسـط شـرکت فوالدپیچ از چه ضمانت ها و خدمات 
پس از فروشی برخورداراست؟ 

تمامی.يراق.آالت.عرضه.ش��ده.توس��ط.فوالد.پيچ.دارای.گارانتی.10.ساله.است.و.

البته.بس��ياری.از.مصرف.کنندگان.به.دليل.اعتمادی.که.به.کاال.و.خدمات.ما.دارند،.

اصال.بحث.ضمانت.نامه.رسمی.را.مطرح.نمی.کنند،.اگر.چه.درخواست.گارانتی.توسط.

آن.ها.حق.قانونی.ايش��ان.اس��ت.و.ما.فروش.را.پايان.تعهد.خود.به.مصرف.کنندگان.

نمی.دانيم.و.به.صورت.نامحدود.در.برابر.کاال.ها.و.خدماتی.که.ارائه.می.دهيم،.پاسخگو.
هستيم..

 برای جلوگیری از واردات یراق آالت بی کیفیت چه باید کرد؟  
حقيق��ت.اين.اس��ت.که.کااله��ای.بی.کيفيت.هميش��ه.در.بازار.موج��ود.بوده.اين.
توليدکنندگان.هس��تند.که.با.مص��رف.نکردن.اجناس.بی.کيفي��ت.از.ورود.اين.گونه.

کاالها.به.بازار.جلوگيری.می.کنند.
 بـرای اطمینان خاطر مشـتریان جدیـد و مصرف کننـده نهایی ازاصالت 

کاالهای عرضه شده توسط شرکت فوالد پیچ چه کار می توان کرد؟
اوال.با.توجه.به.اينکه.برندهای.عرضه.شده.توسط.فوالد.پيچ.نزد.مصرف.کنندگان.
ش��ناخته.شده.اس��ت،.اين.اطمينان.خاطر.برای.آنها.وجود.دارد،.ثانيا.تمام.مدارکی.که.
دال.ب��ر.اصالت.کاالهای.موجود.در.انبار.فوالد.پيچ.موجود.می.باش��د.و.مهم.تر.اينکه.
اعتبار.فوالد.پيچ.و.اعتماد.مش��تريان.س��رمايه.واقعی.برای.ادامه.راه.اس��ت.و.مالک.

فعاليت.ها.رضايت.مشتری.است.
 شـرکت فوالد پیچ عالوه بر یراق آالت، در زمینه سـایر ملزومات به ویژه 

پیچ های سرمته و سوزنی هم فعالیت دارد، کیفیت پیچ ها چگونه است؟
کليه.پيچ.های.س��رمته.سوزنی.ساخت.کش��ور.تايوان.می.باشد.که.از.کيفيت.بااليی.

برخوردار.است.و.اين.شرکت.قابليت.اين.را.دارد.که.به.علت.قيمت.های.مناسب.عالوه.
بر.همکاری.با.مصرف.کنندگان.با.همکاران.گرامی.نيز.فعاليت.داشته.باشد.

  اسـتفاده از یـراق آالت اسـتاندارد تـا چـه میزان بـر کارایـی پنجره ها 
می افزاید؟

اهميت.يراق.آالت.يو.پی.وی.سی..کمتر.از.پروفيل.آن.نيست،.اساسٌا.درو.پنجره.های.

يو.پی.وی.سی.به.اين.دليل.مورد.استقبال.عموم.قرار.گرفته.که.به.عنوان.يک.عايق.

در.برابر.انتقال.انرژی.و.صوت.عمل.می.کنند.و.به.يقين.اثبات.ش��ده.اس��ت.که.نقش.

يراق.آالت.و.گس��کت.با.کيفيت.خوب.در.ارتقای.کيفی.درب.پنجره.ها.بس��يار.تعيين.

کننده.اس��ت..به.همي��ن.منظور.مهمترين.مالک.برای.انتخ��اب.محصول،.کيفيت.و.
استاندارد.است.که.ما.تمام.سعی.مان.بر.اين.است.که.اين.مهم.در.نظر.گرفته.شود.

 به نظر شـما افزایش تعداد عرضه کننده یراق آالت تا چه میزان مثبت و 
منفی خواهد بود؟

بطور.حتم.اينگونه.اس��ت.که.اعتماد.بازار.به.يک.محصول.و.يا.يک.برند.در.نتيجه.

سال.ها.تالش.شکل.می.گيرد.و.متاسفانه.با.کوچکترين.خطا.و.کوتاهی.اين.اعتماد.به.

عنوان.سرمايه.بزرگ.اجتماعی.از.دست.خواهد.رفت،.اما.در.عين.حال.افزايش.تعداد.

عرضه.کنندگان.يراق.آالت.موجب.ايجاد.فضای.رقابتی.می.شود.و.اين.کمک.می.کند.
که.عرضه.کننده.و.به.سراغ.با.کيفيت.ترين.محصول.برود.

 فوالدپیچ چه برنامه ای برای سال 1394 دارد؟
حض��ور.فعال.و.بازديد.از.کليه.ی.نمايش��گاه.های.تخصصی.کش��ورهای.منطقه.و.
داخل��ی.و.دسترس��ی.به.بهتري��ن.فناوری.ه��ای.و.تکنولوژی.های.نوي��ن.مهم.ترين.

برنامه.های.امسال.ما.می.باشند.
 انتظار شما از پنجره ایرانیان؟

الزم.می.دانم.مراتب.س��پاس.خود.را.از.نش��ريه.پنجره.ايرانيان.به.واس��طه..رسالت.

حرف��ه..ای.و.تالش.برای.ارتقا.س��طح.کيف��ی.صنعت.درب.و.پنج��ره.اعالم.و.برای.
همکارانتان.آرزوی.موفقيت.داشته.باشم.
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در.اين.مقاله.بر.آنيم.تا.مش��خصات.يک.کانکش��ن.مناسب.را.توضيح.داده.و.به.اين.

س��واالت.پاس��خ.دهيم.)الزم.به.ذکر.اس��ت.در.اين.نوش��تار.تمام.اتصاالتی.که.برای.

قطعه.فلزی.اتصال.دهنده.پروفيل.موليون.به.کار.می.روند،.اصطالحا.کانکش��ن.خوانده.
می.شوند(:

• آيا.می.توان.ازکانکشن.های.ورقی.به.جای.زاماک.استفاده.کرد؟
• آيا.می.توان.از.اتصال.پيچ.M6.اجتناب.کرد؟

• علت.شکس��ت.کانکش��ن.های.زاماک.چيس��ت.و.چگونه.می.توان.از.آن.جلوگيری.
کرد؟

در.سال.های.اخير.کانکشن.های.ورقی.به.تدريج.جای.خود.را.به.کانکشن.های.زاماکی.

داده.اند..در.اين.مقال.خواهيم.کوش��يد.به.معايب.اين.امر.و.داليل.و.اهميت.اس��تفاده.از.

کانکش��ن.هايی.از.جنس.زاماک.بپردازيم..پيش.از.آغاز.بحث،.خاطر.نشان.می.کنيم.که.

دليل.اصلی.پرداختن.به.چنين.موضوعی،.رواج.اين.رس��م.ناپس��ند.در.صنعت.ما.و.البته.

در.بسياری.از.صنوف.ديگر.است.که.به.هنگام.مواجهه.با.يک.مشکل،.به.جای.بررسی.

علت.بروز.آن.و.رفع.عوامل.احتمالی.آن،.راه.حلی.نادرست.جايگزين.آن.می.شود..يکی.

از.نمونه.های.بارز.آن.در.صنعت.ما،.استفاده.از.کانکشن.های.ورقی.به.جای.زاماک.برای.
رهايی.از.مشکل.شکستن.آنهاست!

توليدکنن��دگان.دلي��ل.اصلی.اس��تفادۀ.خ��ود.از.کانکش��ن.های.ورقی.را،.شکس��تن.

کانکش��ن.های.زاماک��ی.عن��وان.می.کنند؛.در.حال��ی.که.کانکش��ن.های.ورقی.به.دليل.

انعطاف.پذيری.مقاومت.بيش��تری.از.خود.نش��ان.می.دهند..اما.پرسش��ی.که.بايد.بدان.

پاس��خ.داد.اين.اس��ت.که.شکس��تن.اين.کانکشن..ها.يک.امتياز.اس��ت.يا.يک.نقصان..

و.اينکه.علت.اصلی.شکس��تن.اين.کانکشن.ها.چيس��ت؟.نخستين.عاملی.که.به.ذهن.

متبادر.می.ش��ود،.پايين.بودن.کيفيت.آنهاست؟.اما.آيا.واقعا.تمام.کانکشن.های.زاماکی.

بی.کيفيت.هس��تند؟.آيا.در.سراسر.جهان.کسی.غير.از.ما.به.اين.موضوع.پی.نبرده.و.به.

فکر.اس��تفاده.از.کانکش��ن.های.ورقی.نيافتاده.است؟.يا.اينکه.شکستن.اين.کانکشن.ها.
در.شرايطی،.اصوال.الزم.است؟

دليل.دوم.شکست.کانکشن.ها.به.عوامل.نرم.افزاری.يا.سخت.افزاری.مربوط.می.شود..

يعنی.يا.طول.سايز.موليون.در.نرم.افزار.درست.تنظيم.نشده.يا.سهوا.دستکاری.گرديده.

که.باعث.شده.طول.مناسب.را.نداشته.يا.در.حالت.سخت.افزاری.دستگاه.برش.درست.

کاليبره.نش��ده.و.س��ايز.برش.با.سايز.واقعی.متفاوت.شده.باشد..در.اين.دو.حالت،.طول.

پروفيل.موليون.کوچکتر.از.س��ايز.واقعی.بوده،.بنابراين.فشار.مضاعفی.به.محل.پيچ.ها.

وارد.و.باعث.شکستن.کانکشن.زاماکی.می.شود..در.حالی.که.اين.امر.در.کانکشن.های.

ورقی.روی.نمی.دهد..اما.مش��کلی.که.نمود.خواهد.يافت.بحث.عدم.پوش��ش.مناس��ب.

پروفيل.ها.و.الس��تيک.ها.و.کاهش.قابليت.آب.بندی.پنجره.ها.خواهد.بود..در.عين.حال.

در.بلندمدت.می.تواند.باعث.وارد.ش��دن.فشار.مضاعف.برای.موليون.هايی.که.بازشو.بر.

چه كانکشنی برای نصب پروفيل موليون مناسب است؟

ره:
شـا

ا

از جمله مهمترین پارامتر هاي اثرگذار بر کیفیت تولید در و پنجره یو.پي.وي.سـي اسـتاندارد که گاه مورد غفلت قرار مي گیرد، استفاده از 
کانکشن ها براي نصب پروفیل مولیون است. چه اینکه مشاهده مي شود برخي تولیدکنندگان براي رفع مشکالت احتمالي به جاي استفاده 
کانکشن های استاندارد از جنس زاماک از شبه کانکشن هاي ورقي استفاده مي کنند. نوشتار پیش رو که توسط فرخ ظفر فرخی و آرش 
تندرسـت در اختیار نشـریه پنجره ایرانیان قرار گرفته است، به آسیب شناسي معایب و مشکالت احتمالي استفاده از کانکشن هاي ورقي 
اشاره دارد و انتظار مي رود، مخاطبان همیشه همراه پنجره ایرانیان، با نقد و پیشنهاد خود، به استمرار مباحث فني و تخصصي در صنعت 
در و پنجره کمك کنند. بدیهي اسـت مسـئولیت فني این مقاله با نویسـنده بوده و محتواي آن به منزله تایید آن نیسـت و ممکن اسـت 
برخي از تولیدکنندگان و حتي عرضه کنندگان کانکشن هاي ورقي استداللي در مقام پاسخ داشته باشند که نشریه پنجره ایرانیان از طرح 

دیدگاه هاي فني و تخصصي استقبال مي کند.
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آنها.متصل.است،.شود.که.مشکالت.ديگری.را.در.پی.خواهد.داشت.
گذش��ته.از.اين.موارد.دو.دليل.عمده.را.می.توان.برای.شکستن.کانکشن.های.زاماکی.
ذک��ر.کرد.که.معموال.در.زمان.نصب.اتفاق.می.افتد..به.دليل.عدم.رعايت.اصول.نصب.
معمول.در.پنجره.های.دوجداره،.کشش��ی.مش��ابه.تصوير.زير.به.وجود.می.آيد.که.فشار.
مضاعفی.را.به.پيچ.ها.وارد.کرده،.و.نهايتا.شکس��ت.کانکش��ن.را.تس��ريع.می.کند..اين.
شرايط.زمانی.وخيم.تر.خواهد.شد.که.پيچ.M6.نيز.نصب.نشده.باشد..زيرا.اين.پيچ،.خود.
نقش.بس��زايی.در.کاهش.فشار.به.پيچ.ها.و.کانکشن.بر.عهده.دارد..به.اهميت.استفاده.

از.اين.پيچ.در.ادامه.به.صورت.مجزا.خواهيم.پرداخت.
.بديهی.اس��ت.احتمال.بروز.تمام.اين.مشکالت.در.کانکشن.های.ورقی.بسيار.اندک.
اس��ت؛.زيرا.در.زمان.وارد.ش��دن.اين.فشارها.خود.ورق.انعطاف.نشان.داده.و.عمال.اين.
مش��کل.در.کوتاه.مدت.ب��روز.نمی.يابد،.اما.ب��ا.وجود.اين.مزيت،.چرا.اس��تفاده.از.اين.

کانکشن.ها.توصيه.نمی.شود؟

معایب کانکشن های ورقی:
چند.اشکال.عمده.در.اين.کانکشن.ها.وجود.دارد.که.به.هريک.به.تفصيل.و.با.تصوير.

خواهيم.پرداخت:
1..همانطور.که.اشاره.کرديم،.نخستين.ايراد.انعطاف.پذيری.اين.کانکشن.هاست.که.
عمال.دو.مشکل.را.ايجاد.می.کند..يکی.اينکه.باعث.کاهش.آبندی.و.هوابندی.پنجره.به.
علت.کش��ش.پذيری.می.شود.و.دوم.اينکه.در.موليون.هايی.که.متحمل.وزن.استاتيکی.
)مثل.موليون.های.عرضی(.يا.ديناميکی.هستند.)مانند.موليون.هايی.که.باز.شو.بر.روی.
آنها.نصب.است(.در.بلند.مدت.مشکالت.ديگری.ايجاد.می.کنند.مثل.خمش،.خستگی.

زود.هنگام.و......
2..دومي��ن.ايراد.اين.سيس��تم.ها،.عدم.تعبيه.محل.نص��ب.پيچ.M6.در.اکثر.اين.نوع.
کانکش.ها.اس��ت.که.انگار.به.صورت.پيش.فرض،.اي��ن.اصل.مهم.را.حذف.نموده.اند..
در.حال��ی.که.در.هيچ.اس��تانداردی.چنين.احتمالی.حتی.تصور.هم.نش��ده!.ولی.ظاهرا.
متخصصانی.در.کش��ور.ما.با.تحليل.های.خاص.خود.از.استانداردها.هم.گذر.کرده.و.به.
اين.نتيجه.رس��يده.اند.که.اصالت.طراحی.و.تعبيه.چنين.پيچی.از.ابتدا.اش��تباه.است!.و.
ظاهرا.تعبير.دومش��ان.هم.افزايش.سرعت.فرايند.توليد.در.خطوط.توليد.است..اين.امر.
در.حالی.اس��ت.که.اکثر.کارگاه.هايی.که.توس��ط.نويسنده.مش��اهده.شده.تقربا.با.%50.

ظرفيت.نيز.کار.نمی.کنند!
3..س��ومين.ايراد.در.کانکشن.های.ورقی،.محل.قرارگيری.و.تعبيه.محل.پيچ.هاست..
با.توجه.به.اينکه.در.اين.کانکش��ن.ها.محل.قرارگيری.پيچ.ها.توسط.دست.سوراخکاری.
می.شود،.عمال.دقت.الزم.را.نداشته.و.جا.به.جا.می.شوند.در.حالی.که.در.کانکشن.های.
زاماک��ی.ب��ا.توجه.به.قالب.ريخته.گری.اين.اتفاق.هرگز.ب��روز.نمی.يابد.و.محل.پيچ.ها.
هميشه.ثابت.اس��ت..اهميت.اين.موضوع.زمانی.مشخص.خواهد.شد.که.بدانيم.محل.
قرارگيری.اين.پيچ.ها.در.کانکش..های.زاماکی.تصادفی.و.بدون.محاس��به.نيس��ت.و.بر.
مبنای.وارد.ش��دن.بارهای.اس��تاتيکی.و.ديناميکی.محاسبه.ش��ده.اند..در.حالی.که.در.
کانکشن.های.ورقی.اين.امر.تصادفی.است.و.معايب.ديگری.را.در.پی.خواهد.داشت.

نمونه.ای.از.اين.اشکاالت.نيز.به.صورت.تصويری.قابل.مشاهده.است..در.اين.تصاوير.

مربوط.به.نوع.کانکش��ن.ورقی،.محل.پيچ.M6..در.نظر.گرفته.نش��ده.و.همچنين.جابه.
جايی.محل.پيچ.ها.کامل.مشخص.می.باشد.

نتيجه.کلی.که.می.توان.از.اين.بحث.گرفت،.آن.است.که.شکستن.کانکشن.زاماکی.

در.ي��ک.پنج��ره،.به.دلي��ل.عواملی.توليدی.يا.نصب.غلط.اس��ت.و.جبران.آن.توس��ط.
کانکشن.ورقی.يعنی.خطايی.را.با.خطايی.بدتر.جبران.کردن!

:M6 اما اهمیت پیچ
برای.تبيين.اين.موضوع.بهتر.اس��ت.به.نح��وه.نصب.صحيح.اتصال.پروفيل.موليون.

به.فريم.بپردازيم:
همانط��ور.که.در.دو.تصوير.مش��خص.ش��ده.عمال.محل.مهار.ش��دن.پيچ.M6.به.
گالوانيزه.و.همزمان.کانکش��ن.به.گونه.ای.اس��ت.که.هميشه.عمود.و.90.درجه.خواهد.
بود.و.عمال.امکان.جابه.جايی.يا.حرکت.تحت.تاثير.فش��ارهای.اس��تاتيکی.و.ديناميکی.
را.نخواهد.داشت..اما.عدم.نصب.آن.می.تواند.باعث.حرکت.يا.جابه.جايی.خود.پروفيل.

نيز.شود.
همچنين.اين.پيچ.نقش.به.س��ازی.در.مهار.فش��ار.حاصل.از.پيچ.های.نصب.را.خواهد.
داش��ت.و.مانع.وارد.شدن.فش��ار.معکوس.پيچ.های.نصب.به.اتصال.و.همچنين.کشش.

بيش.از.حد.پنجره.و.نهايتا.انتقال.آن.با.کانکشن.و.پيچ.ها.خواهد.شد.
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بازدید هيات مدیره انجمن توليدكنندگان در و پنجره
از خط توليد 4 كارخانه

فرايند.توليد.در.و.پنجره.و.شيش��ه.و.محصوالت.مرتبط.با.صنعت.س��اختمان.در.4.واحد.

توليدي.خوش��نام.زير.ذره.بي��ن.هيات.ويژه.انجمن.کارفرماي��ي.توليدکنندگان.در.و.پنجره.

يو.پي.وي.س��ي.اي��ران.قرار.گرفت..به.گ��زارش.پنجره.ايرانيان،.اعض��اي.هيات.مديره.و.

بازرس��ان.انجمن.يادشده.ضمن.بازديد.از.خطوط.توليد.شرکت.هاي.هورامکو،.ايمن.شيشه.

س��پهر.و.فرگان.آس��يا،.از.نزديک.در.جريان.نحوه.توليد.محصوالت.اين.برندهاي.خوشنام.

قرار.گرفتند..روز.چهارش��نبه.نهم.ارديبهش��ت.ماه.امسال.مديران.ش��رکت.هاي.يادشده.با.
روي.ب��از.درهاي.واح��د.توليدي.خود.را.به.روي.هيات.مدي��ره.انجمن.در.و.پنجره.يو.پي.
وي.س��ي.و.بازرس��ان.اين.نهاد.صنفي.گشودند.تا.استانداردهاي.توليد.و.نصب.محصوالت.
م��ورد.ارزيابي.فني.بازديدکنندگان.قرار.گيرد..در.جريان.اين.بازديد.آقايان.وحيد.جاللي.پور..
اخوان.دس��تمالچي.،.سعيد.ابن.الرضا،.سيد.محمد.عزيزي.از.اعضاي.هيات.مديره.و.حسين.
محم��دي.،.پيم��ان.خليل.زاده،.محمد.تاجري،.بازرس��ان.انجمن.و.همچنين.امير.ش��يری.
مديريت.نش��ريه.پنجره.ايرانيان.،.فرهاد.جاللي.پور،.مدير.عامل.ش��رکت.پن.ساز.و.عليرضا.
ابن.الرضا.مديرعامل.شرکت.شعاع.پنجره.حضور.داشتند،.مديران.و.کارشناسان.و.تيم.توليد.
شرکت.هاي.بازديد.شده.به.پرسش.ها.پاسخ.دادند..به.گفته.وحيد.جاللي.پور،.دبير.انجمن.در.
و.پنجره.يو.پي.وي.سي.هدف.از.اين.بازديدها.نظارت.بر.فعاليت.شرکت.هاي.عضو.انجمن.
و.بررس��ي.چگونگي.رعايت.استانداردهاي.مورد.نظر.انجمن.در.فرايند.توليد.اين.واحدهاي.
صنعتي.اس��ت.و.همچنين.ظرفيت.توليد،.ماشين.آالت.و.مواد.اوليه.مورد.استفاده.هم.مورد.

ارزيابي.قرار.مي.گيرد.
دبي��ر.انجمن.توليدکنندگان.در.و.پنج��ره.درباره.ارزيابي.بازديد.هي��ات.اعزامي.از.واحد.
توليدي.و.صنعتي.هورام.سازه.پارسيان.)هورامکو(.واقع.در.شهرک.صنعتی.کاوه..به.پنجره.
ايراني��ان.مي.گويد:.نيروهاي.جوان،.خوب.و.س��رزنده.اي.مديريت.ش��رکت.هورامکو..را.بر.
عه��ده.دارند.و.نيروي.جوان.ام��ا.با.تجربه.و.دانش.کافي.در.فرايند.توليد.و.نصب.هورامکو.
از.مزيت.هاي.آش��کار.اين.عضو.انجمن.توليدکنندگان.در.و.پنجره.يو.پي.وي.سي.ايران.به.
ش��مار.مي.رود..او.با.اش��اره.به.منظم.بودن.خطوط.توليد.با.چيدمان.مناسب.ماشين.آالت،.
دق��ت.نظر..و.کنترل.جدي.مديران.بر.کليه.توليدات.ش��رکت.هورامکو.تصريح.کرد:.يکي.
از.مواردي.که.در.بحث.نظارت.و.قيمت.گذاري.در.جريان.اين.بازديد.مطرح.ش��د،.موضوع.
قيمت.ش��کني.و.عرض��ه.در.و.پنج��ره.با.قيم��ت.پايين.تر.از.قيمت.تمام.ش��ده.يک.پنجره.
اس��تاندارد.بود.که.مقرر.شد.تا.اعضاي.انجمن.اس��تانداردهاي.توليد.و.محاسبات.قيمتي.را.
کنترل.کنند.که.باعث.تخريب.فضاي.رقابتي.نش��ود..گفتني.اس��ت.شرکت.شرکت.هورام..
س��ازه.پارس��يان.)هورامکو(.توليد.کننده.انواع.در.و.پنجره.يو.پي.وي.سي.و.شيشه.های.دو.
و.س��ه.جداره.عايق.با.مديريت.رضا.کاظمي،.به.همت.جمعی.از.متخصصان.و.کارشناسان.
ج��وان.و.مجرب.ايرانی.در.س��ال.1386.فعاليت.خود.را.آغاز.ک��رده.و.همواره.تالش.دارد.

کيفيت.محصوالت.و.خدمات.خود.را.در.باالترين.سطح.ممکن.حفظ.کند.
هيات.ويژه.انجمن.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي.در.ادامه.س��فر.يک.روزه.خود.به..ش��هر.
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س��اوه.استان.مرکزی.از.کارخانه.ايمن.شيشه.سپهر.در.شهرک.صنعتي.کاوه.بازديد.کردند..

دبير.انجمن.درباره.بازديد.از.اين.واحد.توليدي.و.صنعتي.اظهار.داشت:.شرکت.ايمن.شيشه.

س��پهر.در.ن��وک.هرم.مديريتي.خود.از.افراد.علمي.و.نخب��ه.اي.چون.مهدي.تکيان.رييس.

هيات.مديره.حسين.زجاجي.دبير.و.عضو.هيئت.مديره.و.ديگر.افراد.علمي.که.توان.تجربي.

ويژه.اي.نيز.در.اختيار.دارند،.سود.مي.برد..او.در.گفتگو.با.پنجره.ايرانيان.با.اشاره.به.فعاليت.

اين.ش��رکت.در.زمينه.توليد.شيش��ه.اظهار.کرد:.اين.شرکت.با.اس��تفاده.از.توان.روباتيک،.

ماشين.آالت.تمام.اتوماتيک.و.نيمه.اتوماتيک،.به.کار.گيري.توامان.علم.و.تجربه.با.استفاده.
از.پرسنل.توانمند.بومي.توانسته.است.در.جمع.شرکت.هاي.معتبر.و.شناخته.شده.قرار.گيرد.
به.گزارش.خبرنگار.ما،.هيات.اعزامي.انجمن.در.و.پنجره.يو.پي.وي.سي.ايران.در.پايان.
بازديد.روز.نهم.ارديبهش��ت.ماه.به.درخواس��ت.مديريت.ش��رکت.فرگان.آسيا،.پاسخ.مثبت.
دادند.و.با.حضور.در.اين.واحد.شناخته.شده.در.صنعت.توليد.در.و.پنجره.هاي.يو.پي.وي.سي.
در.ش��هرک.صنعت.شمس.آباد.تهران.،.توانمندي.شرکت.فرگان.آسيا.را.مورد.ارزيابي.قرار.
دادند..به.گفته.وحيد.جاللي.پور.حجم.دپوي.محصوالت،.کيفيت.مواد.مورد.استفاده،.نحوه.
توليد،.تکنولوژي.ماشين.االت.در.اين.بازديد.زير.ذره.بين.هيات.منتخب.انجمن.قرار.گرفت.
که.نش��ان.از.حرکت.حرف��ه.اي.اين.عضو.انجمن.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي.ايران.دارد..
گفتني.است.شرکت.فرگان.آسيا،.با.هدف.باز.کردن.پنجره.اي.رو.به.افق.هاي.دور.در.سال.
1386.تأسيس.شده.و.با.بهره.گيري.از.نيروي.مهندسي.مجرب.در.زمينه.طراحي.پنجره.و.
ني��ز.با.تجربه.فروش.و.بازاريابي،.موفق.به.بنيان.نهادن.ديدي.نوين.در.زمينه.صنعت.در.و.

پنجره.يو.پی.وی.سی.شده..و.مديريت.آن.را.بهزاد.نثاری.بر.عهده.دارد.
نمره عایق کویر یزد در آزمون انجمن

همچنين.در.ادامه.بازديدهاي.ادواري.انجمن.توليدکنندگان.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي.

يک.هفته.بعد.يعني.روز.دوشنبه.14ارديبهشت.ماه.سال.94.هيات.مديره.انجمن.با.حضور.

آقايان.معتضدي.،.ابن.الرضا،.عزيزي.و.محمود.جاللي.پور.از.کارخانه.عايق.کوير.يزد،.بازديد.

کردند..جاللي.پور.در.اين.خصوص.مي.گويد:.خط.توليد.اين.مجموعه.با.قابليت.240.يونيت.

پنجره.،.ماش��ين.آالت.نوين.آلماني.،.عوامل.توليد،.کارشناس��ان.و.پرسنل.مجرب.با.دانش.

فني.مثال.زدني،.همچنين.با.اس��تفاده.از.پروفيل.هاي.وکا،.سيندژ.و.ويستابست.از.افتخارات.
انجمن.محسوب.مي.شود..

وي.در.ادام��ه.اف��زود:.اس��تفاده.از.بهتري��ن.و.مرغوب.تري��ن.يراق.آالت.توليد.ش��ده.در.

تکنول��وژي.نوين.آلماني.از.ديگر.ويژگي.هاي.ش��رکت.عايق.کوير.يزد.به.ش��مار.مي.رود..

جاللي.پور.اضافه.کرد:.ش��ايان.ذکر.اس��ت.در.پروژه.هاي.مسکن.مهر.اين.گروه.صنعتي.به.

جهت.کاهش.قيمت،.از.يراق.آالت.ترک.اس��تفاده.مي.ش��ود..وي.در.پايان.اظهارات.اش.در.

خصوص.ش��رکت.عايق.کوير.يزد.گفت:.نظ��م.و.ترتيب.در.خور.تقديري.در.اين.مجموعه.

قابل.مش��اهده.مي.باش��د...جاللي.پور.درخصوص.اهداف.انجمن.از.اين.بازديدها.به.نشريه.

پنجره.ايرانيان.گفت:.بازديد.از.شرکت.هاي.عضو.بخصوص.اعضاي.هيات.مديره.انجمن،با.

هدف.بررس��ي.کيفيت.و.کميت.توليد.و.نظارت.بر.بازار.و.ارائه.محصوالت.انجام.مي.ش��ود..

گفتني.اس��ت.مديريت.ش��رکت.عايق.کوير.يزد.را.اخوان.دس��تمالچي.عضو.هيات.مديره.
انجمن.توليدکنندگان.در.و.پنجره.برعهده.دارد.

گفتني.اس��ت.گروه.توليدی.عايق.کوير.يزد،.متش��کل.از.سه.شرکت.توليدی.به.نام.های.

تجاری.پنجره.عايق.کوير.)توليد.در.و.پنجره.يو.پي.وي.س��ي(،.تک.آلومينيوم.کوير.)توليد.

درب.و.پنجره.آلومينيوم(.و.مهس��ان.توری.س��از.)توليد.توری.های.پليس��ه.ای.جمع.شونده(..

به.منظور.بهينه.س��ازی.مصرف.انرژی.و.حفظ.س��رمايه.های.ملی،.در.زمينه.س��اخت.در.و.

