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س��ال.اخیر.اقدام.های.جدی.اما.ناکافی.برای.متنوع.کردن.س��بد.مصرف.انرژی.

ساختمان.ها.و.خانوارها.برداشته.شده.است..اما.مشکل.اینجاست.که.بخش.عمده.

و.ب��االی.95.درصد.از.کل.منابع.تامین.انرژی.مصرفی.در.س��اختمان.های.ایران.

معطوف.به.برق.و.گاز.ش��ده.است.و.برق.و.گاز.که.با.هزینه.های.بسیار.هم.تولید.

می.ش��ود،.به.راحتی.در.بخش.مصرف.هدر.می.رود..چرا.که.راه.های.اتالف.انرژی.

در.س��اختمان.های.کشور.همچنان.باز.و.هموار.است.و.تجربه.گران.کردن.قیمت.

حامل.ه��ای.انرژی.هم.در.فاز.نخس��ت.و.دوم.هدفمن��دی.یارانه.ها.هم.به.خوبی.

نش��ان.داد.که.صرف.افزای��ش.قیمت.حامل.های.انرژی.باع��ث.اصالح.مصرف.

انرژی.توس��ط.خانوارها.نخواهد.ش��د..یکی.از.جدی.تر.ی��ن.گام.هایی.که.دولت.و.

مجلس.می.توانند.برای.اصالح.مسیر.اشتباه.گذشته.بردارند.این.است.که.به.جای.

صرف.بودجه.های.بس��یار.برای.برق.رسانی.و.گاز.رسانی.به.روستاها.و.شهرهای.

کوچک.و.متوس��ط،.که.البته.ضرورت.دارد،.بخش��ی.از.بودجه.را.به.بخش.بهینه.

س��ازی.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.ش��هرهای.کوچک.و.متوسط.و.روستاییان.

اختصاص.یابد.و.دس��تکم.آنها.بتوانند.با.اس��تفاده.از.ای��ن.بودجه.میزان.مصرف.

انرژی.در.ساختمان.های.خود.را.کاهش.و.با.استفاده.از.فناوری.ها.و.دستاوردهای.

جدید.ساختمانی.نظیر.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی..با.شیشه.های.دوجداره،.مانع.
هدررفت.انرژی.مصرف.شده،.شوند.

س��خن.پایانی.نخستین.ش��ماره.پنجره.ایرانیان.در.سال.1394.اینکه.با.آرزوی.

س��الی.توام.با.موفقیت.همراه.با.رقابت.س��الم.و.شفاف.برای.همه.فعاالن.صنعت.

در.و.پنج��ره.ایران،.انتظار.می.رود.که.پنجره.های.گش��وده.ش��ده.برای.همدلی.و.

همزبانی.این.صنعت.نوپا.به.واسطه.رقابت.ها.ناسالم.و.عهدشکنی.ها.و.استفاده.از.
ترفندهای.مخرب.بسته.نشود.

چنین.باد.و.ایام.به.کام.همگان.شیرین.همراه.با.سالمتی.
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همـه تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سـی به همـراه تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان پروفیل، یراق آالت، ماشـین آالت سـاخت و مونتاژ در 
و پنجره و شیشـه ها ی دوجداره، تولیدکننـدگان توری ها ی در و پنجره و 
دیگر ملزومات زیر چتر آنالین پنجره ایرانیان قرار می  گیرند. نمایشـگاه 
آنالین و بانک جامع شرکت ها  و فعاالن صنعت در و پنجره فرصتی است 
برابـر برای معرفی شـرکت ها ، کاالها و خدمات برای رقابتی سـالم تر  و 

جدی تر  در صنعت و بازار در و پنجره یو پی وی سی ایران.
در سـال جدیـد بر آن شـدیم تا بـا راه انـدازی بخش نمایشـگاهی و 
بانـک اطالعاتی به تفکیک هر اسـتان، همه تولیدکننـدگان در و پنجره و 
توری و دیگر مشـاغل مرتبط با صنعت را در یک سـالن آنالین اسـتانی 
معرفی کنیم و این راهی اسـت برای ارتباط موثرتر با مشـتریان و مردم. 
نمایشـگاه آنالین و اسـتانی پنجره ایرانیان، با خدماتی نظیر یک سایت 
اینترنتی این امکان را فراهم می  سـازد تا هر شـرکت و کارگاه تولید در و 
پنجـره با در اختیار داشـتن یک صفحه اینترنتی اختصاصی خود، نسـبت 
بـه معرفی کاالها و خدمات و همچنین نمایـش توانمندی ها  و مزیت ها ی 
خود بپردازد و حتی پروژه ها ی اجرا شـده را می  توان در این نمایشگاه به 
معـرض نمایش همه مردم قرار داد. بر اسـاس برنامه ریزی ها ی صورت 

گرفتـه و بـا بهره گیری از قابلیت ها ی نسـخه جدید نرم افزاری سـایت 
 www.panjereh-iranian.com پنجره ایرانیان به نشـانی اینترنتـی
هر شـرکت و کارگاه تولیدی در و پنجره در اسـتان ها  و شهرهای مختلف 
دارای یک صفحه آنالین و اختصاصی خواهد بود و خدمات زیر را دریافت 

خواهند کرد:
 فعال سازی صفحه ویژه ای با عنوان درباره ما جهت معرفی سابقه 

شرکت و یا کارگاه تولیدی.
 فعال سـازی صفحه ویژه ای با عنوان محصوالت ما با هدف معرفی 

توانمندی تولید انواع پنجره ها  و بازشوها.
 فعـال سـازی آلبـوم تصاویـر و نمایـش تصاویـری اختصاصی از 

شرکت ها  در نمایشگاه ها  و کادر فنی و فرایند تولید در و پنجره.
 فعال سـازی گالری پروژه ها  جهت نمایـش عکس پروژه ها ی اجرا 

شده با هدف معرفی توانمندی ها .
 انتشـار رایـگان اخبـار شـرکت و اطالعیه ها ی رسـمی و همچنین 

نیازمندیهای شرکت ها .
و  فنـی  گواهینامه هـا ی  تقدیرنامه هـا ،  نمایـش  و  سـازی  فعـال   

استانداردهای اخذ شده.

همه در و پنجره سازان زیر چتر آنالین پنجره ایرانیان
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 ارتباط مسـتقیم با مشتریان از طریق فعالسازی بخش ارسال پیام 
جهت دریافت پیامهای دریافتی و ارسال آن به ایمیل شرکت.

 درج و نمایـش بنر تبلیغاتی شـرکت ها  و کارگاه ها ی درباال و پایین 
صفحه اختصاصی هر شرکت.

 انتشار اخبار شرکت ها ی عضو نمایشگاه آنالین استان ها  در نشریه 
پنجره ایرانیان.

 پوشـش رسـانه ای فعالیـت شـرکت ها  و کارگاه هـا ی دارای غرفه 
طالیی در نمایشگاه ها ی استانی.

 توضیـح اینکـه تنهـا شـرکت ها و کارگاه هـا ی دارای غرفه طالیی 
یکساله از 10 خدمات یادشده و خدمات مورد نیاز آنها بهره مند خواهند 
شـد و ترتیب درج اسامی کارگاه ها  و شرکت ها ی تولیدی در و پنجره در 
سالن ها ی نمایشگاه استانی در و پنجره بر اساس زمان ثبت نام خواهد 
بود. جهت اطالع از تعرفه و ثبت نام آنالین می  توانید به سـایت رسـمی 
پنجـره ایرانیان به نشـانی www.panjereh-iranian.com مراجعه 
نماییـد یا با همـکاران بخش بازرگانـی و تبلیغات ما در ارتباط باشـید. 
یادآوری مهم اینکه در باالی هر سـالن آنالین هر اسـتان فضای محدود 
تبلیغاتی برای برندها و شـرکت ها  در نظر گرفته شـده اسـت که حسب 
درخواسـت ها ی دریافتـی فضای تبلیغاتی به درخواسـت ها ی نخسـتین 

اختصاص داده خواهد شد.
مزیت برتر نمایشگاه آنالین پنجره ایرانیان

یکـی از جدی تر یـن انتظـارات و مطالبـات به حـق تولیدکننـدگان در 
و پنجره ایران در هشـت سـال فعالیت و انتشـار مداوم نشـریه پنجره 
ایرانیـان ایـن بوده و هسـت که باید راهی جهت آشـنایی شـرکت ها  و 
کارگاه هـا ی تولیدکننـده در و پنجره هموار شـود تا آنهـا بتوانند خدمات 
و کاالها و سـابقه فعالیت و توانمندی ها ی خویش را به نمایش بگذارند. 
چه اینکه حضور این تالشـگران در نشـریه پنجره ایرانیان هم از حیث 
حضـور پررنـگ شـرکت ها  و محدودیـت فضا بـا دشـواری ها ی خاصی 
مواجـه بـود و هم اینکه بسـیاری از تولیدکننـدگان در و پنجـره به حق 
عنـوان می  کردند که به دلیـل محدودیت بودجه تبلیغاتی شـان و تراکم 
تبلیغات در نشـریه پنجره ایرانیان، مصمم هستند تا در بستری متفاوت 
بـه معرفی و نمایش توانمندی ها  و دسـتاوردهای خـود بپردازند. از این 
رو، نشـریه پنجره ایرانیان با هدف ارائه خدمات شایسته و قابل توجه و 
پاسـخ به این مطالبه درسـت، اقدام به راه اندازی نمایشـگاه صنعت در 
و پنجره اسـتانی کرده اسـت. نکته قابل توجه اینکـه، فضای پیش بینی 
شـده بـرای هر شـرکت و کارگاه تولید در و پنجـره از تمامی امکانات و 
خدمات سـالن ها ی ملی نمایشـگاه صنعت در و پنجـره برخوردار خواهد 
بـود و با هدف حمایت از کارگاه ها  و شـرکت ها ی تولید و مونتاژکننده در 
و پنجره، تعرفه نمایشـگاه آنالین اسـتان ها  با قیمتی پایین تر  و تخفیف 
دیده شـده اسـت. اما اصلی تر ین سوال شاید این باشـد که با توجه به 
فعالیـت برخی سـایت ها ی اینترنتی در زمینه صنعـت و بازار در و پنجره 
یو پی وی سـی، چرا پنجره ایرانیان، اقدام به راه اندازی نمایشگاه آنالین 
کرده و مهم تر  اینکه نمایشـگاه آنالین پنجره ایرانیان نسـبت به برخی 

سایت ها ی اینترنتی چه مزیت و برتری دارد؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه راه انـدازی نمایشـگاه آنالین صنعـت در و 
پنجـره از سـوی پنجره ایرانیـان، نه یک انتخاب بـرای حضور و رقابت 
بـا سـایت ها ی دیگر که یک خواسـته و مطالبه از سـوی فعاالن صنعت 
در و پنجره یو پی وی سـی ایران بوده که شـاهد این مدعا، اعتماد دیرینه 
در مدت انتشـار مستمر نشـریه پنجره ایرانیان است و همواره بسیاری 
چـه به صـورت تلفنی یا حضوری یا در حاشـیه نمایشـگاه ها ی مختلف، 
درخواسـت داشـتند تا گامی بـرای معرفـی برندها و کارگاه هـا ی تولید 

در و پنجـره برداشـته شـود. چه اینکه به باور، پیشـگامان و سـرآمدان 
و مدیران شـرکت ها ی فعال، نشـریه پنجـره ایرانیان به عنـوان بازوی 
فرهنگی و رسانه ای صنعت در و پنجره یو پی وی سی به یک مرجع قابل 
اعتماد نزد سـازندگان و شرکت ها ی ساختمانی و البته مردم تبدیل شده 
اسـت و راه اندازی نمایشـگاه آنالین صنعت در و پنجره ایران می  تواند 
فرصتی برای شـناخت بهتـر و ارتباط موثرتر بین مـردم با صنعت در و 
پنجره باشـد. افـزون بر این، مزیـت دیگر برتری خدمـت نوین پنجره 
ایرانیان، بهره مندی از تیم حرفه ای در ابعاد مختلف است و شرکت ها ی 
حاضر در نمایشـگاه آنالین پنجره ایرانیـان، می  توانند اخبار فعالیت ها  و 
دسـتاوردهای خود را رایگان هم در سـایت رسـمی و هم نشریه پنجره 

ایرانیان منتشر کنند. 
خدماتـی کـه در نمایشـگاه آنالین پنجـره ایرانیان، پیش بینی شـده 
اسـت، عالوه بـر تفکیـک تولیدکننـدگان و مونتـاژکاران در و پنجره به 
ترتیب اسـتان ها ، امکان مشـاهده فهرسـت متنی و تصویری شرکت ها  
و کارگاه هـا  را فراهم می  سـازد و تمهیداتی اندیشـیده شـده که تمامی 
پیام ها  کاربران و خوانندگان در صفحه اختصاصی هر شـرکت به آدرس 
پسـت الکترونیکی، معرفی شده از سوی شـرکت مربوطه ایمیل خواهد 
شـد و پنجره ایرانیان خود را مسـئول و متعهد می  داند که نه تنها دخل و 
تصرفی در متن پیام ها ی دریافت شـده نداشـته باشد بلکه پلی ارتباطی 
آنالین باشـد برای دسترسی به خواسـته ها  و پیام ها ی مشتریان. با این 
توصیف خدمات نمایشـگاه آنالین پنجره ایرانیان به دلیل پیشرفته بودن 
نرم افـزار در اختیار پنجره ایرانیان، محدودیتـی از حیث درج و نمایش 
عکس هـا ، خبرها، کاتالوگ ها  و بروشـورها و ... نـدارد. از این حیث همه 
می  تواننـد با درج تمامی اطالعات مفید و کاربردی مورد نظر روی صفحه 
آنالین و اختصاصی خود، مشتریان را آنالین در جریان آخرین خدمات و 

کاالها و محصوالت قرار دهند.
صفحه آنالین شما؛ فراتر از سایت شما

ادعای ما این است که صفحه آنالین شما فراتر از یک سایت اینترنتی 
کارایـی و اثربخشـی دارد؛ بـه دالیلـی از جمله اینکه تمامـی خدمات و 
آپشـن ها ی پیش بینی شده در هر سایت متعارف اینترنتی، در نرم افزار 
نمایشگاهی پنجره ایرانیان پیش بینی شده است، دسترسی به اطالعات 
شـرکت ها  در قالـب یک نمایشـگاه آنالین و بانک جامـع تولیدکنندگان 
در و پنجـره راحت تـر  خواهد بود تا اینکه همه نشـانی سـایت اینترنتی 
شـرکت ها ی زیادی را به یاد داشـته باشـند. همه روزه تعـداد زیادی از 
شـرکت ها  و فعاالن صنعت ساختمان از نمایشگاه آنالین پنجره ایرانیان 
بازدیـد می  کننـد، اطالع رسـانی گسـترده ای برای معرفی شـرکت ها  و 
خدمـات و کاالهـا و اخبار آنهـا در محیط ها ی اینترنتـی و مبتنی بر تلفن 
همراه از سـوی تیم پشـتیبانی نمایشـگاه آنالین پنجره ایرانیان انجام 
می  پذیرد و حتی تیم پشتیبانی سایت و نمایشگاه آنالین پنجره ایرانیان 
به صورت آنالین آماده ارائه مشاوره و خدمات و پاسخگویی به سواالت 
خواهـد بود و در نهایت اینکه هزینه تمام شـده یک سـایت اختصاصی 
چند برابر یک صفحه آنالین در نمایشـگاه پنجـره ایرانیان خواهد بود و 
حتی می  توان در صورت تمایل لینک مسـتقیم بیـن صفحه اختصاصی و 
آنالین هر شرکت با سایت مورد نظر شرکت ها  ایجاد کرد. تقدیر پنجره 
ایرانیان بر این قرار گرفته اسـت که همواره متفاوت و متمایز باشـد و از 
هیچ کوششـی برای تامین خواسـته ها  و نیازهای رسانه ای صنعت در و 

پنجره ایران دریغ نورزد. 
منتظر آنالین شدن شما در نمایشگاه آنالین پنجره ایرانیان هستیم. با 
پنجـره ایرانیان همواره آنالین باشـید و در لحظه از رویدادها و خبرهای 

صنعت در و پنجره خبردار شوید!
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می
رس

اه 
نگ

مصرف انرژی منطقی تر شد

تا دي ماه سال نوع فرآورده
 1393

مدت مشابه سال 
افزايش )كاهش( 1392%

ميليون دالر ارزش 
فوب خليج فارس
افزايش )كاهش(

سهم از كل عرضه 
انرژي اوليه در سال 

1391 )درصد(
18.845.79-138536.1124089.911.6گاز طبيعي )ميليون مترمكعب(

1.7270.210.48-31628781.032173868.0نفت گاز )متر مكعب(
18.0714.15.62-14843291.018091254.0نفت كوره )متر مكعب(

42.30.33-1110463.01018019.09.1بنزين سوپر )متر مكعب(
135.65.92-20076247.019610902.02.4بنزين معمولي )متر مكعب(

15.5228.40.85-2692327.03186580.0نفت سفيد )متر مكعب(
-1016.0---جمع كل

نصرت اله سیفي- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف انرژی

یکي.از.سیاس��ت.هاي.مؤث��ر.در.افزای��ش.کارآیي.انرژي.

مصرف.شده.و.نیز.کاهش.شدت.انرژي.بعنوان.یک.شاخص.

اندازه.گیري.کارآیي.انرژي.در.اقتصاد.کشور،.جایگزین.کردن.
سوخت.هاي.گران.با.سوخت.هاي.ارزان.است..

بعن��وان.مث��ال.از.س��ال.1379.که.طرح.گازس��وز.کردن.

تجهیزات.حمل.و.نقل.مطرح.شد،.هدف.از.اجراي.آن.کاستن.

مصرف.فرآورده.هاي.مایع.مانند.بنزین.و.بنزین.س��وپر.و.گاز.

مای��ع.)ال.پي.جي(.با.گاز.طبیعي.ب��ود..با.این.کار،.گاز.طبیعي.

که.س��وختي.ارزان.و.قابل.دسترس.در.کشور.ما.مي.باشد،.در.

موتورهاي.احتراق.داخلي.بجاي.بنزین.محترق.ش��ده.و.کار.

مورد.نیاز.را.انجام.مي.دهد..از.آن.طرف.بنزین.مصرف.نشده،.

اگر.وارداتي.است.دیگر.وارد.نمي.شود.و.اگر.تولید.داخل.است.
امکان.صادرات.یافته.و.درآمد.ایجاد.مي.کند..

در.ط��ي.یک.دهه.و.اندي،.این.صنعت.با.همت.و.مداومت.

صنعتگران،.کارگزاران.اقتصادي،.مدیران.دولتي.و.پیشه.وران.

بخ��ش.خصوصي.به.جایي.رس��ید.که.ارزش.س��وخت.مایع.

صرفه.جوی��ي.ش��ده.حاصل.از.ای��ن.جایگزین��ي.طي.حدود.

ده��ه.27.میلی��ارد.دالر.)به.اس��تناد.س��خنراني.جناب.آقاي.

س��جادي.مدیرعامل.محترم.شرکت.ملي.بخش.در.همایش.

س��ال.1393.صنع��ت.CNG(.بوده.اس��ت.در.حالیکه.کل.

سرمایه.گذاري.ها.بالغ.بر.3.میلیارد.دالر.مي.شود.و.در.کنار.آن.
27000.فرصت.شغلي.هم.ایجاد.کرده.است..

مثال.فوق.نمایانگ��ر.موفقیت.راه.حل.جایگزیني.اقتصادي.

س��وخت.هاي.فسیلي.اس��ت..در.س��طح.کالن.مملکت.اگر.

بتوانی��م.مصارف.فرآورده.هاي.مای��ع.را.حذف.کرده.و.از.گاز.

طبیعي.استفاده.کنیم،.اقتصاد.کشور.سود.فراواني.خواهد.برد..

ضمن.ایجاد.محیط.امن.براي.سرمایه.گذاري.و.تداوم.کسب.

و.کارهاي.مصرف.کننده.انرژي،.ایجاد.شغل.هاي.مولد.ثروت.