پنجره.دوجداره.و.توری.های.پليس��ه.ای.جمع.ش��ونده،.فعاليت.خود.را.از.سال.1385.آغاز.

و.محصوالت.و.خدمات.خود.را.در.سراس��ر.کش��ور.عرضه.کرده.اس��ت..به.گزارش.پنجره.

ايرانيان،.ش��رکت.پنجره.عايق.کوير.با.مديريتی.توانمند،.بهره.گيری.از.سيس��تم.مديريت.

کيفيت.و.به.کارگيری.مواد.اوليه.مرغوب.و.خدمات.پس.از.فروش.مناس��ب.به.آرمان.های.

خود.از.جمله.کسب.رضايت.مشتری.رسيده.است..الزم.به.ذکر.است.تمام.مراحل.توليد.و.

نصب.مطابق.با.استانداردهای.بين.المللی.)RAL GA.1/716.آلمان(،.توسط.مهندسين.و.
افراد.آموزش.ديده.از.شرکت..veka.آلمان.در.اين.شرکت.انجام.می.گيرد.

عایق کویر یزد

هورام سازه پارسیان )هورامکو(

 ایمن شیشه سپهر

فرگان آسیا
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اصول و ضوابط طراحی نمای ساختمان ها
.از.زمان��ی.که.زيبايی.ظاه��ری.و.آرامش.و.صرفه.جويی.در.انرژی.برای.س��اختمان.ها.
مدنظ��ر.قرار.گرفت،.ايجاد.نما.ها.با.مصالح.و.ش��يوه.های.مختلف.در.دس��تور.کار.مالکان......
ساختمان.ها.قرار.گرفت..البته.در.اين.مورد،.ايرانيان.دارای.سابقه.طوالنی.هستند..در.طول.
تاريخ.از.گچ.بری.و.آهک.بری.برای.نماسازی.استفاده..می.کردند..نتيجه.به.دست.آمده.از.
هنرمندان.و.معماران.و.سازندگان.ايرانی.را.می.توانيم.در.بناهای.تاريخی.مثل.مسجد.جامع.
بس��ياری.از.شهرها.از.جمله.ش��يراز،.تبريز،.اصفهان.و.بس��ياری.از.عمارت.ها،.مقبره.ها.و.

بسياری.ديگر.از.بناهای.قديمی.و.تاريخی.در.جاهای.مختلف.کشور.ببينيم.….
نما در معماری

در.سال.های.اخير،.پس.از.مطرح.شدن.دوباره.اهميت.فضاهای.عمومی.و.ارزش.زندگی.

ش��هری،.نما.اهميت.دوباره.ای.پيدا.کرد..نما.درعمل،.درون.س��اختمان.را.از.بيرون.جدا.

می.کند..نما.باعث.می.شود.ما.بفهميم.که.طراح.و.معمار.و.سازنده.هر.ساختمان.دارای.چه.

عقيده،.فرهنگ.و.ذوقی.است..در.واقع.حالتی.است.که.فرد.مالک.يا.طراح.از.خود.در.برابر.

بيرون.دارد..نماهای.ساختمان.جنبه.خصوصی.ندارند..نام.هايی.که.به.سمت.کوچه.و.بافت.

شهر.دارد.جنبه.عمومی.دارند..بنابراين.نمای.ساختمان.از.يک.طرف.دارای.جنبه.اجتماعی.

و.از.طرف.ديگر.نمود.ش��خصيت.س��اکنان.اس��ت..نما.در.واقع.يک.سطح.صاف.و.تخت.

نيست.بلکه.سطح.انتقالی.بين.فضای.داخلی.و.خارجی.است.که.با.برجستگی.های.تراس.

و.چيزهای.ديگر.با.فضای.داخل.ارتباط.پيدا..می.کند..نمای.هر.ساختمان.در.شکل.دهی.به.

مجموعه.شهری.که.در.آن.واقع.شده.است.خيلی.مؤثر.است..اگر.به.نمای.يک.ساختمان.

بدون.در.نظر.گرفتن.نمای.ديگر.ساختمان.های.شهر.توجه.کنيم..می.بينيم.که.يکنواختی.

نمای.ش��هر.در.مجموع.از.بين..می.رود..نمای.هر.ساختمان.تأثير.مستقيم.بر.شهری.دارد.

ک��ه.در.آن.ق��رار.گرفته.و.تأثير.آن.را.در.بدنه.خيابان.ها.يا.ميدان.های.آن.ش��هر..می.بينيم..

تفاوت.بين.ش��هری.بودن.يا.ف��ردی.بودن.نما.در.صورتی.از.بين..می.رود.که.س��اختمان.
جزئی.از.شهر.در.نظر.گرفته.شود.و.ارتباط.آن.با.محيط.اطراف.خودش.چند.جانبه.باشد.

4 دلیل استفاده از نما:
..1-.زيبا.و.دلپذير.کردن.قيافه.ظاهری.و.بيرونی.س��اختمان.ها.و.دورنمايی.که.مناسب.

و.قابل.قبول.برای.شهر.يا.محلی.که.ساختمان.در.آن.بنا.شده،.باشد.
..2-.جلوگي��ری.از.هدر.رفتن.انرژی.در.تم��ام.فصل.ها،.چون.نقش.يک.عايق.حرارتی.

را.اجرا..می.کند.
..3-.جلوگي��ری.از.آلودگی.ه��ای.صوت��ی..نمای.س��اختمان.باعث.جلوگي��ری.از.ورود.

صداهای.آزاردهنده.محيط.بيرون،.به.فضای.داخلی.س��اختمان.های.اداری،.مس��کونی.و.
…..می.گردد.

..4-.و.در.نهايت.باعث..می.ش��ود.که.س��اختمان.ها.مقاومت.بيشتری.در.مقابل.شرايط.

نامساعد.جوی.پيدا.کنند.مثل.زلزله.ها،.باد.و.باران.و.رطوبت.های.خورنده،.يخبندان.و.مانند.
آن..در.کل.باعث.افزايش.طول.عمر.ساختمان..می.شود.

همان.طورکه..می.دانيد،.از.مصالح.مختلف.مثل.آجر،.س��نگ،.بتن،.شيش��ه.و.… برای.

ساخت.نمای.ساختمان.استفاده..می.ش��ود.برای.مثال.می.توانيم.نماسازی.به.روش.سنتی.

)اندودکاری(.را.بگوييم..در.اين.روش.برحس��ب.ش��رايط.ج��وی.منطقه،.جنس.مصالح.از.

نظر.جذب.آب.و.رطوبت.و.ميزان.مقاومت.و.چس��بندگی.و.چيزهای.ديگر،.از.مالت.های.

سيمانی.گچی،.گلی،.آهکی.و.يا.ترکيبی.از.آن.ها.استفاده..می.شد..به.عنون.مثال:.از.نظر.

مقاومت.مالت.های.سيمانی.دارای.بيشترين.مقاومت.و.مالت.های.گلی.و.گچی.به.ترتيب.
دارای.کمترين.مقاومت.هستند.

نمای.ساختمان.به.سه.دسته.تقسيم..می.شود:
1-.نمای.سنتی

2-.نماسازی.با.استفاده.از.روکش.های.خارجی
3-.نمای.شيشه.ای

بکار.گرفتن.روکش.های.خارجی.مثل.اس��تفاده.از.رنگ.های.لعابی.و.انواع.رنگ.ها.و.يا.

استفاده.از.انواع.روکش.های.ساخته.شده.از.مواد.رزينی.مثل.رزين.های.اکريليک،.پلی.استر.
و.غيره.......يا.نماهای.مصنوعی.مثل.انواع.کامپوزيت.و.سنگ.های.مصنوعی.

استفاده.از.شيشه.دارای.قدمتی.حدود.6500.سال.است...بر.اساس.شواهد.تاريخی،.در.

قرن.شش��م.ميالدی.برای.اولين.بار.در.کليس��ايی.در.قسطنطنيه.از.شيشه.به.عنوان.يک.

مصالح.س��اختمانی.اس��تفاده.شده.و.قصر.کريس��تال.لندن.اولين.ساختمان.شيشه.ای.بود.

که.در.س��ا.ل1851.ساخته.ش��ده..پس.با.اين.نگاه.متوجه..می.شويم.که.کار.نو.و.جديدی.

نيس��ت..شايد.در.اوايل.زياد.از.شيشه.استقبال.نشده.باشد.ولی.بعدها.با.پيشرفت.هايی.که.

در.توليد.شيش��ه.ش��د.هر.روز.به.ميزان.استفاده.از.انواع.مختلف.آن.به.عنوان.يک.مصالح.

س��اختمانی.زيبا،.عايق.و.در.عين.حال.با.صرفه.اقتصادی،.اضافه..می.شود..شيشه.ها.را.به.

انواع.شيشه.های.نشکن،.دو.يا.چند.جداره،.عايق.حرارت.و.صدا،.رفلکس.و.غيره..می.شود.

تقس��يم.کرد..و.از.خاصيت.های.مهم.آن.فراهم.ش��دن.امکان.ديد.وسيع.و.روشنايی.کافی.
برای.ساکنان..می.توان.نام.برد.
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اصول ساختن نما
ورودی.ه��ا.يک��ی.از.عناصر.اصلی.يک.نماس��ت..ورودی.ها.جائی.هس��تند.ک��ه.افراد.از.
محل.خصوصيش��ان.وارد.محل.عمومی..می.ش��وند..ام��ا.به.دليل.اهمي��ت.اقتصادی.که.
برای.س��ازندگان.دارد،.اغلب.ورودی.ها.به.فضاهای.کم.اهميت.تبديل.ش��ده..در.بعضی.از.
ورودی.ه��ا،.ورودی.افراد.با.ورودی.اتومبيل.ها.يکی.اس��ت.و.را.ه.باريکی.برای.تردد.افراد.
پياده.دارد.و.در.برخی.از.ورودی.ها.آنقدر.از.تجمالت.اس��تفاده.ش��ده.که.عملکرد.ساختمان.
را.دگرگ��ون..می.کند..طبقه.همکف.به.دليل.اينکه.کامال.در.معرض.ديد.اس��ت.از.اهميت.
زيادی.برخوردار.اس��ت..تراس.ها.چشم.اندازهای.جديدی.نسبت.به.فضاهای.بيرون.برای.
ساختمان.ايجاد..می.کند..لبه.بام.حد.و.مرز.ساختمان.و.آسمان.است.و.از.نظر.چشمی،.بام.
انتهای.نماست..بنابراين.لبه.بام..نمی.تواند.بی.تفاوت.با.ديگر.قسمت.ها.در.آسمان.رها.شود.

نورپردازی در نمای ساختمان
.نمای.بيرونی.س��اختمان.ها.بخص��وص.نمای.س��اختما.های.اداری.از.لحاظ.نورپردازی.
خيلی.مهم.اس��ت..چراغ.ها.بايد.در.رابطه.با.فرم.معماری.نما.طراحی.ش��وند..چنانچه.نمای.
س��اختمان.در.خيابان.ها.و.معابر.عمومی.قرار.گيرد،.بخش.پايينی.نما..می.تواند.نورپردازی.
قوی.تری.در.مقايس��ه.با.قسمت.های.بااليی.نما.داشته.باشد..البته.اين.امر.بيشتر.در.مورد.
س��اختمان.های.مرتف��ع.صدق..می.کند..به.ط��ور.کلی.نما.در.تمامی.س��اختمان.ها.يکی.از.
نکته.های.اصلی.معماری.و.دکور.محس��وب..می.ش��ود..چرا.که.هر.کس.که.بخواهد.وارد.
س��اختمان.ش��ود.اولين.چيزی.که.به.نظرش.بيايد.نمای.ساختمان.است.اگر.نما.زيبا.باشد.
برای.او.دلچسب.و.گواراست.و.اگر.زيبا.نباشد.حتی.دلش.نميخواهد.وارد.آن.ساختمان.شود..
نما.در.خريد.و.فروش.آپارتمان.و.ساختمان.خيلی.تأثير.دارد.چه.بسا.که.خيلی.از.سازندگان.
بيش��تر.از.اينکه.در.داخل.س��اختمان.از.مصالح.خوب.استفاده.کنند،.در.نما.از.مصالح.خوب.

استفاده..می.کنند.و.نظر.مشتری.ها.را.جلب..می.کنند.
نمای.هر.ساختمان.در.شکل.دهی.به.مجموعه.شهری.که.در.آن.حضور.دارد،.موثر.است..
اگر.به.نمای.يک.س��اختمان.بدون.در.نظر.گرفتن.نمای.ديگر.س��اختمان.های.شهر.توجه.
ش��ود،.همگونی.نمای.ش��هری.در.مجموع.از.بين..می.رود..به.نقل.از.پايگاه.اطالع.رسانی.
شهرس��ازی.و.معماری،.بررسی.آماری.نشان.دهنده.اين.موضوع.است.که.در.هر.سال.50.
ميليون.نفر.به.جمعيت.ش��هر.نشين.کشورهای.در.حال.توس��عه.اضافه..می.شود..در.ايران.
نيز.شهر.نشينی.طی.دهه.های.گذشته.با.شتاب.فزاينده.ای.گسترش.يافته.و.همچنان.اين.
روند.ادامه.دارد..رش��د.سريع.جمعيت.و.گرايش.مردم.به.شهر.نشينی،.تقاضای.فزاينده.ای.
را.برای.تهيه.مسکن.به.دنبال.داشته.که.اين.موضوع.در.پی.خود.مشکالت.عديده.ای.در.
زمينه.توس��عه.شهری.بوجود.آورده.است..ناتوانی.در.پاسخگويی.مطلوب.و.مناسب.به.اين.
مس��اله،.وضعيت.نا.مطلوبی.را.به.صورت.بی.مس��کنی،.بد.مسکنی.و.تنگ.مسکنی.برای.

بسياری.از.اقشار.جامعه.به.همراه.آورده.است.
مس��کن.ب��ه.عنوان.يک��ی.از.نيازهای.نخس��تين.بش��ر،.ابتدايی.ترين.س��والی.بوده.که.
انس��ان.س��عی.در.يافتن.پاس��خی.مناس��ب.و.معقول.برای.آن.بوده.اس��ت،.اما.هميشه.در.
برنامه.ريزی.های.ملی.به.مس��کن.نه.به.عنوان.محلی.برای.آسايش.ساکنان.در.ابعاد.عينی.
و.ذهنی،.بلکه.به.عنوان.يک.مش��کل.اقتصادی.و.فقط.از.اين.بعد.بر.خورد.ش��ده.اس��ت..
س��ازندگان.و.توليدکنندگان.مس��کن.آزاد.به.دليل.اينکه.به.دنبال.فروش.سريع.و.بازگشت.
س��رمايه.خود.هس��تند،.س��عی.در.هر.چه.بيش��تر.مطرح.کردن.خود.در.محله.مسکونی.و.
نمايش��ی.متمايز.از.بنای.خ��ود.دارند.و.به.همين.دليل.يکی.از.دالي��ل.عمده.ناهماهنگی.
نمای.س��اختمان.ها.در.سطح.شهر.هستند..در.رابطه.با.مسکن.تعاونی.شرايط.بدتری.وجود.
دارد..به.دليل.وضعيت.مالی.ضعيف.سازندگان.و.اينکه.ساکنان.و.مالکان.به.دنبال.فروش.
ساختمان.نيستند،.بدون.انجام.عمليات.پايانی.نظير.نماسازی.مورد.استفاده.قرار..می.گيرند.
و.ي��ا.با.کمترين.هزينه.و.بدون.طراحی.نما،.حجم.و.کالبد.س��اختمان.رها..می.ش��ود..البته.
در.س��ال.های.اخير.در.ش��هر.تهران.هيچ.ساختمانی.بدون.نماسازی.نبوده.است،.ليکن.اين.

مساله.در.شهرستان.ها.همچنان.انجام..می.شود.
چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

نم��ا.در.لغت.نامه.دهخدا.به.معنای.صورت.ظاهری.هر.چيزی،.آنچه.که.در.معرض.ديد.

و.برابر.چش��م.اس��ت،.آنچه.از.بيرون.سوی.ديده..می.ش��ود،.منظره.خارجی.بنا.و.عمارت،.

قس��مت.خارجی.س��اختمان.و.نماسازی،.فن.روسازی.ساختمان.و.س��اختن.نمای.عمارت.

اس��ت..در.س��ال.های.اخير.پس.از.مطرح.ش��دن.دوباره.اهميت.فضاهای.عمومی.و.ارزش.

زندگی.شهری،.نما.اهميت.دوباره.ای.يافته.است..نما.در.عمل.درون.ساختمان.را.از.بيرون.

و.فض��ای.خصوص��ی.را.از.فضای.عمومی.ج��دا..می.کند..نما.حاک��ی.از.موقعيت.فرهنگی.

س��ازندگان.ساختمان.است.و.نشانگر.ميزان.نظم.طرح.ساختمان،.امکانات.و.ذوق.تزيين.و.

خانه.آرايی.طراح.و.مالک.اس��ت..يک.نما.به.مثابه.معرفی.وضعيت.س��اکنان.ساختمان.در.

بين.عموم.اس��ت..نما.در.واقع.صورت.ساختمان.و.بهترين.بيان.حالتی.است.که.فرد.طراح.

يا.مالک.از.خود.در.برابر.بيرون.دارد..نماهای.داخل.ساختمان.بيشتر.جنبه.خصوصی.دارند،.
ليکن.نماهايی.که.به.سمت.کوچه.و.بافت.شهر.باز..می.شوند،.جنبه.عمومی.تر.دارند.

بنابراين.وجوه.پش��ت.و.جلوی.س��اختمان.از.يک.طرف.دارای.نمود.اجتماعی.و.از.طرف.

ديگر.نمود.مش��خص.س��اکنان.خود.است.بنابراين.نمای.هر.س��اختمان.بايد.هم.با.فضای.

عمومی.همبس��تگی.داشته.باش��د.و.هم.بتواند.حجم.داخلی.ساختمان.را.بيان.نمايد..نمای.

هر.ساختمان.موثر.در.مجموعه.شهری.است.که.در.آن.حضور.دارد.و.اين.تاثير.را.در.بدنه.

خيابان.ها.يا.ميدان.ها.که.در.آن.قرار.گرفته.است..می.گذارد..اگر.به.نمای.ساختمان.واحدی،.

بدون.در.نظر.گرفتن.نمای.ديگر.س��اختمان.ها.فکر.شود،.همگونی.نمای.شهری.در.کليت.

از.بين.ميرود..تناقض.بين.جنبه.ش��هری.و.بيان.فردی.نما.در.صورتی..می.تواند.از.بين.رود.

که.ساختمان.جزيی.از.شهر.در.نظر.گرفته.شود.و.ارتباطات.آن.با.محيط.اطراف.چند.جانبه.

باش��د..نمای.رو.به.کوچه.و.خيابان.بايد.تابع.عوامل.همبستگی.بين.نماهای.اطراف.باشد..

اما.در.عين.حال.بر.اس��اس.ترکيبی.از.اجزا.مختلف.بر.حسب.عملکرد،.ابعاد.و.مصالحشان.
شخصيت.خاص.خود.را.دارد.

نما.در.واقع.يک.س��طح.صاف.و.تخت.نيس��ت.بلکه.آن.سطح.انتقالی.بين.فضای.داخل.

و.خارج.است.که.با.عقب.نشستگی.و.پيش.آمدگی،.تراس.و.غيره.با.فضای.داخل.مسکن.

ارتباط.پيدا..می.کند..برای.اينکه.نمای.س��اختمان.حريم.خصوصی.س��اکنان.خود.را.حفظ.

کند.بايد.نس��بت.به.خيابان.بسته.تر.و.محفوظ.تر.باشد..نمای.ساختمان.بايد.به.دنبال.خلق.

يک.کليت.هماهنگ.به.وس��يله.تناسب.خوب.پنجره.ها،.بازشوهای.در،.سايبان.و.محدوده.

سقف.ها،.سازه.عمودی.و.افقی،.مصالح،.رنگ،.عناصر.تزيينی.و… باشد..پنجره.ها.همواره.

با.ديگر.عناصر.ديوار،.سطوح.باز.و.بسته،.تيره.وروشن،.صاف.و.ناهموار.را.بوجود..می.آورند..

ب��ه.علت.تک��رار.دوره.ای.پنجره.ها،.در.س��اختمان.های.چند.طبقه،.نظم.کاملی.به.چش��م..

می.خورد..اما.گاه.به.علت.افزايش.نور.در.طبقات.باالتر.کاهش.داده..می.ش��ود.و.اين.نظم.
آهنگ.خود.را.از.دست..می.دهد.

جداس��ازی.عناصر.افقی.و.عمودی.تاثير.کلی.در.نما.دارد..تناس��بات.عناصر.س��اختمان.

الزم.است.با.کل.ابعاد.ساختمان.مطابقت.داشته.باشد..برای.مثال.در.ساختمان.های.کوتاه.

عري��ض،.ابعاد.عرض��ی.غالب.خواهد.بود..در.س��اختمان.های.بلند.عناص��ر.باريک.برتری.

خ��ود.را.نش��ان..می.دهن��د..در.و.پنجره.و.نعل.درگاه.ه��ا.تاثير.خاصی.در.نم��ا..می.گذارند..

ناودان.ها،.سايه.بان.ها،.پيش.آمدگی.های.سقف.و.بالکن.ها.ايجاد.سايه.های.خاصی.بر.روی.

نما..می.کنند..تفاوت.س��طح.ها.بايد.در.نما.مشخص.باش��د..برای.مثال.بين.طبقه.همکف،.

س��اير.طبقات.و.طبقه.انتهايی.بايد.يک.تفاوت.اساسی.وجود.داشته.باشد..ترکيب.کلی.نما.

در.واقع.نظم.در.اين.تفاوت.ها.اس��ت..عناصر.اصلی.نما.مثل.پنجره،.در،.سطوح.و.محدوده.

پايانی.س��قف.و.غيره.در.شکل،.رنگ،.و.مصالحشان.با.يکديگر.اختالف.دارند..اين.عناصر.

معناه��ای.متفاوتی.دارند..مثال..نمی.توان.باال.و.پايين.پنجره.و.در.را.با.هم.هم.رديف.کرد..

اگر.ارتفاع.اين.بازشوها.يکسان.نباشد..می.توان.از.ضرايب.مشترک.و.يا.رنگ.های.يکسان.

اس��تفاده.نمود..نسبت.های.هندس��ی.نقش.تعيين.کننده.ای.در.هماهنگ.سازی.ظاهر.نما.

دارند...می.توان.پنجره.ها.را.در.گروه.های.کوچکتر.ترکيب.شده.که.شکل.مشخصی.را.ايجاد..
می.کنند.دسته.بندی.کرد..نماها..می.توانند.از.نظر.مصالح.نيز.با.يکديگر.متفاوت.باشند..

مصالح.نما.در.رنگ،.ش��کل،.زبری.و.خش��نی.نما.تاثير..می.گذارد..مصالح.بومی.نش��ان.

.می.دهد.که.نما.مربوط.به.چه.منطقه.ای.اس��ت..ترکيب.پنجره.ها،.ايوان.ها،.درها.و.به.طور.

کلی.بازش��وها،.همچنين.بافت.و.جنس.نما.و.کمپوزس��يون.آن.در.هر.عصر.متفاوت.است.
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و.در.عي��ن.حال.در.يک.تداوم.ش��هری.تغيير..می.کند..ط��راح..می.تواند.نما.را.به.عاليترين.

حد.ترکيب.معماری.برس��اند.و.يا.آن.را.تا.حد.يک.س��طح.بدون.طراحی.و.فکر.رها.کند..در.

اعصار.مختلف.بازشوها.به.شکل.مشابهی.در.سطح.نما.قرار..می.گيرند.و.تنوع.در.قرارگيری.

آن.ه��ا.تابع.عوامل.داخلی.چون.بزرگی.س��اختمان،.عريض.ب��ودن.آن.و.يا.عوامل.اقليمی.

چون.جهت.قرارگيری.و.محل.قرارگيری.است..در.پهنای.ديوار.نما.تعبيه.پنجره.دو.جداره،.

آفتاب.ش��کن،.سايبان.و.… نقش.تنظيم.کننده.ش��رايط.آب.و.هوايی.فضاهای.داخلی.را.

خواهد.داشت..در.ديوارهای.باريک.معاصر.اين.عمل.با.جلو.و.عقب.آمدن.ساختمان.انجام..

می.شود..يکی.از.عوامل.ضروری.درهويت.نما.تعيين.محدوده.نما.است..نمايی.می.تواند.در.

طرح.خود.موفق.باش��د.که.به.اين.سوال.ها.پاسخ.گويد..محدوده.عمودی.جانبی.ساختمان.

کجاست؟.خط.پايانی.افقی.ساختمانی.چگونه.است.و.مرز.ساختمان.در.آسمان.به.چه.شکل.

اس��ت؟.انتهای.ساختمان.چگونه.به.پايان..می.رسد؟.گوشه.های.ساختمان.چه.وضعی.دارد؟.

اگر.س��اختمان.همسايه.ای.دارد.ارتباط.نمای.س��اختمان.فعلی.با.نمای.همسايه.چگونه.به.

پايان..می.رس��د؟.گوشه.های.ساختمان.چه.وضعی.دارد؟.اگر.ساختمان.همسايه.دارد.ارتباط.

نمای.همسايه.چگونه.است.و.اگر.در.فضا.قطع..می.شود.اين.ارتباط.چگونه.است.
.محدوده.ه��ای.افقی.س��اختمان.عبارتند.از.نقط��ه.اتصال.به.آس��مان.).محدوده.پايانی.
س��اختمان(.نقطه.اتصال.به.زمين.)محل.نشستن.ساختمان.بر.زمين(.و.پوشش.ساختمان.
مثل.بام.و.شيروانی..محدوده.پايانی.ساختمان.بايد.معنای.اتمام.ساختمان.را.با.خود.داشته.
باشد.و.طبقه.همکف.ساختمان.را.با.خود.داشته.باشد.و.طبقه.همکف.ساختمان.بايد.مفهوم.
نشستن.ساختمان.بر.زمين.را.برساند..طبقه.همکف.بايد.در.محدوده.قد.افراد.کشش.الزم.
را.بر.عابر.پياده.و.بيننده.ايجاد.کند..کنج.يا.گوشه.نما.در.واقع.محل.برخورد.دو.نمای.عمود.
بر.هم.اس��ت..کنج.ميتواند.حالت.عمود.90.درجه،.نيم.دايره.يا.س��ه.وجهی.را.داشته.باشد.و.
ه��ر.کدام..می.تواند.تاثيرات.متفاوتی.را.در.نما.بگذارد..در.يک.ميدان.يا.چهارراه.هماهنگی.
کنج.های.ساختمان.هايی.که.در.چهار.طرف.آن.قرار.گرفته.است..می.تواند.در.نمای.شهری.

تاثير.زيبايی.داشته.باشد.
نمای ساختمان خالق نمای شهری است

نمای.شهری.از.مجموعه.نماهای.مشرف.به.فضای.عمومی.به.دست..می.آيد..اين.نماها.

از.جهتی.همگن.و.از.جهتی.ناهمگن.هس��تند...می.توانند.همگن.باش��ند.چون.با.استفاده.از.

زبانی.مشترک.روی.بدنه.اجزا.شهر.اجرا.می.شوند.و.اما.از.آنجا.که.هر.کدام.از.اين.فضاها.

به.کمک.اين.زبان،.مقاصد.و.نيازهای.خود.را.بيان..می.کند،.ناهمگن.هستند..در.شهرهای.

ما.زبان.مشترکی.بين.نماها.وجود.ندارد..نه.فرهنگ.مشترکی.برای.بيان.دارند،.نه.مصالح.

يکسانی.به.کار.گرفته.اند.و.نه.سبک.مشخصی.را.دنبال..می.کنند..در.واقع.هر.يک.از.نماها.

در.ش��هر.نشانه.وضعيت.اقتصادی.و.اجتماعی.سازنده.و.نحوه.تفکر.و.نگرش.او.به.مسايل.

مختلف.اس��ت..نمای.ش��هری.در.واقع.ترکيبی.از.اجزا.متفاوت.است.که.بر.اساس.اتفاقاتی.

که.در.خيابان.ها.ومعابر..می.افتد.ش��کل..می.گيرد..اين.اجزا.در.صورت.رعايت.مس��ايلی.که.

پيش.از.اين.نيز.به.آن.پرداخته.شد..می.توانند.با.يکديگر.نقاط.اشتراک.جالبی.داشته.باشند.
که..نمی.توان.وجود.آن.ها.را.نفی.کرد.