خواهد.ش��د.که.خود.مي.توان��د.در.حوزه.هاي.دیگر.اقتصادي.
صرف.شده.و.ایجاد.ارزش.مضاعف.نماید..

خبر.خوب.آنکه.با.تدبی��ر.وزارت.نفت.و.پایمردي.مدیران.

ارش��د.این.صنعت.و.پذیرش.ریس��ک.خال��ي.ماندن.مخازن.

س��وخت.مایع.نیروگاه.ها،.در.تحقق.جایگزیني.سوخت.هاي.

ارزان.تر،.آم��ار.منتهي.به.دي.م��اه.1393.نمایانگر.موفقیت.

در.کاهش.مص��رف.نفت.گاز.و.نفت.کوره.و.بنزین.س��وپر.و.

افزای��ش.مصرف.گاز.طبیعي.مي.باش��د..الزم.به.ذکر.اس��ت.

مصرف.بنزین.معمولي.اندکي.افزایش.نس��بت.به.سال.قبل.

را.نش��ان.مي.دهد.که.با.توجه.ب��ه.افزایش.تعداد.خودروهاي.
موجود.در.کشور.قابل.توجیه.است..

در.جدول.زیر.میزان.مصارف.هرکدام.از.این.فرآورده.ها.در.

سال.1393.منتهي.به.دي.ماه.و.مدت.مشابه.در.سال.1392.
مشاهده.مي.شود:

مشاهده.مي.شود.که.علیرغم.افزایش.مصرف.سنتي.انرژي،.

ای��ن.جایگزین.کردن.فرآورده.هاي.نفتي.گران.قیمت.تر.با.گاز.

طبیعي.ارزان.قیمت.تر.توانس��ته.است.حدود.یک.میلیارد.دالر.

ارزش.ایجاد.کند..آمار.فوق.نش��ان.مي.دهد.اقتصاد.انرژي.در.

حال.بهبود.است.و.در.مسیر.صحیحي.قرار.گرفته.است..ضمنًا.

طرح.هاي.وزارت.نفت.در.خصوص.جذب.منابع.بیع.متقابل.که.

در.تکالیف.قانوني.بند.“ق”.تبصره.2.قانون.بودجه.سال.1393.

و.تمدید.آن.در.قانون.بودجه.س��ال.1394،.در.راستاي.همین.

سیاست.مي.باشد.که.پشتوانه.تداوم.این.سیاست.مدبرانه.است...

انتظار.مي.رود.با.جایگزیني.17000.اتوبوس.شهري.CNG.با.

اتوبوس.هاي.حمل.و.نقل.عمومي.دیزلي.فرسوده،.جایگزیني.

140000.تاکس��ي.فرسوده.با.تاکسي.هاي.CNG.با.برد.بلند.

)400.کیلومت��رو.باالتر(،.گازرس��اني.به.نیروگاه.هاي.مازوت.و.

گازوئیل.سوز.استان.سیستان.و.بلوچستان،.گازرساني.به.حدود.

2،650،000.مص��رف.کننده.س��وخت.هاي.مای��ع.مانند.نفت.

س��فید.و.گاز.مایع.در.شهرها.و.روس��تاهاي.دور.افتاده.کشور،.

جایگزیني.400000.موتورس��یکلت.بنزین.س��وز.کاربراتوري.

فرس��وده.با.موتورس��یکلت.هاي.برقي،.برقي.کردن.چاه.هاي.

کشاورزي.که.موتور.پمپ.دیزل.دارند.و.توسعه.مترو.تهران.و.

کالنشهرها.)در.همه.مواردي.که.برق.جایگزین.فرآورده.هاي.

نفتي.مي.ش��ود،.في.الواقع.گاز.طبیعي.که.اکثر.برق.ش��بکه.از.

آن.تولید.ش��ده.اس��ت،.جایگزین.نهایي.است(،.مقادیر.کالني.

فرآورده.هاي.نفتي.آزاد.ش��ده.و.قابل.ص��ادرات.بوده.و.امکان.

درآمد.براي.کش��ور.فراهم.مي.گردد...مجموع.سرمایه.گذاري.

دولت.در.قالب.پرداخت.اصل.سرمایه.گذاري.ها.در.برنامه.هاي.

فوق.حدود.18.6.میلیارد.دالر.اس��ت.و.الزم.به.یادآوري.است.

تقریبًا.دو.برابر.این.مقدار.هم.توسط.مصرف.کننده.هاي.نهایي.

)ش��هرداري.ها،.صاحبان.صنایع،.صاحبان.تجهیزات.و.ناوگان.

و.بخش.خصوصي(.س��رمایه.گذاري.مي.ش��ود..به.عبارتي.کل.

س��رمایه.گذاري.مل��ي.55.8.میلی��ارد.دالر.در.این.طرح.هاي.

جایگزیني.سوخت.است...اکنون.با.یک.تناسب.ساده.مي.توان.

محاسبه.کرد.که.اگر.3.میلیارد.دالر.سرمایه.گذاري.در.گازسوز.

ک��ردن.حمل.و.نقل.27.میلی��ارد.دالر.)9.برابر(.طي.یک.دهه.

س��وخت.مایع.را.آزاد.کرده.است،.سرمایه.گذاري.55.8.میلیارد.

دالري.در.طرح.هاي.فوق.مي.تواند.502.میلیارد.دالر.فرآورده.

نفت��ي.را.ط��ي.یک.دهه.آزاد.کن��د..این.مقادی��ر.عظیم.مالي.

مي.تواند.پش��توانه.بزرگي.براي.توسعه.اقتصادي.کشور.باشد..

دیگر.بیش.از.این.چه.مي.توان.گفت.که.از.قدیم.گفته.اند:.»اگر.
در.خانه.کس.است.یک.حرف.بس.است.«.

آمار.بر.اساس.آخرین.گزارش.هاي.شرکت.هاي.ملي.گاز.و.ملي.بخش.تهیه.شده.است..
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47 گ��روه.تولیدی.در.و.پنجره.یوپی.وی.س��ی.وین.بس��ت.از.
جمله.فعاالن.صنعت.س��اختمان.در.حوزه.تولید.سیستم.های.
پیش��رفته.در.و.پنجره.های.یوپی.وی.سی،.در.راستای.توسعه.
وگسترش.فعالیت.های.خود.اقدامات.ویژه.ای.را.اتخاذ.کرده.
اس��ت..در.همین.خص��وص.حیدر.زارعی،.مدی��ر.عامل.این.
مجموع��ه.صنعتی.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.
ب��ا.توجه.به.منطقه.جغرافیایی.اسالمش��هر.که.کارخانه.وین.
بس��ت.در.آن.قراردارد.و.عدم.دسترسی.آسان.مصرف.کننده.
ب��ه.کارگاه.تولید.پنجره.از.چندی.پیش.در.صدد.کش��ف.راه.
حل��ی.برای.ای��ن.معضل.برآمدیم..وی.ه��دف.از.راه.اندازی.
ش��عبه.دوم.وین.بس��ت.در.بازار.آهن.م��کان.تهران.افزود«.
بعد.مس��افت.کارخانه.تا.ش��هر.تهران.تبدیل.به.دغدغه.ایی.
ش��ده.بود.که.مبادا.نظارت.کمتر.مش��تری.به.محصوالت.و.
سفارش��ات.خود.،.مش��کالت.حمل.و.نقل.کاال.،.کرایه.بار.و.
موارد.دیگری.از.این.دست.باعث.شود،.بازار.این.مجموعه.با.

خطر.ریزش.مشتری.مواجه.شود.

زارعی.افزود:.با.پیگیری.های.مستمر.در.مجموعه.مدیریتی.

وین.بس��ت.تصمیم.گرفته.ش��د.تا.شعبه.دیگری.در.نزدیکی.

شهر.تهران.افتتاح.و.راه.اندازی.شود..او.با.اعالم.افتتاح.شعبه.

دوم.این.مجموعه.در.بازار.آهن.مکان.عنوان.داشت:.همواره.

توجه.ویژه.به.مش��تری.و.ارائه.خدمات.به.آنها.در.راس.امور.

ما.قرار.داش��ته.و.راه.اندازی.این.کارگاه.به.عنوان.ش��عبه.دوم.

وین.بست.در.بازار.آهن.مکان.از.همین.رو.اتفاق.افتاده.است..

این.شرکت.که.تولید.کننده.سیستم.های.پیشرفته.شیشه.های.

چن��د.جداره.صنعتی.نیز.محس��وب.می.ش��ود،.خدماتی.چون.

نصب.پنجره.مطابق.با.استانداردها.و.اصول.مهندسی.زلزله.را.

نیز.در.فهرست.فعالیت.های.خود.قرار.داده.است..حیدر.زارعی.

در.خصوص.مساحت.شعبه.جدید.وین.بست.گفت:.متاسفانه.

شعبه.آهن.مکان.به.نسبت.کارخانه.اسالمشهر.از.محدودیت.

فضا.و.مس��احت.مواجه.است..وی.در.همین.خصوص.عنوان.

کرد:.س��عی.کردیم.با.به.کار.بستن.تمهیدات.ویژه.ای.تا.حد.

بس��یار.زیادی.این.معضل.را.جبران.کنیم،.ب��ا.اتکا.بر.ابتکار.

خاص��ی.در.همین.فضای.مح��دود.دس��تگاه.های.دوکله.را.

جاگذاری.کرده.تا.س��رعت.خط.تولید.پنج��ره.دچار.کاهش.

نشود..حیدر.زارعی.مدیر.عامل.وین.بست.در.پایان.اظهارات.

خود.ضمن.اعالم.این.مطلب.که.در.شعبه.دوم.این.مجموعه.

یراق.آالت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.نیز.عرضه.می.

شود،.عنوان.داش��ت؛.توسعه.کارگاه.ها.و.فعالیت.ها،.افزایش.

شعب.مختلف.و.ارائه.طرح.ها.و.سیستم.های.نوین.در.تولید.

پنجره.به.جهت.رضایتمندی.و.جلب.نظر.مش��تریان.،.چشم.
انداز.امسال.این.شرکت.می.باشد..

نشان زرین اعتماد در تاالر افتخارات هافمن

افتتاح شعبه دوم وین بست در بازار آهن مکان

گروه.صنعتی.میراب.پروفیل.تولیدکننده.ش��ناخته.ش��ده.و.

معتبر.پروفیل.یوپی.وی.س��ی.با.نش��ان.تجاری.هافمن.نشان.

زرین.اعتماد.مش��تریان.گرفت...به.گ��زارش.پنجره.ایرانیان،.

”.در.سیزدمین.اجالس.سران.و.مدیران.معتبرترین.شرکت.ها.

)MITEC 2015(.،.نشان.زرین.اعتماد.مشتریان.و.نشان.

.)QC-SERVICES(.اس��تاندارد.بین.المللی.کیفیت.و.اعتبار

از.کش��ورآلمان.به.گروه.صنعتی.میراب.پروفیل.اهدا.شد..در.

مراس��م.اختتامیه.این.اجالس.که.روز.چهارش��نبه،.سیزدهم.

اس��فند.ماه.س��ال.1393.در.مرکز.همایش.های.صدا.و.سیما.

برگزار.ش��د،.نش��ان.و.لوح.مذکور.به.آقای.حمدیه.مدیرعامل.

ش��رکت.میراب.پروفیل.اعطاء.گردید..گفتنی.اس��ت.در.این.

اج��الس.که.با.حضور.جمعی.از.بزرگان.و.مقامات.کش��وری.

برگزار.ش��د،.در.میان.شرکت.ها.و.س��ازمان.های.منتخب.گروه.

صنعتی.میراب.پروفیل.تنها.ش��رکت.در.حوزه.تولید.پروفیل.بود.

که.موفق.به.دریافت.این.نش��ان.شد..الزم.به.ذکر.است.در.متن.

لوح.مذکور.که.آمده.است:.خود.کفایی،.نتیجه.و.دستاورد.سال.ها.

پویش.و.س��ازندگی.در.عرصه.های.مختلف.اقتصادی.اس��ت.که.

ج��ز.به.مدد.نگ��رش.مدیرانه.و.مدیریت.جه��ادی.حضرتعالی.و.

همکارانتان.امکان.پذیر.نبوده.و.نیس��ت..توفیق.روز.افزون.شما.
را.در.تداوم.این.جهاد.بزرگ.از.ایزد.منان.مسئلت.می.نمایید”

ب��ه.گزارش.پنجره.ایرانیان-.در.این.همایش.که.به.مراس��م.

تجلیل.از.بزرگان.صنعت.اختصاص.داش��ت،.از.شرکت.میراب.

پروفی��ل.تولی��د.کنن��ده.پروفیل.های.یوپی.وی.س��ی.با.نش��ان.

تجاری.هافم��ن.تقدیر.ب��ه.عمل.آمد..رضا.ش��کری.مدیر.دفتر.

تهران.میراب.پروفیل.در.خصوص.اعطای.جایزه.به.این.شرکت.

گف��ت:.این.جای��زه.گواهینامه.ics.مربوط.ب��ه.تضمین.کیفیت.

کاال.در.اجالس.توسعه.ملی.صنعت.ساختمان.راه.و.شهرسازی.

اس��ت..وی.در.ادام��ه.پیرامون.تالش.ه��ا.و.پیگیریی.هایی.که.

در.خصوص.دس��تیابی.به.چنین.جایگاهی.ب��ه.خبرنگار.پنجره.

ایرانیان.گفت:.از.جمله.عواملی.که.ما.را.از.دیگر.تولیدکنندگان.

متمای��ز.کرده.اس��ت،.به.ط��ور.اختصار.به.چند.بخش.تقس��یم.

می.ش��وند..که.عبارتند.از.:.مش��تری.مداری.،.معرفی.پروژه.به.

نمایندگان.تحت.پوش��ش،.بازدیدهای.ادواری.از.کارخانجات.و.

کارگاه.های.تولیدکننده.متقاضی.و.تحت.پوش��ش،.همکاری.با.

کارخانجات��ی.که.دارای.صالحیت.فنی.تولید.پنجره.هس��تند.و.

آموزش.های.الزم.به.کارگاه.های.تازه.تاس��یس.مانند:.چیدمان.

ماش��ین.آالت.،.آم��وزش.مونتاژ.و.نصب.،.اعط��ای.گواهینامه.

نمایندگی.رسمی.،.ضمانت.25.ساله.
.شکری.می.گوید:.ارتقا.و.پیشرفت.مستمر.کیفی.محصوالت.
و.خدم��ات.ما،.به.عنوان.مهمتری��ن.اصل.در.صدر.فعالیت.های.
ما.قرار.دارد،.این.خدمات.هر.ش��رکت.اس��ت.که.س��طح.کیفی.
آن.را.نش��ان.می.دهد..جهت.حفظ.و.افزایش.س��هم.بازار.ما.به.
دنبال.شناس��ایی.نیازهای.مشتریان.هستیم،.در.صورتی.که.اگر.
نظر.مش��تریان.تامین.نش��ود،.آنها.جای.مناس��ب.تری.را.برای.
پیدا.کردن.خواسته.هایش��ان.جس��تجو.خواهند.ک��رد..این.مقام.
مسئول.در.شرکت.میراب.پروفیل.تاکید.کرد:.هافمن.در.راستای.
تامین.خواسته.های.مراجعین.و.مشتریان.خود.همواره.در.جهت.
پیدا.کردن.راه.مناس��ب.متعهدانه.در.ت��الش.بوده.و.به.معنای.
واقعی،.با.ش��عار.))مش��تری.مداری.و.مشتری.محور.بودن((.به.

تعهداتشان.عمل.کنند.
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عرضه رایگان نسخه موبایل و تبلت اتوماسیون نوین طراح

پنجره.ایرانیان:ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.در.راستای.

فعالی��ت.ه��ای.گس��ترده.ی.خود،.نس��خه.موبای��ل.و.تبلت.

اتوماسیون.نوین.طراح.را.ارائه.کرد..به.گزارش.نشریه.پنجره.

ایرانیان.این.ش��رکت.به.مناسبت.شروع.سال.جدید.نسخه.ی.

موبایل.و.تبلت.اتوماس��یون.نوین.طراح.را.به.صورت.رایگان.
در.اختیار.عالقه.مندان.و.کاربران.قرار.داده.است.

گفتنی.اس��ت؛.عالقه.مندان.برای.دریافت.اتوماسیون.نوین.

طراح.می.توانند.به.نش��انی.اینترنتی.ش��رکت.داده.پویش��گر.
مراجعه.کنند.

تجربه جدیدی از شرکت آلوکد )آلوم کاردینه( :

ابداع.آلوکد؛.نمای.شیشه.ای.ساختمان.با.پنل.خورشیدی
پنج��ره.ایرانیان:.مهندس.ش��هرام.علی��زاده.و.همکارانش.
در.شرکت.مهندس��ی.آلوکد.ابتکار.خالقانه.را.به.اجرا.نهادند.
و.نمای.شیش��ه.ای.س��اختمان.را.ب��ا.اس��تفاده.از.پنل.های.

خورشیدی.اجرا.کردند.
.به.گزارش.پنجره.ایرانیان:-.شیوه.جدید.ترکیب.پنل.های.
خورش��یدی.و.اجرای.آنها.به.همراه.نماهای.شیش��ه.ای.وارد.

مرحله.ای.تازه.شد.
شرکت.آلوکد)آلوم.کاردینه(.با.ترکیب.پنل.های.خورشیدی.و.
نمای.شیشه.ای.در.نمای.ساختمان.سبک.جدیدی.از.این.نوع.
فناوری.را.تجربه.نمود..در.این.روش.با.ترکیب.دو.دانش)نمای.
کرتین.وال.و.پنل.های.خورش��یدی(.در.اجرای.نمای.ساختمان.
ها،.همزمان.ضمن.زیبا.سازی.نما.و.مزایایی.از.جمله.سایه.بان.
با.اس��تفاده.از.صفحات.پنل.های.خورشیدی،.انرژی.مورد.نیاز.

جهت.مصارف.داخل.ساختمان.نیز.تامین.گردید.
-.ش��رکت.آلوکد.با.اجرای.این.شیوه.در.یکی.از.پروژه.های.
خود.با.همکاری.ش��رکت.تولید.این.نوع.پنلهای.خورشیدی،.
تجربه.ذی.قیمتی.به.دس��ت.آورده.و.ه��م.اکنون.آماده.ارائه.
خدم��ات،.طراح��ی.و.اجرای.این.نوع.س��ازه.ه��ا.در.نماها.با.

تکنولوژی.های.به.روزآوری.شده.می.باشد.
-.گفتنی.است.در.صورت.طراحی.در.پوسته.خارجی.نماها.
م��ی.توان.از.این.پنل.ها.در.داخل.س��ازه.های.کرتین.وال.نیز.
بهره.برد.به.این.ترتیب.عالوه.بر.اینکه.س��طح.عایقی.ایجاد.
م��ی.گ��ردد،.انرژی.الکتریکی.م��ورد.نیاز.بن��ا.را.تا.حد.قابل.
مالحظه.ای.تامین.نموده.ایم..این.در.حالی.است.که.امروزه.
امکان.تولید.اینگونه.پنل.های.خورش��یدی.با.ابعاد.متنوع.نیز.
حاصل.گردیده.اس��ت..واحد.تحقیق.و.توس��عه.در.ش��رکت.
آلوکد.امیدوار.اس��ت.تا.با.پیش��رفت.این.ن��وع.فناوری.ها.به.
هدف.ایجاد.س��اختمان.های.Green Building.هر.چه.

بیشترنزدیک.شویم.
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به.گزارش.پنجره.ایرانیان.گروه.صنعتی.پتروپویا.گرانول.آریانا.

)BEST.VISION(.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.

با.نش��ان.تجاری.بس��ت.ویژن.)BEST.VISION(.در.سال.

94.سیاس��ت.گس��تردگی.بیش.از.پیش.شبکه.عرضه.،.فروش.و.

توزیع.محصوالت.خود.را.در.سراس��ر.کش��ور.در.دستور.کار.قرار.

داده.اس��ت..ای��ن.گروه.صنعتی.با.رویکرد.مش��تری.مداری.و.به.

جهت.تس��هیل.در.فرایند.خرید.مصرف.کنندگان.پروفیل.بس��ت.