عناصر پراهمیت درنما
ورودی.يکی.از.عناصر.حايز.اهميت.نما.در.س��اختمان.است.که.محل.و.اهميت.طراحی.
آن.به.ش��کل.مس��تقيم.نمايانگر.نقش.و.عملکرد.ساختمان.است..در.ورودی.نشانه.گذر.از.
فض��ای.عمومی.خارجی.به.فضای.خصوصی.داخلی.و.يکی.از.مهم.ترين.عناصری.اس��ت.
که..می.توان.به.عنوان.نش��انه.ساختمان.از.آن.نام.برد..ليکن.به.دليل.اهميت.اقتصادی.که.
سطوح.ساخته.شده.داخلی.برای.سازندگان.دارند،.اغلب.ورودی.ها.به.فضاهای.کم.اهميتی.
تنزل.يافته.اند..س��رمايه.گذاران.س��اختمانی.هم.فقط.به.رعايت.ضوابط.ضروری.طراحی.
ساختمان.بسنده..می.کنند..بيشترين.مشکل.زمانی.است.که.ورودی.وسايل.نقليه.به.حياط.
پارکينگ.با.ورودی.خود.س��اختمان.يکی.شود..در.اين.حالت.فرد.وارد.شونده.به.ساختمان.
فق��ط.ي��ک.راه.باريک.کنار.ديوار.براي��ش.باقی..می.ماند..گاه.نيز.ورودی.يک.س��اختمان.
مسکونی.بيش.از.حد.پرتجمل.است،.به.نحوی.که.عملکرد.ساختمان.را.دگرگون..می.سازد..
زمان��ی.ه��م.ورودی.به.يک.بنای.بزرگ.تنها.با.روزنه.ای.امکان.پذير..می.ش��ود..تناس��ب.
ورودی.و.حجم.ساختمان.می.تواند.نقش.مهمی.در.توجيه.عملکرد.و.شکل.ساختمان.داشته.
باش��د..از.آنجا.که.طبقه.همکف.ساختمان.قس��مت.اتصال.به.زمين.يا.کف.پياده.رو.است،.
ب��ه.صورت.قابل.توجهی.در.معرض.ديد.ق��رار..می.گيرد..طبقه.همکف.اهميت.ويژه.ای.در.
زندگی.شهری.دارد،.به.اين.علت.که.عابران.پياده.اين.قسمت.را.به.طور.مستقيم..می.بينند..
از.اين.رو.نمای.اين.قس��مت.پر.اهميت.اس��ت.و.مصالح.مورد.استفاده.در.اين.قسمت.بايد.
نس��بت.به.بقيه.ساختمان.با.دوامتر.و.مستحکم.تر.باشد.تا.عابر.در.نگاه.به.نمای.ساختمان.
احساس.ثبات.کند..ساختمان.هايی.که.طبقه.همکف.آن.ها.عملکرد.تجاری.دارد،.به.دليل.
تغيير.دکوراس��يون.واحدهای.تجاری.دايما.دستخوش.دگرگونی..می.شوند..همين.موضوع.
موجب..می.ش��ود.که.ساختمان.مذکور.شخصيت.ثابت.خود.را.از.دست.داده.و.دارای.نمای.
شناخته.شده.ثابتی.نباشد..تراس.ها.چشم.اندازهای.جديدی.نسبت.به.فضاهای.بيرون.برای.
س��اختمان.فراهم..می.آورند..بالکن.ها.نبايد.حالت.موقت.و.ناپايداری.که.در.بيننده.تصور.به.
راحتی.جدا.شدن.از.بدنه.ساختمان.القا.شود.را.داشته.باشند..لبه.بام.حد.و.مرز.ساختمان.و.
آسمان.است.و.از.نظر.بصری.بام.انتهای.نماست..بام.پوسته.ای.است.که.بر.سر.ساختمان.
قرار.دارد..بنابراين.لبه.بام..نمی.تواند.بدون.تفاوت.با.ديگر.قس��مت.ها.در.آس��مان.رها.شود..
صورت.ظاهر.س��اختمان.و.آنچه.که.در.برابر.ديد.عموم.قرار.دارد،.در.واقع.پر.اهميت.ترين.
قسمت.ساختمان.در.برابر.عابران.و.ساير.افراد.غير.استفاده.کننده.از.ساختمان.است..همان.
طور.که.عنوان.ش��د.نمای.ساختمان.ها،.نمای.شهری.را.ايجاد..می.کند،.اما.به.دليل.ضعف.
قوانين.موظف.کننده.طراح.و.س��ازنده.در.اين.ارتباط،.نمای.س��اختمان.در.کمترين.اهميت.

قرار.گرفته.است.
در.بس��ياری.از.ش��هر.های.بزرگ.جهان،.ضوابط.و.مقررات.ويژه.ای.در.ارتباط.با.س��يما.
و.کالب��د.ش��هر.وجود.دارد.و.گروهی.از.برجس��ته.ترين.افراد.ب��ا.تخصص.های.مرتبط.هنر.
زيبا.س��ازی.و.زيبايی.شناس��ی.به.کنترل.طرح.های.بزرگ.و.کوچک.معماری.و.ش��هری.از.
نقطه.نظر.هماهنگی.نمای.بيرونی.س��اختمان.ها.و.محيط.شهری.يعنی.از.جنبه.های.رنگ،.
حجم،.مصالح.مناس��ب،.فضای.پر.و.خالی.نما،.رعايت.اصول.هماهنگی.و.تناس��بات.و… 
.می.پردازند..آنچه.برای.عالقه.مندان.به.اين.موضوع.نگران.کننده.اس��ت،.پاس��خگويی.با.
ش��تاب.به.نيازی.کامال.محس��وس.است..در.اين.ساخت.و.ساز.پر.ش��تاب.نياز.به.بررسی.
طرح.های.ارايه.شده.توسط.جمعی.از.صاحب.نظران.و.مسووالن.در.مراکز.تاييد.پروانه.های.
ساختمانی.ضروری.به.نظر..می.رسد..بررسی.ميدانی.طرح.ساختمان.ها.با.بناهای.اطراف.از.
لحاظ.کيفيت.طرح.معماری،.نمای.س��اختمان،.تناسب.حجم.آن.با.ساختمان.های.اطراف،.
زيبايی.طرح.و.مصا.لح.مورد.اس��تفاده.و… ني��ز.گامی.موثر.در.باال.بردن.کيفيت.نماهای.
ش��هری.اس��ت..با.در.نظر.گرفتن.موارد.ذکر.ش��ده.و.القا.آن.توسط.ش��هرداری.هر.شهر،..

می.توان.شاهد.ارتقا.کيفيت.شهرها.و.زيباسازی.نمای.شهرها.بود.
منبع: سایت دفتر مهندسی و طراحی آلفا
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قانون برج سازی در تهران 
در ایستگاه آخر 

پيش.نويس.ضوابط.بلند.مرتبه.س��ازي.در.تهران،.پس.از.چندبار.رفت.و.برگشت.بين.مديريت.

شهري.و.شوراي.عالي.شهرسازي.و.اعمال.يکسري.اصالحات.روي.آن،.سرانجام.آماده.بررسي.

نهايي.ش��د..اين.ضوابط.که.نگارش.آن.پس.از.تاخير.دو.س��اله،.از.نيمه.هاي.سال.92.آغاز.شد،.

کروکي.جديدي.حاوي.مکان.هاي.مجاز.و.مناطق.ممنوعه.را.براي.»برج.س��ازي«،.مبناي.عمل.

ش��هرداري.و.برج.سازها.قرار.مي.دهد..طبق.اين.نقشه،.حداقل.مساحت.زمين.براي.احداث.برج.

بايد.2500.مترمربع.و.حداکثر.ارتفاع.ساختمان.نيز.40.طبقه.باشد؛.ضمن.اينکه.رعايت.»6+2«.

قاعده.از.جمله.حفظ.کريدور.باد.و.جريان.هوا،.عدم.آسيب.به.منظر.و.نشانه.هاي.با.ارزش.شهر.

تهران.و.همچنين.رعايت.س��قف.جمعيت.پذي��ري.پايتخت،.به.عن��وان.خطوط.قرمز.بلندمرتبه.

س��ازي،.الزامي.عنوان.شده.است..تاکنون.سکان.ساخت.و.سازهاي.بلندمرتبه.با.سليقه.مديران.

ش��هر.و.خواسته.برج.سازها.هدايت.مي.ش��د؛.اما.درصورت.تصويب.کروکي.جديد،.مجموعه.اي.

از.مقررات.ش��فاف.که.نفع.ش��هر.و.ش��هروندان.را.در.اولويت.قرار.مي.دهد،.مالک.عمل.صدور.

مجوز.احداث.برج.قرار.مي.گيرد..چنانچه.پيش.نويس.نهايي.ش��ود،.برج.سازي.در.باغات.و.بافت.

مس��کوني.ارزشمند.ممنوع.مي.شود.و.حداکثر.در.18.زيرپهنه.از.کل.55.زيرپهنه.در.نقشه.طرح.
تفصيلي،.اين.نوع.ساخت.وساز.مجاز.خواهد.بود.

پيش.نوي��س.ضوابط.»نحوه.احداث.ب��رج.در.تهران«.بعد.از.رفت.وبرگش��ت.هاي.متعدد.بين.

ش��هرداري.و.شوراي.عالي.شهرس��ازي.و.اصالحاتي.که.اواخر.سال.گذشته.در.کميته.هاي.فني.

اين.دو.نهاد،.بر.آن.اعمال.ش��د،.هم.اکنون.مرحله.پاياني.نگارش.را.پشت.س��ر.گذاش��ته.و.آماده.

تصويب.نهايي.ش��ده.است..شهرداري.تهران.مطابق.مفاد.طرح.تفصيلي.جديد.پايتخت،.مکلف.

بود.ضوابط.قديمي.ساخت.وس��ازهاي.بلندمرتبه.را.حداکثر.تا.پايان.س��ال.90.به.روزرساني.کرده.

و.آن.را.به.تاييد.شوراي.عالي.شهرسازي.و.معماري.کشور.برساند..هم.اکنون.به.رغم.سه.سال.

تاخير.در.اين.ماموريت.حياتي.و.در.ش��رايطي.که.مناطق.1.و.2.و.22.مملو.از.بلندمرتبه.ش��ده.

و.زمين.چندانی.براي.برج.س��ازي.قاعده.مند.باقي.نمانده.است،.ماحصل.يک.سال.کار.مطالعاتي.

و.تحقيقاتي.مجموعه.مديريت.ش��هري.تهران– پاييز.س��ال.92.تا.زمستان.سال93-.منجر.به.

تهيه.يک.پيش.نويس.چندبار.اصالح.ش��ده.تحت.عنوان.»ضوابط.بلندمرتبه.س��ازي.در.تهران«.

ش��ده.است..گزارش.»دنياي.اقتصاد«.از.جزئيات.اين.ضوابط.حاکي.است:.چنانچه.شوراي.عالي.

شهرسازي.اين.بار.با.پيش.نويس.اصالحي.موافقت.کند،.سکان.بازار.پررونق.برج.سازي.در.شهر.

تهران.بعد.از.سال.ها.هدايت.سليقه.اي،.به.کنترل.قوانين.شهري.درمي.آيد.و.آسمان.پايتخت.از.

بلندمرتبه.هاي.بي.قاعده.نجات.پيدا.مي.کند..در.ضوابط.جديدي.که.براي.بلندمرتبه..س��ازي.هاي.

ش��هر.تهران.تدوين.ش��ده،.کروکي.مجاز.از.بابت.»مکان«.و.»مقررات«.احداث.برج،.به.شکل.

س��اده.و.ش��فاف.ترسيم.شده.است.و.برخالف.روال.گذش��ته.که.مقررات.يکدست.و.روشني.در.

پروسه.صدور.اين.نوع.مجوز..هاي.ساختماني.وجود.نداشت،.در.اين.کروکي،.»محدوده.قانوني«.

و.همچنين.»محله.هاي.ممنوعه«.براي.برج.س��ازي..هاي.جديد.تعيين.شده.است..براساس.اين.

کروکي،.احداث.برج..فقط.در.يکس��ري.»مناطق.و.پهنه.هاي.داراي.قابليت.بلندمرتبه..س��ازي«.

مجاز.است.و.براي.آنکه.در.همين.محدوده.هاي.مجاز،.پروانه.برج.سازي.صادر.شود،.بايد.زمين.
مورد.نظر.نيز.از.يک.حداقل.مساحت.معين.برخوردار.باشد.

نقش��ه.شهر.تهران.در.طرح.تفصيلي.اين.کالن.ش��هر،.به.4.پهنه.اصلي.شامل.»مسکوني«،.

»کار.و.فعاليت«،.»مختلط«.و.»س��بز.و.گردش��گري«.تقس��يم.بندي.ش��ده.اس��ت.طوري.که.

ش��هرداري.براي.صدور.مجوز.ساخت.وس��از،.بس��ته.به.اينکه.زمين.مالک.در.کدام.يک.از.اين.

پهنه.هاي.اصلي.قرار.گرفته.باش��د،.کاربري.مس��کوني.يا.غيرمس��کوني.تعيين.مي.کند..اين.4.

پهنه.برحس��ب.ميزان.تراکم.س��اختماني.قابل.ارائه.به.س��ازنده.ها،.از.55.زيرپهنه.تشکيل.شده.

اس��ت.که.مالکان.زمين.يا.س��اختمان.هاي.قابل.تخريب،.با.اس��تعالم.کد.ملک.خود.در.سايت.

طرح.تفصيلي،.از.زيرپهنه.اي.که.در.آن.قرار.گرفته.اند،.مطلع.مي.ش��وند.و.براس��اس.آن،.ميزان.

تراکم.مجاز،.کاربري.مجاز.و.س��اير.ش��رايطي.که.در.طرح.تفصيلي.براي.ساخت.وساز.روي.آن.

قطعه.تعيين.شده.است،.مشخص.مي.شود..طبق.ضوابط.جديد.بلندمرتبه.سازي،.از.بين.اين.55.

زيرپهنه،.فقط.در.18.زيرپهنه،.امکان.احداث.برج..وجود.دارد..در.5.زير.پهنه.مجاز.به.ساخت.و.

س��از.بلندمرتبه،.حداقل.مساحت.زمين.براي.احداث.برج.بايد.2500.مترمربع.و.در.13.زيرپهنه.

ديگر.بايد.5000.مترمربع.باشد..البته.اگر.شوراي.عالي.شهرسازي.با.اين.ضوابط.موافقت.کند،.

دس��ت.شهرداري.در.نقاطي.از.پايتخت.که.زمين.باالي.يک.هکتار– زمين.هاي.ذخيره-.وجود.

دارد.براي.صدور.مجوز.برج.س��ازي.کماکان.باز.خواهد.بود..در.اين.ضوابط.تاکيد.ش��ده.اس��ت،.

تمام.پروژه.هاي.برج.س��ازي.که.از.هر.نظر.با.ش��رايط.تعيين.ش��ده.مطابقت.دارند،.بايد.پيش.از.

آنکه.به.مرحله.صدور.پروانه.برس��ند،.ابتدا.طرح.هاي.توجيهي.آنها.از.بابت.رعايت.مالحظه.هاي.

زيست.محيطي،.سرانه.هاي.خدماتي.و.....در.کميسيون.ماده.5.مورد.بررسي.و.تاييد.قرار.بگيرد..

جزئيات.پيش.نويس.ضوابط.بلندمرتبه.سازي،.عالوه.بر.اينکه.حاوي.مناطق.و.محله.هاي.مجاز.

و.همچنين.مساحت.حداقلي.زمين.براي.احداث.برج.است،.براي.برج.هاي.جديد.حداکثر.ارتفاع.

مجاز.تعيين.کرده.اس��ت..بر.اين.اساس،.در.کروکي.جديد.براي.برج.سازي.هاي.تهران،.4.پهنه.

مخصوص.اين.نوع.ساخت..وس��ازها.تعريف.ش��ده.که.حداکثر.ارتفاع.برج..در.آنها.به.ترتيب.13.

طبق��ه،.14.طبق��ه،.20.طبقه.و.40.طبقه.خواهد.بود..به.اين.ترتي��ب،.بلندترين.برج.هايي.که.از.

لحظ��ه.تصويب.و.ابالغ.اين.پيش.نويس،.ش��هرداري.تهران.مي.تواند.پروانه.س��اخت.براي.آنها.

صادر.کند،.40.طبقه.خواهد.بود..براي.احداث.برج.باالي.20.طبقه،.بايد.حداقل.مساحت.زمين.
مورد.نظر.يک.هکتار.باشد.

مطابق.پيش.نويس.تهيه.ش��ده،.بلندمرتبه.س��ازي.در.نقاطي.از.ته��ران.همچون.مناطقي.که.

حداکثر.تراکم.مجاز.مس��کوني.در.آنجا.3.طبقه.اس��ت،.بافت.مسکوني.ارزشمند،.بخش.هايي.از.

نيمه.جنوبي.شهر.و.همچنين.کليه.باغات.ممنوع.اعالم.شده.است..اين.نقاط.همان.قسمت.هايي.

از.پايتخت.هستند.که.در.اين.سال.ها،.حجم.قابل.توجهي.برج.تجاري.و.بعضا.مسکوني.در.آنها.

احداث.ش��ده.اس��ت..ش��هرک.غرب.يکي.از.اين.محدوده.هاي.ممنوعه.است.که.طبق.مقررات.

طرح.تفصيلي،.جزو.بافت.مسکوني.ارزشمند.به.شمار.مي.آيد.اما.در.حال.حاضر.انبوه.برج.تجاري.
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در.محله.ه��اي.آن،.در.حال.احداث.اس��ت...به.اين.ترتي��ب.چنانچه.اين.پيش.نويس.به.تصويب.

نهايي.برس��د،.در.نقاطي.از.تهران.که.تا.به.حال.برج.س��ازي.در.آنها.در.جريان.بود،.اجازه.احداث.

برج.جديد.س��لب.مي.ش��ود..برج.س��ازها.در.قالب.اين.ضوابط.عالوه.بر.اينکه.موظف.به.رعايت.

بندبند.کروکي.جديد.خواهند.ش��د،.بايد.2+6.خط.قرمز.ش��هري.را.نيز.رعايت.کنند..اين.خطوط.

ش��امل.»حفظ.کريدور.ديد.مطلوب.به.ش��هر.در.مجاورت.محل.احداث.ب��رج«،.»حفظ.مناظر.

طبيعي«،.»حفظ.و.عدم.انسداد.ديد.به.نشانه.هاي.با.ارزش.شهر«،.»عدم.آسيب.به.کريدورهاي.

طبيعي.عبور.جريان.باد.و.هوا«،.»حفظ.شريان.هاي.حياتي.و.شبکه.اضطراري.شهر«.و.»حفظ.

نماي.بصري.برج.ميالد«.اس��ت،.ضمن.اينکه.دو.خط.قرمز.اصلي.ديگر.ش��امل.»رعايت.نرخ.

جمعيت.پذيري.شهر.تهران«.و.»رعايت.سرانه.هاي.خدمات.شهري.و.سکونتي.در.اطراف.برج«.

نيز.بايد.از.س��وي.ش��هرداري.و.سازنده.برج.حين.صدور.پروانه.س��اختماني.رعايت.شود..بسته.

پيش��نهادی.مديريت.شهری.برای.ساخت.وس��ازهای.بلندمرتبه.در.دو.بخش.شامل.مکان.های.

مجاز.و.مختصات.ساخت.وس��از.در.اين.مکان.ها.تدوين.شده.است..به.اين.معنی.که.در.صورت.

تصويب.نهايي.ضوابط،.مجوز.برج.س��ازي.از.روي.نس��خه.کلي.صادر.نمي.شود.بلکه.محل.ها.و.

پهنه.هاي.مشخصي.در.تهران.براي.اين.نوع.ساخت.وساز.تعريف.و.براي.هر.يک.از.نقاط.مجاز،.

مقررات.خاص.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت..طبق.تعريف.ارائه.ش��ده.در.اين.بس��ته.پيشنهادی،.

تمامی.بناهای.دارای.حداقل.12.طبقه.روی.زمين.يا.حداقل.50.متر.ارتفاع.از.تراز.ميانی.زمين.
بلندمرتبه.شناخته.می.شوند.و.مشمول.ضوابط.بلندمرتبه.سازی.هستند.

محدوده های مجاز
مطاب��ق.با.آنچه.در.اين.بس��ته.عنوان.ش��ده.در.پنج.زي��ر.پهنه.با.حداقل.مس��احت.دو.هزار.
و500.متر.مربع،.در.13.زير.پهنه.با.حداقل.مس��احت.پنج.هزار.مترمربع.و.در.س��اير.زيرپهنه.ها.
با.حداقل.مس��احت.يک.هکتار.بلندمرتبه.سازی.مجاز.ش��ناخته.شده.است..اين.زير.پهنه.ها.در.
س��ه.پهنه.مس��کونی،.تجاری.و.مختلط.در.مناطق.مختلفی.از.ش��هر.قرار.گرفته.اند.و.با.چهار.
مختصات.جداگانه.مجوز.بلندمرتبه.سازی.برای.آنها.صادر.می.شود..به.استثنای.اين.محدوده.ها،.
بلندمرتبه.سازی.در.زير.پهنه.هايی.که.مطابق.با.ضوابط.طرح.تفصيلی.جديد.حداکثر.تراکم.مجاز.
در.آنها.دو.يا.س��ه.طبقه.است.يا.به.عنوان.بافت.ارزشمند.مسکونی.شناخته.می.شوند،.همچنين.
محدوده.فرودگاه.ها،.بناهای.ارزش��مند.تاريخی،.محدوده.ای.در.جنوب.محور.انقالب.و.تمامی.
باغات.شهر.با.هر.وسعتی.ممنوع.است،.البته.مطابق.با.تبصره.اين.ضوابط.در.صورتی.که.مالکان.
باغات.پراکنده.مايل.به.ساخت.وساز.در.باغ.خود.باشند.بايد.به.صورت.توافقی.70.درصد..ملک.
خود.را.به.شهرداری.واگذار.و.در.30.درصد.عرصه.باقی.مانده.به.ساخت.بلندمرتبه.اقدام.کنند..

در.مقابل.شهرداری.هم.بايد.نسبت.به.تبديل.سهم.خود.به.فضای.سبز.عمومی.اقدام.کند.
. مختصات ساخت در زیرپهنه های مجاز

.H4.و.H1،.H2،.H3.ساخت.وسازهای.بلندمرتبه.در.هر.يک.از.قطعات.مجاز.در.چهار.دسته

طبقه.بندی.می.ش��وند..حداکثر.ارتفاع.پيش.بينی.شده.برای.ساخت.وسازهای.بلندمرتبه.در.گروه.

H1،.با.300.متر.ارتفاع.معادل.40.طبقه.اس��ت.که.منوط.به.س��اخت.پرديس.ويژه.بلندمرتبه.و.

بلندمرتبه.ويژه.تجارت.جهانی.است..در.اين.دسته.حداکثر.سطح.اشغال.مجاز.25.درصد.است..

در.دسته.دوم.که.H2.خوانده.می.شود.حداکثر.ارتفاع.مجاز.200.متر.معادل.20.طبقه.است.که.

به.ساخت.مراکز.تجاری.و.اداری.اختصاص.دارد..در.اين.دست.حداکثر.سطح.اشغال.در.طبقات.

پايه.40.درصد.است..در.دسته.H3.حداکثر.تراکم.مجاز.14.طبقه.معادل.140.متر.ارتفاع.است..

عرصه.های.گس��ترده.و.عمومی.شهری.در.اين.بخش.مجاز.شناخته.می.شوند..دسته.چهارم.نيز.

حداکثر.تراکم.مجاز.13.طبقه.است..نکته.مهم.و.بارز.در.اين.بسته،.آن.است.که.تمامی.برج.های.

بلندمرتبه.درهر.زير.پهنه.بايد..دارای.طرح.توجيهی.مصوب.درکميس��يون.ماده.پنج.باش��د..اين.

طرح.توجيهی.بايد.شامل.گزارش.هايی.مشتمل.بر.ارزيابی.های.زيست.محيطی،.ترافيکی،.سيما.

و.منظر.شهری،.سايه.اندازی،.شهرسازی،.اقتصادی.و.اجتماعی.باشد..در.اين.بسته.پيشنهادی.

تاکيد.ش��ده.است.ساخت.وسازهای.بلندمرتبه.بيش.از.20.طبقه.بايد.در.قطعاتی.ساخته.شود.که.

حداق��ل.يک.هکتار.وس��عت.دارند..ضمن.آنکه.حداقل.اندازه.يک��ی.از.برهای.زمين.در.بناهای.

بلندمرتبه.بايد.25.متر.باش��د..در.اين.بس��ته.پيش��نهادی.به.مالک.يا.س��رمايه.گذار.پروژه.های.

بلندمرتبه.تاکيد.شده.به.ازای.هر.100.واحد.مسکونی.بايد.پيش.بينی.تامين.سرانه.های.خدمات.

هفت.گانه.پشتيبان.سکونت.نيز.صورت.گيرد..بخشی.از.اين.ضوابط.به.چگونگی.و.ميزان.تامين.

فضاهای.باز.و.س��بز.در.محدوده.بناهای.بلندمرتبه.اختصاص.دارد..براساس.اين.ضوابط.حداقل.

س��طح.فضای.س��بز.و.باز.در.هر.يک.از.عرصه.های.بلندمرتبه.ويژه.که.در.دس��ته.H1..ساخته.

می.شوند،.50.درصد.مساحت.قطعه.است..از.آنجا.که.يکی.از.خطوط.قرمز.تعيين.شده.در.ضوابط.

طرح.تفصيلی.تامين.پارکينگ.ديده.ش��ده.در.قالب.بس��ته.پيش��نهادی.ضوابط.بلندمرتبه.سازی.

نيز.آمده.اس��ت.که.ب��رای.تامين.پارکينگ.موردنياز.برای.تمامی.بناه��ای.بلندمرتبه.20.درصد.

م��ازاد.ب��ر.ضوابط.طرح.تفصيلی.بايد.اقدام.ش��ود..يکی.از.قابليت.های.پيش.بينی.ش��ده.در.اين.

بس��ته.پيش��نهادی.تخصيص.حداکثر.20.درصد.تراکم.ساختمانی.در.عرصه.های.وسيع.مناسب.

.home.office.بلندمرتبه.سازی.که.در.پهنه.فعاليت.واقع.شده.اند.به.يک.کاربری.ويژه.با.عنوان

)خانه-.کار(.اس��ت..اين.کاربری.ويژه.به.يک.واحد.مس��کونی.تجهيز.شده.برای.سکونت.و.کار.
به.شکل.همزمان.اختصاص.دارد.

خطوط قرمز و تکلیف شهرداری
در.بس��ته.پيشنهادی.ضمن.مجاز.شناخته.شدن.ساخت.وسازهای.بلندمرتبه.در.محدوده.هايی.
از.ش��هر.به.شهرداری.تکليف.داده.ش��ده.تا.به.منظور.رعايت.سقف.جمعيت.پذيری.شهر.تهران.
مطابق.با.افق.طرح.جامع.و.تفصيلی).5/.10.ميليون.نفر(.حداکثر.ميزان.مجاز.س��کونت.پذيری.
در.بنای.بلندمرتبه.را.محاس��به.و.دس��تورالعمل.واحدپذيری.سکونت.در.زير.پهنه.های.سکونت.
و.مختلط.ش��هر.را.تهيه.کند.و.برای.تصويب.به.کميس��يون.ماده.پنج.ارسال.کند..در.تمامی.زير.
پهنه.هايی.که.س��اخت.بناهای.بلندمرتبه.در.آنها.مجاز.شناخته.شده.و.ضوابط.خاصی.برای.آنها.
تدوين.ش��ده.»خطوط.قرمزی«.تعريف.ش��ده.اس��ت.که.بنای.بلندمرتبه.با.لحاظ.اين.خطوط.
ساخته.می.شوند..برمبنای.پيش.بينی.اوليه.احداث.بناهای.بلندمرتبه.از.پنج.خط.قرمز.نبايد.عبور.
کند..انسداد.کريدورهای.ديد.مطلوب.شهر.به.مناظر.طبيعی.و.نشانه.های.با.ارزش.شهر.تهران،.
انس��داد.کريدورهای.طبيعی.عبور.جريان.هوای.ش��هر.و.شريان.های.حياتی.و.شبکه.اضطراری.
و.حفظ.ديد.برج.ميالد.به.عنوان.نماد.پايتخت.پنج.خط.قرمز.مديريت.ش��هری.به.س��ازندگان.
برج.های.بلندمرتبه.شهر.است..تعيين.شريان.های.حياتی.و.شبکه.اضطراری.شهر.نيز.بايد.ظرف.
مدت.سه.ماه.از.تاريخ.تصويب.اين.بسته.پيشنهادی.انجام.و.در.کميسيون.ماده.پنج.به.تصويب.
برس��د..پيش.از.اين.نيز.شورای.عالی.شهرس��ازی.و.معماری.کشور.پس.از.يک.مرحله.بررسی.
نسخه.پيشنهادی.ضوابط.بلندمرتبه.سازی.شروطی.را.برای.مديريت.شهری.جهت.تنظيم.دوباره.
اين.ضوابط.تعيين.کرد..براس��اس.اين.ش��روط،.پارامترهای.مدنظر.شورای.عالی.شهرسازی.و.
معماری.کشور.برای.نحوه.صدور.مجوز.ساخت.بلندمرتبه.در.تهران،.الزام.به.حفاظت.از.ساختار.
طبيعی.ش��هر.تهران.اس��ت..بر.اين.اساس،.ش��هرداری.تهران.بايد.آثار.و.پيامدهای.برج.سازی.
در.ته��ران.را.روی.جري��ان.هوا،.وزش.باد،.آب.ش��رب.و.زلزله.احتمالی.پايتخت.بررس��ی.کرده.
و.درباره.آن.به.ش��ورای.عالی.گزارش.کند..همچنين.بايد.تاثير.بلندمرتبه.س��ازی.روی.س��اختار.
اجتماعی-.اقتصادی.شهر.تهران.و.همچنين..ساختمان.های.مجاور.و.ساکنان.خود.برج.نيز.در.

ضوابط.در.حال.تدوين،.بررسی.شود.
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امنيت انرژي كشور
 را دریابيم

با.تحول.گفتمان.ژئواستراتژيک.به.گفتمان.ژئواکونوميک.در.دهه.هاي.اخير.و.ايفاي.نقش.

برتر.اقتصاد.در.عرصه.مناسبات.جهاني،.ژئوپليتيک.انرژي.و.امنيت.آن.ازجايگاه.باالتري.در.

مناس��بات.بين.المللي.برخوردار.شده.است..در.اين.عصر،.مقوله.انرژي.بويژه.نفت.در.امنيت.

انرژي.ايجاد.کش��مکش.هاي.منطقه.اي.و.بين.المللي.از.نقش.آفريني.بيش��تري.برخوردار.
شده.است.

اي��ران.نيز.از.يک.طرف.در.مرکز.بيضي.اس��تراتژيک.انرژي.ه��م.از.نظر.نفت.و.هم.گاز.

قرار.داش��ته.و.از.طرف.ديگر.در.مس��ير.انتقال.اين.انرژي.به.بازارهاي.بزرگ.مصرف.انرژي.

يعني.جنوب.و.شرق.آسيا.و.اروپا.قرار.دارد..اين.ويژگي.ها.به.طور.بالقوه.موقعيت.ژئوپليتيک.

و.ژئواکونوميک.ويژه.اي.به.ايران.داده.اس��ت.که.بايد.تالش.ش��ود.با.به.فعليت.در.آوردن.

اين.ظرفيت.ها.نس��بت.به.ارتقاي.جايگاه.کش��ور.در.عرصه.هاي.منطقه.اي.و.جهاني.اقدام.

کرد..از.مصرف.کنندگان.بزرگ.انرژي.جهان.مي.توان.کش��ورهاي.عضو.اتحاديه.اروپايي.را.

ن��ام.برد.که.هم.اکنون.در.کنار.اياالت.متح��ده.در.صدر.بزرگترين.مصرف.کنندگان.انرژي.
جهان.قرار.دارند..