ویژن.)BEST.VISION(.انبار.جدیدی.در.اس��تان.خراسان.

راه.ان��دازی.نموده.اس��ت..گروه.صنعتی.پتروپوی��ا.گرانول.آریانا.

)BEST.VISION(.ک��ه.بهمن.ماه.س��ال.گذش��ته.همزمان.

با.برگزاری.شش��مین.دوره.نمایش��گاه.بین.المللی.درب.و.پنجره.

ته��ران.در.مجتمع.تجاری.آهن.مکان.ش��هر.تهران.اقدام.به.راه.

ان��دازی.انباری.از.محصوالت.خود.کرده.بود.در.اقدامی.دیگر.در.

همین.راس��تا.انبار.محصوالت.خود.را.در.اس��تان.خراسان.افتتاح.

کرد..گفتنی.است.انبار.بس��ت.ویژن.)BEST.VISION(.در.

جنوب.شهر.تهران.با.استقبال.چشمگیر.و.ابراز.رضایت.کم.نظیر.

مش��تریان.در.استان.تهران.و.البرز.مواجه.شد..مدیران.این.گروه.

صنعتی.با.توجه.به.اس��تقبال.ویژه.از.انب��ار.تهران.؛.انبار.دیگری.

از.پروفیل.بس��ت.ویژن.)BEST.VISION(.در.جهت.راحتی.

.BEST(.فرایندخرید.و.تحویل.سریع.پروفیل.های.بست.ویژن

VISION(.ب��ه.مش��تریان.افتتاح.گردیده.اس��ت..این.انبار.که.

مدتی.پس.از.انبار.تهران.بس��ت.ویژن.در.مش��هد.افتتاح.شده.؛.

قرار.اس��ت.دسترس��ی.کلیه.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.در.شرق.

و.حتی.ش��مال.و.جنوب.شرقی.کشور.را.به.محصوالت.پتروپویا.

گران��ول.آریانا.)BEST.VISION(.تس��هیل.کن��د..بازخورد.

موفق.و.مثب��ت.این.تولیدکننده.پروفی��ل.در.افتتاح.انبار.تهران؛.

امکان.فراگیری.و.تحت.پوشش.قراردادن.گستره.ی.جغرافیایی.

وس��یعی.در.ش��رق.کشور.را.فراهم.س��اخت..با.افتتاح.انبار.بست.

ویژن.)BEST.VISION(..در.اس��تان.خراس��ان.پیش.بینی.

می.ش��ود.کلیه.مونتاژکاران.خراسان.ش��مالی،.جنوبی.و.رضوی.

و.حتی.اس��تان.سیستان.و.بلوچستان.بتوانند.بدون.متحمل.شدن.

هزینه.کرایه.بار.اضافه.به.س��رعت.و.س��هولت.نسبت.به.تامین.

پروفی��ل.موردنی��از.خود.اق��دام.کنند..مدیرعامل.گ��روه.صنعتی.

پتروپویاگران��ول.آریانا.)BEST VISION(.با.تکیه.بر.ش��عار.

؛.بس��ت.ویژن.-.انتخاب.هوش��مندانه،.خطاب.به.کلیه.فعاالن.و.

عالق��ه.مندان.این.صنعت.عنوان.کردن��د:.منتظر.اخبار.جذاب.و.
اقدامات.ویژه.دیگری.از.بست.ویژن.باشید.
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خراسان هم به گستره فعالیت های پتروپویا گرانول آریانا )BEST VISION( پیوست

 حساب امانی پیش خرید مسکن به درد نمی خورد 
کارشناس.اقتصاد.مسکن.با.بیان.این.که.تشکیل.حساب.
امانی.نزد.بانک.ها.برای.واریز.وجه.پیش.فروش.مس��کن.
نیازمند.اص��الح.آئین.نامه.اس��ت،گفت:این.قبیل.بحث.ها.
مربوط.به.مواقعی.اس��ت.که.بازار.مس��کن.رونق.داش��ته.
باشد.ودر.دوره.رکود.کسی.دنبال.این.قبیل.مسائل.نیست..
محمود.جهانی.در.گفت.وگو.با.تسنیم،.اظهار.کرد:.مباحث.
مربوط.به.واریز.وجوه.پیش.خریدار.مس��کن.به.حسابی.نزد.
بانک.مس��کن.در.سال.1358.در.یکی.از.ماده.واحده.های.
ش��ورای.انقالب.تصویب.شد.و.آئین.نامه.اجرایی.این.ماده.
در.س��ال.1375.یعنی.دوره.قبلی.وزارت.آقای.آخوندی.در.

وزارت.مسکن.و.شهرسازی.به.تصویب.رسید.
وی.ادامه.داد:.بر.اس��اس.این.آئین.نامه.اجرایی.قرار.بود.
کسانیکه.آگهی.پیش.فروش.مسکن.می.کنند.یک.حسابی.
در.بانک.مس��کن.افتتاح.کنند.و.قرارداد.هم.به.صورت.سه.
جانبه.بین.بانک،.پیش.فروش.کننده.و.پیش.خریدار.منعقد.
ش��ود..بر.این.اس��اس.وجوه.پیش.خریدار.به.حساب.بانک.
مس��کن.واریز.می.ش��د.و.این.بانک.متناس��ب.با.پیشرفت.
فیریکی.به.س��ازنده.پول.پرداخت.می.کردتا.به.این.شکل.
وجوه.مذکور.به.پ��روژه.اختصاص.یافته.و.به.پیش.خریدار.

اطمینان.خاطربدهد.
وی.ب��ا.ی��ادآوری.این.ک��ه.برای.ه��ر.واح��دی.حالتی.

مانند.پیش.س��ند.کوپنی.صادر.می.ش��د،.بیان.کرد:در.ابتدا.

ش��هرداری.این.پیش.سند.را.صادر.می.کرد.تا.یک.واحد.به.
چند.نفر.فروخته.شود.

کارشناس.اقتصاد.مس��کن.در.عین.حال.با.بیان.این.که.

آئین.نامه.مذکور.س��ازوکار.و.مکانیس��م.سختی.برای.اجرا.

داشت،.افزود:.همانطور.که.گفته.شد.این.آئین.نامه.در.سال.

75.ابالغ.ش��د.اما.بعدا.خیلی.مورد.استفاده.قرار.نگرفت.و.

اجرایی.نشد،.چراکه.به.دلیل.ساز.و.کار.و.پیچیده.و.سختی.

که.داشت.س��ازندگان.از.این.موضوع.استقبال.نمی.کردند.
که.پول.آنها.به.حسابی.برود.و.بعدا.به.آنها.پرداخت.شود.
جهان��ی.با.بیان.این.ک��ه.این.قبیل.بحث.ه��ا.مربوط.به.
مواقعی.اس��ت.که.بازار.مس��کن.رونق.داش��ته.باشد.و.در.
دوره.رکود.که.بازار.به.اصطالح.از.س��که.می.افتد.کس��ی.
دنبال.این.قبیل.مس��ائل.نیس��ت،.اظهار.کرد:.با.توجه.به.
سازوکارهای.پیچیده.آئین.نامه.اجرایی،.قانون.جدید.مطرح.
و.آئی��ن.نامه.اجرایی.به.تصویب.دولت.رس��ید.که.البته.در.
این.قان��ون.و.آئین.نامه.جدید.بحث.حس��اب.بانکی.وجود.
ندارد..وی.افزود:.احتماال.آقای.دکتر.آخوندی.با.استناد.به.
آئین.نامه.س��ال.75.این.مسئله.را.مطرح.کرده.است.و.اگر.
بخواهد.این.مس��ئله.را.در.قان��ون.جدید.عملیاتی.کند.باید.
آئین.نامه.اصالح.کنند.تا.بتوان.حس��اب.امانی.نزد.بانک.ها.

برای.وجوه.پیش.فروش.مس��کن.ایجاد.کرد..وی.با.بیان.

این.که.ب��ه.نظرم.خوب.اس��ت.که.ضوابط.و.س��ازوکاری.

را.ب��رای.بازار.پیش.فروش.و.پیش.خرید.داش��ته.باش��یم.و.

اطمینان.بخش��ی.در.این.حوزه.ایجاد.ش��ود،.یادآور.ش��د:.

تجربه.قبل.ثابت.کرده.اگر.سازوکار.پیچیده.و.سخت.باشد.

بازار.این.را.قبول.نخواهد.کرد.و.خیلی.اجرایی.نخواهد.شد..

اینکه.کارها.بخواهد.مبتنی.بر.ضوابط.باش��د.مخصوصا.در.

دوره.های.رونق.تقاضا.زیاد.و.عرضه.کم.اس��ت.متقاضیان.

هم.این.کار.را.نخواهند.کرد.و.پول.را.به.حس��اب.س��پرده.

نمی.برند.چون.بازار.داغ.می.ش��ود.و.اینه��ا.حاضرند.با.هر.
شرایطی.وارد.بازار.شوند.

کارش��ناس.اقتصاد.مسکن.در.پاسخ.به.این.مسئله.که.با.

توج��ه.به.این.که.در.حال.حاضر.در.دوره.رکود.مس��کن.به.

س��ر.می.بریم.و.طبیعتا.این.حس��اب.امانی.کارایی.چندانی.

ندارد،.بیان.کرد:.اظهارات.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.شاید.به.

خاطر.این.است.که.پیش.بینی.ها.یا.شرایط.به.گونه.ای.رقم.

می.خورد.تا.به.این.وسیله.بازار.مسکن.را.برای.دوره.رونق.

آم��اده.کنند..جهانی.با.بیان.این.که.پیش.بینی.ها.حکایت.از.

خروج.از.دوره.رکود.و.ورود.به.دوره.رونق.دارد،.تاکید.کرد:..

به.نظرم.طی.ماه.های.آتی.این.اتفاق.می.افتد.و.رونق.بازار.
مسکن.به.توافق.هسته.ای.بستگی.دارد..
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پنج��ره.ایرانی��ان:.ش��رکت.س��اتیان.نماین��ده.انحصاری.

..GEZE،.VHS..ROTO.،.HAUTAU..ی��راق.آالت

در.ایران.هشتم.اردیبهشت.ماه.سال.جاری.شعبه.دیگری.در.
شهریار.راه.اندازی.می.کند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان-.ش��رکت.خوش��نام.و.موفق.

س��اتیان.اقدام.به.راه.اندازی.ش��عبه.دوم.خود.نموده.است..

مهندس.علیرضا.صدقی.نس��ب.در.خصوص.محل.افتتاح.

شعبه.دوم.س��اتیان.به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفت:..این.

ش��عبه.در.شهرستان.ش��هریار..به.جهت.دسترسی.بیش.از.

پیش.مش��تریان.در.این.منطقه.افتتاح.می.ش��ود.تا.فعاالن.

صنعت.در.و.پنجره.و.مش��تریان.محصوالت.ساتیان.بدون.

دغدغ��ه،.و.از.نزدیک.تازه.ترین.یراق.آالت.این.مجموعه.را.

با.کیفیت.جهانی.آن.در.دس��ترس.داشته.باشند..مدیرعامل.

ش��رکت.س��اتیان.زمان.دقی��ق.راه.اندازی.و.افتتاح.ش��عبه.

ش��هریار.این.شرکت.را.هشتم.اردیبهش��ت.ماه.94.اعالم.

کرد.و.افزود:.این.ش��عبه.با.هدف.عرضه.مستقیم.در.قالب.

نمایش��گاه.دایمی.در.دس��تور.کار.ق��رار.دارد..وی.در.ادامه.

اضافه.کرد:.ساتیان.در.راستای.سیاست.احترام.به.مشتریان،.

مصمم.است.تا.مش��تریان.بتوانند.از.نزدیک.و.با.دسترسی.

آس��ان.از.تمامی.یراق.آالت.عرضه.شده.توسط.این.شرکت.

بازدید.کنند.و.مطمئن.باش��ند.ک��ه.مدیریت.این.مجموعه.

همچون.همیشه،.در.برابر.خواسته.های.مشتریان.پاسخگو.

خواهد.بود..او.در.پاس��خ.به.این.س��وال.که.چرا.ساتیان.به.

جای.عرضه.متمرک��ز.محصوالت.و.خدمات.خود.اقدام.به.

راه.اندازی.ش��عبه.دیگری.در.شهریار.پس.از.افتتاح.رسمی.

شعبه.شرق.تهران.و.اعطای.نمایندگی.در.استان.های.دیگر.

کرده.اس��ت؟.گفت:.این.حق.مش��تری.اس��ت.که.بتواند.از.

یراق.آالت.س��اتیان.با.کمترین.فاصله.زمانی.بازدید.کند.و.

نیازهایش.را.برآورده.س��ازد..وی.با.تاکید.بر.اصل.آموزش.

در.کنار.فروش.تصریح.کرد.:.همانطور.که.می.دانید.بحث.

نصب.ی��راق.آالت.در.پنجره.های.دوج��داره.اصل.مهمی.

است.که.متاسفانه.در.بعضی.مواقع.نادیده.گرفته.می.شود..

از.همین.رو.یک.تیم.فنی.بطور.ثابت.در.این.ش��عبه.مستقر.

خواهن��د.بود.ت��ا.ضمن.آموزش.کامل.نص��ب.یراق.آالت،.

ارائ��ه.توضیح��ات.الزم.در.خص��وص.کاال.و.ویژگی.های.

آن.و.نیز.پاس��خگوی.س��واالت.احتمالی.مشتریان.باشند..

مدیر.عامل.س��اتیان.که.بیش.از.11سال.فعالیت.درخشان.

در.عرص��ه.صنع��ت.در.و.پنجره.را.در.کارنام��ه.خود.ثبت.

کرده.اس��ت؛.در.خصوص.افتتاح.شعب.دیگر.در.چشم.انداز.

آینده.این.ش��رکت.ابراز.داشت:.س��اتیان.در.نقاط.مختلفی.

از.کش��ور.نمایندگی.دارد.و.تنها.تف��اوت.این.نمایندگی.ها.

با.ش��عب.ساتیان.در.مالکیت.آن.است..سبد.کاالی.ساتیان.

در.کلی��ه.ش��عب.و.نمایندگی.ها.کامل.و.به.روز.می.باش��د..

از.همی��ن.روی.با.رصد.کامل.جای.جای.کش��ور.هر.نقطه.

که.احس��اس.نیاز.کنیم.اقدام.به.راه.اندازی.ش��عبه.دیگری.

خواهیم.کرد..صدقی.نس��ب.در.پای��ان.اظهاراتش.نوید.داد.

تا.در.آینده.نزدیک.یک.آکادمی.آموزش.نیروی.انس��انی.با.

س��رفصل.های.فروش.و.مباحث.فنی.جهت.خودکفایی.در.
این.حوزه.توسط.این.شرکت.راه.اندازی.شود..

شعبه دوم ساتیان در شهریار افتتاح می شود

 دولت از صادرکنندگان حمایت نمی کند
هوش��نگ.پارس��ا.صادرکننده.پالس��تیک.و.پلیم��ر.از.عدم.
حمایت.از.صادرکنندگان.گالیه.کرد.و.گفت:.معموال.کشور.ها.
از.صادر.کنندگان.حمایت.می.کنند.و.این.در.حالی.اس��ت.که.از.
س��ال.89.به.بعد.س��ه.درصد.جوایز.صادرات��ی.که.قرار.بود.به.
صادر.کنندگان.پرداخت.ش��ود،.پرداخت.نشده.است..هوشنگ.
پارس��ا.اظهار.کرد:.سیستم.ال.سی.و.مبادالت.بانکی.به.دلیل.
بحث.تحریم.با.مش��کالتی.مواجه.است.و.زمانی.که.مشتری.
جنس��ی.خریداری.می.کن��د.به.علت.بودن.سیس��تم.بانکی.با.

چالش.روبرو.می.شود.
.ب��ه.گزارش.ایس��نا،.وی.افزود:.در.خارج.از.کش��ور.معموال.
وقتی.جنس��ی.خریداری.می.شود،.مش��تری.10.درصد.آن.را.
نق��دی.پرداخت.ک��رده.و.90.درصد.تس��هیالت.دریافت.و.در.
مدت.شش.ماه.تا.یک.سال.این.تسهیالت.را.به.بانک.پرداخت.
می.کن��د.و.درواق��ع.این.موض��وع.قرار.دادی.بی��ن.بانک.های.

مختلف.کشور.است،.ولی.متاسفانه.با.توجه.به.مسائل.تحریم.

این.موضوع.در.کش��ور.ما.وجود.ندارد.و.خرید.نقدی.در.کشور.
مشکل.ساز.شده.است.

وی.با.بیان.اینکه.کش��وری.هس��تیم.که.سال.هاست.قیمت.

تمام.شده.ما.باالست.تاکید.کرد:.نگاه.دولتمردان.ما.نگاه.تولید.

ملی.نبوده.و.از.طرفی.به.دلیل.وجود.تعطیالت.زیاد.و.نامنظم.

که.به.تعطیلی.تولیدی.ها.و.کارخانجات.منجر.می.شود،.قیمت.
تمام.شده.کاال.افزایش.یافته.است.

این.صادرکننده.نمونه.در.بخش��ی.از.سخنان.خود.گفت:.در.

ایران.سیستم.مدیریتی.رشد.نکرده.و.زمانی.که.مدیریت.رشد.

خوبی.نداشته.باشد،.طبیعی.است.که.قیمت.ها.افزایش.می.یابد.

و.همه.این.مس��ائل.باعث.می.ش��ود.بازارهای.هدف.ما.روز.به.
روز.کوچک.تر.شود.

پارسا.ادامه.داد:.مورد.بعدی.پیمان.هایی.است.که.کشور.های.

مختلف.با.یکدیگر.منعقد.می.کنند.که.براساس.این.پیمان.های.

تجاری.عوارض.گمرکی.به.صفر.رسیده.و.صادر.کنندگان.فقط.

هزینه.حمل.را.می.پردازند.ولی.متاسفانه.کشور.ما.در.زمینه.ی.

پیمان.ه��ای.تج��اری.عقب.مان��ده.و.این.در.حالی.اس��ت.که.

می.توانس��تیم.با.بس��تن.این.پیمان.ها.بین.کشور.های.مختلف.

تعرف��ه.گمرکی.را.در.یکس��ری.از.کاالهای.اساس��ی.به.صفر.

برسانیم..وی.معتقد.است:.تولید.در.هر.کشوری.به.دنبال.خود.

امنی��ت.و.عدالت.را.به.دنبال.دارد.و.این.درحالی.اس��ت.که.ما.
بیشتر.به.واردات.توجه.می.کنیم.نه.تولید.

پارس��ا.از.روند.اس��ترداد.مالیات.بر.ارزش.افزوده.نیز.گالیه.

ک��رده.و.گفت:.زمان.خرید.کاال.مالیات.بر.ارزش.افزوده.را.به.

دول��ت.می.پردازیم.اما.زمانی.ک��ه.کاال.را.صادر.می.کنیم.و.در.

زمان.اس��ترداد.مالیات،.مدت.ها.طول.می.کشد.تا.بتوانیم.آن.را.
از.دولت.بگیریم.

 ها
ت

رک
 ش

ـار
خب

ا



91
ره.

م�ا
.ش

.13
94

ت.
هش

ردیب
..ا

ت�م
هش

ال.
 س�

ن/
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ

51

نام مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان در لیست صادرکنندگان خوشنام کشور 

مجتمع.صنایع.فناور.پالس��تیک.س��پاهان.از.سال.1384..

فعالی��ت.خ��ود.را.در.زمینه.تولید.مصالح.نوین.س��اختمانی.با.

اس��تفاده.از.پلیمرها.مطابق.ب��ا.تکنولوژی.روز.دنیا.آغاز.کرد..

از.مهمترین.ویژگی.های.این.دس��ته.از.تولیدات.،س��ازگاری.

آن.با.ش��رایط.اقلیمی.ایران.و.کشورهای.منطقه.،.دارا.بودن.

ایمنی.از.نظر.سبک.سازی.در.صنعت.ساخت.و.ساز.و.قابلیت.

بازیاب��ی.به.منظور.س��ازگاری.هر.چه.بیش��تر.با.طبیعت.می.