زمينه.هاي.انرژي.ايران،.از.جمله.فرصت.هاي.پيش.روي.اين.کشورها.براي.تنوع.بخشي.

به.بازار.بزرگ.تقاضاي.انرژي.ش��ان.اس��ت،.اما.اين.کش��ورها.با.وجود.نياز.باال.به.واردات.

انرژي.در.طول.دهه.اخير،.به.دليل.اختالف.هاي.سياس��ي،.نه.تنها.پايين.ترين.س��طح.روابط.

انرژي.را.با.جمهوري.اس��المي.ايران.داش��ته.اند،.بلکه.در.مواردي.نيز،.به.دليل.همسويي.با.
سياست.هاي.ضدايراني.آمريکا،.مانع.از.تحقق.فرصت.هاي.ژئوپليتيک.انرژي.ايران.شده.اند.
بديهي.اس��ت.با.اين.گس��تردگي.و.تنوع.منافع،.توليدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.تعاريف.

متفاوتي.از.امنيت.انرژي.دارند.
امنيت.انرژي.براي.ژاپن.به.عنوان.يک.کش��ور.صنعتي.مصرف.کننده،.به.معناي.متوازن.
کردن.تجارت.و.س��رمايه.گذاري.است..براي.روس��يه،.هدف.کنترل.کردن.مجدد.دولت.بر.
›منابع.استراتژيک‹.و.به.دست.آوردن.تفوق.بر.خطوط.لوله.و.مجاري.بازاري.عمده،.به.خاطر.

اينکه.منابع.هيدوروکربني.خود.را.به.بازارهاي.جهاني.عرضه.دارد،.مبتني.است..
مسئله.مورد.عالقه.براي.دولت.هاي.در.حال.توسعه.نيز.چگونگي.تغييرات.در.قيمت.هاي.
انرژي.اس��ت.که.بر.توازن.پرداخت.هاي.آنها.تاثير.خواهد.گذاش��ت.و.نيز.براي.چين.و.هند،.
امنيت.انرژي.در.توانايي.آنها.در.تعديل.س��ريع.و.تنظيم.وابس��تگي.جديدشان.به.بازارهاي.
جهاني.مبتني.مي.باش��د،.ک��ه.تغيير.جهت.عمده.اي.از.تعهدات.پيش��ين.آنها.به.خودکفايي.

محسوب.مي.شود..
کميسيون.اروپايي.نيز.امنيت.انرژي.را.به.عنوان.توانايي.مطمئن.شدن.از.تامين.نيازهاي.
آين��ده.انرژي.ه��م.در.بخش.اس��تفاده.از.منابع.داخلي.در.چارچوب.ضواب��ط.اقتصادي.و.يا.
ذخاير.اس��تراتژيک.و.هم.در.بخش.خارجي.به.صورت.دسترس��ي.به.مبادي.عرضه.با.ثبات.
مي.داند..اما.با.توجه.به.شرايط.ويژه.ايران.از.حيث.نحوه.استفاده.از.منابع.داخلي.در.چارچوب.
ضوابط.اقتصادي.و.همچنين.بستگي.هاي.متقابل.اقتصادي.در.عرصه.بين.الملل،.الزم.است.

چارچوب.متفاوتي.تعريف.و.راهبردهاي.موثري.براي.تامين.امنيت.انرژي.کشور.ارائه.نمود..

ميزان.مصرف.حامل.هاي.انرژي.در.کش��ور.بسيار.اس��فناک.است.و.به.دليل.اجرا.نشدن.

درس��ت.طرح.عظيم.هدفمندي.يارانه.ها،.ش��رايط.کش��ور.از.اين.لحاظ.از.زم��ان.آغاز.اين.

طرح.نيز.نامس��اعدتر.است..برداش��ت.غيرصيانتي.از.چاه.هاي.نفت.و.عدم.تزريق.کافي.گاز.

ب��ه.چاه.ها،.کاهش.توليد.را.س��بب.گرديده.و.عمر.چاه.ها.را.کوتاه.نموده.اس��ت.و.به.تدريج.

منابع.نفتي.کش��ور.را.از.دس��ترس.نس��ل.آينده.دور.مي.کند.و.باعث.مرگ.چاه.ها.و.مخازن.

مي.گردد..بي.تدبيري.پيش��ين.در.انتقال.مس��تقيم.گاز.به.اقصي.نقاط.کشور.عليرغم.تجربه.

موفق.و.اقتصادي.جهاني.مبني.بر.تبديل.گاز.به.انرژي.برق.و.انتقال.براي.مصرف،.ظرفيت.

ژئواکونوميک.کش��ور.در.اين.حوزه.را.از.بين.برده.اس��ت.و.تمام.داش��ته.هاي.کشور.در.اين.
حوزه.به.مصرف.داخلي.مي.رسد.

وضعيت.صنعت.برق.نيز.اس��فناک.اس��ت.به.گونه.اي.که.رئيس.س��نديکاي.صنعت.برق.

با.بيان.اينکه.خاموش��ي.در.تابستان.سال.آينده.قطعي.اس��ت،.گفته.است:.›صنعت.برق.در.

سال.آينده.در.رکود.عميقي.فرو.خواهد.رفت.‹.و.اين.به.دليل.مديريت.ناصحيح.هدفمندي.
يارانه.ها.بوده.است..

در.حوزه.تنوع.بخش��ي.به.منابع.انرژي.نيز.کار.مناسبي.انجام.نشده.است.در.مجموع.بايد.

گفت.که.کشور.به.دليل.فقدان.سياست.انرژي،.در.حوزه.ديپلماسي.انرژي.با.رويکرد.تعاملي،.
نمي.تواند.هم.اکنون.تاثير.ويژه.اي.داشته.باشد.

متاس��فانه.به.س��متي.مي.رويم.که.تم��ام.منابع.انرژي.را.در.داخل.مص��رف.کنيم.و.تاثير.

ژئواکونوميک.خود.را.از.دست.بدهيم..به.عبارتي.هم.اکنون.امنيت.انرژي.کشور.در.معرض.

تهديد.است.به.نظر.نگارنده.ضرورت.دارد.تا.امنيت.انرژي.کشور.بر.اساس.توانايي.مطمئن.

شدن.از.تامين.نيازهاي.آينده.انرژي.در.بخش.استفاده.از.منابع.داخلي.در.چارچوب.ضوابط.

اقتصادي،.کنترل.مجدد.بر.›منابع.اس��تراتژيک‹.و.ذخاير.مش��ترک.و.به.دست.آوردن.تفوق.

ب��ر.خط��وط.لوله.و.مجاري.بازاري.عمده.-.به.خاطر.اينکه.مناب��ع.هيدوروکربني.خود.را.به.

بازارهاي.جهاني.عرضه.دارد.اس��توار.باش��د-.تعريف،طراحي.و.به.مرحله.اجرا.برسد..در.اين.

مسيربايستي.به.سرعت.مديريت.مصرف.داخلي.در.حوزه.حامل.هاي.انرژي.کنترل.و.کاهش.
يابد..همچنين.جايگزيني.تدريجي.برق.به.جاي.مصرف.مستقيم.گاز.اهميت.بسياري.دارد.
همچنين.بايد.در.فرآيند.امنيت.انرژي.جهاني.به.صورت.جدي.وارد.ش��د.و.وابس��تگي.هاي.

متقابل.را.تعريف.و.عملياتي.نمود..
با.تامين.امنيت.داخلي،.مي.توان.در.عرصه.تعامالت.بين.المللي.انرژي.نيز.با.ابتکار.عمل.
وارد.شد..از.سه.جزء.اين.فرآيند،.ايران.مي.تواند.به.عنوان.توليدکننده.و.انتقال.دهنده.نقش.
ايفا.نمايد..اس��تفاده.از.ابزارهاي.مختلف.در.توليد.و.بويژه.در.ش��رايط.کنوني،.انتقال.انرژي.
مي.تواند.جايگاه.جمهوري.اسالمي.را.در.امنيت.انرژي.جهاني.ارتقا.داده.و.ديپلماسي.انرژي.

را.به.عنوان.ابزار.کاربردي.و.موثر.در.اختيار.ديپلماسي.کشور.قرار.دهد.
منبع: روزنامه رسالت
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صدور پروانه در تهران دو 
مرحله اي مي شود

رييس.کمسيون.شهرسازي.شوراي.شهر.تهران.از.بررسي.مدل.دو.مرحله.اي.صدور.پروانه.

براي.س��اخت.و.س��از.در.تهران.در.جلسه.اين.کميس��يون.خبرداد..محمد.ساالري.با.اشاره.به.

مدل.جديد.صدور.پروانه.و.پايان.کار.براي.ساختمان.ها.گفت:.يکي.از.مسايل،.ارايه.مدل.جديد.

در.ارتباط.با.فرايند.صدور.پروانه.ها.و.پايان.کار.هاي.س��اختماني.در.کل.کش��ور.و.به.ويژه.در.

ش��هر.تهران.بود.و.اتفاقاتي.که.در.شهر.تهران.رخ.مي.دهد.مي.تواند.به.عنوان.تجربه.به.ساير.

شهر.ها.وکالن.شهر.ها.منتقل.شود..عضو.شوراي.شهر.تهران.با.اشاره.به.تفاوت.موجود.ميان.

مدل.پيش��نهادي.و.مدل.فعلي.صدور.پروانه.در.ش��هرداري.تهران.گفت:.در.مدل.پيشنهادي.

پروانه.در.دو.مرحله.صادر.مي.شود.يکي.پروانه.اوليه.يا.به.عبارت.ديگر.پروانه.شهرسازي.براي.

ساختمان.و.مرحله.بعد.صدور.پروانه.مرحله.دوم.يا.پروانه.نهايي..رييس.کميسيون.شهرسازي.

در.توضيح.اين.مطلب.گفت:.در.فرايند.صدور.پروانه.اوليه.کارگزاري.تعريف.شده.که.مي.تواند.

مهندسين.ذي.صالح.حقيقي.يا.حقوقي.باشد..اين.کارگزار.تمامي..اقدامات.فني.و.اداري.مربوط.

ب��ه.ص��دور.پروانه.را.انجام.خواهد.داد.و.در.اين.مرحله.صرفا.نقش��ه.هاي.فاز.اول.معماري.که.

ش��امل.سطح.و.سطوح،.ميزان.بارگذاري.سطح.اشتغال.و.تعداد.طبقات.و....توسط.کارگزار.به.

ش��هرداري.منطقه.ارايه.مي.شود..ساالري.ادامه.داد:.ش��هرداري.منطقه.نيز.با.در.نظر.گرفتن.

مفاد.طرح.تفصيلي.و.طرح.جامع.ش��هر.تهران.و.مقررات.مالک.عمل.و.نيز.مصوبات.شوراي.

ش��هر.مبني.بر.اخذ.عوارض.کليه.مطالبات.خود.را.بابت.پروانه.اي.که.صادرمي.ش��ود.دريافت.

کرده.و.پروانه.در.کوتاه.ترين.زمان.ممکن.صادر.مي.ش��ود.وي.خاطرنشان.کرد:.پر.وانه.مرحله.

دوم.زماني.صادر.مي.ش��ود.که.مالک.و.کارفرماي.ملک.تمامي..بررسي.هاي.الزم.را.در.جهت.

جدي.بودن.در.احداث.س��اختمان.انجام.داده.اند..به.عنوان.مثال.سرمايه.الزم.را.تهيه.کرده.و.

تصميم.جدي.در.اين.زمينه.داش��ته.باش��د..ساالري.عنوان.کرد:.در.مرحله.دوم.نقش.هاي.فاز.

دوم.اعم.از.معماري،.سازه،.برق،.مکانيک.و.برگه.هاي.تعهد.مهندسين.چهارگانه.شامل.برق،.

مکانيک،.معماري،.سازه.وحتي.ناظر.و.مجري.دريافت.مي.شود..رييس.کميسيون.شهرسازي.

با.اش��اره.به.وجود.پروژه.هاي.نيمه.تمام.و.گودبرداري.هاي...رها.ش��ده.درش��هر.تهران.گفت:.

اين.موضوع.س��بب.نقد.شهروندان.ديده.بان.هاي.ش��هري.و.رسانه.هاي.جمعي.شده.است.که.

خواس��تار.تکميل.اين.پروژه.ها.هستند..وي.بيان.کرد:.در.اين.روش.اگر.مالک.سرمايه.گذاري.

الزم.را.براي.اتمام.ساختمان.نداشته.باشد.مي.تواند.ابتدا.پروانه.مرحله.اول.را.گرفته.و.حقوق.

متصله.خود.را.از.محل.طرح.تفصيلي.لحاظ.کند.و.زماني.که.امکانات.و.س��رمايه.الزم.وجود.

داشت.مي.تواند.نسبت.به.گرفتن.مهندسين.مختلف.اقدام.کند..ساالري.تصريح.کرد:.ايرادي.

که.در.روش.فعلي.وجود.دارد.ان.است.که.زماني.که.مالک.پروانه.را.اخذ.مي.کند.بايد.تمامي..

مهندس��ين.مربوط��ه.را.که.هزينه.قابل.توجهي.در.آن.مترصد.اس��ت.بگي��رد.و.از.آنجا.مدت.

نظارت.وبرگه.هاي.تعهد.مهندس��ي.زمان.دار.اس��ت،.از.ترس.سر.آمدن.زمان.تعيين.شده.و.از.

دست.دادن.هزينه.هاي.انجام.شده.اقدام.به.گودبرداري.مي.کند.چرا.که.طبق.مقررات.مالک.

عمل.براي.جلوگيري.از.ابطال.پروانه.صادر.ش��ده.حتما.بايد.گزارش.فنداس��يون.ارايه.ش��ود..

وي.اضافه.کرد:.براساس.مقررات.فعلي.اگر.کسي.پروانه.گرفته.گودبرداري.نکند.و.فنداسيون.

را.نريزد.و.ناظر.نيز.گزارش.آن.را.ندهد،.پروانه.بعد.از.گذش��ت.مدت.قيد.ش��ده.در.آن.باطل.

مي.ش��ود.و.حقوق.متصله.آن.نيز.از.بين.مي.رود..همچنين.پولي.که.پرداخت.ش��ده.را.بايد.با.

نرخ.جديد.عوارض.پرداخت.کند.و.برگه.هاي.مهندسي.دريافتي.نيز.از.دست.مي.رود..ساالري.

عنوان.کرد:.در.مدل.پيش��نهادي.اين.نگراني.ب��راي.مالکين.وجود.ندارد.و.بخش.عمده.اي.از.

مشکالت.گودهاي...رها.شده.و.ساختمان.هاي.نيمه.کار.حل.مي.شود.هرچند.که.در.اين.فرايند.

نقاط.ابهام.آميزي.به.ويژه.نگراني.اعضاي.شوراي.شهر.از.طوالني.تر.شدن.فرايند.بروکراتيک.
صدور.پروانه.وجود.دارد..

عضو.ش��وراي.ش��هر.تهران.اظهار.کرد:.برخ��الف.رويه.فعلي.که.م��دت.اعتبار.برگه.هاي.

نظارت.يک.س��ال.است.با.تشکيل.کميته.و.انجام.بررسي.هاي.الزم.ناظر.يا.مهندسين.پروژه.

انتخاب.مي.ش��وند.به.م��دت.اتمام.پروژه.مکلف.به.ارايه.خدمات.هس��تند.تا.مالک.يا.کارفرما.

مجبور.نباشد.سر.يک.سال.ناظر.يا.مهندس.جديد.را.به.کار.بگيرد..ساالري.افزود:.شهرداري.

تهران.نيز.مکلف.ش��د.براي.س��اختمان.ها.براساس.مس��احت.تعداد.طبقات.و.پيچيدگي.هاي.

س��ازه.اي.و.براساس.زمان.اعتبار.متفاوت.پروانه.ها.را.صادر.کند.وي.خاطرنشان.کرد:.در.حال.

حاضر.پروانه.ها.24.ماهه.يا.48ماهه.صادر.مي.شود.در.صورتي.که.اگر.پروژه.اي.5.سال.طول.

بکشد.بايد.5.سال.هم.زمان.داشته.باشد..بنابراين.تصميم.گرفته.شد.مهندس.بايد.به.موجب.

دريافت،.خدمات.ارايه.کند..رييس.کميسيون.شهرسازي.تاکيد.کرد:.مدل.دو.مرحله.اي.صدور.

پروانه.براي.س��اختمان.ها.تا.تابستان.در.کميته.5.نفره.بررسي.شده.و.به.وزير.راه.وشهرسازي.

اراي��ه.خواهد.ش��د.ت��ا.نهايتا.در.دولت.مورد.تصويب.قرار.گيرد..وي.با.اش��اره.به.اين.س��خن.

مظاهريان.معاونت.امور.س��اختمان.وزارت.مسکن.وشهرسازي.مبني.بر.اينکه.ايران.به.لحاظ.

زمان.صدور.پروانه.از.بين.189.کش��ور.رتبه.172.را.دارد.گفت:.اين.موضوع.نش��ان.مي.دهد.

روند.فعلي.صدور.پروانه.در.کش��ور.ما.وضعيت.وحش��تناکي.دارد.اين.درحالي.است.که.کشور.

يونان.عليرغم.داشتن.بيشترين.حجم.بناهاي.تاريخي.رتبه.اول.را.در.اين.زمينه.بدست.آورده.

است..ساالري.بر.ضرروت.بازبيني.در.روند.فعلي.صدور.پروانه.تاکيد.کرد.و.افزود:.وزارت.راه.

و.شهرس��ازي.به.اين.موضوع.ورود.پيدا.کرده.و.کميته.5.نفره.با.حضور.کميسيون.معماري.و.

شهرس��ازي.ش��ورا.اين.مدل.را.نهايي.و.به.هيات.دولت.ارايه.خواهد.کرد.وي.تصريح.کرد:.در.

فرايند.صدور.پروانه.شاهد.رکود.سرمايه.هاي.انساني.و.مالي.فراواني.هستيم.چرا.که.در.فرايند.

ساخت.و.ساز.بيشترين.حجم.سرمايه.گذاري.را.از.نظر.نيروهاي.انساني.فني.و.سرمايه.گذاري.

مادي.درمقايسه.با.ساير.کسب.و.کار.ها.داريم..عضو.شوراي.شهر.تهران.خاطرنشان.کرد:.اگر.

زمان.صدور.پروانه.کم.شود.سبب.استفاده.بهينه.از.سرمايه.هاي.انساني.و.مادي.شده.که.اين.

موضوع.در.پيش��رفت.و.تعالي.کشور.بسيار.موثر.اس��ت..رييس.کميسيون.شهرسازي.با.بيان.

اينکه.در.کش��ور.ما.ميانگين.صدورپروانه.6.ماه.است.ادامه.داد:.اگر.مدل.جديد.با.تعديل.هاي.

آن.نهايي.ش��ود،.قطعا.صدور.پروانه.شهرس��ازي.که.مربوط.به.مرحله.اول.است.مشکالت.را.

کاهش.مي.دهد.چرا.که.بسياري.از.قطب.هاي...رها.شده.به.سبب.عدم.وجود.سرمايه.هاي.مادي.

الزم.هس��تند..وي.در.پايان.تاکيد.کرد:.اين.مدل.منبعث.مبحث.دوم.نظام.مهندس��ي.کش��ور.
است.و.در.حقيقت.آنچه.در.حال.تغيير.است.اين.مبحث.است.

رهبر.با.اش��اره.به.اينکه.دولت.بايد.با.اعطاي.تس��هيالت.مناسب.از.بخش.خصوصي.براي.

افزايش.عرضه.مس��کن.حمايت.کند،.گفت:.متأسفانه.هنوز.عليرغم.اينکه.پرداخت.تسهيالت.

50.ميليون.توماني.براي.س��اخت.مس��کن.در.بافت.فرس��وده.مصوب.دولت.شده.است.هنوز.

پرداخت.آن.توس��ط.بانک.ها.جدي.نش��ده.اس��ت.وي.افزود:.پس.براي.خروج.از.رکود.بخش.
مسکن.بايد.انگيزه.بخش.خصوصي.را.تقويت.کرد.
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خروج بي صالحيت ها از ساخت و ساز اصفهان
نوس��انات.بازار.مسکن.طي.چند.سال.گذش��ته.موجب.شده.افراد.غيرمتخصص.و.يا.
به.قولي.بس��از.و.بفروش.ها.همچون.بازاريان.متمول،.ورزش��کاران،.پزشکان.و.....وارد.
عرضه.س��اخت.و.ساز.شوند.که.براي.کوتاه.کردن.دست.اين.افراد.قرار.است.از.قانون.

مجريان.ذي.صالح.در.برخي.از.ساختمان.ها.در.اصفهان.اجرا.شود.
به.گزارش.ايمنا،.اس��تانداردهاي.اجباري.در.بخش.س��اخت.و.ساز.کشور.بسيار.زياد.
است.اما.آنچه.که.دغدغه.مسئوالن.ذي.ربط.بوده.رعايت.اين.استانداردهاست..بر.اين.
اس��اس.به.موجب.آيين.نامه.اجرايي.ماده.33.نظام.مهندسي.بايد.در.ساخت.ساختمان.
به.عنوان.گران.ترين.کاال.از.افراد.قابل.صالحيت.استفاده.شود.تا.در.انتهاي.کار.مردم.و.
بهره.بردار.از.استانداردهاي.موجود.ساختمان.اطمينان.حاصل.کنند..آيين.نامه.اجرايي.
ماده.33.يک.نظام.س��ه.جزئي.اس��ت.که.مبتني.است.بر.طراح.داراي.صالحيت،.ناظر.

داراي.صالحيت.و.مجري.داراي.صالحيت.است.
به.گفته.رئيس.سازمان.نظام.مهندسي.اصفهان.عليرغم.اينکه.بسياري.از.مهندسان.
ساختمان.صالحيت.الزم.را.از.اداره.راه.و.شهرسازي.اخذ.کرده.اند.جزء.سوم.اين.آيين.
نامه.هنوز.در.اس��تان.پياده.س��ازي.نشده.است.که.با.درايت.اس��تاندار.اصفهان.از.اول.

ارديبهشت.ماه.در.اصفهان.اجرايي.مي.شود.
در.اصفهان.از.اول.ارديبهش��ت.ماه.قانون.مجريان.ذي.صالح.براي.س��اختمان.هاي.
گروه.»د«.که.س��اختمان.هاي.بيش.از.10.طبق.و.يا.داراي.مس��احت.بيش.از.5.هزار.
متر.اس��ت.اجرايي.شده.است..اين.س��اختمان.ها.قرار.است.توسط.مجري.ذيصالح.که.
توس��ط.سازمان.نظام.مهندسي.اس��تان.صالحيت.آن.تاييد.ميشود.و.البته.مجري.خود.

شخصي.با.تحصيالت.کارشناسي.و.مدرک.مهندسي.عمران.يا.معماري.است.به.طور.

کام��ل.م��ورد.اجرا.قرار.گيرند..به.موجب.اين.قان��ون.و.البته.مفاد.مبحث.دوم.مقررات.

ملي.س��اختماني،.مجري.بايد.در.تمامي.مراحل.کار.ساخت.و.اجرا.حضور.کامل.داشته.

باشد.و.تمام.مراحل.اجرايي.صرفآ.بايد.توسط.مجري.مورد.اجرا.و.مديريت.قرار.بگيرد..

به.تبع.اين.موضوع.مس��ئوليت.هاي.س��نگيني.نيز.مطابق.مبحث.دوم.بر.دوش.مجري.
قرار.داده.شده.است.

به.اعتقاد.اس��تاندار.اصفهان.با.اجراي.قانون.مجريان.ذيصالح.براي.ساختمان.هاي.

گروه.»د«،.دس��ت.افراد.فاقد.صالحيت.از.س��اخت.و.سازها.کوتاه.خواهد.شد..چرا.که.

اين.قانون.مالکان.را.ملزم.مي.کند.که.براي.اجراي.س��اختمان.خود.فقط.از.پيمانکاري.

اس��تفاده.کنند.که.داراي.صالحيت.حرفه.اي.اس��ت..رسول.زرگرپور.خاطرنشان.کرد:.

با.اجراي.اين.قانون.مردم.ش��اهد.س��اخت.س��اختمان.هايي.اس��تاندارد،.ايمن.و.مقاوم.
خواهند.بود.

وي.به.اجراي.طرح.شناسنامه.فني.و.ملکي.ساختمان.نيز.اشاره.کرد.و.افزود:.اجراي.

اين.قانون.نيازمند.اطالع.رس��اني.و.آگاه.س��ازي.مردم.است..وي.برقراري.هماهنگي.

و.تعامل.کامل.بين.دو.نهاد.ش��هرداري.و.نظام.مهندس��ي.را.براي.ارتقاء.فعاليت.هاي.

مهندس��ي.ضروري.برشمرد.و.تاکيد.کرد:.برخي.از.اختالفات.گذشته.بين.شهرداري.و.

نظام.مهندسي،.موجب.سوء.استفاده.تعدادي.از.متخلفان.شده.است..استاندار.اصفهان.

با.بيان.اينکه.تا.پايان.س��ال.گذش��ته.14.هزار.و.750.مهندس.داراي.پروانه.در.استان.

مش��غول.فعاليت.بودند،.اظهار.داش��ت:.64.درصد.از.اين.مهندسان.20.درصد.فعاليت.



92
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

داد
خر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

196

ش
زار

گـ

حرفه.اي.داشته.اما.حدود.يک.درصد.از.مهندسان.تا.سه.برابر.ظرفيت.فعاليت.کردند.
دبير.انجمن.انبوه.س��ازان.استان.اصفهان.در.خصوص.اجراي.اين.طرح.در.پاسخ.به.
اين.سوال.که.افراد.فاقد.صالحيت.چطور.وارد.بحث.ساخت.و.ساز.شده.اند،.گفت:.افراد.
بدون.تخصصي.که.وارد.حوزه.س��اخت.و.س��از.مي.شوند.اگر.به.صرف.سرمايه.گذاري.
باش��د.نمي.توان.مانع.فعاليت.آنها.شد.چرا.که.هر.کس.مي.تواند.به.اختيار.خود.دارايي.

اش.را.در.زمينه.هاي.مختلف.سرمايه.گذاري.کند.
احمد.توال.با.اش��اره.به.اينکه.اگر.اين.افراد.خودش��ان.بخواهند.در.امر.ساخت.و.ساز،.
مسائل.فني.و.مديريتي.پروژه.دخالت.کنند.اين.امر،.جاي.اعتراض.و.ايراد.است،.تاکيد.
کرد:.س��رمايه.گذاران.بخش.ساختمان.بايد.سرمايه.هاي.خود.را.در.اختيار.افرادي.قرار.
دهند.که.صالحيت.اجراي.پروژه.را.داش��ته.باشند..با.اين.حال.بعضا.شاهد.هستيم.که.
افراد.صنف.هاي.مختلف.بدون.هيچ.تجربه.اي.وارد.گود.ساخت.و.ساز.مي.شوند.که.اين.
موجب.س��اخت.و.سازهايي.به.دور.از.استانداردهاي.موجود.مي.شود..دبير.انجمن.انبوه.
س��ازان.استان.اصفهان.با.تاييد.اين.مطلب.که.پزش��کان،.برخي.ورزشکاران،.زرگران.
و.برخي.از.بازاريان.متمول.با.رونق.بازار.س��اخت.و.س��از.وارد.اين.کار.مي.ش��وند،.بيان.
داشت:.اگر.اين.افراد.صرفا.سرمايه.گذار.باشند.ايرادي.وجود.ندارد.در.غير.اين.صورت.
فاقد.صالحيت.در.س��اخت.و.س��از.هس��تند..وي.تصريح.کرد:.با.اجراي.طرح.مجريان.
ذي.صالح.براي.س��اختمان.هاي.گروه.»د«.جلو.فعاليت.اين.غير.متخصص.در.ساخت.

و.سازها.گرفته.مي.شود.
مجریان فاقد صالحیت ساختمان در ابهام

دبير.انجمن.انبوه.س��ازان.اس��تان.اصفهان.در.پاس��خ.به.اين.س��وال.که.چند.درصد.

س��اختمان.هاي.اصفهان.توسط.مجريان.فاقد.صالحيت.ساخته.مي.شود،.گفت:.آماري.

در.اي��ن.خصوص.وجود.ندارد.ب��ا.اين.وجود.مجموعه.هايي.که.توس��ط.مجريان.فاقد.

صالحيت.در.اصفهان.س��اخته.مي.ش��ود.س��اختمان.هايي.کم.حجم.ب��ا.طبقات.پايين.

اس��ت.اما.پروژه.هاي.بزرگ.س��اختماني.در.اصفهان.معموال.توسط.شرکت.هاي.داراي.

صالحيت.و.رتبه.بندي.انجام.مي.ش��ود..رئيس.سازمان.نظام.مهندسي.اصفهان.درباره.

اينکه.افراد.فاقد.صالحيت.چه.کساني.هستند،.گفت:.اگر.بخواهيم.به.هر.صنفي.ورود.

يابيم.بايد.استانداردها.و.شرايط.خاص.آن.را.طي.کنيم.که.متاسفانه.در.بحث.ساخت.و.

سازها.به.دليل.اجرايي.نشدن.قانون.مجريان.ذي.صالح.طي.سال.هاي.گذشته،.شاهد.

ورود.هر.ش��خص.به.عنوان.مجري.در.ساخت.و.س��از.هستيم.در.حالي.که.صالحيت.

اين.کار.را.نداش��ت..پزش��کي.افزود:.در.حال.حاضر.اگر.نگاهي.به.پيمانکاران.س��طح.

شهر.کنيم.به.حضور.پزشکان،.بازاريان.و.افراد.مختلف.صنوف.ديگر.در.ساختماني.بر.

مي.خوري��م.در.حاليکه.آنها.دانش.و.صالح��ت.اين.کار.را.از.مراجع.قانوين.ندارند..وي.

تصريح.کرد:.با.پياده.س��ازي.اين.قانون.دست.افراد.فاقد.صالحيت.از.حيطه.ساخت.و.

س��از.کوتاه.مي.ش��ود.با.اين.حال.افراد.تنها.مي.توانند.به.عنوان.سرمايه.گذار.و.کارفرما.

وارد.س��اختمان.سازي.شوند..دبير.انجمن.انبوه.سازان.استان.اصفهان.در.پاسخ.به.اين.

س��وال.که.مجريان.ذي.صالح.چگونه.مشخص.خواهند.شد،.تاکيد.کرد:.اين.مجريان.

از.طريق.س��ازمان.نظام.مهندس��ي.و.يا.انجمن.انبوه.سازان.تاييد.مي.شوند..توال.تاکيد.

کرد:.ش��رکت.هاي.مورد.صالحيت.با.توجه.به.ضوابط.مش��خص،.کارت.مجريان.ذي.

صالح.دريافت.مي.کنند.و.آنها.مي.توانند.در.ظرفيت.س��اختمان.هاي.گروه.»د«.فعاليت.

کنند..وي.همچنين.درباره.مجريان.فاقد.صالحيت.س��اختمان،.بيان.داش��ت:.به.طور.

قطع.شهرداري.با.عدم.صدور.پروانه.از.فعاليت.افراد.فاقد.صالحيت.جلوگيري.مي.کند.

و.پيش.بيني.مي.ش��ود.با.اين.اقدام.ساختمان.هاي.گروه.»د«.به.طور.اصولي.تر.ساخته.
شود.

استانداردها در نازک کاري رعایت نمي شود
دبير.انجمن.انبوه.س��ازان.اس��تان.اصفهان.در.پاس��خ.به.اين.س��وال.که.چند.درصد.
ساختمان.هاي.اصفهان،.اس��تانداردهاي.الزم.را.دارند،.تاکيد.کرد:.بخشي.از.استاندارد.
س��اختمان.ها.به.مصالح.ساختماني.برمي.گردد.و.طبيعتا.اگر.اين.پارامترها.در.ساخت.و.

ساز.رعايت.شود.تاثير.بر.کليت.ساختمان.خواهد.داشت.

وي.با.بيان.اينکه.اس��تانداردهاي.سازه.در.عموم.ساختمان.ها.رعايت.مي.شود،.ادامه.

داد:.عدم.رعايت.اس��تانداردها.عموما.در.بخش.نازک.کاري.و.تاسيسات.خود.را.نشان.

مي.ده��د.که.با.اجراي.اين.طرح.پيش.بيني.مي.ش��ود.اين.تخلفات.کاهش.يابد..با.اين.

وجود.بايد.ديد.آيا.با.اجراي.اين.طرح.از.اين.به.بعد.س��اختمان.هاي.اصفهان.با.استفاده.

از.مصالح.استاندارد.از.اس��تانداردهاي.الزم.برخوردار.مي.شوند.يا.خير؟.رئيس.سازمان.

نظام.مهندسي.اصفهان.در.اين.باره.معتقد.است:.آنچه.در.مقررات.پيش.بيني.شده.اين.

بوده.که.اس��تفاده.از.مصالح.استاندارد.در.مسئوليت.اجرايي.مجري.ذي.صالح.است.و.
اگر.در.جايي.مصالح.استاندارد.استفاده.مي.شود.به.مجري.فاقد.صالحيت.برمي.گردد.
علي.پزشکي.با.تاکيد.بر.اينکه.وقتي.صالحيتي.را.مرجع.قانوني.مي.دهد.در.کنار.آن.
سيس��تم.قضايي.مي.تواند.تخلفات.را.پيگيري.کن��د،.ادامه.داد:.اگر.مجري.ذي.صالح.
به.وظايف.خود.در.س��اختمان.عمل.نکند.با.ش��کايت.مالک.و.بهره.بردار.مورد.پيگيرد.
قضايي.قرار.مي.گيرد..وي.تاکيد.کرد:.زماني.که.در.بخش.ساختمان.مجري.ذي.صالح.
نداشته.باشيم.در.عمل.نمي.توانيم.پيگرد.قانوني.براي.مشکالت.قانوني.داشت.رئيس.
سازمان.نظام.مهندسي.اصفهان.بيان.داشت:.البته.اکثر.کارفرماها.و.مراجع.قضايي.به.
اش��تباه.تصور.مي.کردند.که.عدم.استفاده.از.مصالح.استاندارد.در.عهده.ناظر.ساختمان.
اس��ت.در.حاليکه.حتي.رعايت.اصول.ايمني.و.مصالح.يک.کارگاه.س��اختماني.و.....بر.

عهده.مجري.ذي.صالح.است.نه.ناظر.ساختمان.
استانداردهاي ساختماني کنترل مي شود

حال.سوال.اينجاست.آيا.تاکنون.در.اصفهان.از.مصالح.ساختماني.استاندارد.استفاده.

مي.ش��د.يا.نه؟.در.پاسخ.به.اين.سوال.رئيس.س��ازمان.نظام.مهندسي.معتقد.است.که.

مصالح.اس��تاندارد.در.اصفهان.توليد.و.اس��تفاده.مي.ش��ود.اما.اب��زار.کنترل.و.پيگيري.

موض��وع.عمال.وجود.ندارد..وي.تصريح.مي.ش��ود:.اگر.بح��ث.مجري.ذي.صالح.در.

ساختمان.ها.پياده.شود.با.اطمينان.مي.توان.گفت.در.آينده.باالي.90.درصد.ساختمان.ها.

از.مصالح.اس��تاندارد.استفاده.خواهد.کرد..پزشکي.در.پاسخ.به.اين.سوال.که.چه.تعداد.

از.س��اختمان.هاي.استان.اس��تانداردهاي.الزم.را.دارند،.مي.گويد:.اگر.موضوع.طراحي.

س��اختمان.مطرح.شود.بايد.گفت.که.100.درصد.طراحي.ساختمان.ها.فني.و.استاندارد.

اس��ت..وي.ادامه.داد:.اگر.موضوع.استفاده.از.مصالح.استاندارد.است،.با.توجه.به.اينکه.

اصفهان،.به.عنوان.بزرگترين.اس��تان.صنعتي.کارخانجات.مصالح.ساختماني.بسياري.

را.در.خود.جاي.داده.به.طور.قطع.سطح.قابل.توجهي.از.اين.مصالح.در.ساختمان.هاي.

اصفهان.اس��تفاده.مي.ش��ود..رئيس.سازمان.نظام.مهندس��ي.اصفهان.افزود:.تا.زماني.

که.طرح.مجريان.ذي.صالح.در.س��اختمان.اجرايي.نش��ود.هيچ.کنترلي.بر.اس��تفاده.

مصالح.س��اختماني.اس��تاندارد.وجود.ندارد..وي.با.تاکيد.بر.اينکه.اين.قانون.از.ابتداي.

ارديبهش��ت.ماه.براي.ساختمان.هاي.گروه.»د«.اجرايي.مي.ش��ود،.گفت:.بعد.از.آن.با.

آس��يب.شناسي.اجراي.طرح.در.س��اختمان.هاي.بزرگ،.قانون.مجريان.ذي.صالح.به.

م��رور.به.س��اختمان.هاي.کوچک.در.گروه.هاي.»ج«،.»ب«.و.الف.تس��ري.مي.يابد.و.
دست.افراد.فاقد.صالحيت.در.ساخت.و.سازها.کوتاه.مي.شود.
اصفهان؛ بي خیال استاندارد مصالح ساختماني

مدي��ر.کل.اس��تاندارد.اصفهان.با.بي��ان.اينکه.بايد.تکليف.واحده��اي.توليد.مصالح.

س��اختماني.غير.اس��تاندارد،.مش��خص.ش��ود.گفت:.اين.مهم.فقط.با.هماهنگي.بين.

دس��تگاه.هاي.اجرايي.درس��ت.خواهد.شد..لذا.دس��تگاه.هاي.متولي.ساخت.و.ساز.بايد.

توجه.ويژه.اي.به.اس��تفاده.از.مصالح.اس��تاندارد.داشته.باشند..ش��فيعي.گفت:.مصالح.

ساختماني.امروز.آن.قدر.بي.کيفيت.هستند.که.ساختمان.هاي.نوساز.خيلي.زود.فرسوده.
مي.شوند.و.اين.موضوع،.اصفهان.را.با.معضل.پيچيده.اي.روبرو.کرده.است.

.وي.ادامه.داد:.اس��تفاده.از.مصالح.س��اختماني.غير.اس��تاندارد.معضلي.است.که.در.

سال.هاي.اخير.گريبان.صنعت.ساختمان.را.به.صورت.محسوسي.گرفته..است.تا.جايي.

که.کارشناس��ان.مس��کن.در.مورد.غير.استاندارد.بودن.س��اختمان.هاي.نوساز.هشدار.
داده.اند..

مدير.کل.استاندارد.اصفهان،.ورود.بي.رويه.جمعيت.به.اصفهان،.سهم.خانه.دار.شدن.
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را.براي.مردم.بيش��تر.کرده.اس��ت.و.اين.باعث.شده.است.که.مالکان.خانه.هايي.که.تا.

چندي.پيش.به.يک.تا.دو.طبقه.بسنده.مي.کردند.حاال.خانه.هاي.ويالييشان.را.بکوبند.

و.به.س��اختمان.هاي.چند.طبقه.تبديل.کنند،.اين.ساختمان.ها.که.به.دست.پيمانکاران.

سپرده.مي.شود.براي.سودآوري.بيشتر.زمينه.تخلفات.را.ايجاد.مي.کنند..موضوع.مصالح.

غير.استاندارد.و.به.کارگيري.آن.در.ساخت.وسازها.موضوعي.است.که.مورد.تاييد.مدير.
کل.سازمان.استاندارد.استان.اصفهان.هم.هست..

شفيعي.با.اعالم.اينکه.همه.مصالح.ساختماني.به.جز.مصالحي.که.به.صورت.فله.اي.

ي��ا.در.کارگاه.هاي.توليدي.کوچک.و.به.قولي.زيرزميني.فروخته.مي.ش��وند.مش��مول.

اس��تاندارد.اس��ت،.ونمي.توان.ادعا.کرد.که.مصالح.غير.استاندارد.به.هيچ.وجه.در.بازار.
وجود.ندارد..

وي.وجود.توليدي.هاي.زيرزميني.را.عاملي.براي.توليدات.غير.استاندارد.معرفي.کرده.

اس��ت.مي.گويد:.اختالف.قيمتي.که.بين.مصالح.س��اختماني.استاندارد.با.غير.استاندارد.
است.باعث.شده.که.پيمانکاران.به.اين.سمت.روي.بياورند..

مدير.کل.اس��تاندارد.اس��تان.اصفهان.با.اعالم.اينکه.در.برخي.مواقع.اين.مصالح.در.

يک.فضاي.کوچک.900.متري.و.يا.در.باغات.توليد.مي.شود.مي.گويد:.اگر.توليدي.هاي.

غيرمجاز.وجود.داشته.باشد،.به.يقين.خارج.از.محدوده.شهر.و.در.مکان.هاي.دورافتاده.
که.امکان.دسترسي.به.آن.کم.است،.وجود.دارد..

به.گفته.غالمحس��ين.ش��فيعي،.همه.واحدهاي.بزرگ.توليد.کننده.که.امکان.جابه.

جايي.براي.آنها.نيست،.داراي.پروانه.استاندارد.هستند.و.حتي.به.اين.سبب.که.ما.بسيار.

به.آنها.س��خت.مي.گيريم.بس��ياري.از.آنها.ترجيح.مي.دهند.به.سمت.توليد.مصالح.بي.

کيفيت.بروند..متاسفانه.اين.موضوع.وجود.دارد.که.بسياري.از.اين.مصالح.در.پروژه.ها.

از.دفت��ر.خ��ود.پروژه.تامين.مي.ش��ود.در.حالي.که.بايد.در.واحد.توليدي.توليد.ش��ود.و.
آزمون.هاي.الزم.بر.روي.آن.انجام.شود..

وي.تاکيد.مي..کند:.همه.مصالح.ساختماني.به.جز.مصالح.فله.اي،.به.صورت.بسته.بندي.

و.شماره.گذاري.شده،همراه.با.مهر.استاندارد.به.وفور.وارد.بازار.مي.شود،بنابراين.استفاده.

ازمصالح.غيراس��تاندارد،.تخلف.و.در.صورت.شناسايي.کارگاه.هاي.توليدي.جريمه.هاي.
سنگيني.براي.توليدکنندگان.در.نظر.گرفته.شده..است..

مصالح بي هویت غیر استاندارد 
با.توجه.به.اين.که.سازنده.يا.خريدار.حق.دارد.هويت.کاالي.خود.را.بداند.و.از.کيفيت.
و.اس��تاندارد.آن.اطمينان.حاصل.کند،.شفيعي،.مراجعه.به.سامانه.سازمان.استاندارد.را.
اقدامي.ضروري.براي.سازنده.ها.و.خريداران.عنوان.مي.کند.و.مي.گويد:.به.هر.کدام.از.
مصالح.ساختماني.که.مورد.تأييد.سازمان.استاندارد.باشد،.کد.10.رقمي.داده.مي.شود.و.
افراد.مي.توانند.با.مراجعه.به.سامانه.اين.سازمان.از.سوء.استفاده.افراد.سودجو.جلوگيري.
کنند..در.اين.ميان.وقتي.تمام.ضوابط.درج.شده.در.پروانه.ساخت.ساختمان،.مربوط.به.
مجري.مي.ش��ود،.اين.نظارت.ها.ش��کل.ويژه.اي.به.خود.مي.گيرد.شفيعي.در.اين.مورد.
مي.گويد:.متاس��فانه.در.برخي.ساختمان.ها.با.اينکه.70.درصد.از.مصالح.غير.استاندارد.
است.اما.با.اين.وجود.از.طرف.مهندسين.ناظر.تاييد.مي.شود..وي.افزود:.اين.موضوع.را.
در.شوراي.نظارت.استاندارد.استان.مطرح.کرديم.ولي.هيچکدام.از.دستگاه.هاي.اجرايي.
مسئوليت.نظارت.بر.مصالح.را.برعهده.نگرفتند..هم.اکنون.ماهانه.1000.پرونده.تخلف.
روي.ميز.کميس��يون.ماده.100.قرار.مي.گيرد..جهانگيري،.عضو.کميسيون.شهرسازي.
معماري.عمران.و.خدمات.ش��هري.ش��وراي.اسالمي.شهر.اصفهان،.با.دست.گذاشتن.
بر.روي.پرونده.هايي.که.حاال.در.کميس��يون.ماده.100تعدادشان.ماهانه.به.اين.ميزان.
رس��يده.است.مي.گويد:.ساخت.و.س��ازهاي.خارج.از.ضابطه.ظلم.به.مردم.است.و.بايد.
يک.اکيپ.تخصصي.براي.نظارت.در.کنار.مهندس��ين.ناظر.حضور.داش��ته.باشند.تا.به.
شکل.مداوم.بر.ساخت.ساختمان.ها.نظارت.کنند.و.به.همين.سبب.اعضاي.شورا.روي.

اين.مورد.صحه.گذاشته.و.توجه.بسياري.دارند..
نظارت هاي اعمال شده درست نبود

در.همين.زمينه.دبير.انجمن.انبوه.س��ازان.استان.اصفهان.با.اعتقاد.بر.صحيح.نبودن.

نظارت.هاي.اعمال.شده.در.ساخت.و.ساز.مسکن.و.ساختمان.کشور،.مي.گويد:.نظارت.

در.پروس��ه.ساخت.ساختمان.و.مسکن.في.نفسه.صحيح.نيست.در.واقع.ارتقاء.صنعت.

س��اختمان.احتياج.به.پليس.ساختمان.و.نظارت.ندارد.بلکه.نيازمند.تضمين.سازندگان.

اس��ت..احمد.توال.اظهار.داش��ت:.توليدکنندگان.مسکن.زماني.که.ساخت.يک.سازه.را.

ش��روع.مي.کنند.آنقدر.بايد.نگران.برند.و.جايگاه.و.اعتبار.کاري.خود.باش��ند.که.بتوانند.
ساختمان.را.در.مدت.زمان.تعيين.شده.اي.براي.بهره.برداران.تضمين.کنند..

توال.در.ادامه.افزود:.س��ازندگان.مس��کن.براي.ضمانت.بيشتر.کيفيت.سازه.خود.به.

بهره.برداران.الزم.اس��ت.اين.ضمانت.را.بيمه.کنند.و.مس��ئوليت.کار.خود.را.به.مدت.

طوالني.به.گردن.بگيرند..وي.با.بيان.اينکه.ارتقاء.کيفيت.س��اخت.و.س��از.مس��کن.و.

س��اختمان.نياز.به.توليدکننده.صاحب.صالحيت.دارد،.اذعان.داش��ت:.ساخت.و.ساز.با.

کيفيت.بر.عهده.ش��رکت.هاي.انبوه.س��ازي.حرفه.اي.است.که.صالحيت.آنها.تعريف.

ش��ده.و.جايگاه.آنها.مش��خص.ش��ود..توال.به.لزوم.تدوين.آيين.نامه.اجرايي.ماده.29.

قانون.نظام.مهندسي.و.کنترل.ساختمان.اشاره.کرد.و.گفت:.متاسفانه.تدوين.آيين.نامه.

اجرايي.ماده.29.اين.قانون.که.مي.تواند.جايگاه.انبوه.سازان.صاحب.صالحيت.و.حرفه.

اي.را.در.صنعت.س��اختمان.مش��خص.کند.به.تعويق.افتاده.که.اگر.اين.ماده.در.سطح.
کشور.تدوين.شود.بسياري.از.مسائل.صنعت.ساختمان.حل.مي.شود.

.وي.در.ادامه.اظهارات.خود.تصريح.کرد:.در.اين.مس��ير.انبوه.س��ازان.طرف.مقابل.

قانون.نظام.مهندس��ي.و.کنترل.ساختمان.هس��تند.و.آن.افرادي.که.بايد.اين.قانون.را.

به.س��مت.اجرا.هدايت.کنند.مديران.اجرايي.هستند.که.متاسفانه.اجرا.را.نزديک.به.دو.
دهه.به.تعويق.انداخته.اند..

دبير.انجمن.انبوه.س��ازان.مس��کن.استان.اصفهان.مس��ئوليت.پذيري.سازندگان.را.

منوط.به.در.نظر.گرفتن.پارامترهاي.تشخيص.صالحيت.آنها.عنوان.کرد.و.گفت:.انبوه.

س��ازان.به.عنوان.توليدکنندگان.انبوه.مسکن.در.سطح.کشور.رتبه.بندي.و.صالحيت.
سازندگان.را.جدي.مي.گيرند.و.به.آن.معتقد.هستند.
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بانك ها سود وام را كم مي كنند؟
س��رانجام.شوراي.پول.و.اعتبار.هشتم.ارديبهشت.نرخ.سود.سپرده.هاي.بانکي.و.تسهيالت.را.
کم.کرد،.به.اميد.رونق.در.کسب.و.کار..يک.هفته.بعد.هم.سياست.گذاران.پولي.سقف.وام.جعاله.
مسکن،.خودرو.و.خريد.کاال.را.افزايش.دادند.و.به.انتظار.عملکرد.بانک.ها.نشستند..بانکداران.اما.
شرط.اجراي.اين.مصوبه.را.بازپرداخت.بدهي.هاي.بخش.دولتي.به.شبکه.بانکي،.سامان.دادن.به.
فعاليت.موسس��ات.اعتباري.فاقد.مجوز،.افزايش.سرمايه.بانک.ها.اعالم.کردند..حاال.جدي.ترين.
سوال.اين.است.که.آيا.بانک.ها.حاضر.مي.شوند.وام.با.نرخ.20.و.24.درصد.به.فعاالن.اقتصادي.
بدهند.و.آيا.فعاالن.اقتصادي.نرخ.س��ود.تعيين.ش��ده.را.مطلوب.براي.رونق.کس��ب.و.کارشان.
مي.دانند؟.جزييات.دو.مصوبه.مهم.شوراي.پول.و.اعتبار.که.به.بانک.ها.ابالغ.شده.را.بخوانيد.

ماده.1-.سقف.نرخ.سود.علي.الحساب.سپرده.هاي.بانکي.متناسب.با.طول.دوره.سپرده.گذاري.
)با.حداکثر.سررسيد.يک.سال(.معادل.20.درصد.تعيين.مي.گردد.

تبصره.1.-.بانک.ها.و.موسسات.اعتباري.موظفند.نرخ.سود.قطعي.سپرده.هاي.خود.را.در.قالب.

عقود.اسالمي.و.بر.اساس.سودآوري،.در.پايان.دوره.پس.از.حسابرسي.عمليات.مالي.آنها،.پس.
از.تاييد.بانک.مرکزي.و.تصويب.مجمع،.تسويه.نمايند.

تبصره.2-.ش��رايط.انتش��ار.اوراق.گواهي.س��پرده.عام.و.خاص.)ميزان.انتش��ار،.نرخ.س��ود.
علي.الحساب،.سررسيد.و......(.در.اختيار.بانک.مرکزي.خواهد.بود.

ماده.2-.حداکثر.نرخ.سود.تسهيالت.عقود.غيرمشارکتي.بانک.ها.و.موسسات.اعتباري.معادل.
21.0.درصد.تعيين.مي..گردد.

تبصره.1-.نرخ.س��ود.تس��هيالت.خريد.مس��کن.از.محل.اوراق.حق.تقدم.تس��هيالت.بانک.

مسکن.)عقد.فروش.اقساطي(.معادل.16.0درصد.خواهد.بود..نرخ.سود.تسهيالت.خريد.مسکن.
از.محل.صندوق.پس.انداز.مسکن.بانک.مسکن.نيز.معادل.14.0.درصد.تعيين.مي.شود.

تبصره.2-.نرخ.سود.تسهيالت.مسکن.مهر.درخصوص.قراردادهاي.جديد.براي.دوره.احداث.

در.قالب.عقود.اسالمي.معادل.11.0.درصد.و.براي.فروش.اقساطي.پس.از.احداث،.معادل.12.0.
درصد.تعيين.مي.شود.

تبصره.3-.نرخ.سود.مورد.عمل.شرکت.هاي.ليزينگ.معادل.21.0.درصد.تعيين.مي.شود..

دريافت.هرگونه.وجه.اضافي.از.س��وي.ش��رکت.هاي.مزبور.براي.اعطاي.تس��هيالت.
ممنوع.مي.باشد.

ماده.3-.س��قف.نرخ.س��ود.مورد.انتظار.عقود.مش��ارکتي.هنگام.عقد.قرارداد.بين.بانک.ها.و.

موسسات.اعتباري.و.مشتري.معادل.24.0.درصد.تعيين.مي.شود..اين.نرخ.متناسب.با.تحوالت.

و.ش��رايط.اقتصادي.کش��ور.هر.سه.ماه.يک.بار.توسط.ش��وراي.پول.و.اعتبار.مورد.بازبيني.قرار.

خواهد.گرفت..بانک.مرکزي.از.طريق.اعطاي.خطوط.اعتباري.به.بانک.ها.و.س��پرده.گذاري.در.

بازار.بين.بانکي.در.نرخ.هايي.متناسب.با.سقف.تعيين.شده،.در.جهت.کاهش.تنگنا.هاي.اعتباري.
بازار.پول.و.ايجاد.تعادل.در.نرخ.سود،.اقدام.خواهد.نمود.

تبصره.1-.اعطاي.تس��هيالت.در.چارچوب.عقود.مشارکتي.با.نرخ.سود.باالتر.از.سقف.تعيين.

ش��ده،.منوط.به.ارايه.طرح.توجيهي.الزم.توس��ط.بانک.ها.و.مؤسس��ات.اعتباري.و.تاييد.آن.از.
سوي.بانک.مرکزي.خواهد.بود.

تبصره.2-.مقرر.ش��د.بانک.مرکزي.به.ميزان.اضافه.برداش��ت.ناش��ي.از.تسهيالت.تکليفي.

بانک.ها.و.مؤسسات.اعتباري.)در.مقطع.پايان.سال.1393(.را.براي.يک.مرتبه.به.خط.اعتباري.

تبديل.نمايد..نرخ.س��ود.اعتبار.مذکور.معادل.متوس��ط.نرخ.س��ود.تس��هيالت.تکليفي.ياد.شده.
خواهد.بود.

ماده.4-.نسبت.سپرده.قانوني.براي.انواع.سپرده.ها.در.بانک.هاي.تجاري.و.موسسات.اعتباري.

)دولتي.و.غيردولتي(.به.طور.يکسان.و.معادل.13.0.درصد.تعيين.مي.شود..نسبت.سپرده.قانوني.

س��پرده.هاي.بانک.هاي.تخصصي.و.ش��عب.بانک.ها.و.موسسات.اعتباري.در.مناطق.آزاد.معادل.

10.0.درصد.تعيين.مي.ش��ود..نسبت.سپرده.قانوني.صندوق.پس.انداز.بانک.مسکن.بدون.تغيير.

خواهد.بود..منابع.آزاد.شده.از.محل.تعديل.سپرده.قانوني،.ابتدا.صرف.تسويه.بدهي.بانک.ها.به.
بانک.مرکزي.خواهد.شد.

تبصره.1-.نس��بت.س��پرده.قانوني.سپرده.هاي.قرض.الحس��نه.پس.انداز.بانک.ها.و.موسسات.
اعتباري.معادل.10.0.درصد.تعيين.مي..شود.

تبصره.2-.مجوز.اعطايي.به.بانک.ها.مبني.بر.نگهداري.تا.سقف.2.0.واحد.درصد.سپرده.هاي.
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قانوني.خود.نزد.بانک.مرکزي.)مرتبط.با.منابع.س��پرده.اي(.ب��ه.صورت.موجودي.نقد.)موضوع.
بخشنامه.شماره.مب/2412.مورخ.1387/6/28.بانک.مرکزي(.به.قوت.خود.باقي.خواهد.بود.
م��اده.5-.نرخ.س��ود.علي.الحس��اب.اوراق.مش��ارکت.ش��رکت.هاي.دولت��ي.و.غيردولتي.و.
ش��هرداري.ها.متناسب.با.سود.انتظاري.حاصل.از.طرح.هاي.موضوع.سرمايه.گذاري.و.در.مقاطع.
س��ه.ماهه.پرداخت.مي.گردد..حداکثر.نرخ.س��ود.علي.الحس��اب.اين.اوراق.معادل.21.0.درصد.
تعيين.مي.ش��ود..الزم.است.س��ود.قطعي.حاصله.پس.از.دوره.مشارکت.وفق.مقررات.موجود.به.

دارنده.اوراق.پرداخت.شود..
تبصره.-.بازخريد.قبل.از.سررس��يد.اين.اوراق.توس��ط.بانک.ها.امکان.پذير.نمي.باش��د،.ليکن.

معامله.دست.دوم.اوراق.مذکور.در.بانک.ها.و.بورس.اوراق.بهادار.مجاز.مي.باشد.
ماده.6-.س��قف.قابل.انتش��ار.اوراق.مش��ارکت.و.صکوک.)موضوع.بانک.ها،.شهرداري.ها.و.
ش��رکت.هاي.دولتي(.داراي.مجوز.بانک.مرکزي.در.س��ال.1394.به.مي��زان.100.هزار.ميليارد.
ريال.خواهد.بود..س��قف.انتشار.اوراق.مشارکت.موضوع.تبصره.ذيل.ماده.4.قانون.نحوه.انتشار.
اوراق.مش��ارکت.براي.اوراق.منتشره.با.مجوز.س��ازمان.بورس.اوراق.بهادار،.در.سال.1394.به.

ميزان.50.هزار.ميليارد.ريال.تعيين..مي.گردد.
ماده.7-.به.بانک.مرکزي.اجازه.داده.مي.ش��ود.در.سال.1394.و.به.منظور.اجراي.سياستهاي.
پولي.تا.س��قف.100.هزار.ميليارد.ريال،.اوراق.مش��ارکت.منتش��ر.نمايد..ش��رايط.انتشار.اوراق.
مش��ارکت.بانک.مرکزي.از.قبيل.نرخ.س��ود.علي.الحس��اب،.سررس��يد،.جريمه.بازخريد.قبل.از.

سررسيد.و.ساير.شرايط.مربوطه.از.سوي.رئيس.کل.بانک.مرکزي.تعيين.مي.گردد.
ماده.8-.نرخ.س��ود.صکوک.منتش��ره.با.مجوز.بانک.مرکزي،.متناس��ب.با.ارزش.دارايي.پايه.
صکوک.و.سررسيد.اوراق.از.سوي.بانک.مرکزي.تعيين.مي.گردد..بازخريد.و.معامله.دست.دوم.

اين.اوراق.تابع.شرايط.تبصره..ذيل.ماده.4.خواهد.بود.
تبصره.-.نرخ.س��ود.صکوک.منتشره.در.بازار.پول.که.با.مجوز.سازمان.بورس.اوراق.بهادار.
صادر.مي.ش��ود.و.داراي.ضمانت.موسس��ات.اعتباري.مي.باش��د،.با.هماهنگي.بانک.مرکزي.

تعيين.مي.گردد.
ماده.9.-.بانک.مرکزي.مکلف.است.نسبت.به.محاسبه.ريسک.بانک.ها.و.موسسات.اعتباري.

و.رتبه.بندي.آن.ها.و.اعالم.آن.به.جامعه.به.روش.مناسب.اقدام.نمايد.
ماده.10-.مديران.بانک.ها.و.موسس��ات.اعتباري.که.نرخ.مصوب.ش��وراي.پول.و.اعتبار.در.
تجهيز.و.تخصيص.منابع.را.رعايت.ننمايند،.متخلف.محس��وب.ش��ده.و.ضمن.اطالع.رساني.به.

عموم،.به.هيأت.انتظامي.بانک.ها.معرفي.خواهند.شد.
ماده.11-.ش��وراي.پول.و.اعتبار.به.دولت.پيش��نهاد.مي.نمايد.تا.نس��بت.به.افزايش.سرمايه.
بانک.هاي.دولتي.و.برنامه.ريزي.براي.تسويه.بدهي.خود.به.بانک.مرکزي.اقدام.عاجل.نمايد.

مصوبه افزایش وام هاي خرد و متوسط
به.گزارش.روابط.عمومی.بانک.مرکزی،.شورای.پول.و.اعتبار.پيشنهادهای.ارائه.شده.توسط.

بخش.اعتباری.بانک.مرکزی.را.به.شرح.زير.مورد.تصويب.قرار.داد:
ال��ف(.خري��د.کاالها.و.خدمات.ضروری.از.قبيل.کاالهای.مصرفی.بادوام.نو.و.دس��ت.اول.از.
محل.توليدات.داخلی.و.هزينه.تحصيل،.وديعه.مسکن.و.ساير.نيازهای.ضروری.مشابه،.حداکثر.