باش��د..این.مجموعه.صنعتی.با.وس��عتی.بی��ش.از.50000.

مترمربع،.با.بهرمندی.از.تیم��ی.کارآزموده.امروزه.به.عنوان.

یکی.از.بزرگترین.و.مجهزترین.تولیدکننده.های.محصوالت.

س��اختمانی.از.جنس.پلیمرها.در.ایران.می.باشد..به.گزارش.

خبرن��گار.نش��ریه.پنج��ره.ایرانی��ان.مجتمع.صنای��ع.فناور.

پالستیک.سپاهان.با.ورود.به.حوزه.صادرات،.بازار.کشورهای.

منطقه.را.هدف.گرفته.اس��ت..گفتنی.است.گستره.صادرات.

فناور.پالستیک.در.حال.توسعه.بوده.و.یکی.از.صادرکنندگان.

نمونه.کشور.طی.دو.سال.گذشته.بوده.است..مجتمع.صنایع.

فناور.پالس��تیک.سپاهان.در.سال.های..92.و.93.نام.خود.را.

در.فهرست.خوشنامان.صادرات.که.از.سوی.سازمان.توسعه.

تجارت.اعالم.ش��ده،.ثبت.کرده.اس��ت؛.در.همین.خصوص.

مهندس.پوری��ا.قلی.زاده.مدیر.روابط.عمومی.این.ش��رکت.

تولیدکننده.پروفیل.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.

مجتمع.صنایع.فناور.پالس��تیک.سپاهان.با.اهتمام.و.تالش.

های.ش��بانه.روزی.و.اتخاذ.سیاس��ت.های.خاصی.دو.س��ال.

پیاپی.موفق.به.تصاحب.عنوان.صادرکننده.نمونه.کشور.شد..

وی.همچنین.در.خصوص.س��هم.این.ش��رکت.از.بازارهای.

منطق��ه.اضافه.کرد:.مبحث.صادرات.به.کش��ورهای.منطقه.

را.از.س��ال.90.آغاز.کردیم،.البته.تعامل.ما.با.این.کش��ورها.

تنها.منحصر.به.صادرات.پروفیل.در.طی.سال.های.همکاری.

نبوده.بلکه.از.بابت.کلیه.مصالح.تولید.ش��ده.در.این.مجموعه.

س��همی.در.بازار.منطقه.داشته.ایم.که.عالوه.بر.پروفیل.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.شامل.دیوارپوش.و.سقف.کاذب.یو.پی.

وی.س��ی،.درهای.وود.پلیمر،کانکس.وکلیه.اجزاء.دیوارهای.

پیش.س��اخته..می.باش��د..مهندس.قل��ی.زاده.در.خصوص.

عوامل.موفقیت.این.ش��رکت.در.بحث.صادرات.به.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.از.جمله.عوامل.موفقیت.ما.در.

مقوله.صادرات.می.توان.به.آن.اشاره.کرد..قیمت.های.تعادلی.

و.رقابتی.با.دیگر.برندها.در.کنار.مرغوبیت.این.محصوالت.از.

لحاظ.فنی.در.منطقه.می.باش��د..با.وجود.کشوری.مثل.ترکیه.

ک��ه.هم.به.لحاظ.قیمت.و.ظرفیت.تولید.از.جمله.قطب.های.

این.صنعت.در.جهان.محس��وب.می.ش��ود.با.متعادل.نمودن.

قیمت.محصوالت.امروز.توانس��تیم.بازار.کشور.های.منطقه.

را.در.اختی��ار.بگیریم.و.برای.تداوم.این.روند..همچنان.طرح.

هایی.برای.توس��عه.ص��ادرات.به.کار.خواهیم.بس��ت..مدیر.

رواب��ط.عمومی.فناور.پالس��تیک.س��پاهان.پیرامون.مبحث.

صادرات.تصریح.کرد:.کار.روی.بازار.کشورهای.ترکمنستان،.

آذربایجان،.گرجس��تان،.ونزوئال.و.چند.کشور.دیگر.را.شروع.

کرده.ایم،.و.به.توافقات.خوبی.هم.رسیده.ایم..از.آذربایجان.نیز.

بازخوردهای.خوبی.داش��ته.ایم،.تا.جایی.که.سفیر.آذربایجان.

در.ایران.و.هیات.همراه..در.ابتدای.امس��ال.از.خطوط.تولید.

این.مجموعه.بازدید.داشته.اند.که.به.فراخور.آن.توافقاتی.هم.

ب��ه.امضاء.رس��ید..مهندس.قلی.زاده.با.اع��الم..عقد.قرارداد.

صادرات.به.کش��ور.عمان.اضافه.کرد:.بازار.کشور.گرجستان.

را.نیز.رصد.کرده.ایم.و.یک.تیم.کارشناس��ی.در.حال.مطالعه.

و.مذاکره.برای.حضور.در.این.کشور.هستند..قلی.زاده.تکرار.

عنوان.صادرکننده.نمونه.در.سال.94..و.حفظ.و.ارتقا.جایگاه.

این.ش��رکت.را.ازجمله.اهداف.امس��ال.این.گ��روه.صنعتی.

برش��مرد.و.افزود:.شواهد.نش��ان.می.دهد.که.در.سال.پیش.

رو.بس��تر.مناس��ب.تری.برای.نفوذ.به.بازار.منطقه.نسبت.به.

سالیان.گذش��ته.خواهیم.داش��ت..وی.همچنین.پیش.بینی.

کرد.ک��ه.تولید.پروفیل.در.ایران.بصورت.تخصصی.توس��ط.

تولیدکنندگان.این.صنعت.دنبال.می.شود.که.در.واقع.حضور.

پروفیل.ایرانی.در.اکثر.کشورهای.منطقه،.عضو.حوزه.cis..و.

خاور.میانه..گواهی.بر.این.مدعی.است..مدیر.روابط.عمومی.

فناور.پالستیک.با.اش��اره.به.مذاکرات.سال.جاری.در.لوزان.

تاکید.کرد:.سنگ.بنای.صنعت.تولید.محصوالت.ساختمانی.

ب��ا.پایه.پلیمری.در.ایران.تقریبًا.از.س��ال.84.پاگرفته.اس��ت.

و..اکنون.با.گذش��ت.یک.دهه.از.عمر.آن.به.مرز.ش��کوفایی.

رسیده..اما.در.طی.چند.سال.اخیر.تحریم.ها.کمی.روند.روبه.

رشد.را.کند.کرده.و.تولید.کننده.را.آزار.داده.است..با.برداشته.

ش��دن.تحریم.ها.نه.تنها.کامال.به.م��رز.خودکفایی.خواهیم.

رسید.بلکه.با.کمی.تالش.می.توانیم.در.بازارهای.جهانی.در.
کنار.بزرگان.این.صنعت.هم.باشیم..

مهندس.قل��ی.زاده.در.پایان.اظهاراتش.با.تاکید.بر.نمودار.

سوددهی.این.شرکت.اعالم.کرد:.همواره.به.توسعه.تولیدات.

توجه.ویژه.ای.داش��ته.ایم.و.به.مانند.هر.س��ال.سعی.داریم.با.

افزای��ش.خط��وط.تولید.و.اضافه.نم��ودن.محصوالت.جدید.

ساختمانی.به.س��بد.دیگر.کاالهای.ساختمانی.خود.در.سال.

94.در.راس��تای.تعالی.این.مجموعه.و.کش��ور.عزیزمان.گام.
مثبت.دیگری.برداریم..

 مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد شد
مع��اون.مالیات.بر.ارزش.افزوده.س��ازمان.امور.مالیاتی.نرخ.
مالیات.بر.ارزش.افزوده.را.براي.س��ال.جاري،.9.درصد.اعالم.
ک��رد..معاون.مالی��ات.بر.ارزش.افزوده.س��ازمان.امور.مالیاتی.
کش��ور،.نرخ.مالیات.بر.ارزش.اف��زوده.کاال.و.خدمات.عمومی.
در.س��ال.1394.را.9.درصد.اعالم.کرد..علیرضا.طاری.بخش،.
ب��ا.بیان.اینکه.ن��رخ.مالیات.بر.ارزش.افزوده.س��ال.جاری،.9.
درصد.اس��ت.گف��ت:.این.نرخ.ش��امل.6.درص��د.مالیات.و.3.

درصد.عوارض.اس��ت.که.مودیان.مش��مول.نظ��ام.مالیات.بر.

ارزش.افزوده.می.باید.از.ابتدای.سال.1394،.در.کلیه.مبادالت.

اقتص��ادی.فی.مابین).عرضه.کاال.و.ارایه.خدمات.عمومی(.،.9.

درصد.مالیات.و.عوارض.را.در.صورتحساب.های.صادره.اعمال.
و.از.خریداران.اخذ.کنند.

وی.در.خص��وص.افزای��ش.یک.درصدی.ن��رخ.مالیات.

بر.ارزش.افزوده.در.س��ال.جاری.گف��ت:.مطابق.تبصره.2.

ماده.117.قانون.برنامه.پنج.س��اله.پنجم.توسعه.جمهوری.

اس��المی.ایران.و.همچنین.براساس.ماده.37.قانون.الحاق.

برخی.مواد.به.قانون.تنظیم.بخش��ی.از.مقررات.مالی.دولت.

)2(.مصوب.چهارم.اسفندماه.س��ال.1393،.نرخ.مالیات.بر.

ارزش.اف��زوده.کاال.و.خدمات.عمومی.در.س��ال.1394.از.

هش��ت.درصد.)8.درصد.(.به.ن��ه.درصد.)9.درصد.افزایش.
یافته.است.
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 پرداخت تسهیالت ۳۰ میلیونی مسکن مهر سرعت مي گیرد

 ارز در مبادالت صنعت پتروشیمی تک نرخي شود

 آشتي تکنولوژی و طبیعت با معماری اکوتک

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.

از.برگزاری.جلس��ه.جدیدی.با.بانک.مس��کن.در.خصوص.

تسریع.در.پرداخت.تسهیالت.30.میلیونی.مسکن.مهر.خبر.

داد..احم��د.اصغری.مهرآبادی.درباره.مهم.ترین.برنامه.های.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.برای.تکمیل.پروژه.های.مسکن.

مهر.در.سال.جاری.و.رسیدگی.به.تسریع.در.روند.پرداخت.

تس��هیالت.30.میلیون.تومان.تومانی.مسکن.مهر.گفت:.

هفت��ه.آینده.با.مدیران.اس��تان.ها.جلس��ه.ای.ب��ه.منظور.

نظرس��نجی.در.خص��وص.روند.پرداخت.تس��هیالت.30.

میلیون.تومانی.مسکن.مهر.برگزار.می.کنیم..همچنین.در.

جلس��ه.دیگری.با.بانک.مس��کن.برای.باز.کردن.این.گره..
راهکارهایی.را.در.نظر.خواهیم.گرفت..

قائم.مق��ام.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.ب��ر.اینکه.

امس��ال.مبل��غ.700.میلیارد.توم��ان.اعتبار.ب��رای.احداث.

تصفیه.خانه.های.آب.در.پروژه.های.مسکن.مهر.اختصاص.

یافته.است.تاکید.کرد:.وزارت.نیرو.امسال.باید.به.تعهداتش.

برای.تکمیل.خدمات.مرتبط.با.حوزه.خود.در.مس��کن.مهر.

عمل.کند.و.ش��تاب.بیشتری.به.اقداماتش.دهد.چون.هنوز.

تع��داد.زیادی.از.واحدهای.مس��کن.مهر.در.نوبت.دریافت.

انشعابات.هس��تند..به.گفته.مهرآبادی،.در.اردیبهشت.ماه.

نیز.جلس��ه.دیگری.با.مدیران.اس��تان.ها.به.منظور.بررسی.

تصمیم��ات.نهایی.برگ��زار.خواهیم.کرد.و.در.تالش��یم.از.

خردادماه.هر.شنبه.با.مدیران.هشت.استان.جلساتی.داشته.

باش��یم.به.عبارت.دیگر.در.ط��ول.هر.ماه،.وضعیت.تمامی.

استان.ها.را.در.جلساتی.با.مدیرانشان.بررسی.خواهیم.کرد...

وی.با.اشاره.به.برنامه.هایی.که.امسال.باید.در.حوزه.مسکن.

مهر.از.سوی.وزارت.راه.و.شهرسازی.پیگیری.شود.گفت:.

ن��ازک.کاری،.افتتاح،.تحویل،.ثبت.س��ند.اعیانی،.صورت.

بندی.تفکیکی.و.فروش.اقس��اطی.واحده��ا.از.مهمترین.

برنامه.هایی.هس��تند.که.امسال.باید.در.حوزه.مسکن.مهر.

انجام.ش��ود.چون.قول.داده.ایم.امسال.بیش.از.90.درصد.
وعده.خود.را.در.زمینه.مسکن.مهر.عملیاتی.کنیم..

مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.ایران.با.اش��اره.به.مزایای.تک.نرخی.شدن.

ارز.در.صنعت.پتروش��یمی.گفت:.پیش.بینی.می.ش��ود.بزودی.قیمت.ارز.در.این.صنعت.تک.

نرخی.شود..عباس.شعری.مقدم.در.سیزدهمین.نشست.مشترک.مدیران.صنعت.پتروشیمی.

و.مدی��ران.بورس.کاال.با.اش��اره.به.مزایای.تک.نرخی.ش��دن.ارز.در.مبادالت.خرد.و.کالن.

صنعت.پتروش��یمی.اظهار.کرد:.امروزه.وجود.2.نرخ.برای.ارز.در.این.مبادالت.مش��کالت.و.

موان��ع.زیادی.را.برای.این.صنعت.ایجاد.کرده.اس��ت..وی.افزود:.به.عنوان.مثال.هم.اکنون.

برخ��ی.از.مجتمع.های.پتروش��یمی.با.توجه.به.امکان.ص��ادرات.محصوالت.خود.با.نرخ.آزاد.

تمایلی.برای.فروش.میان.مجتمعی.و.داخلی.با.نرخ.ارز.مبادله.ای.ندارند..معاون.وزیر.نفت.با.

بیان.این.که.بورس.کاال.باید.یکی.از.مبادی.عرضه.محصوالت.پتروش��یمی.در.کشور.باشد،.

گفت:.هم.اکنون.با.توجه.به.نبود.زیرس��اخت.های.قانونی.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.

در.بخش.های.میانی.و.پایین.دستی.امکان.خرید.و.فروش.به.صورت.بلند.مدت.را.ندارند،.از.

این.رو.این.بخش.های.صنعت.پتروشیمی.نمی.توانند.تحلیل.و.چشم.انداز.مناسبی.از.تجارت.

خود.داش��ته.باشند..مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.با.تاکید.بر.این.که.امضا.قرار.

دادهای.بلند.مدت.و.مشخص.بودن.نرخ.خوراک.پتروشیمی.در.بورس.کاال.می.تواند.کمک.

خوبی.به.صنایع.پایین.دستی.به.شمار.آید،.گفت:.امروزه.بورس.کاال.پاسخگوی.محصوالت.
پتروشیمی.نیست.

معماری.اکوتک.گونه.ای.از.معماری.است.که.تکنولوژی.

را.در.برابر.طبیعت.ق��رار.نمی.دهد،.بلکه.از.آن.به.موازات.و.

در.کن��ار.طبیعت.برای.بهره.برداری.هر.چه.بیش��تر.و.بهتر.

از.امکان��ات.محیطی.و.تامین.آس��ایش.انس��ان.و.پایداری.

ساختمان.بهره.می.جوید..به.گزارش.روابط.عمومی.دانشگاه.

آزاد.اس��المی.واحد.شاهین.ش��هر،.امین.تجدد.عضو.هیأت.

علمی.تمام.وقت.گروه.معماری.دانش��گاه.آزاد.اسالمی.واحد.

شاهین.ش��هر.در.مجله.فنی.تخصص��ی.دانش.نما.با.عنوان.

معم��اری.اکوتک.به.چاپ.رس��ید..امین.تجدد.با.اش��اره.به.

اهداف.این.مقاله.پژوهش��ی.خاطرنشان.کرد:.واژه.اکوتک.

ترکیبی.از.واژه.های.اکولوژی.یا.بوم.شناس��ی.و.تکنولوژی.

یا.فناوری.اس��ت.و.مقص��ود.از.معم��اری.اکوتک.گونه.ای.

از.معماری.اس��ت.ک��ه.تکنولوژی.را.در.براب��ر.طبیعت.قرار.

نمی.ده��د،.بلکه.از.آن.به.م��وازات.و.در.کنار.طبیعت.برای.

بهره.برداری.هر.چه.بیش��تر.و.بهت��ر.از.امکانات.محیطی.و.

تامین.آسایش.انس��ان.و.پایداری.ساختمان.بهره.می.جوید..

وی.اف��زود:.ه��ر.نوع.توس��عه.یا.پیش��رفت.در.مهندس��ی.

س��اختمان.تنها.به.ی��اری.قوانین.الهام.گرفت��ه.از.طبیعت.

امکان.پذیر.است.و.به.دلیل.سادگی.ذاتی.موجود.در.طبیعت.

می.توان.اطمینان.داش��ت.که.با.این.الهام.گیری.ساختمانی.
موزون.و.زیبا.پدیدار.می.شود.

.این.کارش��ناس.ارش��د.معماری.با.اش��اره.به.اهداف.این.

مقاله،.تصریح.کرد:.در.این.مقاله.به.اهداف.معماری.اکوتک.

که.هم��واره.بر.م��وارد.کاهش.اتالف.و.پخ��ش.انرژی.در.

محیط،.کاهش.تولید.عوامل.تاثیر.گذار.بر.تندرس��تی.انسان،.

بهره.گیری.از.مواد.بازگش��ت.پذیر.ب��ه.چرخه.طبیعت.و.رفع.
سموم.و.زیان.باری.موارد.تاکید.دارد،.پرداخته.شده.است.
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 هشدار نسبت به سبقت تخریب از ساخت

 دولت از ساخت و سازهای غیراصولی جلوگیری کند

ع��الوه.ب��ر.کاهش.عم��ر.س��اختمان،.عمر.س��کونت.در.

س��اختمان.نیز.کوتاه.شده.است...درحالی.که.عمر.سکونت.در.

یک.نقطه.باید.سه.نسل.باشد.اما.اکنون.این.میزان.به.سه.تا.
پنج.سال.رسیده.است..

رییس.پژوهش��گاه.می��راث.فرهنگ��ی،.صنایع.دس��تی.و.

گردش��گری.هش��دار.داد.که.قبل.از.توسعه.شهری.و.نظامند.

ش��دن.ساخت.وساز،.ساختمان.با.عمر.طوالنی.تر.از.عمر.یک.

انسان.س��اخته.می.شد.اما.جریان.س��وداگری.وضعیت.را.به.

جهت��ی.برده.که.حتی.قبل.از.اس��تهالک،.س��اختمان.برای.

تخریب.و.نوس��ازی.مقرون.به.صرفه.تر.است؛.یعنی.بیشتر.از.

اینکه.در.کشور.ساخت.وساز.شود.شاهد.تولید.زباله.ساختمانی.

هستیم...اگر.در.سال.100.میلیون.مترمربع.ساختمان.ساخته.

می.ش��ود.بیش.از.50.میلیون.مترمربع.س��اختمان.در.کشور.

تخریب.می.گردد.و.عمال.عمر.ساختمان.را.در.کشور.به.حدود.

10.سال.رسیده.اس��ت....سیدمحمد.بهشتی.افزود:.عالوه.بر.

کاهش.عمر.ساختمان،.عمر.سکونت.در.ساختمان.نیز.کوتاه.

ش��ده.است...درحالی.که.عمر.سکونت.در.یک.نقطه.باید.سه.

نس��ل.باش��د.اما.اکنون.این.میزان.به.سه.تا.پنج.سال.رسیده.

اس��ت...تداوم.سکونت.به.ش��کل.گیری.جامعه.شهری.کمک.

می.کند.تا.تعلق.خاطر.نسبت.به.مکان.پدید.آید...اگر.این.تعلق.

خاطر.رخ.ندهد.یعنی.شهر.گران.اداره.می.شود.و.تامین.امنیت.