تا.مبلغ.80.ميليون.ريال
ب(.تسهيالت.جعاله.تعميرمسکن.حداکثر.تا.مبلغ.100.ميليون.ريال

ج(.تس��هيالت.خريد.خودروی.سواری.)توليد.داخل(.معادل.60درصد.بهای.خودرو.و.حداکثر.
به.ميزان.150.ميليون.ريال

د(.تسهيالت.کارت.اعتباری.بر.پايه.عقد.مرابحه.،.حداکثر.تا.مبلغ.50.ميليون.ريال
ح(.تس��هيالت.خريد.خودرو.بابت.جايگزينی.خودروهای.فرس��وده.ش��خصی.از.محل.توليد.
داخل��ی.معادل.80.درصد.بهای.خودرو.و.حداکثر.به.مبلغ.200.ميليون.ريال.ضمنا.ش��ورا.مقرر.
کرد.شيوه.نامه.اعطای.تسهيالت.خودرو.و.کاالهای.مصرفی.بادوام.و.نحوه.مصرف.آن.توسط.
بانک.مرکزی.جمهوری.اس��المی.ايران.با.همکاری.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.تهيه.و.به.

بانک.ها.ابالغ.شود.

پنجره.ايرانيان:.پس.از.تصويب.س��قف.تسهيالت.مسکن.در.جلسه.شورای.پول.و.اعتبار.
مسئوالن.بانک.مرکزی.به.تشريح.شرايط.دريافت.اين.وام.پرداختند.

در.جلسه.شورای.پول.و.اعتبار.که.با.دستور.تعيين.سقف.تسهيالت.مسکن.تشکيل.شد،.

پرداخت.تسهيالت.مسکن.40.و.60.و.80.ميليون.تومانی.توسط.بانک.ها.مصوب.شد..به.

گزارش.خبرآنالين،.در.اين.جلس��ه.مصوب.شد.متقاضيان.وام.مسکن.که.تابحال.خانه.ای.

به.نام.خود.نداش��تند.می.توانند.با.س��پرده.گذاری.در.بانک.مسکن.و.طی.دوره.انتظار.يک.

س��اله.از.وام.80.ميليون.تومانی.اس��تفاده.کنند..اما.با.فرض.اينکه.در.اين.دوره.يک.س��اله.

سود.20.درصد.به.سپرده.های.متقاضيان.خانه.اولی.تعلق.گيرد.بايد.ديد.پس.از.اتمام.اين.

يک.س��ال.قيمت.مس��کن.چند.درصد.افزايش.داش��ته.و.آيا.با.80.ميليون.تومان.می.توان.

ملک.مسکونی.را.که.قبل.از.سپرده.گذاری.مد.نظر.داشت.خريداری.کرد.يا.خير؟.از.طرف.

ديگر.اثرات.روانی.پرداخت.تسهيالت.مسکن.بر.بازار.مسکن.را.نمی.توان.در.اين.افزايش.
قيمت.ناديده.گرفت.

.معاون.وزير.راه.و.شهرس��ازی.در.گفتگو.با.ايلنا.از.عدم.افزايش.قيمت.مس��کن.در.طی.

دوره.يکساله.انتظار.دريافت.تسهيالت.گفته.و.اظهار.داشته.است:.».ممکن.است.در.طول.

يک.سال.سپرده.گذاری.متقاضيان.قيمت.مسکن.افزايش.يابد.بنابراين.به.متقاضيان.توصيه.

می.کنيم.همزمان.با.افتتاح.حس��اب.و.سپرده.گذاری.برای.دريافت.وام.نسبت.به.پيش.خريد.

مس��کن.اقدام.کنند.که.خوشبختانه.قانون.پيش.خريد.مسکن.هم.چندی.پيش.به.تصويب.

رسيد..سالمی.با.تاکيد.بر.اينکه.افزايش.وام.خريد.نمی.تواند.به.تنهايی.عامل.افزايش.قيمت.

مس��کن.ش��ود.افزود:.اين.وام.های.80.ميليون.تومانی.و.60.ميليون.تومانی.به.تنهايی.به.

افزايش.قيمت.دامن.نمی.زند.اما.در.زمان.رونق.مسکن.افزايش.قيمت.سرعت.بااليی.دارد.

و.در.اين.صورت.وام.80.ميليون.تومانی.اثربخشی.خود.را.از.دست.می.دهد.«از.سوی.ديگر.

مع��اون.اقتص��ادی.بانک.مرکزی.،.پيمان.قربانی.در.خصوص.مي��زان.وديعه.اين.وام.گفته.

است:.»خانه.اولی.ها.برای.دريافت.تسهيالت.40،.60.و.80.ميليون.تومانی.خريد.مسکن.

بايد.س��پرده.گذاری.20،.30.و.40ميليون.تومانی.انجام.دهند.«.پيمان.قربانی،.با.تش��ريح.

مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار.برای.افزايش.سقف.وام.خريد.مسکن،.افزود:.»تسهيالت.80.

ميليون.تومانی.پس.از.طی.دو.دوره.سپرده.گذاری.شش.ماهه.و.بعد.از.يک.سال.پرداخت.
خواهد.شد.«

به.گفته.وی،.اين.تس��هيالت.در.قالب.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.يکم.)خانه.

اولی.ها(.و.از.محل.س��پرده.گذاری.واجدين.شرايط.با.حداقل.دوره.انتظار.يکسال.و.با.سود.

14.درصد.جهت.خريد.مس��کن.پرداخت.می.شود..معاون.اقتصادی.بانک.مرکزی.با.اشاره.

به.رفع.منع.بانک.های.تجاری.در.ارايه.تس��هيالت.مس��کن.براساس.مصوبه.شورای.پول.

و.اعتبار،.اظهار.داش��ت:.»بانک.های.تجاری.از.س��ال.87.تاکنون.از.ارايه.تسهيالت.خريد.

و.س��اخت.مسکن.منع.ش��ده.بودند.اما.اين.ممنوعيت.با.مصوبه.ش��ورای.پول.واعتبار.رفع.

ش��د.«.قربانی.گفت:.»متقاضيان.بر.اين.اساس.می.توانند.با.مراجعه.به.بانک.های.تجاری.

تقاضای.خود.را.برای.دريافت.اين.تس��هيالت.ارايه.دهند.«.وی.در.ادامه.با.بيان.آنکه.نرخ.

سود.تس��هيالت.مسکن.در.بانک.های.تجاری.براساس.نرخ.عقود.مبادله.ای.و.21.درصد.

اس��ت،.گفت:.نرخ.سود.تسهيالت.س��اخت.نيز.بر.اساس.عقود.مشارکتی.24.درصد.خواهد.

ب��ود..معاون.اقتصادی.بانک.مرکزی.متذکر.ش��د:.»دريافت.تس��هيالت.خريد.مس��کن.از.

بانک.های.تجاری.نياز.به.س��پرده.گذاری.ندارد.و.بانک.های.تجاری.می.توانند.براس��اس.

مقدورات.و.منابع.و.مصارف.خود.اين.تس��هيالت.را.ارايه.کنند.تمام.جزييات.و.توضيحات.

الزم.در.خصوص.اين.تس��هيالت.و.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.بزودی.توسط.مديريت.
اعتبارات.بانک.مرکزی.ارايه.خواهد.شد.«

شرط اصلی دریافت وام مسكن چیست؟



92
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

داد
خر

..
�م
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

200

ش
زار

گـ

روایت معاون وزیر از وام، آینده بازار و ليزینگ مسکن
معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.به.آخرين.خبرها.و.تصميمات.
درباره.افزايش.وام..مسکن.اشاره.کرد.و.گفت:.تسهيالت.مورد.نظر.تا.سقف.های.40،.
60.و.80.ميليون.تومانی.و.با.توجه.به.شرايط.و.جمعيت.شهرها.تدوين.شده.است..
حام��د.مظاهري��ان.در.گفتگو.با.پايگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.پاس��خ.
به.پرسش��ی.درباره.آخرين.وضعيت.وام.مس��کن.80.ميليون.تومان��ی.و.برنامه.های.
حمايتی.دولت.از.مسکن.در.سال.جاری.گفت:.با.توجه.به.ضرورت.و.اهميت.افزايش.
س��قف.تس��هيالت.خريد.مس��کن.به.منظور.بهبود.تمکن.مال��ی.خانوارها.در.تامين.
مس��کن.و.برقراری.نظام.مالی.پس.انداز.محور.در.اين.حوزه،.تبادل.نظر.کارشناس��ی.
در.خصوص.تاسيس.صندوق.های.پس.انداز.مسکن.و.افزايش.سقف.تسهيالت.خريد.
بين.کارشناس��ان.بانک.مرکزی،.بانک.مس��کن.و.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.صورت.

پذيرفته.و.طرح.اوليه.صندوق.پس.انداز.مسکن.به.بحث.گذاشته.شده.است.
وی.با.اعالم.موافقت.مش��روط.دو.بانک.مرکزی.و.مسکن.برای.تامين.منابع.مالی.
اظه��ار.کرد:.با.توجه.به.حجم.قابل.مالحظه.منابع.مورد.نياز.جهت.تامين.منابع.اوليه.
صندوق.پس.انداز.و.نيز.تامين.منابع.يارانه.ای.و.لزوم.تعبيه.روش.مناسب.تامين.مالی.
جه��ت.جبران.اين.منابع،.اجرای.اين.طرح.ب��ه.تاخير.افتاده.که.با.رفع.موانع.موجود،.
افزايش.سقف.تسهيالت.خريد.مسکن.امکانپذير.خواهد.شد..به.گفته.معاون.وزير.راه.
و.شهرس��ازی،.تس��هيالت.مورد.نظر.تا.سقف.های.40،.60.و.80.ميليون.تومانی.و.با.
توجه.به.ش��رايط.و.جمعيت.شهرها.تدوين.شده.است..وی.افزود:.دولت.بر.تاسيس.و.
راه.اندازی.صندوق.های.پس.انداز.و.وام.مسکن.اهتمام.و.تاکيد.داشته.و.به.دنبال.رفع.

موانع.اجرايی.و.مالی.به.منظور.راه.اندازی.اين.صندوق.هاست.

مظاهريان.در.پاس��خ.به.پرسش.ديگری.در.خصوص.پيش.بينی..رونق.بازار.مسکن.

در.س��ال.94.گفت:.بررس��ی.اين.بازار.نشان.می.دهد.که.با.وجود.ثبات.قيمت.در.اين.

ب��ازار.طی.س��ال.93،.تعداد.معامالت.از.وضعيت.مناس��بی.برخوردار.ب��وده.و.انتظار.

می.رود.با.به.کف.رس��يدن.قيمت.مس��کن.در.ماه.های.پيش.رو.در.سال.جاری.تعداد.

معامالت.مس��کن.قابل.قبول.باش��د..هر.چن��د.ادامه.انتظارها.جه��ت.تعيين.نتيجه.

مذاکرات.هسته.ای.ممکن.است.تا.حدودی.تعداد.معامالت.را.کاهش.دهد..همچنين.

بخشی.از.افت.بازار.مسکن.در.روزهای.ابتدايی.سال.به.دليل.وجود.تعطيالت.رسمی.

و.غيررس��می.بوده.و.انتظار.می.رود.به.تدريج.بازار.مس��کن.به.حالت.طبيعی.خود.باز.
گردد..

معاون.مسکن.و.ساختمان.وزير.راه.و.شهرسازی.در.خصوص.پيش.بينی.از.وضعيت.

مسکن.پس.از.مذاکرات.لوزان.اظهار.کرد:.مسکن.از.جمله.کاالهای.غيرقابل.مبادله.

در.مراودات.تجاری.بين.المللی.اس��ت.و.از.طرف.ديگر.با.توجه.به.خودکفايی.کش��ور.

در.توليد.بخش.قابل.توجهی.از.مصالح.س��اختمانی.در.توليد.مس��کن.نياز.به.واردات.
مصالح.ساختمانی.نيست.

وی.ب��ا.بيان.اينکه.بخش.مس��کن.ايران.به.صورت.مس��تقيم.تح��ت.تاثير.روابط.

بين.المللی.و.به.خصوص.توافق.هس��ته.ای.قرار.نمی.گي��رد.ادامه.داد:.در.زمان.وضع.

تحريم.ه��ای.اقتص��ادی.عليه.ايران،.بخش.مس��کن.تاثيرات.مس��تقيم.اندکی.را.از.

محدوديت.ه��ای.ايجاد.ش��ده.برای.اي��ران.پذيرفت..با.توجه.ب��ه.تاثيرپذيری.بخش.

مس��کن.از.متغيره��ای.اقتص��اد.کالن.و.خرد.به.خصوص.ن��رخ.ارز،.تورم.عمومی.و.

نقدينگی،.رش��د.اقتصادی.و.قدرت.خريد.خان��وار.همچنين.وضعيت.بازارهای.رقيب.
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بخش.مس��کن،.هرگون��ه.تغيير.در.مراودات.بين.المللی.ناش��ی.از.توافق.هس��ته.ای،.

می.توان��د.از.طريق.متغيرهای.مذکور.بر.بخش.مس��کن.در.کوتاه.مدت.و.بلند.مدت.
تاثيرگذار.باشد.

مع��اون.وزير.راه.و.شهرس��ازی.از.ت��داوم.ثبات.قيمت.در.بازار.به.يک.ش��رط.خبر.

داد.و.گف��ت:.پس.از.رفع.تحريم.ها.در.کوتاه.م��دت.)دوره.زمانی.چندماهه(.به.دليل.

احتم��ال.کاهش.نرخ.ارز،.کاهش.نرخ.تورم.)به.خصوص.ت��ورم.انتظاری(.همچنين.

امکان.جذب.نقدينگی.های.مازاد.جامعه.توس��ط.بخش.توليد.و.بازار.س��رمايه.و.عدم.

افزايش.قابل.توجه.قدرت.خريد.خانوارها،.پيش.بينی.می.ش��ود.بازار.مس��کن.با.تداوم.
ثبات.قيمت.مواجه.شود.

به.گفته.معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی،.در.ميان.مدت.و.بلند.

مدت.نيز.به.دليل.افزايش.قدرت.خريد.خانوار.)ناشی.از.تقويت.با.وقفه.توليد.داخلی(.

و.احتمال.سوق.نقدينگی.از.بازار.سرمايه.به.بازار.مسکن.با.يک.وقفه.زمانی.)پس.از.

سوددهی.اوليه.بازار.بورس(.همچنين.با.توجه.به.رکود.فعلی.حاکم.بر.ساخت.و.ساز.و.

کاهش.شديد.پروانه.های.ساختمانی.در.سال.گذشته،.اين.احتمال.وجود.دارد.که.بازار.

مسکن.پس.از.يک.دوره.زمانی.با.افزايش.تقاضا.و.به.دنبال.آن.افزايش.ماليم.قيمت.

مواجه.شود..معاون.امور.مسکن.و.ساختمان.از.مجوز.بانک.مرکزی.به.شرکت.های.

ليزينگ.مس��کن.برای.ورود.به.بازار.خبر.داد.و.گفت:.بانک.مرکزی.برای.چگونگی.

فعاليت.ش��رکت.های.ليزينگ.کننده.مسکن.تصميم.گيری.کرده.است.و.اميدواريم.

به.زودی.اجرايی.ش��ود..حامد.مظاهريان.در.گفت.وگو.با.ايلنا.در.پاسخ.به.اين.سوال.

که.س��ود.اقساط.در.خريد.ليزينگی.چند.درصد.در.نظر.گرفته.شده.است،..اظهار.کرد:.

اعالم.جزييات.تصميم.بانک.مرکزی.درباره.فعاليت.ليزينگی.ها.به.دليل.تعيين.نرخ.

س��ود.بانکی.به.تاخير.افتاد..به.هر.حال.ليزينگ.اساس��ا.تسهيالت.گران.قيمت.است.

و.برای.اقش��ار.متوس��ط.رو.به.باال.است.و.نرخ.سود.طبق.دستورالعمل.ابالغيه.بانک.

مرکزی.خواهد.بود..وی.ادامه.داد:..با.توجه.به.اينکه.براس��اس.تصميم.ش��ورای.پول.

و.اعتبار.س��ود.بانکی.دو.درصد.کاهش.پيدا.کرد.بنابراين.هم.ش��رکت.های.ليزينگ.

تثبيت.ش��ده.فکر.کنند.و.هم.بانک.مرکزی،.اما.برای.تعيين.نرخ.س��ود،.بايد.منتظر.
ابالغ.نهايی.باشيم.

.معاون.وزير.راه.و.شهرسازی.در.پاسخ.به.اين.سوال.که.کاهش.سود.سپرده.های.

بانکی.چه.تاثيری.بر.بازار.مس��کن.خواهد.گذاش��ت،..تاکيد.ک��رد:.طبق.آخرين.آمار.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.قميت.خريد.و.فروش.در.بازار.مس��کن.در.فروردين.94.در.

مقايس��ه.با.فروردين.93.چيزی.حدود.3.6.درصد.افزايش.داش��ت.که.البته.اجاره.بها.
هم.از.ان.تاثير.می.پذيرد.

وی.با.بيان.اينکه.واقعيت.اين.است.که.اين.نگرانی.را.داشتيم.که.تاثيرات.کاهش.

نرخ.س��ود.بانکی.بر.روی.قيمت.مسکن.چگونه.خواهد.بود،.ادامه.داد:.مطالعات.نشان.

می.دهد.اين.کاهش.نرخ.س��ود.بانکی.در.دو.بخش.می.تواند.بازار.مس��کن.را.تحت.

تاثير.خود.قرار.دهد..اول.اينکه.با.کاهش.نرخ.س��ود.س��پرده.ها.س��رمايه.از.بانک.ها.

خارج.شود.و.منجر.به.سفته.بازی.شود.که.بعيد.می.دانيم.اين.احتمال.دو.درصد.تاثير.

قابل.توجهی.را.بر.بازار.بگذارد.اما.جنبه.ديگر.اين.کاهش.س��ود.بانکی.اين.است.که..

تصميم.اخذ.ش��ده.می.تواند.باعث.ش��ود.تا.پول.های.انباشته.شده.وارد.چرخه.توليد.

مس��کن.شود..معاون.امور.مس��کن.و.س��اختمان.افزود:.با.توجه.به.اينکه.اين.تغيير.

ب��ه.تازگی.رخ.داده.بايد.منتظ��ر.واکنش.بازار.بدانيم..مظاهري��ان.تاکيد.کرد:.انتقال.

سرمايه.های.انباشته.در.بانک.ها.به.توليد.مسکن.را.نبايد.تهديد.بدانيم.و.بازار.مسکن.

به.سرمايه.گذاری.نياز.دارد.و.يکی.از.راه.های.سرمايه.گذاری.در.اين.بازار.اين.است.
که.بتوان.سپرده.های.بانکی.را.به.چرخه.توليد.بازگردانيم.

 احتکار را با مالیات کنترل می کنیم 
وی.در.پاس��خ.به.اين.س��وال.که.دولت.چه.راهکاری.برای.موضوع.احتکار.مسکن.
دارد،..گفت:.بحث.احتکار.را.بايد.از.طريق.سيستم.ماليات.کنترل.کرد.و.در.تمام.دنيا.
هم.موضوع.احتکار.را.از.طريق.سيستم.ماليات.کنترل.می.کنند.تا.بدانند.تسهيالتی.

اخذ.ش��ده.به.همان.قصد.و.منظور.بوده.و.به.خواس��ت.خودش.رس��يده.است.يا.خير..

معاون.امور.مس��کن.و.ساختمان.با.بيان.اينکه.اگر.سيستم.مالياتی.درست.عمل.کند.

اين.نگرانی.کاهش.پيدا.می.کند،.اظهار.کرد:.به.نظر.می.رسد.که.سازندگان.در.يک.

س��ال.گذشته.از.حداکثر.اين.فرصت.اس��تفاده.کرده.اند.و.کمتر.وارد.خريد.و.فروش.

ش��دند.البته.با.آرامشی.که.امس��ال.برای.بازار.قيمتی.مسکن.پيش.بينی.می.کنيم.،..

خانه.های.انباش��ته.ش��ده.به.مرور.وارد.بازار.شده.است.و.ش��اهد.افزايش.معامالت.

بوده.ايم..مظاهريان.در.پاس��خ.به.اين.س��وال.که.آماری.از.مميزان.احکتار.مس��کن.

وجود.دارد،.گفت:.در..ش��هر.تهران.در.سال.90.چيزی.حدود.300.هزار.واحد.مسکن.

احتکار.شده.بود.که.برآورد.ما.اين.بود.که.در.سال.گذشته.اين.رقم.به.240.هزار.واحد.
کاهش.پيدا.کرد.و.به.همين.شکل.هم.روند.کاهشی.دارد.

وی.تاکيد.کرد:.خوش��بختانه.شاهد.افزايش.معامالت.در.بازار.مسکن.هستيم.حين.

اينکه.حباب.قيمتی.مس��کن.هم.تخليه.ش��ده.اس��ت..معاون.وزير.راه.و.شهرسازی.

همچنين.در.پاس��خ.به.اين.س��وال.که.آيا.ماليات.بر.اجاره.خانه.های.باالی.75.متر.

امس��ال.به.اجرا.می.رس��د،..گفت:..مش��کلی.که.در.بحث.ماليات.بر.اجاره.خانه.های.

باالی.75.متر.وجود.دارد.موضوع.شناس��ايی.اين.واحدها.اس��ت.و.قبل.از.اجرا.بايد.
امکان.شناسايی.اين.واحدها.وجود.داشته.باشد....

لیزینگ مسکن راه مي افتد؟
کارش��ناس.ارشد.اقتصاد.مس��کن.وزارت.راه.و.شهرسازی.گفت:.اگرچه.تسهيالت.
ليزينگی.مسکن.بيشتر.به.اقشار.با.درآمد.باال.برای.خانه.دار.شدن.کمک.می.کند.ولی.
همين.ميزان.کم.هم.می.تواند.يکی.از.راه.های.خروج.بازار.مسکن.از.رکود.باشد..علی.
قائدی.در.خصوص.خدمات.ليزينگ.مس��کن.گفت:.بسته.خروج.از.رکود.با.همکاری.
وزارت.های.راه.و.شهرس��ازی.و.امور.اقتصادی.و.دارايی.در.حال.طراحی.است.که.در.
ماده.14.اين.آيين.نامه،.اس��تفاده.از.خدمات.ليزينگ.مسکن.برای.خروج.بازار.مسکن.
از.رکود.پيش.بينی.شده.است..کارشناس.ارشد.اقتصاد.مسکن.معاونت.امور.مسکن.و.
ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.بيان.اينکه.ليزينگ.مسکن.معموال.برای.خانه.دار.
ش��دن.گروه.های.با.درآمد.باال.می.تواند.کارس��از.باش��د،.ادامه.داد:.با.اين.حال.همين.
که.عده.ای.وارد.بازار.خريد.و.فروش.مس��کن.شوند،.می.تواند.به.خروج.از.رکود.فعلی.

اين.بخش.کمک.کند.
وی.ضمانت.خروج.از.رکود.صنايع.مرتبط.با.بخش.مس��کن.)مانند.توليد.سيمان.و.
س��اير.مصالح.س��اختمانی(.را.در.گروی.خروج.بازار.مسکن.از.رکود.دانست.و.گفت:.
اگرچه.درصد.سود.خريد.ليزينگی.مسکن.از.سود.تسهيالت.بانکی.چند.درصد.باالتر.
اس��ت.اما.جذابيت.های.ليزينگ.ش��امل.پوشش.بيشتر.قيمت.مس��کن.تا.50.درصد.
قيمت.واحد.مس��کونی،.اقساط.بلندمدت.تر.نس��بت.به.وام.های.بانکی.و.حذف.برخی.

محدوديت.های.نظام.بانکی.در.بخش.شرکت.های.ليزينگی.است.
اين.تحليلگر.بازار.مس��کن.با.بيان.اينکه.شرکت.های.ليزينگی.فعلی.که.مجوزهای.
الزم.از.بانک.مرکزی.را.اخذ.کرده.اند.توانايی.فعاليت.در.بخش.ليزينگ.مسکن.را.هم.
دارند.به.پايگاه.خبری.گفت:.شرکت.های.ليزينگی.به.عنوان.حلقه.واسطه.توليدکننده.
و.انبوه.س��از.مسکن.از.يک.سو.و.خريدار.و.مصرف.کننده.از.سويی.ديگر.عمل.کرده.
و.می.توانند.به.صورت.خريد.نقدی.واحد.مس��کونی.از.س��ازنده.و.فروش.اقساطی.به.
خريدار.يا.به.صورت.خريد.اقساطی.از.سازنده.و.فروش.اقساطی.به.خريدار،.واحدهای.

مسکونی.را.در.اختيار.مردم.بگذارند.
وی.درب��اره.مي��زان.توانايی.ش��رکت.های.ليزينگی.در.پرداخت.تس��هيالت.خريد.
مس��کن.و.تع��داد.وام.های.پرداختی.گف��ت:.از.آنجايی.که.هيچ.تجرب��ه.ای.در.زمينه.
ليزينگ.مسکن.وجود.ندارد،.نمی.توان.بررسی.کرد.که.شرکت.های.فعلی.تا.چه.ميزان.
می.توانند.وام.خريد.مس��کن.به.مشتريان.خود.بدهند.اما.از.آنجايی.که.خريد.مسکن.
از.خريد.خودرو.به.سرمايه.گذاری.بيشتری.نياز.دارد.طبعا.شرکت.های.ليزينگی.فعلی.
می.توانند.وام.های.خريد.مس��کن.کمتری.نس��بت.به.تعداد.وام.های.خريد.خودرو.به.

. مشتريان.پرداخت.کنند.
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راهنمای كاربردی توليد و نصب پنجره های یو.پی.وی.سی

ره:
شـا

ا

اشـاره: آموزش حلقه گمشـده صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران اسـت؛ چه اینکه بنابر باور فعاالن صنعت، ضعف آموزش و به روز نبودن 
مهارت ها باعث شده در فرایند تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي مشکالتي به وجود آید که باعث ضربه دیدن کل صنعت شود. تولید 
و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي ایران براي حرکت همگاني به سمت تولید باکیفیت و استاندارد نیازمند یادگیري است و به همین سبب 
در این شماره از نشریه پنجره ایرانیان، بخش ویژه اي با عنوان »آموزش پنجره« گشوده ایم و محتواي پیش روي شما برگرفته از جزوه آموزشي 
تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سـي اسـت که توسـط مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازي تهیه 
شـده و روي وب سـایت رسمي انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سـي ایران قرار گرفته است. به یقین تبادل نظر و طرح دیدگاه ها و 
مشارکت شرکت ها و کارشناسان در این زمینه بسیار ضروري است تا بتوان شاهد رفع مشکالت تولید و نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي 
ایران باشـیم. با کسـب اجازه از مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن و انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران در این شماره 
بخش نخسـت این جزوه آموزشـي تقدیم مي گردد با این امید که شـرکت ها و فعاالن صنعت هم با نقد و نظر خویش به ارتقاي سطح آموزشي 

صنعت کمك کنند. – تحریریه نشریه پنجره ایرانیان

مجریان : دکتر بهروز کاری – مهندس مهدیه آبروش
همکاران: مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر محمد تقی رضایی حریری،

 مهندس فرهنگ کوشا
مشاور: دکتر محمد جواد ثقفی

چرا راهنمای نصب در و پنجره یو.پی.وی.سی؟
در.چهار.دهه.اخير،.با.توجه.به.روش��ن.ش��دن.اهميت.صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی.در.
س��اختمان،.اقدامات.همه.جانبه.ای.برای.بهبود.ويژگی.های.جدارهای.نورگذر.و.انطباق.هر.
چ��ه.بهتر.آنها.ب��ا.انتظارات.متعدد.مطرح،.خصوصًا.از.بعد.عملک��رد.حرارتی،.صورت.گرفته.
است..دستيابی.به.حدود.کيفيت.تعيين.شده.در.مقررات.و.ضوابط،.با.مطرح.شدن.فراورده.ها.
و.فناوری.های.نوين.محقق.ش��ده.است..روشن.است.که.با.ارتقاء.کيفيت.محصوالت.توليد.
ش��ده،.اهميت.طراح��ی.و.اجرای.عناصر.نورگ��ذر.نيز.دارای.اهميت.بيش��تری.خواهد.بود..
وکوتاه��ی.در.ه��ر.يک.از.اين.مراحل.می.تواند.کارايی.در.نظر.گرفته.ش��ده.برای.عناصر.را.

کاماًل.تحت.الشعاع.قرار.دهد..

راهنم��ای.حاضر.با.هدف.ارائه.راه.حل.های.اجرايی.ب��رای.رفع.ابهامات.مطرح.در.زمينه.

نصب.پنجره.های.از.جنس.يو.پی.وی.س��ی.تهيه.ش��ده.است..اميد.است.در.آينده،.با.تدوين.

آيين.کار.الزم.در.زمينه.طراحی.اين.عناصر،.يکس��ان.س��ازی.های.الزم.در.خصوص.اصول.

و.روش��ن.های.محاس��به.و.طراحی.اين.عناصر.نيز.صورت.گيرد..بديهی.است.تا.زمانی.که.

آيين.کار.طراحی.تهيه.نش��ده.و.مالک.عمل.قرار.نگرفته.باشد،.مسئوليت.طراحی.بر.عهده.

شرکت.های.مشاور.طراح.خواهد.بود،.و.بايد.مطابق.يکی.از.آيين.نامه.های.معتبر.بين.اللمللی.

مورد.تاييد.کارفرما.انجام.شود..از.طرف.ديگر،.با.توجه.به.نوين.بودن.پروفيل.ها.و.يراق.آالت.

مورد.استفاده.در.اين.نوع.پنجره.ها،.الزم.است.در.آينده.دستورالعملی.نيز.در.خصوص.کنترل.
و.نگهداری.از.اين.نوع.پنجره.ها،.در.طول.دوره.بهره.برداری.از.ساختمان.تدوين.شود.

منبع:.سايت.انجمن.کارفرمايی.توليدکنندگان.در.و.پنجره.يو.پی.وی.سی.– بخش.نخست
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پنجره های یو پی وی وسی؛ انتخاب اول 
در.بين.عناصر.س��اختمانی،.پنجره.ها.از.اهميت.خاصی.برخوردارند،.زيرا.عملکردها.و.

انتظارات.متعددی.در.مورد.آن.ها.مطرح.است،.که.مهمترين.آنها.عبارتند.از:
-.ايجاد.امکان.رويت.و.ارتباط.با.محيط.خارج

-.ايجاد.امکان.بهره.گيری.از.نور.طبيعی
-.محافظت.فضاهای.داخل.ساختمان.از.محيط.خارج

-.هوابندی،.آب.بنديی،.مقاومت.در.برابر.باد
-.تامين.ايمنی.و.امنيت

-.تامين.شرايط.آسايش.ساکنين.)حرارتی،.صوتی.و....(
-.مقاومت.در.برابر.نيروهای.اعمال.شده.در.حين.بهره.برداری

-.دوام.و.حفظ.کارآيی
بديهی.اس��ت.با.توجه.ب��ه.عملکردهای.متعدد.مورد.انتظ��ار،.طراحی،.توليد.و.نصب.
پنجره.ه��ا.نيز.حائز.اهميت.ويژه.ای.می.باش��د..اصول.و.ضواب��ط.الزم.االجرا.در.زمينه.
طراحی.در.مقررات.و.آيين.نامه.ها.ارائه.ش��ده.است..ويژگی.های.حداقل.اين.عناصر.نيز.

در.استانداردها.مطرح.گرديده.است.
پنجره.های.ساخته.شده.با.پروفيل.های.يو.پی.وی.سی.نسل.نسبتًا.جديدی.از.پنجره.ها.
هستند.و.در.سال.های.اخير،.کاربرد.آن.با.رشد.چشمگيری.همراه.بوده.است..نقاط.قوت.
اصلی.اين.نوع.پنجره.ها،.هوابندی.و.آب.بنديی.مناس��ب،کاهش.پل.های.حرارتی،.بهبود.
صدابن��دی.و.همچنين.ني��از.حداقل.به.اقدامات.نگهداری.در.ط��ول.دوره.بهره.برداری.
است..ولی.کاربرد.اين.نوع.پنجره.با.مشکالتی.نيز.همراه.است..که.مهمترين.آنها.خطر.
هوازدگی.)در.صورتی.که.مقاومت.الزم.را.در.برابر.عوامل.جوی.نداشته.باشد(،.مقاومت.
مکانيکی.اندک.در.گوشه.ها،.و.ضريب.انبساط.حرارتی.زياد.)در.مقايسه.با.پروفيل.های.
فلزی(.آن.است..عالوه.بر.اين،.در.زمان.نصب.اين.نوع.پنجره.ها.بايد.مالحظات.خاصی.
در.نظر.گرفته.ش��ود..تا.عملکرد.در.نظر.گرفته.ش��ده.را.داش��ته.باشد..و.در.طول.دوره.

بهره.برداری.دچار.آسيب.ديدگی.و.خرابی.نشود.
آنچه.به.عنوان.يک.خاًل.جدی.تلقی.می.ش��ود،.عدم.وجود.آيين.کاری.اس��ت.که.در.
آن.اصول.و.روش.های.نصب.پنجره.س��اخته.ش��ده.با.پروفيل.های.يو.پی.وی.س��ی،.و.
دس��تور.العملی.که.در.آن.ضوابط.مطرح.در.خصوص.نگهداری.از.پنجره.در.طول.دوره.
بهره.برداری.تشريح.شده.باشد..اين.مجموعه.با.هدف.تعيين.اصول.و.روش.های.نصب،.

و.همچنين.رفع.بعضی.ابهامات.موجود.در.اين.زمينه.تهيه.شده.است.
فصل اول: تعاریف، انتظارات و تعهدات

1-1 تعاریف و اصطالحات
تعاري��ف.و.اصطالح��ات.مربوط.به.پنجره.ها.در.اس��تاندارد.ملی.اي��ران.تحت.عنوان.
»درها.و.پنجره.ها.– واژه.نامه«.به.شماره.11418.آمده.است..در.اينجا،.تنها.تعاريف.و.
اصطالحاتی.ذکر.ش��ده.است.که.مخصوص.پروفيل.های.يو.پی.وی.سی.يا.روش.های.

نصب.پنجره.هستند.
پیش قاب:.قابی.که.در.مرحله.س��فت.کاری.در.داخل.گش��ودگی.پيش.بينی.شده.
برای.پنجره.کار.گذاش��ته.می.ش��ود،.تا.عمليات.نصب.پنجره.با.سهولت.بيشتری.انجام.
گيرد..در.اکثر.موارد،.پيش.قاب.در.نظر.گرفته.ش��ده.فوالدی.اس��ت،.و.در.معدودی.از.

موارد،.از.مقاطع.چوبی.يا.پی.وی.سی.نيز.استفاده.می.شود.
تقویت کننده پروفیل:.پروفيل.فوالدی.گالوانيزه.يا.پليمر.)نظير.پلی.آميد.مسلح.
ب��ه.الياف.شيش��ه(.با.مقطع.قوطی.ي��ا.ناودانی.که.در.داخل.يک��ی.از.حفره.های.ميانی.
پروفيل.کار.گذاش��ته.می.ش��ود..در.مواردی.نيز،.مقاطعی.پليمری.نيز.در.گوشه.ها،.برای.

تقويت.جوش.يا.پروفيل.ها.در.نظر.گرفته.می.شود.
تکانه حرارتی: تغيرات.ناگهانی.دما.بر.روی.سطوح.خارجی.عناصر.تشکيل.دهنده.
پوسته.خارجی.ساختمان،.که.در.اثر.تابش.شديد.آفتاب.و.يا.بارندگی.صورت.می.گيرد.
دریچه )سیستم( تهویه )ورود هوا(:.دريچه.ای.که.برای.تهويه.و.ورود.هوای.
تازه.در.ديوارهای.پوس��ته.خارجی.کار.گذاشته.می.شود..در.برخی.موارد،.برای.سهولت.

عمليات.اجرا،.برای.پروفيل.زيرين.پنجره.از.مقاطع.خاصی.اس��تفاده.می.شود.که.حاوی.
دريچه.های.ورود.هوای.تازه.هستند.

رول پالک:.قطعه.ای.پالستيکی.که.در.داخل.جدار.کار.گذاشته.می.شود.تا.درگيری.

پيچ.با.سفت.کاری.ساختمان.را.تامين.کند..رول.پالک.ها،.بسته.به.نوع.جدار.و.نيروهای.
اعمال.شده،.دارای.ابعاد.و.اشکال.مختلفی.هستند.

رول.بلت:.قطعه.ای.با.اجزای.فلزی.و.دارای.يک.پيچ.سفت.کننده،.که.در.داخل.جدار.

کار.گذاشته.می.شود.و.در.زمان.سفت.کردن.پيچ،.در.داخل.جدار.باز.می.شود.و.درگيری.
خود.با.جدار.راتامين.می.کند.

سـازنده پنجره و شیشـه:.ش��رکت.های.توليد.کننده.پنجره.و.شيش��ه،.مطابق.

مش��خصات.تعيين.شده.توسط.طراح،.الزم.به.توضيح.است.که.معمواًل.هماهنگی.های.

الزم.برای.توليد.شيش��ه.های.چند.جداره.مورد.اس��تفاده.در.پنجره.های.يو.پی.وی.سی،.

توس��ط.شرکت.س��ازنده.پنجره،.مطابق.مشخصات.تعيين.شده.توس��ط.طراح،.و.با.در.

نظر.گرفتن.مش��خصات.ابعادی.پروفيل.های.مورد.استفاده.برای.ساخت.پنجره.صورت.
می.گيرد.

طراح:.ش��رکت.مشاور.يا.ش��خص.حقيقی.که.مسئوليت.طراحی.پنجره.های.پروژه،.

و.تعيي��ن.مش��خصات.فنی.حداقل.الزم.را.عهده.دار.می.ش��ود..در.بعض��ی.از.پروژه.ها،.

مس��ئوليت.طراحی،.توس��ط.طراح،.و.باهماهنگی.با.کارفرما،.به.س��ازنده.پنجره.محول.
می.شود.

گروه.نصب:.گروهی.که.مس��ئوليت.نصب.پنجره.ها.و.شيشه.های.توليد.شده.بر.روی.

گش��ودگی.در.نظر.گرفته.ش��ده.در.جدارهای.ساختمان.را.عهده.دار.می.شود..در.بعضی.

پروژه.ها،.برای.س��اده.سازی.هماهنگی.های.در.مراحل.اجرا،.مسئوليت.نصب.پنجره.ها،.

با.موافقت.کارفرمای.پروژ،.به.س��ازنده.پنجره.و.يا.ش��رکتی.معرفی.ش��ده.و.مورد.تاييد.
سازنده.پنجره.محول.می.شود.

گشودگی:.قسمت.خالی.در.سفت.کاری.که.برای.کار.گذاشتن.در.يا.پنجره.در.نظر.
گرفته.می.شود.

التـن )یا فاصله گذار یا شـیم(: قطعه.ای.که.برای.تنظي��م.و.تثبيت.موقعيت.

پنجره.در.گش��ودگی،.بين.اين.دو،.در.قس��مت.فوقانی،.تحتانی.و.کناره.ها.کار.گذاشته.
می.شود..معمواًل.اين.قطعات.چوبی.يا.پالستيکی.هستند.

1-2 انتظارات عملکردی
پنجره.ها.يکی.از.عناصر.اصلی.در.ساختمان.ها.به.شمار.می.روند..عملکرد.اين.عناصر.
از.حساس��يت.خاصی.برخوردار.اس��ت،.زيرا.بايد.جوابگوی.انتظارات.متعددی.باشد..در.
اصل،.دليل.اصلی.کاربرد.پنجره.ها.تامين.امکان.بهره.گيری.از.نور.طبيعی.و.مش��اهده.
محيط.بيرون.س��اختمان.و.تهويه.طبيعی.س��اختمان.در.بعضی.اوقات.س��ال.است..به.
همين.منظور،.الزم.است.از.طرفی.بخش.هايی.از.پنجره.با.شيشه.های.شفاف.يا.نورگذر.
پوش��يده.ش��ود،.و.از.طرف.ديگر،.بازش��وهايی.در.پنجره.ها.پيش.بينی.شود.تا.ارتباط.با.
محيط.خارج.در.صورت.نياز.تامين.ش��ود..وجود.سيستم.های.بازشو.و.شيشه.در.ساختار.
پنجره.ها.باعث.می.ش��ود.مشکالتی.برای.جوابگويی.به.ديگر.انتظارات.مطرح.به.وجود.
آيد..مهمترين.تبعات.آن،.بروز.مش��کالت.هوابندی.وآب.بنديی،.افزايش.ضريب.انتقال.
حرارت.و.کاهش.مشخصات.صوتی.اين.بخش.از.پوسته.خارجی.ساختمان.است..عالوه.
بر.اين.موارد،.در.بعضی.شرايط،.پنجره.ها.از.ديد.ايمنی.نيز.می.توانند.يک.نقطعه.ضعف.

عمده.تلقی.شوند.
خوشبختانه،.امروزه.فناوری.های.متعددی.مطرح.شده،.و.برای.تمامی.نقاط.ضعفی.که.
شرح.داده.شد،.راه.حل.های.مناسبی.ارائه.شده.است..در.اينجا،.توضيحات.مختصری.در.

زمينه.های.مختلف.مرتبط.با.پنجره.های.نوين.و.خصوصيات.کلی.آنها.داده.می.شود.
تامي��ن.انتظارات.و.حف��ظ.آنها.در.دوره.بهره.برداری،.هم.به.مش��خصات.فنی.پنجره.
بس��تگی.دارد،.و.هم.به.ش��رايط.نصب،.اگر.چه.در.اين.دستورالعمل،.ارائه.اصول.نصب.
پنجره.ها.مد.نظر.اس��ت،.ام��ا.چنانچه.در.انتخاب.يا.طراح��ی.پنجره.دقت.الزم.مبذول.
نشود،.عملکرد.ان.در.دوره.بهره.برداری.می.تواند.دچار.اختالل.شود..لذا.در.اين.قسمت،.
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به.مشخصات.کلی.و.انتظارات.عملکردی.مطرح.در.مورد.پنجره.اشاره.خواهد.شد.
1-2-1 تأمین ایمنی در برابر آتش

انتظارات.مربوط.به.پنجره.ها.از.ديد.ايمنی.متعدد.هستند..معمواًل.پنجره.ها.نمی.توانند.

ب��ه.مدت.طوالنی.در.برابر.حرارت.ناش��ی.از.حريق.دوام.بياورند،.و.در.هر.صورت.الزم.

اس��ت.تمهيداتی.در.نظر.گرفته.ش��ود.که.اتش.از.طريق.پنجره.ه.به.س��اختمان.ها.به.

س��اختمان.ها.يا.طبقات.ديگر.منتقل.نش��ود.و.همچنين.اين.اجزا.در.گس��ترش.حريق.

مشارکت.نکنند..تأمين.اين.انتظارات.هم.به.مشخصات.فنی.پنجره.بستگی.دارد،.و.هم.

ب��ه.جزييات.نصب.پنجره.به.ديوار..مهمترين.اصولی.ک��ه.در.رابطه.با.تأمين.ايمنی.در.
برابر.آتش.بايد.در.زمان.نصب.در.نظر.گرفته.شود.به.شرح.زير.است:

-.حصول.اطمينان.از.عدم.نفوذ.هوا.و.اتش،.از.درزهای.بين.پنجره.و.ديوار
-.حصول.اطمينان.از.مقاومت.کافی.اتصاالت.در.زمان.وقوع.حريق،.با.در.نظر.گرفتن.

نيروها.و.تنش.های.بهره.برداری.و.گرمای.توليد.شده.در.زمان.حريق
1-2-2 تأمین شرایط بهداشت ساکنین و بهره برداران

يک��ی.از.انتظ��ارات.اصلی.مطرح.در.مورد.پنجره.ها،.لزوم.تأمين.ش��رايط.بهداش��ت.

س��اکنين.و.بهره.برداران.اس��ت..با.توج��ه.به.اين.نکته.که.درزبن��دی.پنجره.های.نوين.

در.حدی.اس��ت.که.نش��ت.هوای.ناخواس��ته.را.به.حداقل.می.رس��اند،.الزم.است.پيش.

بينی.ه��ای.الزم.برای.تعبيه.دريچه.های.ورودی.هوای.تازه.در.بخش��ی.از.پروفيل.های.

تش��کيل.دهنده.قاب.پنجره،.يا.ديوار،.يا.ديگر.جداره��ای.خارجی،.با.هماهنگی.کامل.

با.سيس��تم.تهويه.و.تأمين.ايمنی.در.برابر.آتش،.صورت.گرفته.باش��د..بديهی.است.در.

صورت��ی.که.گروه.طراح،.توليد.کننده.و.گروه.نصب.توجه.الزم.را.به.اين.موضوع.مهم.

معط��وف.نکنند،.خطرهای.جدی.س��المتی.و.جان.س��اکنين.و.بهره.ب��رداران.را.تهديد.

خواهد.کرد،.و.هريک.از.گروهای.فوق.در.تبعات.و.مشکالت.ايجاد.شده.به.سهم.خود.
مسئول.خواهند.بود.

1-2-3 مقاومت در برابر بارهای اعمال شده
1-2-3-1 بارهای داخلی

پنجره.های.س��اخته.شده.با.شيش��ه.های.دوجداره.و.يا.يراق.آالت.پيچيده.در.بسياری.

از.موارد.س��نگين.تر.از.پنجره.های.قديمی.هس��تند..در.نتيجه،.الزم.است.در.طراحی.و.

اج��رای.آنها،.مالحظ��ات.الزم.برای.تأمين.مقاومت.کافی.در.برابر.بارهای.وارد.ش��ده.

در.نظر.گرفته.ش��ود..بديهی.است.تغيير.ش��کل.پنجره.تحت.بارهای.وارد.شده.تبعات.
متعددی،.از.جمله.به.هم.خوردن.آب.بنديی.و.هوابندی.را.به.دنبال.دارد.

مهمترين.بارهای.داخلی.اعمال.شده.از.عوامل.زير.سرچشمه.می.گيرند:
-دما.و.رطوبت.داخل

-.صدا.)در.موارد.خاص(
بديهی.اس��ت.که.در.چنين.ش��رايطی،.بايد.مالحظات.الزم.در.نظر.گرفته.ش��ود،.تا.
جزئيات.نصب.و.اتصاالت.در.نظر.گرفته.شده.متناسب.با.بارهای.اعمال.شده.باشد.

1-2-3-2 بارهای خارجی
بارهای.خارجی.نظير.بار.جانبی.ناش��ی.از.ب��اد،.باران،.تغيرات.دما،.و.زلزله.بايد.حتمًا.
در.طراحی.و.اجرای.پنجره.ها.در.نظر.گرفته.ش��وند..بديهی.است.عدم.طراحی.اصولی،.

می.تواند.به.تغيير.شکل.های.بيش.از.حد.مجاز.و.يا.حتی.تخريب.پنجره.بيانجامد.
بار باد: پنجره.ها.بايد.مقاومت.کافی.در.برابر.نيروهای.ناشی.از.باد.را.داشته.باشند..
در.پنجره.های.پی.وی.س��ی.نيز،.برای.جبران.ضعف.س��اختاری.پروفيل.ها،.در.مقاطع،.
پروفيل.های.فلزی.تقويتی.کار.گذاشته.می.شود..در.بسياری.از.موارد،.شکل.پروفيل.يا.
پروفيل.های.تقويتی.و.ضخامت.آن.بستگی.به.ابعاد.پنجره.دارد..در.نتيجه،.الزم.است.
در.زمان.س��فارش.پنجره.از.حس��ن.انتخاب.مشخصات.پروفيل.تقويتی.بر.حسب.ابعاد.

پنجره.و.بارهای.وارد.شده.بر.آن.اطمينان.حاصل.نمود.
در.تمام��ی.موارد،.پنجره.بايد.به.گونه.ای.طراحی.و.اجرا.ش��ود.ک��ه.در.تمامی.نقاط.آن،.
بيش��ترين.تغيير.شکل.در.اثر.باد.از1/300.بيش��ترين.بعد.پنجره.و.8.ميلی.متر.کمتر.باشد.

)شکل.1(.

.بديهی.اس��ت.که.تأمين.اين.انتظارات،.با.طراحی.مناسب.پنجره،.و.با.در.نظر.گرفتن.

جزييات.نصب.و.اتصاالت.متناس��ب.با.بارهای.اعمال.ش��ده.صورت.می.گيرد..به.عبارت.

ديگ��ر،.ن��وع.و.تعداد.اتصاالت.بايد.با.هماهنگی.کامل.با.ابع��اد.پنجره،.تعداد.و.موقعيت.

بازش��وها،.پروفيل.ها.و.يراق.آالت.به.کار.رفته،.و.بارهای.مکانيکی.اعمال.ش��ده.در.اثر.

باد.باش��د..نکته.ديگری.که.از.اين.نقطه.نظر.حائز.اهميت.اس��ت،.مش��خصات.لوالها.و.

سيس��تم.های.باز.و.بس��ت،.نحوه.نصب.آنها.به.قس��مت.های.ثابت.و.متحرک.پنجره،.و.
همچنين.مشخصات.سيستم.باز.و.بست.پنجره.است.

بارهای اعمال شـده در دوره بهره برداری:.در.طول.دوره.بهره.برداری،.زمان.

باز.کردن.يا.بس��تن.يک.پنجره،.نيروهايی.به.پنجره.ها.اعمال.می.ش��ود..بخش��ی.از.اين.

نيروه��ا.در.جه��ت.افقی.و.برخی.ديگ��ر.در.جهت.قائم.به.پنجره.وارد.می.ش��ود،.که.در.

حالت.ه��ای.مختلف،.تنش.های.متفاوت.به.بخش.های.مختلف.پنجره.را.به.همراه.دارد..

بايد.اطمينان.حاصل.کرد.که.تداوم.يا.تکرار.اعمال.اين.نيروها.باعث.خرابی.يا.زير.سوال.
رفتن.مشخصات.هوابندی.و.يا.آب.بنديی.پنجره.ها.نمی.شود.

از.طرف.ديگر،.در.برخی.موارد،.پنجره.ها.بايد.به.قدری.مقاوم.باش��ند.که.انتظارات.در.

خص��وص.ايمنی.و.محافظت.پنجره.در.برابر.س��رقت.را.تأمين.نمايند..در.موارد.خاص،.
انتظار.مقاومت.در.برابر.بارهای.ناشی.از.انفجار.نيز.می.تواند.مطرح.باشد.

بارهـای مربوط به انبسـاط و انقباض های حرارتی ناشـی از تغییرات 
دمـا:.در.پنجره.های.پليمری،.تفاوت.چش��مگيری.بين.ضرايب.انبس��اط.حرارتی.بدنه.
پليم��ری،.تقوي��ت.کننده.ها.و.يراق.آالت.فلزی.و.مصالح.تش��کيل.دهنده.س��فت.کاری.
س��اختمان.وجود.دارد..اين.امر.باعث.می.شود.با.تغييرات.دما،.تغيير.ابعاد.اجزای.مختلف.
يکس��ان.نباش��د،.و.به.تبع.آن،.تنش.های.موضعی.به.بخش.هايی.از.پنجره.اعمال.شود..
اين.نيروها.و.تنش.ها.می.تواند.باعث.تابندگی.يا.حتی.تخريب.پنجره.نيز.بشود..در.نتيجه،.
الزم.است.تمهيدات.الزم.در.نظر.گرفته.شود.تا.اثرات.تغيير.شکل.های.ناشی.از.نوسانات.

دما.به.حداقل.کاهش.يابد.
1-2-3-3 انتقال نیروها به ساختمان

پيچ.ه��ا.و.رول.پالگ.ه��ا،.رول.بلت.ها.اس��فنج.های.پلی.يورتان.يا.ديگر.اس��فنج.های.

درزبندی.برای.تضمين.انتقال.بارهای.پنجره.به.ساختمان.کافی.نيستند..در.نتيجه،.الزم.

اس��ت.برای.انتقال.بارهای.مرده.و.زنده.پنجره.به.ساختمان،.قطعات.اتکايی.مناسب.در.

نظر.گرفته.ش��ود..بديهی.است.اين.قطعات.بايد.مطابق.دستورالعمل.طراحی،.به.نحوی.
اصولی.انتخاب.و.جانمايی.شوند.

شکل.1.محدوديت.های.تعيين.شده.در.خصوص.تغيير.شکل.پنجره.در.اثر.باد
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1-2-4 محدود کردن میزان انتقال حرارت
جدارهای.ش��فاف.بايد.به.گونه.ای.طراحی.ش��وند.که.امکان.کنترل.ميزان.ورود.نور.و.
انرژی.خورش��يدی.را.در.ماه.های.مختلف.س��ال.تأمين.نماين��د،.و.در.عين.حال،.ميزان.
انتق��ال.حرارت.و.صدابندی.تأمين.ش��ده.توس��ط.اين.جدارها.باي��د.منطبق.با.ضوابط.و.

مقررات.الزم.االجرا.در.اين.زمينه.باشد.
ضري��ب.انتق��ال.حرارت.مهمتري��ن.مقدار.فيزيکی.ب��رای.ارزيابی.عملک��رد.حرارتی.
پنجره.های.نوين.است..کاهش.ضريب.انتقال.حرارت،.برای.بهينه.سازی.مصرف.انرژی،.
به.دو.روش.عملی.می.شود..راه.اول.استفاده.از.مواردی.با.ضريب.هدايت.حرارت.اندک.

)چوب،.پی.وی.سی.و.ديگر.موارد.پليمری(.است.
راه.ديگ��ر.اين.اس��ت.که.در.صورت.اس��تفاده.از.مواردی.مانن��د.آلومينيوم.که.ضريب.
حرارتی.بااليی.دارد،.پروفيل.به.صورت.دو.تکه.س��اخته.ش��ود.و.اتصال.دو.قس��مت.به.

يکديگر.توسط.يک.قطعه.پالستيکی.با.ضريب.هدايت.حرارت.اندک.انجام.شود.
در.پنجره.های.ساخته.شده.با.پروفيل.های.يو.پی.وی.سی،.برای.سبک.سازی.پروفيل.
حفره.هايی.در.پروفيل.در.نظر.گرفته.می.ش��ود..افزايش.تعداد.رديف.های.حفره.در.جهت.
عم��ود.بر.جهت.جريان.حرارت.کاهش.ضريب.انتقال.حرارت.را.به.همراه.دارد..آنچه.در.
حالت.عادی.در.نظر.گرفته.می.شود،.پروفيل.های.با.سه.رديف.حفره.است،.که.در.عمل،.
تنها.دو.رديف.حفره.اثربخش��ی.الزم.را.در.جهت.کاه��ش.انتقال.حرارت.دارند،.زيرا.در.
حفره.ميانی،.تقويت.کننده.فوالدی.کار.گذاش��ته.می.ش��ود.که.اثر.اليه.هوا.را.)در.زمينه.
انتق��ال.حرارت(.از.بين.می.برد..در.مواردی.که.کاهش.بيش��تری.ضريب.انتقال.حرارت.
قاب.مدنظر.اس��ت،.به.جای.س��ه.رديف،.از.پروفيل.های.با.5.رديف.يا.بيش��تر.اس��تفاده.

می.شود)شکل.2(.

تأمي��ن.انتظارات.تعيين.ش��ده.در.زمينه.بهينه.س��ازی.مصرف.ان��رژی.زمانی.محقق.

می.شود.که.تعيين.مشخصات.فنی.شيشه.های.چند.جداره،.پروفيل.ها،.تقويت.کننده.ها.و.

يراق.آالت،.به.نحوی.اصولی.و.مستدل.توسط.گروه.طراح.صورت.گرفته.باشد،.و.نصب.

نيز.مطابق.روش.های.مناس��ب.انجام.گيرد،.ت��ا.باعث.افزايش.انتقال.حرارت.پروفيل،.يا.
کاهش.مشخصات.درزبندی.پنجره.نشود.

1-2-5 به حداقل رسانیدن پل های حرارتی با دیوار
بخ��ش.اعظم.پل.های.حرارتی.پنجره.در.داخل.پروفيل.های.تش��کيل.دهنده.پنجره.و.
شيشه.چند.جداره.ايجاد.می.شود،.و.دليل.آن.استفاده.از.مواردی.است.که.ضريب.هدايت.

حرارت.بااليی.دارند..
عالوه.بر.اين،.در.صورتی.که.توجه.الزم.به.جزييات.اجرايی.عايق.کاری.حرارتی.ديوار.
و.نصب.پنجره.معطوف.نشود،.پل.های.حرارتی.قابل.توجهی.در.محل.اتصال.پنجره.به.
ديوار.ايجاد.می.شود،.که.در.برخی.موارد،.مزايا.و.قابليت.های.کاربرد.پروفيل.های.پليمری.
را.کامال.کم.رنگ.می.کند،.برای.نمونه،.اس��تفاده.از.پيش.قاب.های.فوالدی.برای.نصب.

پنجره.های.يوپی.وی.سی.با.توجه.به.ضريب.هدايت.حرارت.بسيار.باالی.فوالد،.باعث.

ايجاد.پل.حرارتی.و.کاهش.چشمگير.اثربخشی.پروفيل.پی.وی.سی.می.شود)شکل.3(..

در.نتيجه،.الزم.است.برای.بهبود.عملکرد.حرارتی.پنجره.های.نوين،.يکی.از.راه.حل.های.
زير.در.دستور.کار.قرار.گيرد:

-.از.پيش.قاب.های.چوبی.استفاده.شود)شکل.4(.
-.پيش.قاب.حذف.شود.و.پنجره.مستقيمًا.به.سفت.کاری.ديوار.متصل.شود:

-.عاي��ق.حرارتی.روی.پيش.قاب.را.کاماًل.پوش��ش.دهد.و.به.خوبی.به.پروفيل.قاب.
پنجره.بچسبد.

در.ص��ورت.به.کارگي��ری.راه.حل.دوم،.برای.به.حداقل.رس��انيدن.پل.حرارتی،.الزم.

اس��ت.فاصله.بين.پنجره.و.ديوار.به.صورت.سراس��ری.يا.موضع��ی.با.عايق.حرارتی.پر.
شود.)شکل.5(.

در.نتيجه،.برای.تأمين.بيش��ترين.ميزان.اثربخشی.عايق.حرارتی.ديوار.و.پنجره.نوين،.

الزم.است.بسته.به.محل.قرارگيری.پنجره،.جزييات.اجرايی.الزم.در.نظر.گرفته.شود،.تا.
پل.های.حرارتی.ناشی.از.روش.نصب.به.حداقل.ممکن.کاهش.يابد.

شکل.2.پروفيل.های.همدمايی.و.هم.شاری.در.يک.نمونه.پنجره.يو.پی.وی.سی.با.5.رديف.حفره

شکل.3.نمونه.اجرای.ناصحيح.پنجره.)بدون.کاهش.پل.حرارتی(

1:.پروفيل.يو.پی.وی.سی.همراه.با.تقويت.کننده.پروفيل
2.:.نازک.کاری.داخل.)گچ.يا.سنگ(
3:.زير.پنجره.با.مصالح.بنايی.يا.بتنی

4:.مصالح.بنايی.زيرسازی.گشودگی.يا.پيش.قاب.فلزی

1:.پروفيل.يو.پی.وی.س��ی.همراه.با.تقويت.کننده.
پروفيل

2:.نازک.کاری.داخل.)گچ.يا.سنگ(
3:.زير.پنجره.با.مصالح.بنايی.يا.بتنی

4:.پيش.قاب.چوبی.يا.پليمری.)پی.وی.سی،....(

1:.پروفيل.يو.پی.وی.سی.همراه.با.تقويت.کننده.پروفيل
2:.نازک.کاری.داخل.)گچ.يا.سنگ(
3:.زير.پنجره.با.مصالح.بنايی.يا.بتنی

4:.پيش.قاب.چوبی.يا.پليمری.)پی.وی.سی،....(

شکل.4.نمونه.اجرای.صحيح.پنجره.)با.پيش.قاب.چوبی(

شکل.5.نمونه.های.اجرای.صحيح.پنجره.برای.به.حداقل.رسانيدن.پل.های.حرارتی
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در.غير.اين.صورت،.عالوه.بر.تشکيل.پل.حرارتی،.در.مناطق.سردسير،.مشکل.ميعان.
بر.روی.سطح.داخلی.ديوار،.در.پيرامون.پنجره.نيز.بروز.خواهد.کرد.