آن.نیز.پرهزینه.اس��ت....وی.با.بی��ان.اینکه.تمرکز.بر.بخش.

کمی..ساخت.و.س��از.و.غافل.شدن.از.کیفیت.ساختمان.سازی،.

منجر.به.وضعیت.آشفته.در.توسعه.شهری.شده،.گفت:.تمام.

می��راث.گذش��ته.حاصل.از.تجربی��ات.تاریخی.ای��ران.یا.در.

معرض.تهدید.قرار.گرفته.یا.به.حاش��یه.رانده.شده؛.در.عین.

حال.در.این.مدت.ارزش.و.کیفیتی.به.ساخت.و.س��از.کش��ور.

اضافه.نشده.است....بهش��تی.با.بیان.چالش.های.شهرسازی.

در.ایران.طی.دهه.های.گذشته.به.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.

شهرسازی.گفت:.تقریبا.از.اوایل.دهه.40.و.زمانی.که.توسعه.

شهری.و.ساخت.وس��از.در.کشور.ما.دارای.قوانین.و.مقررات.

ش��د.و.س��از.وکارهای.مدیریتی.مدرن.به.کش��ور.ورود.پیدا.

کرد،.تمرکز.بر.جنبه.های.کمی.توس��عه.شهری.و.ساخت.و.ساز.

معطوف.ش��د.و.جنبه.های.کیفی.به.م��رور.مغفول.ماند...اگر.

طی.این.سال.ها.گاهی.نیز.شاهد.کیفیت.مناسب.ساخت.وساز.

شهری.در.روند.توسعه.شهری.هستیم.اتفاقی.بوده.است...در.

بخش.کمی.نیز.به.مرور.به.نازل.ترین.مرتبه.کمیات.تنزل.پیدا.

کردیم.و.تمرکز.بر.بخش.کمی..ساخت.و.ساز.و.غافل.شدن.از.

حوزه.کیفیت.در.ساختمان.سازی،.منجر.به.وضعیت.آشفته.در.

توسعه.شهری.شده.اس��ت....وی.با.بیان.اینکه.امروزه.شاهد.

یکسان.سازی.ساخت.و.ساز.در.کشور.هستیم،.افزود:.کشور.ما.

از.تن��وع.اقلیمی،.طبیعی.و.فرهنگی.برخوردار.اس��ت.که.در.

گذشته.س��یمای.ش��هرها.و.معماری.ایران.معرف.این.تنوع.

بودند.به.عنوان.مثال.معماری.س��اخت.و.ساز.در.شمال.ایران.

با.معماری.کویر.و.س��واحل.خلیج.فارس.کامال.متفاوت.بود.

اما.امروز.این.تفاوت.ها.وجود.ندارد...بهش��تی.به.آس��یب.های.

ناشی.از.مغفول.ماندن.کیفیت.ساخت.و.ساز.در.توسعه.شهری.

اش��اره.ک��رد.و.گفت:.تم��ام.میراث.گذش��ته.مان.که.حاصل.

تجربیات.تاریخی.ایران.اس��ت.در.معرض.تهدید.قرار.گرفته.

یا.به.حاشیه.رانده.شده.اند؛.در.عین.حال.در.این.مدت.ارزش.

و.کیفیت.به.ساخت.و.س��از.افزوده.نشده.اس��ت....وی.با.بیان.

اینکه.ب��رای.باال.بردن.کیفیت.ساخت.و.س��از.نیازمند.تجدید.

نظر.اساس��ی.در.این.حوزه.هس��تیم،.گفت:.باید.بدانیم.هدف.

توسعه.شهری.و.تمام.ساخت.وسازها.جامعه.انسانی.اند.و.مانند.

لباسی.اس��ت.که.به.قامت.یک.فرد.پوشیده.می.شود...رییس.

پژوهش��گاه.میراث.فرهنگی،.صنایع.دس��تی.و.گردش��گری.

ب��ا.تاکید.بر.اینکه.بس��یاری.از.قوانین..و..مق��ررات.مدیریتی.

ساخت.و.س��از.مخل.کیفیت.هس��تند،.افزود:.کیفیت.نس��بت.

ب��ه.کمیت.اولویت.دارد.و.برای.رس��یدن.ب��ه.نقطه.مطلوب.

باید.قوانین.و.مقرراتی.که.متضمن.کیفیت.هس��تند،.تدوین.

ش��وند...بهش��تی.با.بیان.اینکه.در.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

تغییر.رویکردی.به.س��مت.کیفی.س��ازی.و.تاثیر.معماری.بر.

زندگی.وجود.دارد،.گفت:.اگر.این.تغییر.رویکرد.تداوم.داشته.

باش��د.و.در.ماهیت.ساخت.و.س��ازها.تجدیدنظر.شود.آثار.آن.

به.مرور.نمایان.می.ش��ود...وی.درباره.بلندمرتبه.س��ازی.های.

بی.ضابطه.در.پایتخت.نیز.گفت:.بس��یاری.می.گویند.»درصد.

کمی.از.طرح.های.تفصیلی.و.جامع.اجرا.می.ش��ود.و.ضوابط.و.

مقرراتی.که.توس��ط.این.طرح.ها.تعیین.شده.اجرا.نمی.شود«.

اما.باید.گفت.به.تدریج.آش��کار.می.ش��ود.ک��ه.گاهی.اوقات.

نه.تنها.بخش��ی.از.این.طرح.ها.بلک��ه.به.طور.کامل.هم.اجرا.

می.شود.اما.فاسدهای.ناشی.از.اجرای.این.شکل.از.طرح.های.

جام��ع.و.تفصیلی.را.نادیده.می.گیریم...اگر.چهره.ش��هرهای.

م��ا.امروز.به.این.وضعیت.مبدل.ش��ده.ب��ه.دلیل.اجرای.این.

طرح.هاس��ت...پس.اینگونه.نیست.که.فقط.از.قوانین.تخطی.

می.ش��ود.بلکه.حتی.اجرای.این.طرح.ها.نیز.چهره.شهرها.را.

تغیی��ر.داده؛.بنابراین.باید.تجدیدنظر.عمیق.تری.در.قوانین.و.

مق��ررات.صورت.گیرد...رییس.پژوهش��گاه.میراث.فرهنگی،.

صنایع.دستی.و.گردشگری.با.تاکید.بر.اینکه.طرح.های.جامع.

و.تفصیلی.ما.معطوف.به.تقلیل.یافته.ترین.کمیات.هس��تند،.

گفت:.ساخت.وس��از.در.صحنه.اقتصادی.کشور.به.صحنه.ای.

برای.س��وداگری.تبدیل.شده.اس��ت.و.بنابراین.از.هر.غفلت.

قانون��ی.و.مدیریتی.برای.توس��عه.دامنه.این.س��وداگری.ها.
استفاده.می.شود..

عضو.کمیس��یون.کش��اورزی.مجلس.گفت:.دولت.به.جای.درمان،.پیشگیری.را.سرلوحه.

کار.خود.قرار.دهد.و.از.س��اخت.و.س��ازهای.غیراصولی.جلوگیری.کند..رحمت.اهلل.نوروزی.

عضو.کمیس��یون.کشاورزی.مجلس.شورای.اسالمی.اظهار.داش��ت:.اولویت.در.زمین.های.

کشاورزی.تولید.است.و.نباید.به.بهانه.ویالسازی.آنها.را.از.بین.ببرند.وی.افزود:.به.دلیل.باال.

بودن.هزینه.تخریب،.دولت.باید.مانع.ویالسازی.های.غیرمجاز.شود.و.همچنین.به.علت.باال.

بودن.هزینه.های.کش��ت،.داشت.و.برداش��ت.باید.اقداماتی.انجام.شود.که.کشاورزی.توجیه.

داشته.باشد.
نوروزی.ادامه.داد:.تخلفات.در.استان.های.شمالی.بیشتر.از.استان.های.دیگر.است.و.امروز.
هم.بر.دولت.و.هم.بر.مجلس.و.قوه.قضاییه.تکلیف.است.که.فرمایشات.مقام.معظم.رهبری.
را.منش��ور.کاری.خود.قرار.دهند.عضو.کمیسیون.کشاورزی.در.پایان.گفت:.در.سال.گذشته.
اقداماتی.برای.جلوگیری.از.تغییر.کاربری.های.غیرقانونی.انجام.شد.و.امیدواریم.که.در.سال.

جاری.نیز.شاهد.کاهش.آن.باشیم.و.با.مسئولینی.که.قصور.می.کنند.برخورد.کنیم.
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 پنجره های دوجداره با مواد اولیه استاندارد کارآیی را دارند

 سهم عمده پنجره ها در میزان انتقال حرارت کلی ساختمان

 تدوین استاندارد برچسب پنجره های دوجداره

استفاده.از.پنجره.های.دوجداره.در.صورتی.سبب.افزایش.

مقاومت.حرارتی.جداره.های.ش��فاف،.ایجاد.آسایش.حرارتی.

در.داخل.س��اختمان.و.بویژه.جلوگیری.از.ورود.سر.و.صدا.و.

گرد.و.غبار.نواحی.مجاور.پنجره.به.داخل.س��اختمان.می.کند.

که.در.س��اخت.آنها.از.مواد.اولیه.اس��تاندارد.اس��تفاده.شده.

باشد.و.قاب.و.شیش��ه.های.دوجداره.نیز.در.کارخانه.بوسیله.
دستگاه.های.مخصوص.ساخته.شده.باشند..

ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.همس��و.با.اجرای.

سیاس��ت.های.بهینه.س��ازی.مص��رف.ان��رژی،.اقدام.ه��ا.و.

فعالیت.ه��ای.متع��ددی.را.در.زمینه..مه��ار.و.کاهش.مصرف.

ان��رژی.در.بخش.ه��ای.مختل��ف.انجام.داده.اس��ت..بخش.

س��اختمان.با.س��همی.حدود.40.درص��د.کل.مصرف.انرژی.

کش��ور،.بیشترین.س��هم.مصرف.انرژی.در.کشور.را.به.خود.

اختص��اص.داده.اس��ت؛.بنابرای��ن.انجام.اقدام.ه��ا.و.اجرای.

پروژه.ه��ای.بهینه.س��ازی.مص��رف.س��وخت.در.این.بخش.

حائز.اهمیت.و.ضروری.اس��ت..یکی.از.موارد.بسیار.مهم.در.

گسترش.اقدام.های.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.ساختمان،.

آگاهی.رس��انی.به.مص��رف.کنندگان.در.ب��اره.کیفی.بودن.
مصالح.عایقکاری.حرارتی.س��اختمانی.و.میزان.تاثیر.گذاری.
آن.در.مصرف.انرژی.س��اختمان.و.ایج��اد.زمینه.رقابت.در.

تولید.محص��والت.با.کیفیت.باال.و.منطبق.با.اس��تانداردها.
برای.تولیدکننده.است.

با.توجه.به.تبلیغات.گس��ترده.درباره.اس��تفاده.از.پنجره.های.دوجداره.برای.صرفه.جویی.در.

مصرف.انرژی.در.ساختمان.ها.بوسیله.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.کشور،.حمایت.های.

مالی.صورت.گرفته.در.زمینه.تولید.شیش��ه.و.پنجره.های.دوجداره.س��اختمانی،.افزایش.تولید.

داخلی.و.نیز.با.توجه.به.ضرورت.اجرای.مبحث.19.در.س��اختمان.های.در.حال.س��اخت،.هم.

اکنون.رویکرد.قابل.توجهی.نسبت.به.استفاده.و.نصب.پنجره.های.دوجداره.در.ساختمان.های.
موجود.و.نوساز.مشاهده.می.شود..

متأس��فانه.هم.اکنون،.توس��ط.برخی.از.تولیدکنندگان،.پنجره.های.دوجداره.به.صورت.غیر.

اس��تاندارد.تولید.و.توزیع.می.ش��ود..اس��تفاده.از.این.گونه.پنجره.های.دوجداره.غیر.استاندارد،.

مشکالتی.از.قبیل.مه.گرفتگی.شیشه.ها.و.درز.بند.نبودن.پنجره.های.دوجداره.را.ایجاد.کرده.

و.ن��ه.تنها.به.عنوان.عای��ق.حرارتی.و.صوتی.کارآیی.الزم.را.ندارند.بلکه.مش��کالت.بصری.
جدی.نیز.ایجاد.می.کند..

.PVC.اس��تفاده.از.پنجره.ه��ای.دوجداره.ب��ا.قاب.های.فل��زی.ترمال.بریک،.چوب��ی.و.یا

اس��تاندارد،.عالوه.بر.افزایش.مقاومت.حرارتی.جداره.های.ش��فاف،.ایجاد.آسایش.حرارتی.در.

داخل.س��اختمان.و.به.ویژه.جلوگیری.از.ورود.س��ر.و.صدا.و.گرد.و.غبار.نواحی.مجاور.پنجره.

به.داخل.س��اختمان.می.کند..این.در.صورتی.است.که.در.ساخت.پنجره.های.دوجداره.از.مواد.

اولیه.استاندارد.استفاده.شده.و.ساخت.قاب.ها.و.شیشه.های.دوجداره.نیز.در.کارخانه.و.بوسیله.
دستگاه.های.مخصوص.صورت.پذیرد.

ب��ا.توج��ه.به.عرض��ه.پنجره.های.دوجداره.غی��ر.اس��تاندارد.در.بازار.مصرف.و.اس��تفاده.از.

محصوالت.بدون.کیفیت.و.دس��ت.س��از.در.برخی.س��اختمان.ها،.اطالع.رسانی.مناسب.برای.
استفاده.از.پنجره.های.دوجداره.استاندارد.امری.ضروری.است.

به.گزارش.پایگاه.اطالع.رسانی.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت،.استفاده.از.پنجره.های.

دوجداره.فاقد.کیفیت.نه.تنها.به.لحاظ.ایجاد.مقاومت.حرارتی.موثر.نیس��ت.بلکه.شیش��ه.های.

دوج��داره.نامرغوب.مدت.کوتاهی.بعد.از.نصب.از.داخل.کدر.و.ش��فافیت.و.کارآیی.خود.را.از.
دست.می.دهند.

ب��ا.عنایت.به.این.مهم.که.پنجره.های.دوجداره.در.صورتی.

کارآیی.الزم.را.خواهند.داش��ت.که.در.رون��د.تولید.پروفیل،.

شیش��ه.دوجداره،.مونتاژ.قاب.و.نصب.پنجره.اس��تانداردهای.

مربوطه.رعایت.ش��ده.باش��د،.شرکت.بهینه.س��ازی.مصرف.

سوخت.کشور.اقدام.به.تدوین.استانداردهای.ملی.ویژگی.ها.و.

روشهای.آزمون.شیشه.های.دوجداره.و.قاب.های.پنجره.های.

دوجداره.و.نیز.تجهیز.آزمایشگاه.های.مربوطه.در.محل.مرکز.

تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.نموده.اس��ت.و.پروژه.

تدوین.اس��تاندارد.برچس��ب.پنجره.های.دوج��داره.را.نیز.در.
دست.اقدام.دارد.

کلیه.تولیدکنندگان.قاب.و.شیش��ه.های.دوجداره.می.توانند.

پ��س.از.انعق��اد.ق��رارداد.گواهینامه.فنی.با.مرک��ز.تحقیقات.

س��اختمان.و.مسکن.و.انجام.بررسی.ها.و.آزمایش.های.الزم،.

در.صورت.استاندارد.بودن.محصول.تولیدی،.گواهینامه.فنی.

اخذ.کنند..پروژه.تدوین.استاندارد.برچسب.انرژی.پنجره.های.

دوجداره.نیز.هم.اکنون.از.س��وی.مدیریت.بهینه.س��ازی.در.

بخش.ساختمان.ش��رکت.بهینه.سازی.در.دست.انجام.است..

با.تصویب.و.اجرای.اس��تاندارد.برچس��ب.انرژی.پنجره.های.

دوج��داره،.ب��ازار.تولی��د،.عرض��ه.و.مص��رف.پنجره.ه��ای.

دوجداره.به.س��مت.تولید.با.کیفیت.و.منطبق.با.اس��تانداردها.

هدایت.می.ش��ود..وجود.برچس��ب.انرژی.بر.روی.شیشه.ها.و.

قاب.پنجره.های.دو.جداره،.ای��ن.امکان.را.به.مصرف.کننده.

می.دهد.ک��ه.آگاهی.کامل.از.مش��خصات.حرارتی.پنجره.را.
داشته.و.انتخاب.مناسبی.انجام.دهد.
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 تدوین استاندارد آموزشی مصرف انرژی تأسیسات گرمایش مرکزی

 6 شرط پرداخت تسهیالت به تولیدي هاي گرفتار و بدهکار

 مرجع جدید صدور پروانه ساختمانی روستایی

رئیس.پژوهش.و.فناوری.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.

سوخت.اظهار.کرد:.استاندارد.آموزشی.»بهینه.سازی.مصرف.

س��وخت.در.تأسیس��ات.گرمای��ش.مرکزی.با.مش��عل.تک.

مرحله.ای«.توس��ط.شرکت.بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.و.

سازمان.آموزش.فنی.و.حرفه.ای.کشور.و.با.همکاری.جمعی.
از.خبرگان.تهیه.و.به.تصویب.رسیده.است..

امید.ش��اکری.گف��ت:.این.اس��تاندارد.در.زمین��ه.صنعت.

تأسیسات.س��اختمان.و.همسو.با.کاهش.مصرف.سوخت.در.

ساختمان.های.کشور.تهیه.و.به.تصویب.رسیده.است..رئیس.

پژوهش.و.فناوری.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.با.

اش��اره.به.اش��تغالزایی.اجرای.طرحهای.بند.“ق”.یادآور.شد:.

افرادی.که.موفق.به.گذراندن.این.دوره.آموزش��ی.و.دریافت.

گواهی.نامه.شوند.می..توانند.در.طرح.“افزایش.کارایی.انرژی.

600.هزار.موتورخانه..موجود.در.س��اختمان.های.مس��کونی،.

اداری.و.تجاری.سراسر.کشور”.مربوط.به.بند”.ق”.تبصره.2.

بودجه.1393.که.به.زودی.به.مرحله.اجرا.می.رس��د،.مشغول.
به.کار.شوند.

به.گزارش.پایگاه.خبری.ش��رکت.بهینه.سازی.مصرف.

سوخت،.تدوین.استاندارد.آموزش��ی.بهینه.سازی.مصرف.
س��وخت.در.تأسیس��ات.گرمایش.مرکزی.با.مشعل.تک.
مرحله.ای.در.س��ایت.س��ازمان.آموزش.فن��ی..و.حرفه.ای.

کش��ور.به.نشانی.www.irantvto.ir.بارگذاری.شده.
است..

ک��دام.واحد.تولیدي.در.اولویت.دریافت.تس��هیالت.قرار.دارن��د؟.بانک.مرکزي.براي.پایان.

دادن.ب��ه.بالتکلیفي.واحد.هاي.تولیدي.و.بانک.ها،.6.ش��رط.جدی��د.را.اعالم.و.تاکید.کرد.که.

منابع.بانک.ها.باید.در.راس��تاي.بخشنامه.جدید.هدایت.شوند.و.هدف.تحقق.اقتصاد.مقاومتي.

و.جهت.خروج.اقتصاد.از.رکود.اس��ت..این.دس��تور.بانک.مرکزي.با.رویکرد.تحرک.بخشیدن.

به.چرخ.تولید.واحد.هاي.گرفتار.و.بدهکاري.ابالغ.ش��ده،.اما.تنها.واحدهاي.تولیدي.را.ش��امل.

مي.شود.که.در.فاصله.سال.هاي.1389.تا.1392.به.دالیلي.خارج.از.اراده.مدیران.این.واحد.ها.
آسیب.دیده.اند.و.توان.افزایش.ظرفیت.تولید.و.اشتغال.خود.را.از.دست.داده.اند..

بخش��نامه.اي.که.با.تاکید.بر.رهنمودهاي.رهبر.معظم.انقالب.در.راس��تاي.اقتصاد.مقاومتي.

تاکی��د.دارد.که.در.ش��رایط.حاضر،.بانک.ها.و.مؤسس��ات.اعتباري.غیربانک��ي.نقش.مؤثرتر.و.