در.صورتی.که.اقداماتی.در.اين.راس��تا.انجام.شده.باشد،.برای.حصول.اطمينان.از.رفع.

اين.مش��کل،.می.توان.با.انجام.شبيه.سازی.انتقال.حرارت.در.ديوار.و.پنجره،.و.بادر.نظر.

گرفتن.فرضيات.جدول.1.برای.دماهای.فضای.خارج.و.داخل.س��اختمان،.خارج.نشدن.
پروفيل.همدمايی.10.از.ديوار.و.پنجره.را.کنترل.نمود.

1-2-6 هوابندی و آب بندیی
پنجره.بايد.قادر.باش��د.در.شرايط.اختالف.فشارهای.مثبت.يا.منفی.که.از.سرعت.ها.
و.جهت.های.مختلف.باد.ناش��ی.می.شود.ميزان.نش��ت.قابل.قبولی.داشته.باشد..برای.
آب.بندي��ی.نيز.انتظارات.مش��ابهی.وجود.دارد..پنجره.بايد.بتواند.در.ش��رايط.همزمانی.
باران.و.باد.ش��ديد.در.برابر.نفوذ.آب.مقاومت.کند..بديهی.است.برای.اين.که.پنجره.از.

اين.دو.بعد.عملکرد.خوبی.داشته.باشد،.اهداف.زير.بايد.تأمين.شود:
-داش��تن.درزبندهاي��ی.با.انعط��اف.پذيری.باال،.ب��رای.حصول.اطمين��ان،.معمواًل.
هوابندی.توسط.چند.اليه.درزبند.صورت.می.گيرد،.تا.در.صورتی.که.يکی.از.درزبندها.
به.دليلی.به.خوبی.عمل.نکند،.درزبندهای.ديگر.از.افزايش.بی.رويه.ميزان.نش��ت.هوا.

جلوگيری.نمايند.
-.چفت.ش��دن.قس��مت.بازشو.در.چند.نقطه.برای.جلوگيری.از.تغيير.شکل.بی.رويه.

آن.در.اثر.اختالف.فشار.و.يا.دما.بين.دو.طرف.پنجره
-.طراحی.مجاری.تخليه.آب.به.گونه.ای.که.آب.در.اثر.اختالف.فش��ار.هوا.به.طرف.

داخل.هدايت.نشود.
1-2-7 صدابندی

بس��ته.به.محل.قرارگيری.س��اختمان.و.وضعيت.نمای.آن،.ميزان.افت.صوتی.که.از.

پنجره.انتظار.می.رود.متفاوت.است..بهبود.عملکرد.صوتی.جدارهای.خارجی.ساختمان.

با.استفاده.از.پنجره.هايی.با.مشخصات.صوتی.برتر.و.با.در.نظر.گرفتن.روش.های.نصب.
مناسب.با.درزبندی.بسيار.خوب.صورت.می.گيرد.

1-2-8 حفظ کارآیی در طول دوره بهره برداری
در.بخش.های.قبلی،.مقاومت.در.برابر.نيروهای.وارد.شده.مطرح.گرديد..اعمال.اين.
نيروه��ا.يا.به.دليل.قابل.توجه.بودن.آنها.و.يا.به.دليل.تعدد.دفعات.اعمال.آن.می.تواند.
منجر.به.خارج.شدن.از.تنظيم،.خراب.شدن.سيستم.های.باز.و.بست،.و.حتی.شکستن.

قسمتی.از.پنجره.شود.
در.نتيجه،.عالوه.بر.لزوم.حصول.اطمينان.از.عملکرد.مناس��ب.پنجره.در.برابر.انواع.
مختلف.نيروها.و.گشتاورهای.وارد.شده.به.قسمت.های.مختلف.آن،.از.دوام.پنجره.در.

پنجره.در.برابر.باز.و.بسته.شدن.های.متوالی.نيز.بايد.اطمينان.حاصل.کرد.
معمواًل.پنجره.ها.از.يک.طرف).فضای.داخل(.در.معرض.شرايط.دما.و.رطوبت.تقريبًا.
ثابت.هس��نتد..ولی.در.طرف.خارج.پنجره،.هيچ.گونه.ثباتی.در.ش��رايط.دما.و.رطوبت.
وجود.ندارد..در.نتيجه،.س��طح.خارجی.پنجره.در.طول.س��ال.و.در.ساعت.های.مختلف.
شبانه.روز.تغييرات.قابل.توجهی.دارد،.که.در.صورت.عايق.بودن.پروفيل،.اين.تغييرات.
دما.دوچندان.می.ش��ود..همزمان.با.تغييرات.دما.و.رطوبت،.تابش.آفتاب.باعث.می.شود.
س��طوح.پروفيل.ها.همواره.در.معرض.اش��عه.فرابنفش.باش��د..اين.عوامل.از.چند.نظر.

می.توانند.مشکل.ساز.باشند:
-.در.صورتی.که.تمهيدات.و.فرموالسيون.الزم.برای.پروفيل.پليمری.مورد.استفاده.

در.نظر.گرفته.نش��ده.باشد،.تابش.نور.فرابنفش.می.تواند.باعث.تغيير.رنگ.و.ترد.شدن.
پروفيل.باشد..چرخه.های.آب.و.هوايی.نيز.می.تواند.اين.فرايند.را.سرعت.بخشند.

-.تغييرات.ش��ديد.دمای.روزانه.در.طول.س��ال.باعث.ايج��اد.تنش.هايی.در.پروفيل.

می.ش��ود.که.منجر.به.اعوجاج.و.تابيده.ش��دن.پروفيل.می.شود..اين.امر.باعث.می.شود.

از.طرف��ی.تنش.های.موضعی.اتصاالت.پنجره.به.ديوار.افزايش.يابد.و.در.برخی.موارد.

ب��ه.خرابی.های.جدی.در.پنجره.و.ديوار.بيانجامد،.و.از.طرف.ديگر،.تکانه.های.حرارتی.
می.توانند.آب.بنديی.و.هوابندی.پنجره.را.نيز.با.مشکل.روبرو.کنند.

-.زمان��ی.که.تابش.ش��ديد.در.ماه.های.گرم.س��ال.باعث.باال.رفت��ن.دمای.پروفيل.

می.شود،.پاشش.ناگهانی.آب.ناشی.از.بارندگی.يا.شستشو.يا.......تکانه.حرارتی.شديدی.

ايجاد.می.کند.که.در.صورت.نامناس��ب.بودن.مواد.مورد.اس��تفاده.می.تواند.به.تخريب.
پروفيل.و.در.نهايت.پنجره.منجر.شود.

برای.حصول.اطمينان.از.عملکرد.مناس��ب.پروفيل.مورد.اس��تفاده،.در.فرايند.کنترل.

کيفيت.اين.نوع.محصوالت،.آزمون.های.تس��ريع.شده.ای.در.نظر.گرفته.شده.است.که.

ام��کان.ارزيابی.اثر.همزمان.تابش،.تغييرات.دما.و.پاش��ش.آب.روی.پروفيل.را.فراهم.
می.کنند.

تعهدات الزم برای انطباق پنجره با انتظارات تعیین شده  3-1
1-3-1 تعهدات طراح پنجره

طراح.پنجره.بايد.مش��خصات.و.اطالعات.فنی.الزم.را.در.اختيار.سازنده.پنجره.قرار.
دهد.

1-3-1-1 تعیین مشخصات فنی پنجره ها
اطالعات.فنی.پنجره.بايد.مطابق.استاندارد.ملی.به.شماره.1-12867.]1[.ارائه.شود..
اطالعات.فنی.مورد.نياز.برای.س��اخت.پنجره،.که.بايد.توس��ط.گروه.طراح.ارائه.شود،.

بايد.حاوی.موارد.زير.باشد:
-نوع.و.ويژگی.های.حداقل.پروقيل.ها.و.يراق.آالت
-.مشخصات.حداقل.تقويت.کننده.های.پروفيل

-.مشخصات.حداقل.شيشه.های.دوجداره.مورد.استفاده.در.پنجره.ها).حاوی.اطالعات.
فنی.در.مورد.شيشه.ها.و.پوشش.های.روی.سطوح.آنها،.فاصل.و.گاز.بين.شيشه.ها(

-.درجه.بندی.حداقل.پنجره.از.نظر.هوابندی.و.آب.بنديی
-.ضريب.انتقال.حرارت.سطحی.حداکثر.پنجره

-.صدابندی.حداقل.پنجره
1-3-1-2 تعیین مشخصات ابعادی ساختمان و دیوار

طراح.بايد.ابعاد.و.رواداری.های.مربوط.به.ديوار.و.گش��ودگی.های.الزم.برای.پنجره.
را.اعالم.نماييد.

1-3-1-3 تعیین نحوه قرارگیری پنجره و جزییات نصب
نحوه.قرارگيری.پنجره.و.جزييات.نصب.بايد.در.جزييات.ارائه.ش��ده.توس��ط.طراح.
موجود.باشد،.تا.مشخص.شود.پنجره.در.چه.موقعيتی.نسبت.به.ديوار.بايد.نصب.شود..
از.طرف.ديگر،.با.در.نظر.گرفتن.نوع.و.مصالح.مورد.اس��تفاده.برای.ساخت.ديوار،.بايد.
ن��وع.اتصاالت.پنج��ره.به.ديوار.و.مالحظات.الزم.برای.به.حداقل.رس��انيدن.پل.های.
حرارتی.را.مش��خص.کند..بديهی.است.جزييات.بايد.به.گونه.ای.باشد.که.مانع.از.بروز.

ميعان.در.محل.اتصال.پنجره.به.ديوار.شود.
1-3-2 تعهدات سازنده پنجره و شیشه

1-3-2-1 بازدید محل نصب پنجره ها
سازنده.يا.نماينده.او.موظف.است.قبل.از.ساخت.پنجره.از.وضعيت.موجود.ساختمان.
و.گش��ودگی.در.نظر.گرفته.شده.برای.هر.پنجره.بازديد.کند،.و.اندازه.گيری.های.الزم.
را.انجام.دهد..کنترل.ابعاد.و.وضعيت.موجود.گشودگی.محل.نصب.پنجره.بايد.مطابق.

اصول.تعيين.شده.در.فصل.سوم.و.چهارم.انجام.گيرد.
اگ��ر.بين.ابعاد.تعيين.ش��ده.در.طراحی.و.وضعيت.موجود.تفاوت.هايی.وجود.داش��ته.
باش��د،.سازنده.موظف.اس��ت.موارد.را.کتبًا.اعالم.کند،.و.تأييدهای.الزم.در.خصوص.

رطوبت نسبی )درصد(دما )درجه سلسیوس(

2050شرایط داخل

1080-شرایط خارج

جدول.1.دماهای.خارج.و.داخل.ساختمان.در.محاسبات.تعيين.پروفيل.های.همدمايی
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اندازه.های.نهايی.پنجره،.و.نوع.پروفيل.های.در.نظر.گرفته.ش��ده.را.از.کارفرما.و.ناظر.
يا.شرکت.کنترل.درخواست.کند.

1-3-2-2 تهیه چك لیست مشخصات فنی پنجره، شیشه و اجزای 
تشکیل دهنده آن

س��ازنده.بايد.توليد.پنجره.و.شيش��ه.را.مطابق.ابعاد.گش��ودگی.در.نظر.گرفته.ش��ده.

برای.پنجره.انجام.دهد..س��ازنده.پنجره.و.شيشه.بايد.تمامی.اطالعات.فنی.مربوط.به.

محصوالت.توليد.شده.را،.در.چک.ليست.های.استاندارد.در.نظر.گرفته.شده.برای.اين.

منظور.قيد.کند..چک.ليس��ت.تکميل.ش��ده.بايد.در.اختيار.گروه.نصب.و.کنترل.کننده.

اج��را.ق��رار.گيرد..اطالعات.فنی.ارائه.و.چاپ.ش��ده.روی.پنج��ره.بايد.حاوی.مواردی.

باشد.که.توس��ط.گروه.طراح.تعيين.گرديده.است..در.ضمن،.توليدکننده.موظف.است.
مالحظات.فنی.الزم.در.خصوص.اقدامات.نصب.را.کتبًا.به.گروه.نصب.اعالم.کند.

1-3-2-3 تحویل پنجره تولید شده به شرکت حمل
محل.تحويل.پنجره.و.شيش��ه.ساخته.ش��ده.در.کارخانه.توليدکننده.می.باشد..پيش.
از.حم��ل.و.جابجايی.پنجره،.س��ازنده.پنجره.بايد.با.تمهيدات.الزم،.نظيربس��ته.بندی.
مناس��ب،.به.صورتی.که.مورد.قبول.ش��رکت.حمل.باش��د،.از.آس��يب.ديدن.محصول.

جلوگيری.کند.
1-3-3 تعهدات شرکت حمل

تعهدات.شرکت.حمل.پنجره.شامل.موارد.زير.است:
1-3-3-1 انبار کردن پنجره ها در پای کار

کارفرم��ا.باي��د.مالحظات.الزم.تعيين.ش��ده.در.بند.2-3.در.خص��وص.انبار.کردن.
پنجره.ها.در.پای.کار.را.در.نظر.بگيرد.

1-3-3-2 تحویل دادن پنجره های حمل شده به گروه نصب
در.تمامی.ش��رايط،.در.صورتی.که.پنجره.و.شيش��ه.با.يا.بدون.بس��ته.بندی.حمل.و.
جابجا.ش��وند،.شرکت.حمل.مس��ئوليت.تحويل.محصوالت،.بدون.آسيب.ديدگی،.به.
گروه.نصب.را.عهده.دار.خواهد.بود..اطالعات.تکميلی.در.اين.زمينه.در.بند.2-3.ارائه.
شده.است..شرکت.حمل.بايد.هماهنگی.های.الزم.را،.برای.تحويل.پنجره.ها.به.گروه.
نصب.انجام.دهد..در.صورتی.که.عدم.انطباق.يا.آس��يب.ديدگی.در.محصوالت.حمل.
شده.وجود.داشته.باشد،.شرکت.حمل.مسئوليت.رفع.مشکل.و.جايگزينی.محصوالت.
نامنطبق.يا.آس��يب.ديده.را.برعهده.خواهد.داشت..در.مواردی.که.پنجره.ها.و.شيشه.ها.
ب��ه.صورت.جداگانه.به.گروه.نصب.تحويل.داده.می.ش��ود،.بايد.در.قرارداد.مش��خص.
ش��ده.باشد.که.مسئوليت.کارگذاشتن.شيش��ه.در.پنجره.بر.عهده.سازنده.پنجره.است.

يا.گروه.نصب.
1-3-4 تعهدات گروه نصب پنجره

تعهدات.گروه.نصب.پنجره.شامل.موارد.زير.است:
1-3-4-1 کنترل انطباق پنجره با چك لیست مشخصات فنی

گ��روه.نصب.بايد.در.زمان.تحويل.گرفتن.پنج��ره.کنترل.های.الزم.را.برای.حصول.

اطمينان.از.انطباق.پنجره.با.چک.ليس��ت.مشخصات.فنی.را.انجام.دهد..بديهی.است.

در.صورتی.که.عدم.انطباق.ها.در.زمان.تحويل.گرفتن.اعالم.نش��ود،.اين.امر.به.منزله.
قبول.وضع.موجود.خواهد.بود.

1-3-4-2 امکان سنجی نصب
امکان.س��نجی.نصب.بايد.توسط.گروه.نصب،.با.حصول.اطمينان.از.انطباق.شرايط.
موجود.با.انتظارات.تعيين.شده.در.چک.ليست.مشخصات.فنی،.که.توسط.گروه.طراح.

تهيه.شده.است،.صورت.گيرد.
انطبـاق مصالح و روش به کار رفته برای سـاخت دیـوار با طراحی: 
ب��ا.توجه.به.اين.نکته.که.جزييات.نصب.پنجره.ب��ه.مصالح.و.روش.به.کار.رفته.برای.
ساخت.ديوار.وابسته.است،.الزم.است.گروه.نصب.از.انطباق.روش.نصب.با.مشخصات.
ديوار.اطمينان.حاصل.کند،.اطالعات.تکميلی.در.اين.زمينه.در.ادامه.ارائه.شده.است.

اعـالم پیـش نیازها و اقدامـات الزم برای آماده سـازی پیش قاب 

احتمالی:.هرچند.کاربرد.پيش.قاب.باعث.س��اده.سازی.اقدامات.نصب.می.شود،.ولی.

در.عين.حال.باعث.افزايش.هزينه.اجرا.و.در.بسياری.از.موارد.ايجاد.يا.تشديد.پل.های.

حرارتی.و.صوتی.و.همچنين.افت.کيفيت.هوابندی.و.آب.بنديی.می.شود..در.صورتی.که.

در.طرح.کاربرد.پيش.قاب.در.نظر.گرفته.شده.است،.الزم.است.گروه.نصب.از.انطباق.

مشخصات.آن.با.طراحی.اطمينان.حاصل.کند..در.خصوص.پروژه.های.بهسازی،.الزم.
است.در.قرارداد.با.گروه.نصب.موارد.زير.مشخص.شود:

-حفظ.قاب.پيرامونی.پنجره.موجود.يا.حذف.آن
-.تعيين.گروه.اجرا.کننده،.در.صورت.نصب.پس.از.حذف.قاب.پنجره.موجود

-.تعيين.گروه.ترميم.کننده.نازک.کاری.و.يا.نما،.در.صورت.لزوم.حذف.قاب.پنجره.
موجود

کنترل.انطباق.پنجره.ها.و.شيشه.ها.قبل.از.نصب:.گروه.نصب.بايد.کنترل.های.الزم.

را،.برای.حصول.اطمينان.از.انطباق.پنجره.ها.و.شيش��ه.ها.ب��ا.جزييات.طراحی،.انجام.
دهد.

1-3-4-3 کنتـرل ابعـاد و وضعیـت موجود گشـودگی محل نصب 
پنجره

کنت��رل.ابعاد.و.وضعيت.موجود.گش��ودگی.محل.نصب.پنج��ره.بايد.مطابق.اصول.
تعيين.شده.در.فصل.سوم.و.چهارم.انجام.گيرد.

1-3-4-4 نصب پنجره مطابق روش تعیین شده
نصب.پنجره.مطابق.روش.تعيين.شده.و.ضوابط.مربوط.به.آن.صورت.گيرد..در.بعضی.
موارد،.پنجره.مس��تقيمًا.به.ديوار.متصل.می.ش��ود،.ودر.مواردی.ديگر،.کالف.پيش.قابی.
پيش.بينی.می.شود.که.قبل.از.نصب.پنجره.در.داخل.يا.روی.گشودگی.نصب.می.شود..در.
صورتی.که.نصب.پنجره.با.پيش.قاب.در.نظر.گرفته.شده.باشد،.معمواًل.اجرای.آن.توسط.
گروه.اجرايی.سفت.کاری.س��اختمان.انجام.می.شود..در.حالتی.که.مسئوليت.اجرای.پيش.
قاب.به.گروه.نصب.پنجره.محول.شده.باشد،.الزم.است.در.قرارداد.و.شرح.خدمات.گروه.
نصب.موارد.الزم.قيد.شود.و.مشخص.شود.که.پيش.قاب.از.چه.جنسی.)فوالدی،.چوبی،.
پليمری(.بايد.باش��د..بديهی.است.که.در.تمامی.شرايط،.گروه.طراح.بايد.پل.های.حرارتی.

ناشی.از.پيش.قاب.را.در.محاسبات.انتقال.حرارت.لحاظ.کرده.باشد.
اطالعات.تکميلی.در.اين.زمينه.در.فصل.3.ارائه.شده.است.

1-3-4-5 درزبندی )هوابندی و آب بندیی( و انجام اقدامات نهایی
انج��ام.اقدام��ات.الزم.برای.درزبندی.)ش��امل.هوابن��دی.و.آب.بنديی(.بي��ن.پنجره.و.
س��فت.کاری.س��اختمان.بر.عهدۀ.گروه.نصب.اس��ت..از.طرف.ديگر،.در.صورتی.که.الزم.
باش��د.اقدامات��ی.برای.تکميل.ن��ازک.کاری.يا.اندود.کاری.در.مج��اورت.پيرامون.پنجره.
ص��ورت.گيرد،.کارفرما.بايد.تصميمات.الزم.در.اي��ن.خصوص.را.اتخاذ.کند.و.تعيين.کند.
که.انجام.اين.اقدامات.بر.عهدۀ.کدام.گروه.اس��ت..بديه.است.اين.اقدامات.خارج.از.حدود.

وظايف.تعيين.شده.برای.گروه.نصب.می.باشد.

شکل.6.کنترل.ابعاد.و.وضعيت.موجود.گشودگی.محل.نصب.پنجره
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پنج��ره.ايرانيان:.مش��اور.رييس.جمهور.گفت:.روابط.عمومی.ها.بايد.روس��ای.نظام.
مهندسی.را.از.افکار.عمومی.و.همچنين.نقص.های.سازمان.نظام.مهندسی.آگاه.کنند.
به.گزارش.ايس��نا،.اکبر.ترکان.در.جلس��ه.مديران.روابط.عمومی.س��ازمان.های.
نظام.مهندسی.اس��تان.ها.با.تبريک.روز.ارتباطات،.گفت:.ارتباط.سازمان.با.محيط.
خود.يک.ارتباط.دوجانبه.است..سازمان.ها.با.محيط.تعامل.دوجانبه.داشته.و.از.آن.
اطالعات.گرفته.و.به.آن.اطالعات.می.دهند..روابط.عمومی.پوس��ته.ای.اس��ت.که.

سازمان.را.به.محيط.مرتبط.می.کند.
وی.در.ادام��ه.افزود:.ما.ب��ه.اطالع.دهی.به.محيط.تمرکز.داريم.و.با.توليد.خبر،.
مقاله.و.گزارش.وقايع.اين.سازمان.را.به.محيط.منتقل.می.کنيم..ما.از.سويی.بايد.
ب��ا.افکار.عمومی.هم.در.ارتباط.باش��يم..البته.رواب��ط.عمومی.به.بازخورد.محيط.
نس��بت.به.س��ازمان.توجه.نمی.کند..به.طور.مثال.بايد.س��ازمان.از.افکار.عمومی.

نسبت.به.خود.مطلع.باشد.تا.بتواند.ارزيابی.مناسبی.داشته.باشد.
مش��اور.رييس.جمهور.همچنين.خاطرنش��ان.کرد:.اگر.سازمان.از.بازخوردهای.
محيط.بی.اطالع.باشد.به.تدريج.از.مطالبات.جامعه.فاصله.می.گيرد..ممکن.است.
مردم.از.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.تصور.مثبتی.نداش��ته.باشند.و.ما.از.اين.تصور.
بی.اطالع.باش��يم..در.واقع.ما.بايد.از.ارزيابی.محيط.نس��بت.به.س��ازمان.اطالع.

داشته.باشيم.

رييس.مناطق.آزاد.اقتصادی.در.ادامه.با.بيان.اينکه.ما.بايد.در.بخش.ارزيابی.از.

بازخوردها.بهتر.عمل.کنيم،.خاطرنش��ان.کرد:.روابط.عمومی.ها.بايد.کمک.کنند.
که.روسای.سازمان.نظام.مهندسی.نسبت.به.طرز.تفکر.محيط.اطالع.پيدا.کنند.
ت��رکان.همچنين.خاطرنش��ان.کرد:.ما.روزی.موفق.هس��تيم.که.مالک.خريد.
خانه.توس��ط.مردم.مقاومت.آن.در.براب��ر.زلزله.يا.صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی.
باش��د.در.غير.اين.صورت.معلوم.می.شود.ما.نتوانس��تيم.مقررات.ساختمان.را.به.

خوبی.معرفی.کنيم.
مردم.بايد.از.حقوق.خود.آگاه.باش��ند..ما.بايد.محتوای.کتابچه.شناس��نامه.فنی.
س��اختمان.را.بايد.ب��ه.آگاهی.مردم.برس��انيم..البته.مطلع.ش��دن.مردم.موجب.
طلبکاری.آن.ها.می.شود.که.اين.طلبکاری.حق.آن.هاست..وی.در.ادامه.با.اشاره.
به.اينکه.در.اين.شرايط.س��ازندگان.ساختمان.حقوق.مصرف.کنندگان.را.رعايت.
می.کنن��د،.اظهار.ک��رد:.در.قانون.آمده.که.مهندس.امين.مصرف.کننده.اس��ت.و.
حقوق.مصرف.کننده.را.رعايت.می.کند..ما.اکنون.بايد.بررس��ی.کنيم.که.آيا.مردم.

نظام.مهندسی.را.به.عنوان.امين.خود.قبول.دارند؟
مش��اور.رييس.جمهور.در.پايان.افزود:.افکارسنجی.يکی.از.راه.های.اطالع.يابی.
از.افکار.عمومی.اس��ت.البته.برای.اطالع.رس��انی.بيشتر.نيز.بايد.به.فکر.تاسيس.

يک.خبرگزاری.بود.

مالک خرید خانه صرفه جویی انرژی باشد
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

تغيير آدرس شركت فناوری داده پویشگر
زیر  ادرس  به  پویشگر  داده  فناوری  شرکت  اصفهان  دفتر 
منتقل شد : اصفهان خیابان چهارباغ باال - مجتمع پارسیان  
شماره 515                                        تلفن: 031-95025075

فروش ویژه ماشين آالت بازرگانی سليمانی فر

فروش ماشین آالت برش شیشه )مکو تک ساخت ایتالیا(
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل 

فرمایید.
09128180323 - 02188311828 - 02188329422

روحش شاد و یادش گرامی

مدیر عامل محترم گروه صنعتی میراب پروفیل
جناب آقای  مهندس حمیدیه

درگذش�ت ناگهانی عم�وی گرامیت�ان را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت عرض می نماییم و از خداوند منان برای 

بازماندگان آن مرحوم صبر جلیل خواستاریم.
از طرف مدیران و کارکنان گروه صنعتی میراب پروفیل

»اناهلل و انا اليه راجعون«
»جناب آقای مهندس معتضدی«

ریيس هيئت مدیره انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران

با نهایت تاسف وتاثر مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را 
از صمیم قلب به شما تسلیت عرض نموده  و از خداوند        
متعال براي آن مرحومه علو  درجات و  براي باز ماندگان

صبر  و بردباري آرزومندیم.
هیئت مدیره و اعضای انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران

روحش شاد و یادش گرامی
مدیر عامل محترم گروه صنعتی میراب پروفیل

جناب آقای  مهندس حمیدیه
مصیبت وارده را به شما خانواده گرامیتان تسلیت عرض 
نم�وده و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان 

خواستاریم.
نشریه پنجره ایرانیان

جنای آقای مهندس حس�ین طوس�ی رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی و ریاست محترم اتاق 
بازرگانی صنای�ع و معادن البرز در دومی�ن دوره انتخابات 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی 
اس�تان البرز موفق به کس�ب بیش�ترین آراء ش�دند،این 
موفقی�ت را ب�ه ایش�ان تبریک ع�رض نم�وده و موفقیت 

روز  افزون را از درگاه خالق الیزال برایشان خواستاریم.
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران

اجاره كارگاه توليدی درب و پنجره 
در محدوده جاجرود

کارگاه تولی�د درب و پنجره upvc با ابزار کامل دو س�ر در 
محدوده جاجرود درحال کار جهت اجاره موجود می باشد.
تلفن : 09127630595  09127630595  
  mohammad_kianfar@yahoo.com      

فروش خطوط توليدی درب و پنجره
شرکت سپاهان تجارت پارس�یان  فروش خطوط تولیدی 

درب و پنجره ،شیشه دوجداره،کوره سیکوریت و لمینت
تلفن :09306914641 - 09119574641 
saidoladazimi@yahoo.com 

استخدام
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر فروش در زمینه درب 

و پنجره یو پی وی سی نیروی متخصص استخدام می کند.
تلفن: 09128471554

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس معتضدی
مصیبت وارده را به شما خانواده گرامیتان تسلیت عرض 
نم�وده و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان 

خواستاریم.
نشریه پنجره ایرانیان
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

آگهی استخدام
ش�رکت پنجره نامی جه�ت تکمیل کادر ف�روش خوددر 

زمینه درب و پنجره دوجداره استخدام می نماید.
تلفن: 22882263 - 09122769872

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

»جناب آقای مهندس معتضدی«
مدیر عامل محترم شركت ناميکاران

درگذشت والده مکرمه مرحومه حاجیه خانم شمسی تاج را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، سالمتی و صبر برای بازماندگان از خداوند متعال خواستاریم.

                                                                                                                                        حامد شیبانی        

                                    مدیر دفتر ایران شرکت پروفاین

»اناهلل و انا اليه راجعون«
مدیریت محترم شركت ناميکاران
»جناب آقای مهندس معتضدی«

ب�ا کمال تأس�ف مصیب�ت وارده را ب�ه ش�ما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض می نماییم و  از خداوند متعال 
برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمتان صبر 

جمیل مسئلت می نماییم.
                     شرکت پتروپویا گرانول آریانا       

                                           مهندس صادقیان

»اناهلل و انا اليه راجعون«
»جناب آقای مهندس معتضدی«

ریيس هيئت مدیره انجمن در و پنجره یو پی وی سی ایران

با نهایت تاسف وتاثر مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را 
از صمیم قلب به شما تسلیت عرض نموده  و از خداوند        
متعال براي آن مرحومه علو  درجات و  براي باز ماندگان

صبر  و بردباري آرزومندیم.

مدیر عامل ، اعضای  هیئت مدیره ، بازرسین وکارکنان
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی افرنگ صنعت شرق

فروش ماشين آالت
یک ست خط تولید درب و پنجره upvc تک سر آکبند با 

برند هگسان به فروش می رسد.
تلفن : 09127406367 - 02433469660
 rezaiee.majid@gmail.com           فروش ماشين آالت

 فروش یک خط کامل ماشین آالت تولید در و پنجره یؤ پی 

وی سی با نام تجاری elumatec ألمان دوسرجوش همراه 

cnc به فروش میرسد.

تلفن : 76266100 - 09122896046

فروش ماشين آالت
 ماش�ین االت تولی�د درب و پنج�ره یو پی وی س�ی به 

فروش می رسد.
تلفن: 44430321 - 09124967192
oxin.co2015@yahoo.com        


