کارآتري.را.در.خروج.غیرتورمي.از.رکود.اقتصادي.ایفاء.کنند.و.ضروري.است.تمامي.بانک.ها.

و.مؤسسات.اعتباري.غیربانکي.با.روحیه.جهادي.و.احساس.مسئولیت.و.اهتمام.عالي،.همگام.

با.سیاست.هاي.دولت.محترم،.نقش.و.رسالت.خویش.را.به.نحو.شایسته.و.درخوري.به.انجام.

رس��انده.و.با.بهره.گیري.بهینه.و.هدایت.صحیح.منابع.مالي.موجود،.بس��ترهاي.خارج.نمودن.
فعالیت.هاي.اقتصادي.از.رکود.و.استفاده.از.ظرفیت.هاي.تولیدي.را.فراهم.کنند.

بان��ک.مرکزي.اع��الم.کرد.که.بس��یاري.از.واحدهاي.تولیدي.مزبور.ک��ه.فعالیت.آن.ها.از.

توجیهات.مالي.مناسب.برخوردار.است.و.به.رغم.برخورداري.از.توان.و.ظرفیت.سودآوري.باال.

در.بره��ه.اي.از.زمان.طي.س��ال.هاي.1389.تا.1392.–بنا.به.دالیلي.خ��ارج.از.حیطه.اختیار.

و.اراده-.نتوانس��ته.اند.به.تعهدات.خود.در.قبال.ش��بکه.بانکي.کش��ور.عمل.کنند،.در.فهرست.

بدهکاران.بانکي.قرار.گرفته.و.به.همین.دلیل.در.دریافت.تس��هیالت.جدید.به.منظور.تأمین.

س��رمایه.درگردش.با.مشکل.مواجه.ش��ده.اند..بر.اساس.این.بخش��نامه.بانک.ها.و.مؤسسات.

اعتب��اري.غیربانکي.موظفن��د.با.مدنظر.قراردادن.عمومات.و.اص��ول.کلي.ناظر.بر.تخصیص.

منابع.به.ویژه.اعتبارس��نجي.دقیق.و.صحیح.متقاضي.تس��هیالت.و.اخذ.تأمین.و.وثایق.کافي.

و.بررس��ي.توان.بازپرداخت.تسهیالت،.نسبت.به.اعطاي.تسهیالت.به.واحدهاي.تولیدي.که.
حسب.مورد.حایز.تمام.یا.بخشي.از.شرایط.تعیین.شده.هستند،.اقدام.کنند.

.رئیس.بنیاد.مس��کن.انقالب.اسالمی.از.تشکیل.صندوق.

اعتبار.ملی.و.محلی.روس��تایی.برای.توسعه.روستاها.خبر.داد.

و.گف��ت:.تا.زمانی.که.مردم.در.این.امور.مش��ارکت.نداش��ته.

باش��ند.توسعه.روس��تایی.موفق.نمی.ش��ود..علیرضا.تابش.با.

بیان.این.که.صدور.پروانه.س��اختمانی.در.روس��تاها.توس��ط.

بخش��داری.ها.صورت.می.گیرد.ادامه.داد:.این.موضوع.باعث.

بروز.مش��کالتی.ش��ده.اس��ت.و.از.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.

درخواست.داریم.شرایطی.را.به.وجود.بیاورد.تا.این.وظیفه.به.

یک.دستگاه.فنی.سپرده.ش��ود...وی.با.اعالم.آمادگی.برای.

پذیرفتن.این.مس��ئولیت.گفت:.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.

چشمداشتی.به.منافع.این.موضوع.ندارد..تابش.سیاست.های.

کل��ی.حوزه.کاری.بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی.را.هویت.

بخشی.براساس.الگوی.معماری.اسالمی.دانست.و.گفت:.در.

همین.راستا.سایت.های.گردشگری.روستایی.را.در.روستاهای.

دارای.پتانسیل.گردشگری.فعال.کردیم...وی.تهیه.و.تدوین.

طرح.جامع.مس��کن.روس��تایی.را.از.اقدام.های.مناس��ب.این.

بنیاد.دانس��ت.و.گفت:.آنالین.شدن.سامانه.بهسازی.و.تهیه.

و.مبادله.تفاهم.نامه.طراحی.نظارت.بر.ساخت.و.س��از.در.نظام.

فنی.و.روس��تایی.از.جمله.این.اقدامات.اس��ت..ضمن.این.که.

ابالغ.30.هزار.وام.قرض.الحس��نه.روستایی.سال.گذشته.در.
حال.پیگیری.است..
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 ضمانت اجراي تصمیم جدید در ابهام

 صندوق زمین و ساختمان به استان ها می رود

 زمان همایش سوم اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

ابالغ.دیرهنگام.بخش��نامه.بانک.مرک��زي.براي.پایان.

دادن.ب��ه.بالتکلیفي.واحدهاي.تولی��دي.گرفتار.و.بدهکار.

اما.در.انتظار.دریافت.تسهیالت،.در.حالي.صورت.مي.گیرد.

که.مش��خص.نیس��ت،.ضمانت.اجرایي.شدن.این.مصوبه.

توس��ط.بانک.ها.چیس��ت.و.در.صورت.کوتاهي.و.مقاومت.

بانک.ه��اي.عامل.کش��ور،.چه.برخوردي.از.س��وي.بانک.

مرک��زي.ب��ه.عنوان.نهاد.ناظ��ر.بر.سیاس��ت.هاي.پولي.و.

اعتب��اري.ص��ورت.مي.گی��رد؟.البت��ه.اجرایي.ش��دن.این.

بخش��نامه.در.خوش.بینانه.تری��ن.حالت.از.اردیبهش��ت.ماه.

امس��ال.باید.پیگیر.این.تصمیم.در.ش��بکه.بانکي.باش��ند..

این.سیاس��ت.ارشادي.و.دس��توري.بانک.مرکزي،.البته.با.

چالش.ها.و.موانعي.مواجه.خواهد.ش��د.و.مهمترین.س��وال.

این.اس��ت.که.تس��هیالتي.که.بانک.ها.در.صورت.تمایل.

بخواهند.به.واحد.ه��اي.تولیدي.گرفتار.و.بدهکار.پرداخت.
کنند.با.چه.نرخ.سودي.و.با.چه.کیفیتي.داده.خواهد.شد؟

اولویت هاي وام دهي بانک ها به تولید
1-.واحدهاي.تولیدي.که.به.اس��تناد.صورت.هاي.مالي.
حسابرس��ي.شده.طي.سه.سال.گذش��ته،.به.دلیل.کاهش.
ف��روش.ناش��ي.از.عوامل.خ��ارج.از.حیطه.اختی��ار.و.اراده.
مدیری��ت،.ب��ا.کاهش.س��ودآوري.مواجه.ش��ده..اند،.لیکن.
ظرف.دو.س��ال.قبل.از.آن.و.علیرغم.دریافت.تس��هیالت.
و.یا.اس��تفاده.از.خدمات.بانکي،.در.هی��ج.یک.از.بانک.ها.
یا.مؤسس��ات.اعتباري.غیربانکي،.بدهي.غیرجاري.)اعم.از.

ریالي.و.یا.ارزي(.نداشته.اند.
2-.واحدهاي.تولیدي.که.تسهیالت.دریافتي.قبلي.را.در.

محل.موضوع.قرارداد.تسهیالت.اعطایي.مصرف.کرده.اند.
3-.واحده��اي.تولیدي.که.تعدیل.نیرو.نداش��ته.و.یا.در.
صورت.تعدیل.نیرو،.دریافت.تس��هیالت.جدید.این.امکان.
را.براي.آن.ها.فراهم.مي.کند.تا.ش��رایط.بازگش��ت.به.کار.

نیروهاي.تعدیل.شده.را.فراهم.کنند.
4-.واحدهاي.تولیدي.که.به.دلیل.عدم.وصول.مطالبات.
خود.از.دس��تگاه.هاي.اجرایي.دولتي،.ش��رکت.هاي.دولتي.
و.وابس��ته.به.دولت،.نتوانس��ته.اند.تعهدات.خود.را.در.قبال.

شبکه.بانکي.کشور.ایفا.کنند
5-.واحده��اي.تولیدي.که.اس��تمرار.عملی��ات.تولیدي.
آن.ه��ا.بنا.ب��ه.دالیلي.خارج.از.حیطه.اختی��ار.مدیران.و.بر.
اساس.ش��رایط.کالن.اقتصادي.نظیر.نوس��انات.ناگهاني.

شدید.نرخ.برابري.اسعار.با.مانع.مواجه.شده.است.
6-.واحده��اي.تولیدي.که.داراي.ت��وان.صادراتي.بوده.
و.اس��تمرار.عملیات.تولیدي.آن.ها.مي.تواند.باعث.افزایش.

صادرات.غیرنفتي.کشور.شود.

مدیرکل.دفتر.تجهیز.منابع،.برنامه.ریزی.و.بودجه.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.از.تاسیس.

صندوق.زمین.و.ساختمان.در.تمام.استان.ها.خبر.داد.و.گفت:.مراحل.تدوین.طرح.جامع.مسکن.

نیز.به.پایان.رسیده.است..شراره.امانی.افزود:.در.نخستین.کارگاه.آموزشی.نحوه.تدوین.برنامه.

اجرایی.سال.1394.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.که.در.17.فروردین.ماه.جاری.با.حضور.مدیران.

این.سازمان.و.ادارات.کل.راه.و.شهرسازی.استان.ها.برگزار.شد،.تدوین.برنامه.های.اجرایی.سال.

.94.این.سازمان.با.طراحی.سیستم.ارزیابی.جامع.در.استان.ها.مورد.بحث.و.بررسی.قرار.گرفت..

وی.در.خصوص.تاس��یس.صندوق.های.زمین.و.س��اختمان،.گفت:.این.سازمان.پیشگام.ثبت.

اولین.صندوق.زمین.و.س��اختمان.اس��ت.و.در.اردیبهشت.ماه.س��ال.جاری.پذیره.نویسی.آن.

انجام.می.ش��ود.و.تمام.اس��تان.ها.در.برنامه.ریزی.سال.94.خود.بایستی.تاسیس.یک.صندوق.

زمین.و.س��اختمان.را.پیش.بین��ی.کنند..مدیرکل.دفتر.تجهیز.مناب��ع،.برنامه.ریزی.و.بودجه.

سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.با.اشاره.به.تدوین.طرح.جامع.مسکن،.اظهار.داشت:.هم.اکنون.
تدوین.این.طرح.به.پایان.رسیده.و.تالش.خواهیم.کرد.امسال.طرح.یادشده.اجرایی.شود.

س��ومین.همایش.ملی.اقلیم،س��اختمان.و.بهینه.سازی.

مصرف.انرژی.رابرگزار.می.ش��ود..به.گ��زارش.دفتر.روابط.

عمومی.س��ازمان.به��ره.وری.انرژی.ایران،.با.مش��ارکت.

سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.اصفهان.سومین.

همایش.اقلیم.،س��اختمان.و.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.با.

رویکرد.توس��عه.پایدار.را.درتاریخ.های23و.24اردیبهشت.
ماه.سال.جاری.درشهر.اصفهان.برگزارمی.نماید

براس��اس.این.گ��زارش،.جایگاه.مدیری��ت.و.اقتصاد.

انرژی،قان��ون.اص��الح.الگ��وی.مص��رف.و.هدفمندی.

یارانه.ها.و.بهره.گی��ری.ازانرژی.های.تجدیدپذیر،.نقش.

مقررات.ملی.س��اختمان.و.مهندس��ان.ط��راح.و.ناظردر.

تولی��د.س��اختمان،.نق��ش.معم��اری.درطراح��ی.بهینه.

ساختمان.ازنظر.صرفه.جویی.درمصرف.انرژی.وکاهش.

آالینده.های.زیس��ت.محیطی.،نقش.ارگان.های.دولتی.

و.خصوص��ی.دربهینه.س��ازی.مصرف.ان��رژی.و.محیط.

زیس��ت،نقش.تمهیدات.شهرس��ازی.درکاهش.مصرف.

انرژی.درشهرها.وساختمان.ها،.الزامات.زیست.محیطی.

درتولید،به��ره.ب��رداری.ونگهداری.س��اختمان،کاهش.

مص��رف.ان��رژی.درتاسیس��ات.مکانیک��ی.والکتریکی.

مدیری��ت. و. بهینه.س��ازی. راهکاره��ای. س��اختمان،.

آب.وپس��اب.درس��اختمان،نقش.تجهی��زات.نوی��ن.و.

هوشمندس��ازی.درس��اختمان.پایدار،.ارایه.راهکارهای.

طراحی.ساختمان.سبز.مطابق.باشرایط.اقلیمی،.بازیافت.

انرژی.،آب.و.سایرمنابع.درساختمان.ازجمله.محور.های.

ای��ن.همای��ش.ب��ه.ش��مار.می.رون��د..درای��ن.همایش.

کارگاه.های.آموزش��ی.و.نشست.های.تخصصی.همراه.با.
نمایشگاه.جانبی.نیز.برگزار.می.شود.
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براس��اس.گزارش.تازه.ش��ورای.اقتصادی.ان��رژی.کارآمد.

آمری��کا.)ACEEE(،.کدهای.انرژی.س��اختمان.می.توانند.

در.مس��یر.دستیابی.به.س��اختمان.هایی.با.انرژی.خالص.صفر.

)ZNE(.نقش.تس��هیل.کننده.داش��ته.باشند..برای.برآوردن.

اه��داف.س��اختمان.با.ان��رژی.خالص.صفر.تا.س��ال.2030،.

کدهای.س��اختمان.ک��ه.الزام.های.موث��ر.عملکرد.ZNE.را.
برای.بیشتر.انواع.ساختمان.ها.تعیین.می.کند،.باید.تدوین.کرد.
از.جمله.موانعی.که.برای.دس��تیابی.به.انرژی.خالص.صفر.
در.کدهای.موجود.س��اختمان.وجود.دارد.این.اس��ت.که.تنها.
بخ��ش.محدودی.از.مص��رف.کننده.های.نهای��ی.مثل.مواد.
پوس��ته.س��اختمان،.تجهی��زات.HVAC،.گرمایش.آب.و.
روشنایی.تحت.پوش��ش.کدها.قرار.دارند.و.سازوکاری.برای.
به.حساب.آوردن.عملیات.و.نگهداری.ساختمان.وجود.ندارد.
به.گفته.ش��ورای.اقتصادی.انرژی.کارآمد.آمریکا،.کدهای.
ساختمانها.باید.طوری.تقویت.شوند.که.سطح.باالتر.کارایی.
ساختمان،.یک.روش.استاندارد.شود..برای.این.منظور.روش.
برخورد.با.کدهای.س��اختمان.باید.به.صورتی.مدرنیزه.ش��ود.
که.بهبود.روش.های.س��اخت،.تغییرات.در.الگوهای.استفاده.
از.انرژی.و.ساختمان.جدید.را.به.صورت.زیر.بازتاب.دهند:

-.دامنه.کدها.برای.پوشش.همه.مصارف.انرژی.ساختمان.
گسترش.داده.شود.

-.ب��ه.همه.صرفه.جویی.های.انرژی.موجود.در.س��اختمان.

توجه.شود.نه.این.که.تنها.بر.اجزا.یا.محصوالت.مجزا.تمرکز.
شود.

-.از.طری��ق.به.کارگیری.کدهای.مبتنی.برنتایج،.تمرکز.از.

طراحی.ساختمان.به.مصرف.واقعی.انرژی.تغییر.کند.
در.بخ��ش.کارایی.انرژی.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.
س��وخت.آمده.اس��ت.که.کد.بین.المللی.س��بز.سال.2015،.
ویرایش��ی.از.ای��ن.روش.انطب��اق.را.در.بردارد.و.م��ی.تواند.
درس.ه��ای.زودهنگام.به.کارگیری.یک.کد.مبتنی.بر.نتیجه.

را.پیش.از.به.کارگیری.گسترده.آن.ایجاد.کند.

 کدهای ساختمانی کلید ساختمان های با انرژی خالص صفر

 آهن اسفنجی برای تولید محصوالت ساختمانی استفاده نشود

 پاالیش هوای آلوده کالن شهرها با گیاهان دارویی

دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.فوالد.ایران.گفت:.آهن.اس��فنجی.محصول.میان.ساخته.کیفی.

درمقابل.قراضه.و.چدن.است.و.این.محصول.با.ارزش.نباید.برای.تولید.محصوالت.ساختمانی.
به.کار.رود..

.س��ید.رسول.خلیفه.سلطانی.با.بیان.این.مطلب.اظهار.داشت:.کشور.ما.مزیت.بسیار.خوبی.

ب��رای.تولید.آهن.اس��فنجی.دارد.و.اگر.اهداف.صادراتی.خود.را.خ��وب.تعیین.کنیم،.در.آینده.

توازن.تولید.به.حدی.می.رس��د.که.مقدار.زیادی.آهن.اس��فنجی.خواهیم.داش��ت.و.می.توانیم.
بخشی.از.آن.را.صادر.کنیم..

وی.ادام��ه.داد:.ب��ا.توجه.به.مزیت.انرژی،.در.زنجیره.فوالد.اعم.از.کنس��انتره،.گندله،.آهن.

اس��فنجی.و.ش��مش.فوالد.مزیت.بس��یار.خوبی.داریم.و.کشش.صادراتی.کش��ور.برای.این.
محصوالت.میانی.بسیار.باالست.

دبی��ر.انجم��ن.تولیدکنن��دگان.فوالد.ای��ران.تصریح.ک��رد:.در.صورت.تمایل.ب��ه.فرآوری.

محصوالت.بعدی.فوالد،.باید.محصوالت.کیفی.تولید.کنیم.تا.امکان.صادرات.وجود.داش��ته.
باشد..همچنین،.محصوالت.آلیاژی.به.راحتی.قابلیت.صادرات.دارد.

وی.افزود:.در.محصوالت.س��اختمانی.نمی.توانیم.چندان.توس��عه.یابیم.چرا.که.کشورهای.

اطراف.ما.این.نوع.محصوالت.را.تولید.می.کنند.و.این.کشورها.با.تجربه.چند.ساله،.اجازه.ورود.
تولیدکنندگان.دیگر.را.به.بازار.آن.نمی.دهند

تع��دادی.از.گیاه��ان.داروی��ی.ضمن.خ��واص.درمانی.در.

کاهش.آلودگی.هوای.ش��هرها.به.خصوص.کالن.ش��هرها.

.می.توانن��د.نقش.خوبی.ایفا.کنند.و.از.آنها.باید.برای.پاالیش.

هوا.استفاده.کرد.در.حال.حاضر.بهره.های.اندکی.از.این.گونه.

گیاه��ان.برای.کاه��ش.آلودگی.هوا.برده.می.ش��ود.که.بهتر.

است.متولیان.این.امر.نگاه.جدی.تری.به.استفاده.از.گیاهان.
دارویی.در.فضاهای.سبز.شهرها.داشته.باشند.

مهدی.فرخوی.یکی.از.کارشناسان.و.فعاالن.حوزه.گیاهان.

دارویی.به.خواص.متعدد.گیاهان.دارویی.اشاره.کرد.و.گفت:.

تعدادی.از.گیاهان.دارویی.می.توانند.نقش.مهمی.در.پاالیش.

و.کاهش.آلودگی.هوا.داش��ته.باش��ند..وی.آشنایی.بیشتر.با.

خواص.گیاهان.دارویی،.شناخت.دقیق.مردم.نسبت.به.کاربرد.

جدید.اینگونه.گیاهان.و.نهادینه.ش��دن.فرهنگ.مصرف.آنها.

را.از.جمله.مزیت.های.این.اقدام.برشمرد.و.افزود:.در.صورتی.

که.بخش��ی.از.هزینه.های.فضای.سبز.صرف.کاشت.گیاهان.

دارویی.ش��ود.می.ت��وان.ش��اهد.باغچه.های.متع��دد.آن.در.

بوستان.های.شهرها.از.جمله.تهران.بود..فرخوی.اظهار.کرد:.

در.بین.گیاهان.پرچین،.گیاهی.بنام.ترون.)شبیه.به.شمشاد(.

وجود.دارد.که.این.گیاه.نقش.بسیار.مهمی.در.پاالیش.هوای.
آلوده.شهرها.دارد.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.درحال.حاضر.این.گیاه.کاش��ته.

.می.ش��ود.که.توسعه.آگاهانه.کاش��ت.آن.باید.مورد.توجه.

بیش��تر.متولیان.فضای.س��بز.ش��هری.قرار.گیرد،.افزود:.

باتوج��ه.به.خاصی��ت.آن.باید.در.مناطق��ی.که.آالیندگی.

بیش��تر.است.این.گیاه.بیشتر.کاشته.ش��ود..وی.تاتوره.را.

گی��اه.دیگری.ب��رای.مقابله.با.آلودگی.ه��ای.کارخانجات.

آلومینی��وم.اعالم.کرد.و.گفت:.این.گیاه.می.تواند.س��موم.

کارخانجات.آلومینیوم.را.جذب.کرده.و.گیاهان.در.مناطق.

خاصی.که.گرد.و.غبار.و.نامناسب.بودن.خاک.و.یا.آلودگی.

هوا.گیاهان.معمول.رشد.خوبی.ندارند.می.توان.از.اینگونه.

که.س��ازگار.با.محیط.هس��تند.اس��تفاده.کرد..فرخوی.با.

اش��اره.به.اینک��ه.تاتوره.گیاهی.که.نیاز.آبی.بس��یار.کمی.

دارد،.گفت:.برخ��ی.از.مناطق.با.تالش.های.فراوانی.گیاه.

را.حفظ.م��ی.کنند.می.توان.از.این.گیاه.برای.سرس��بزی.و.

طراوات.منطقه.اس��تفاده.کنند..این.فع��ال.حوزه.گیاهان.

داروی��ی.اظهار.کرد:.برخ��ی.از.انواع.گیاه.تات��وره.دارای.

گل.های.بس��یار.زیبایی.هستند.که.این.گیاه.داروی.ضمن.

خ��واص.دارویی.دارای.ظاهری.زیباس��ت.که.می.توان.به.
عنوان.گیاه.زینتی.نیز.استفاده.کرد.
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 هشدار! آلودگی صوتی شهری و کم شنوایی دایمی

 کاهش ٢٥ درصدی مصرف انرژی با ساختمان سبز

 فرهنگ سازی، راه رسیدن به کنترل مصرف انرژی

زنگ.ش��رایط.اضط��رار.آلودگی.صوتی.در.ته��ران.به.صدا.

در.آمده.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.ای��ن.آلودگی.صوتی.

ش��هری.می.تواند.موجب.کم.ش��نوایی.موق��ت.و.حتی.دایمی.

ش��ود..علی.محمد.ش��اعری،.رییس.س��تاد.محیط.زیس��ت.و.

توس��عه.پایدار.ش��هرداری.تهران.اخیرا.اعالم.ک��رد:.آلودگی.

صوتی.در.ش��هر.تهران.15.تا.25.دسی.بل.فراتر.از.حد.مجاز.

است.و.این.شهر.در.شرایط.اضطرار.آلودگی.صوتی.قرار.دارد..

کارشناس��ان.معتقدند.در.زمان.حاضر.بیشترین.سهم.آلودگی.

صوتی.در.کالن.ش��هر.تهران.ناش��ی.از.سیستم.حمل.و.نقل.

موتوری.اس��ت.به.طوری.که.موتورس��یکلت.ها.به.میزان.83.

دس��ی.بل.آلودگی.صوتی.تولید.می.کنند..این.در.حالی.اس��ت.

ک��ه.می��زان.حد.مجاز.آن.77.دس��ی.بل.اس��ت..دکتر.یونس.

لطفی.مدیر.گروه.ش��نوایی.شناسی.دانش��گاه.علوم.بهزیستی.

و.توانبخش��ی.اظهارداش��ت:.آلودگی.صوتی.شهری.می.تواند.

موجب.کم.ش��نوایی.موقت.و.دایمی.ش��ود.اگر.فردی.بیش.از.

هشت.س��اعت.در.ش��رایط.آلودگی.صوت.بیشتر.از.80.دسی.

بل.ق��رار.بگیرد.دچار.ع��وارض.گوناگون��ی.از.جمله.عوارض.

ش��نوایی،.گوارش��ی.و.اعصاب.و.روان.می.شود..وی.ادامه.داد:.

آلودگی.صوتی.به.ویژه.در.نواحی.شهری.که.از.تراکم.ترافیکی.

باالتری.برخوردار.هس��تند.بیشتر.به.سالمت.گوش.صدمه.می.

زن��د.به.نحوی.که.گوش.ابتدا.نس��بت.ب��ه.فرکانس.های.باال.

و.س��پس.فرکانس.های.پایین.واکنش.نش��ان.می.دهد.و.فرد.

،.کم.ش��نوا.می.ش��ود..وی.ادامه.داد:.برای.مص��ون.ماندن.از.

آسیب.های.ش��نوایی.باید.در.محیط.های.ش��لوغی.که.نیاز.به.

حضور.نیس��ت،.کمتر.ماند.و.همچنین.می.توان.از.گوشی.های.

خلبانی.با.قابلیت.جذب.صدا.و.پوش��انندگی.روی.اس��تخوان.

ماس��توئید.گوش.،.اس��تفاده.کرد؛.این.گوشی.ها.به.ویژه.برای.

کارگرانی.که.در.محیط.های.ش��لوغ.کار.می.کنند.الزم.اس��ت..

این.عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.علوم.بهزیستی.و.توانبخشی.

گفت:.همچنین.امروزه.برای.کاهش.آلودگی.صوتی.در.شهرها.

از.آس��فالت.هایی.با.نوع.خاصی.مواد.استفاده.می.شود.که.این.

نوع.آس��فالت.،.صدای.ناشی.از.اصطکاک.الستیک.ماشین.و.

زمین.را.منعکس.نمی.کند..ش��اعری.افزود:.در.نواحی.بس��یار.

ش��لوغ.ش��هری.می.توان.از.دیوارهای.جاذب.صوتی.اس��تفاده.

ک��رد..این.دیوارها.موجب.می.ش��وند.ارتعاش��ات.تولید.کننده.

صوت.در.هوا.به.س��اختمان.های.مسکونی.نرسد..ضمن.اینکه.

جلوگیری.از.س��اخت.منازل.مسکونی.کنار.خیابان.را.هم.نباید.

فراموش.کرد..لطفی.به.صاحبان.خودروها.تاکید.کرد.که.برای.

پیش��گیری.از.آلودگ��ی.صوتی.از.به.ص��دا.درآوردن.بوق.های.

بلند.خودداری.کنند.و.رانن��دگان.آمبوالنس.ها.بی.جهت.آژیر.

نکش��ند..شاعری.ادامه.داد:.بس��یاری.از.کارگران.صنعتی.که.

در.محیط.های.پر.س��ر.و.ص��دا.مانند.کارخانه.های.نس��اجی،.

تراشکاری.و.پرس،.کار.می.کنند.و.همچنین.شاغالن.باندهای.

فرودگاه.ب��ه.علت.آلودگی.صوتی.دچار.عوارض.ش��نوایی.می.

شوند..وی.اضافه.کرد:.در.محیط.های.کاری.نیز.بطور.مثال.می.

توان.از.ابزار.تراش��کاری.ضد.ارتعاش،.دس��تگاه.های.کم.صدا.

و.حتی.اتوماتیک)خ��ودکار(.که.نیازی.به.حضور.کارگر.ندارد،.

اس��تفاده.کرد.یا.اینکه.حضور.کارگر.در.محیط.ش��لوغ،.مداوم.

نباش��د..مدیر.گروه.شنوایی.شناس��ی.دانشگاه.علوم.بهزیستی.

و.توانبخش��ی.به.اس��تفاده.هندزفری.ها)گوشی(.در.گوش.هم.

اشاره.کرد.و.اظهارداش��ت:.این.وسایل،.چون.مستقیما.انرژی.

صوتی.را.به.گوش.می.رس��انند.موجب.وارد.آمدن.آسیب.های.
شنوایی.به.گوش.می.شوند.

براساس.اعالم.اداره.خدمات.عمومی.آمریکا،.هزینه.نگهداری.

و.ردپای.کربن.در.س��اختمان.های.س��بز.کمتر.از.ساختمان.های.

معمولی.است..سایت.Building.com.براساس.یک.ارزیابی.

بین.المللی.به.نام.“مطالعه.22.ساختمان.سبز.فدرال”.که.توسط.

GSA.و.آزمایش��گاه.ملی.پاسیفیک.ش��مال.غربی.انجام.شده،.

داده.های.یک.س��اله.س��اکنان.یک.ساختمان.س��بز.را.گردآوری.
و.آن.را.با.ساختمان.های.متداول.تجاری.مقایسه.کرده.است..

نتایج.این.ارزیابی.نش��ان.می.دهد.که.س��اختمان.سبز.کاهش.

19.درص��د.هزینه.ان��رژی،.25.درصد.مصرف.آب.و.انرژی.و.36.

درصد.انتش��ار.کربن.را.دارد..مطالعه.بر.س��اختمان.های.تجاری.

س��بز.نیز.نش��ان.می.دهد.که.به.طور.متوسط.تا.50.درصد.انتشار.

گازه��ای.گلخانه.ای،.مصرف.آب.و.ضایعات.جامد.کاهش.یافته.

اس��ت.و.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای.مربوط.به.مدیریت.را.تا.48.

درصد.و.گازهای.گلخانه.ای.مرتبط.با.حمل.و.نقل.را.تا.5.درصد.

نسبت.به.موارد.مشابه.متداول.خود.در.کالیفرنیا.کاهش.داده.اند..

س��اختمان.سازی.محیط.زیس��تی.و.ایمن،.سبب.افزایش.ارزش.

طرح.های.س��اختمانی.و.کاهش.اثرات.س��وء.بر.محیط.می.شود.

ک��ه.این.نوع.روش.به.طور.معمول.یک.ی��ا.چند.مزیت.دارد.که.

بهره.وری.استفاده.از.منابع.انرژی،.آب.و.حفاظت.از.منابع.طبیعی،.

افزایش.س��طح.بهداشت.و.سالمت.کارکنان.و.عموم.مردم.از.آن.
جمله.هستند.

فرهنگ.سازی،.راه.رسیدن.به.کنترل.مصرف.انرژی.در.کشور.است..معاون.عملیات.شرکت.

ملی.گاز.ایران.گفت:.کنترل.مصرف.انرژی.در.کش��ور.تنها.از.طریق.توسعه.فناوری،.فرهنگ.

س��ازی،.اصالح.قوانین.و.س��اختارها.محقق.می.شود.عبدالحس��ین.ثمری،.یکی.از.مهمترین.

چالش.های.حوزه.انرژی.کش��ور.را.وجود.ش��کاف.عمیق.الگوی.مص��رف.انرژی.در.ایران.در.

مقایس��ه.با.دیگر.کش��ورها.دانس��ت.و.افزود:.روابط.عمومی.های.صنعت.گاز.باید.با.نهادینه.

کردن.فرهنگ.استفاده.ایمن.و.بهینه.از.گاز.طبیعی.زمینه.را.برای.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.

در.کش��ور.فراهم.کنند..وی.تاکید.کرد:.مهمتری��ن.ماموریت.صنعت.گاز،.تامین.انرژی.پایدار.

مورد.نیاز.کش��ور.در.بخش.های.مختلف،.تامین.خوراک.پتروشیمی.ها،.افزایش.تولید.صیانتی،.

تولید.و.صادرات.گاز.و.همچنین.صیانت.از.مخازن.نفتی.با.تزریق.گاز.اس��ت..معاون.عملیات.

ش��رکت.ملی.گاز.ایران.با.اشاره.به.این.که.روابط.عمومی.های.صنعت.گاز.باید.با.پیام.و.تفکر.

خالق،.فرهنگ.اس��تفاده.بهینه.از.گاز.طبیعی.را.در.کش��ور.نهادینه.کنند،.اظهار.کرد:.اطالع.

رسانی.شفاف.و.دقیق.و.فرهنگ.سازی.در.زمینه.استفاده.بهینه.از.گاز،.می.تواند.تا.حد.زیادی.

ب��ه.ایج��اد.توازن.در.زمینه.تولید.و.مصرف.گاز.طبیعی.در.کش��ور.کم��ک.کند..به.گفته.وی،.

اندیش��مندان.و.متفکران.در.تمام.بخش.های.فنی،.اقتص��ادی،.فرهنگی.و.حقوقی.باید.برای.

خروج.از.مش��کالت.اقتصادی،.تولید.ملی.و.حفاظت.از.محیط.زیس��ت.به.نهضت.بهینه.سازی.
مصرف.انرژی.در.کشور.یاری.رسانند..
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 مقاومت پیمانکاران در برابر مقررات ایمنی ساختمان

 هشدار وزارت راه و شهرسازی به خریداران ویال 

 تعرفه  طراحی نمای ساختمان بوشهر استاندارد نیست

.عضو.ش��ورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.کشوری.از.

بی.کیفیت��ی.در.کارخانه.های.تولید.س��یمان.خب��ر.داد.و.گفت:.

متأس��فانه.پیمان��کاران.در.برابر.مقررات.ایمنی.س��اختمان.ها.

مقاومت.می.کنند..کاظمی.با.بیان.اینکه.دالیل.متعددی.جهت.

پایین.بودن.کیفیت.ساختمان.ها.وجود.دارد،.اظهار.داشت:.عمر.

س��اختمان.های.کش��ور.به.آن.اندازه.ای.که.مدنظر.مهندسان.

اس��ت.نمی.باشد.و.عمر.آنها.کمتر.از.حد.استانداردهای.جهانی.

است...عضو.شورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.در.ادامه.

به.سیستم.های.اداری.بخش.های.مهندسی.اشاره.کرد.و.گفت:.

متأس��فانه.تعدادی.از.پیمانکاران.در.کشور.وجود.دارند.که.تنها.

به.دلیل.س��رمایه.گذاری.و.س��ودآوری.اقدام.به.ساخت.و.ساز.

می.کنن��د.و.همین.موضوع.باعث.می.ش��ود.ک��ه.از.عمر.مفید.

س��اختمان.ها.کاسته.ش��ود....کاظمی.یادآور.ش��د:.تعدادی.از.

س��رمایه.گذاران.با.اس��تفاده.از.تغییر.کارب��ری.و.تمایل.برای.

س��ودآوری.بیش��تر.س��اختمان.هایی.با.عمر.پایین.را.تخریب.

می.کنند.و.جای.آن.س��اختمان.های.جدید.و.نوس��از.می.سازند.

ک��ه.این.موض��وع.به.بحث.مهندس��ی.آس��یب.می.زند..عضو.

ش��ورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.کش��ور.در.ادامه.به.

کیفیت.س��اختمان.ها.اش��اره.کرد.و.گفت:.باید.این.موضوع.را.

قبول.کنیم.که.از.نظر.فنی.و.مهندسی.ساختمان.کشور.ایران.

بسیار.توانمند.است.و.دانشمندان.از.نظر.علمی.مشکل.خاصی.

ندارند..وی.توضیح.داد:.از.دو.ناحیه.در.این.حوزه.مشکل.وجود.

دارد؛.کارفرماها.و.مالکان.خصوصی.به.جهت.سودآوری.اقدام.

به.سرمایه.گذاری.می.کنند.و.همین.موضوع.باعث.می.شود.که.

از.نظر.رعایت.مقررات.ملی.کمی.س��هل.انگاری.کنند.و.از.نظر.
علمی.به.هشدارهای.مهندسان.توجهی.نکنند..

.کاظمی.در.ادامه.اظهار.داش��ت:.بس��یاری.از.کارفرماها.در.

مقابل.نظرات.مهندس��ان.و.رعایت.مق��ررات.ایمنی.مقاومت.

می.کنن��د.و.همی��ن.موضوع.به.کیفیت.س��اختمان.ها.آس��یب.

می.زند..عضو.ش��ورای.مرکزی.نظام.مهندسی.کشور.با.اشاره.

به.اینکه.هدف.از.اجرا.شدن.شناسنامه.فنی.و.ملکی.ساختمان.

آن.است.که.مالکان.ملزم.به.رعایت.مقررات.ملی.شوند،.گفت:.

با.رعایت.مقررات.ملی.ساختمان.آیین.نامه.های.ایمنی.به.طور.

کامل.رعایت.و.س��ازه.های.فوالدی.با.دقت.و.رعایت.بیشتری.
به.کار.گرفته.می.شود..

.وی.ب��ا.بیان.اینکه.مصالح.س��اختمانی.ب��ا.کیفیت.باال.در.

کارخانه.ه��ای.ای��ران.تولید.نمی.ش��ود،.گف��ت:.کارخانه.های.

تولیدکننده.س��یمان.و.سفال.از.استانداردهای.قطعی.برخوردار.

نیس��تند.و.از.سوی.دیگر.مهندسان.چاره.ای.جز.استفاده.از.این.

مصال��ح.را.ندارند،.بنابراین.اس��تفاده.از.این.مصالح.در.کاهش.
کیفیت.ساخت.و.سازها.اثرگذار.است..

.کاظم��ی.یادآور.ش��د:.در.ای��ن.زمینه.مس��ئوالن.مرتبط.و.

ارگان.ه��ای.ذیرب��ط.تالش.می.کنند.ک��ه.بتوانن��د.از.مصالح.

ساختمانی.باکیفیت.مناسب.در.ساخت.و.سازها.استفاده.کنند..

.عضو.ش��ورای.مرکزی.نظام.مهندس��ی.کشور.خاطرنشان.

ک��رد:.در.ح��ال.حاضر.چ��اره.ای.ج��ز.رعایت.مق��ررات.ملی.
ساختمان.و.استانداردسازی.در.کیفیت.نداریم..

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.نامه.ای.به.دادس��تان.کل.کشور.

با.اش��اره.به.تعطیالت.نوروزی.طوالن��ی.و.کاهش.نظارت.ها،.

خواس��تار.جلوگی��ری.از.اقدام��ات.احتمالی.متصرفی��ن،.افراد.

فرص��ت.طلب.و.س��ودجو.که.مب��ادرت.به.تج��اوز.به.اراضی.

ملی.و.دولتی.می.کنند،.ش��د..وزیر.راه.و.شهرسازی.در.نامه.ای.

خطاب.به.حجت.االسالم.رئیس��ی.دادستان.کل.کشور.و.دبیر.

شورای.عالی.حفظ.بیت.المال.در.اراضی.و.منابع.طبیعی.تصریح.

کرد:.هر.س��اله.در.آس��تانه.تعطیالت.نوروزی.و.مساعد.بودن.

ش��رایط.جوی،.با.وجود.تعطی��الت.طوالنی.و.کاهش.نظارت.

و.حفاظت.الزم،.افراد.س��ود.جود.مبادرت.به.تجاوز.به.اراضی.

مل��ی.و.دولت��ی.و.تصرف.در.آن.می.نمای��د..در.ادامه.این.نامه.

آمده.اس��ت:.با.عنایت.به.آثار.مثبت.بخشنامه.های.ابالغی.آن.

دادستانی.در.سالیان.گذش��ته.در.کاهش.تصرفات.غیرقانونی.

اراضی.مذک��ور.و.جلوگیری.از.اقدام��ات.احتمالی.متصرفین،.

خواهشمند.است.ضمن.صدور.اوامر.مقتضی.به.منظور.تشکیل.

جلسه.فوق.العاده.شورای.حفظ.بیت.المال.استان.ها.دادگستری.

استان.و.ضابطین.قضایی.و.نیز.اتخاذ.تدابیر.و.تمهیدات.ویژه.و.

پیش��گیرانه،.اوامر.عالی.قضایی.صادر.و.امر.به.ابالغ.فرمایید..

در.همین.راس��تا.مرکز.روابط.عمومی.و.اطالع.رسانی.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.نیز.درباره.خرید.ویال.و.زمین.در.ش��هر.های.

شمالی.بدون.در.نظر.داشتن.شرایط.الزم.هشدار.داد.سیدقاسم.

بی.نیاز.اعالم.کرد:.متاس��فانه.برخی.افراد.سودجو،.زمین.های.

دارای.کاربری.کش��اورزی.را.به.ویژه.در.اس��تان.های.شمالی.

بدون.مجوز.از.مراجع.ذی.صالح.تفکیک.می.کنند.و.به.معرض.

فروش.می.گذارند.و.حتی.در.مواردی.پس.از.ساخت.غیرقانونی.

ویال.آن.را.می.فروش��ند..وی.افزود:.این.موضوع.موجب.شده.

اس��ت.بخش.قابل.توجهی.از.آگهی.های.نش��ریات.به.فروش.

زمین.ه��ا.و.ویاله��ای.فاقد.اس��ناد.مالکیت.و.مجوز.س��اخت.

اختص��اص.یابد.که.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ب��ه.هموطنان.

توصی��ه.می.کند.دقت.الزم.را.به.هنگام.خریداری.این.امالک.

به.کار.گیرند..بی.نیاز.تصریح.کرد:.در.این.زمینه.اس��تعالم.از.

اداره.کل.راه.و.شهرسازی،.مشورت.با.مشاور.حقوقی.و.دیدن.
اسناد.الزم.برای.خرید.زمین.و.ویال.توصیه.می.شود.

.رییس.گروه.تخصصی.معماری.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.استان.بوشهر.گفت:.تعرفه.های.

طراحی.نماها.و.حجم.س��اختمان.در.استان.بوشهر.استاندارد.نیست..مرتضی.شیخی.در.گفتگو.

با.مهر.در.زمینه.تعرفه.طراحی.نماها.و.حجم.ساختمان.افزود:.تعرفه.های.طراحی.نماها.و.حجم.

س��اختمان،.تعرفه.های.استانداردی.نیست.وی.خاطرنشان.ساخت:.مثال.برای.یک.نما.ساختمان.

س��ه.طبقه.معماران.گناوه.یک.میلیون.تومان.می.گیرند؛.س��اختمانی.که..برای.آن.شاید.نزدیک.

به.چند.صد.میلیون.تومان.هزینه.ش��ود.و.این.درصد.قابل.قبولی.برای.خدمتی.که.ویترین.آن.

ساختمان.است،.نیست.
ش��یخی.متذکر.ش��ود:.نمای.ساختمان.نخستین.چیزی.اس��ت.که.در.سیمای.شهری.و.ارتقا.
س��لیقه.جامعه.و.بحث.زیبایی.شناسی.شهری.تاثیر.دارد.و.بعد.ما.یک.درصد.بسیار.بسیار.ناچیز.
از.هزینه.تمام.ش��ده.س��اختمان.را.برای.بحث.نما.آن.هزینه.می.کنیم.وی.در.ادامه.بیان.داشت:.
اندک.صاحبان.س��اختمانی.که.حاضر.می.ش��وند.برای.نما.ساختمان.هزینه.کنند.نیز.مبلغ.بسیار.

ناچیزی.را.می.خواهند.هزینه.کنند.
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 شایبه واردات ارزان تولیدات فوالدی نیاز به کالبد شکافی دارد

 بساز و بفروشی شغل رسمی می شود 

 شهرداری تهران به سازنده ها تخفیف می دهد

نایب.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.و.صادرکنندگان.س��نگ.

آهن.ایران.معتقد.است:.موضوع.بهای.ارزان.تولیدات.فوالدی.

وارداتی.نس��بت.ب��ه.قیمت.تمام.ش��ده.داخلی.نی��از.به.کالبد.

ش��کافی.دقیق.دارد،.تا.فوالدسازان.کش��ور.به.تداوم.فعالیت.

بپردازند..بهرام.ش��کوری،.اظهار.داشت:.تولیدکنندگان.فوالد.

کش��ور.با.مشکل.قیمت.تمام.ش��ده.تولیدات.مواجه.هستند.و.

وزارت.صنع��ت،.مع��دن.و.تجارت.برای.رفع.این.مس��اله.باید.
چاره.اندیشی.اساسی.داشته.باشد.

وی.تصریح.کرد:.وزارتخانه.یادشده.در.کنار.حمایت.از.تولید.

باید.مصرف.کنندگان.را.نیز.مورد.توجه.و.پش��تیبانی.قرار.دهد.

ت��ا.موازنه.برقرار.باش��د.زیرا.حمایت.یکجانب��ه.پایدار.نخواهد.

مان��د..به.اعتقاد.این.متخصص،.چنانچه.تولیدکنندگان.داخلی.

کاال.را.گران.به.مصرف.کنندگان.ایرانی.عرضه.کنند.و.وزارت.

صنع��ت،.مع��دن.و.تجارت.هم.نظاره.گر.این.وضعیت.باش��د،.

در.واقع.به.مصرف.کننده.جفا.ش��ده.اس��ت..ش��کوری.افزود:.

تولی��دات.داخلی.باید.از.نظر.کیفی.و.قیمت.نس��بت.به.کاالی.

وارداتی.مطلوب.تر.باش��د،.بنابرای��ن.در.برابر.عرضه.تولیدات.

داخلی.که.مش��خصه.بی.کیفیت.و.گران.داش��ته.باشد،.کدام.
مرجع.پاسخگوست..

وی.یادآور.ش��د:.س��ال.گذش��ته.تولیدکنن��دگان.فوالدی.

همواره.ب��ه.دولت.)وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت(.موضوع.

خطر.دامپینگ.)عرضه.کاال.ب��ه.بهای.ارزانتر.از.قیمت.تمام.

ش��ده(.توسط.کشورهای.چین،.روس��یه.و.اوکراین.را.هشدار.

می.دادند.اما.مس��اله.مهم.شناس��ایی.راهکارهایی.اس��ت.تا.

بتوانیم.در.برابر.این.اقدام.رقبا.به.تولید.خود.تداوم.بخش��یم..

نایب.رئیس.تشکل.یادشده.گفت:.رقبا.با.وجود.اینکه.نسبت.

به.واردات.مواد.اولیه.اق��دام.می.کنند،.قادرند.تولید.خود.را.با.

قیمت.ارزانتر.به.کشورمان.صادر.کنند،.اما.علت.اینکه.ایران.

با.وجود.مواد.اولیه،.نیروی.کار.و.انرژی.به.عنوان.مزیت.های.

کش��ور.نمی.توان��د.کاالی.تولیدی.را.ارزان.بفروش��د،.باید.از.

س��وی.دولت.و.تشکل.ها.مورد.مطالعه.دقیق.کارشناسی.قرار.

گیرد.
وی.خاطرنشان.ساخت:.براساس.سیاست.اقتصاد.مقاومتی،.
چنانچه.توانایی.تولید.کاال.در.داخل.امکانپذیر.است،.باید.مردم.
از.آن.اس��تقبال.کنند.و.در.عین.حال.سیاس��ت.ها.برپایه.تولید.
کیفی.و.قیمت.مناس��ب.باشد..فوالدسازان.کشور.سال.گذشته.
ضم��ن.تاکی��د.بر.لزوم.حمای��ت.دولت.از.ای��ن.بخش،.اعالم.
کردند:.با.توجه.به.ش��رایط.خاصی.ک��ه.بازارهای.فوالدی.در.
تمام.دنیا.دارند.برخی.از.کش��ورها.برای.جلوگیری.از.دامپینگ.
کشوری.مانند.چین،.تعرفه.هایی.وضع.کردند.اما.این.تعرفه.ها.

در.ایران.پائین.است.

مش��اور.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.قرار.است.در.قانون.جدید.

مالیاتی،.بس��از.و.بفروشی.نیز.یک.ش��غل.محسوب.و.از.فعاالن.

این.حرفه،.مالیات.اخذ.ش��ود.که.سبب.شناسنامه.دار.شدن.بساز.و.
بفروش.ها.و.در.نتیجه.هدفمند.شدن.فعالیت.آنهاست.

ب��ه.گزارش.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.غالمرضا.

س��المی.درب��اره.نقش.مالی��ات.در.صنعت.س��اختمان.گفت:.در.

قانون.جدید.مالیات.بر.اجاره.بها.از.واحدهای.مس��کونی.بیش��تر.

از.75.مت��ر.مربع.مالیات.گرفته.می.ش��ود.که.ن��رخ.مالیات.درآمد.

حاصل.از.اجاره.بها.مش��ابه.ن��رخ.مالیات.ب��ر.درآمدهای.معمول.

و.کس��ب.کارهای.متعارف.اس��ت.و.نرخ.بس��یار.پایینی.محسوب.
می.شود.

مشاور.حسابداری،.حسابرسی.و.اصول.حاکمیت.شرکتی.وزیر.

راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اخذ.مالیات.از.خرید.و.فروش.مسکن.

ک��ه.معادل.پنج.درصد.ارزش.معامالتی.اس��ت،.افزود:.از.آنجایی.

که.ارزش.معامالتی.در.ایران.بس��یار.پایین.است،.در.حال.حاضر.

درآمد.حاصل.از.این.مالیات.برای.دولت.کم.اثر.اس��ت.وی.ادامه.

داد:.باید.ارزش.معامالت.مسکن.به.رقم.»ارزش.واقعی«.نزدیک.

شود.تا.نرخ.مالیات.حاصل.از.معامالت.مسکن.به.عدد.اثرگذاری.

در.درآمدهای.دولت.تبدیل.شود.
عضو.ش��ورای.راهبردی.نظام.مالیاتی.کش��ور.به.اصرار.برخی.
نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی.بر.تصویب.قانون.اخذ.مالیات.
از.خانه.های.خالی.اشاره.و.تاکید.کرد:.این.اقدام.چندان.با.اصول.
علمی.مالیات.همس��و.نیس��ت.چراکه.مالیات.از.خانه.های.خالی.
مفسده.زاس��ت.و.مردم.به.س��مت.تهیه.اجاره.نامه.های.صوری.یا.
پر.کردن.خانه.های.خالی.خود.با.اس��تفاده.از.اس��باب.و.وس��ایل.
بالاس��تفاده.خانه.اقدام.می.کنند.که.هر.کدام.از.اینها.تالی.فاس��د.

دارد.

با.تصویب.ش��ورای.ش��هر.تهران،.طی.نیمه.اول.امس��ال،.کلیه.عوارض.ساخت.وس��از.و.

هزینه.های.صدور.پروانه.و.تراکم،.اگر.به.صورت.نقدی.به.شهرداری.پرداخت.شود،.مشمول.

23درصد.تخفیف.خواهد.ش��د..براساس.مصوبه.شورای.ش��هر،.مودیان.شهرداری.تهران.از.

ابتدای.س��ال.جدید.تا.پایان.ش��هریور94،.در.ازای.پرداخت.نقدی.مطالبات.شهرداری،.از.23.

درصد.تخفیف.برخوردار.خواهند.ش��د..این.مجوز،.امکان.تامین.مالی.ش��هرداری.تهران.در.

فاصله.زمانی.کمتر.را.فراهم.می.کند.در.این.باره.رئیس.کمیس��یون.بودجه.ش��ورا.با.اشاره.به.

تصوی��ب.»اصالحیه.مصوبه.مجوز.تقس��یط.و.چگونگی.اخذ.مطالبات.ش��هرداری.تهران«.

گفت:.بر.اس��اس.ای��ن.اصالحیه.جایزه.خوش.حس��ابی.به.23.درصد.افزای��ش.پیدا.می.کند..

رئیس.کمیس��یون.برنامه.و.بودجه.ش��ورا.در.جریان.بررسی.»اصالحیه.مصوبه.مجوز.تقسیط.

و.چگونگی.اخذ.مطالبات.ش��هرداری.تهران«.اظهار.کرد:.پاداش.ش��هرداری.تهران.در.سال.

گذشته.به.مودیانی.که.به.صورت.یکجا.بدهی.های.خود.را.پرداخت.می.کردند.حدود.22.درصد.

بود.که.برای.سال.آینده.پیشنهاد.24.درصد.را.ارائه.داده.اند..وی.در.ادامه.تاکید.کرد:.با.توجه.

به.بررس��ی.های.انجام.شده.پیشنهاد.می.ش��ود.که.مدیریت.شهری.در.این.زمینه.به.ثبات.در.

مدت.زمان.تعیین.ش��ده.برای.پرداخت.و.همچنین.میزان.پاداش.خوش.حسابی.برسد،.چراکه.

برای.عده.ای.بدهکار.س��ودجو.ش��هرداری.به.محلی.برای.سوءاستفاده.تبدیل.شده.است..در.

نهایت.برای.دو.رقم.پیش��نهادی.24.و.23.درصد،.اعضا.ش��ورا.رقم.23.درصد.پاداش.خوش.

حس��ابی.را.به.تصویب.رساندند..بر.اس��اس.تبصره.های.اصالح.شده.مصوبه.مذکور.شهردار.

تهران.مجاز.اس��ت.با.رعایت.ضوابط.و.مقررات.موضوعه.و.صرفه.و.صالح.شهرداری.تهران.

در.پایان.مدت.اعتبار.این.مصوبه.31.ش��هریور.س��ال.94.نسبت.به.تمدید.زمان.اجرای.آن.تا.
پایان.سال.94.اقدام.کند.
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 تعرفه های جدید برق در بخش خانگی در سال 9۴

افزای��ش.20.درص��دی.تعرفه.ه��ای.برق.ب��دون.تغییر.

س��اختار.تعرفه..ها.مصوبه..ای.بود.که.در.تاریخ.دوم.اسفند.

ماه.س��ال.93.به.تصویب.هیات.وزیران.رسید.و.در.تاریخ.

نهم.اس��فند.ماه.برای.اجرا.از.س��وی.معاون.اول.ریاست..
جمهوری.ابالغ.شد.

پ��س.از.آن،.تعرفه..ه��ای.جدید.مصرف.ب��رق.خانگی.با.

اب��الغ.وزیر.نیرو.در.تاریخ.27.اس��فند.ماه.در.دس��تور.کار.

ش��رکت.های.توزیع.برق.قرار.گرفت..در.تعرفه.اعالم.شده.

مناط��ق.به.چهار.گروه.مناطق.ع��ادی.و.ماه.های.غیرگرم.

در.مناطق.گرمس��یر،.ماه.های.گرم.در.مناطق.گرمس��یر1،.

ماه.ه��ای.گ��رم.در.مناطق.گرمس��یر2،.ماه.ه��ای.گرم.در.

مناطق.گرمس��یر3.و.ماه.های.گرم.در.مناطق.گرمس��یر4.

تقسیم..بندی.شده.اند..براساس.این.گزارش.حداکثر.بهای.

انرژی.بدون.احتساب.اضافه.پرداختی.و.تخفیف.بند.)1-1(.

ش��رایط.اختصاصی.به.ازای.هر.کیلووات.س��اعت.به.طور.

متوس��ط.در.مناطق.ع��ادی.و.ماه.های.غیرگ��رم.مناطق.

گرمس��یر.1773.ریال.و.در.ماه.های.گرم.مناطق.گرمسیر.
1500.ریال.خواهد.بود.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی
از.سوی.دیگر.در.این.گزارش.شرایط.اختصاصی.مربوط.
به.مصارف.خانگی.نیز.اعالم.شده.است..در.این.خصوص.
به.منظور.تشویق.مش��ترکان.برای.جابه..جایی.مصرف.از.
س��اعات.اوج.بار،.پس.از.محاس��به.به��ای.برق.مصرفی،.
اضاف��ه.پرداخت��ی.مص��ارف.اوج.بار.و.تخفی��ف.مصارف.
غیراوج.بار.برای.آن.دس��ته.از.مشترکانی.که.دارای.لوازم.
اندازه.گیری.چندزمانه.هستند.دو.روش.در.نظر.گرفته.شده.
اس��ت..در.روش.اول.اضاف��ه.پرداختی.مص��ارف.اوج.بار.
مساوی.با.کل.مصرف.اوج.بار.در.دوره.ضربدر.409.ریال.
خواه��د.بود..در.روش.دوم.نیز.تخفی��ف.مصارف.غیراوج.
بار.مس��اوی.با.کل.مصرف.کم.باری.در.دوره.ضربدر.205.
ریال.)برای.مش��ترکانی.که.دارای.لوازم.اندازه.گیری.سه.
زمانه.هس��تند(.و.کل.مصرف.غیراوج.بار.در.دوره.ضربدر.
82.ریال.)برای.مش��ترکانی.ک��ه.دارای.لوازم.اندازه.گیری.
دوزمانه.هستند(.در.نظر.گرفته.خواهد.شد..در.این.بخش.
تبص��ره..ای.نیز.مد.نظر.قرار.گرفته.که.براس��اس.آن.ارقام.
فوق.برای.ماه.های.گرم.مناطق.گرمسیر1.با.ضریب.یک..
سوم.و.مناطق.گرمسیر2،.3.و4.با.ضریب.دوسوم.محاسبه.
می.شود..همچنین.بهای.برق.مشترکان.جانباز.25.درصد.
و.بیشتر.در.مناطق.عادی.و.گرمسیر.به.ترتیب.با.کسر.80.
و.100.کیلووات.س��اعت.از.متوسط.مصرف.ماهانه.انرژی.

برق.آنها.محاسبه.خواهد.شد.
در.تعرفه.های.اعالم.ش��ده.همچنین.ب��ه.منظور.تامین.
هزینه..های.اداری.برق.روستا،.شرکت.به.ازای.هر.مشترک.
مبلغ.2200.ریال.از.مبلغ.صورتحس��اب.کس��ر.می.کند.و.
شورای.اسالمی..روستا.)نگهدارنده.شبکه.برق(.نیز.مکلف.
خواهد.بود.تا.بهای.برق.تحویلی.به.مشترکان.را.برحسب.

مورد.براساس.تعرفه..های.مربوطه.)1و2و3و4و5(.محاسبه.
و.از.مصرف.کنندگان.دریافت.کند.

اصالح آیین  نامه  تکمیلی تعرفه  برق
همچنین.پایگاه.اطالع..رسانی.وزارت.نیرو.)پاون(.نیز.از.
اص��الح.آیین.نامه..تکمیلی.تعرفه..برق.خبر.داد..مدیرعامل.
توانیر.در.نخس��تین.نشس��ت.کمیته.مل��ی.کاهش.تلفات.
برق.در.س��ال.1394.در.این.خصوص.اظهار.کرد:.کاهش.
تلفات.شبکه.توزیع.در.س��ال.93.به.صرفه.جویی.مصرف.
برق.منجر.ش��ده.که.معادل.فعالیت.یکساله.یک.نیروگاه.
یک.هزار.مگاواتی.است..همایون.حائری.از.افزایش.انرژی.
تحویلی.به.ش��بکه.در.سال.93.درمقایسه.با.سال.92.خبر.
داد.و.گف��ت:.انرژی.تحویلی.به.ش��بکه.از.194.میلیارد.و.
472.میلیون.کیلووات..ساعت.در.سال.92.به.206.میلیارد.
و.520.میلی��ون.و.663.هزار.کیلووات..س��اعت.در.س��ال.
93.رس��ید..به..گفته.وی،.انرژی.توزیع.ش��ده.نیز.در.دوره.
مورد.بررس��ی.از.165.میلیارد.و.631.میلیون.و.802.هزار.
کیلووات..س��اعت.به.180.میلی��ارد.و.314.میلیون.و.613.
هزار.کیلووات..س��اعت.رسیده.اس��ت..وی.سپس.با.بیان.
آنکه.در.نیمه.دوم.س��ال.گذش��ته.22.نشست.کمیته.ملی.
طرح.جهادی.مهندس��ی.کاهش.تلفات.برگزار.شده.است،.
اظه��ار.کرد:.در.این.نشس��ت.ها.راهکار.های.اجرایی.مهم.
بررس��ی،.اولویت.بندی.و.اجرای.آنها.پیگیری.شده.است..
حائری.درخواس��ت.اصالح.آیین.نامه..تکمیلی.تعرفه.های.
برق.با.رویکرد.کاهش.تلفات،.راه..اندازی.داشبورد.مدیریت.
کاه��ش.تلفات.ب��ه..منظور.کنت��رل.روند.اقدام.ه��ا،.تغییر.
س��طوح.ولتاژ.خطوط.طوالنی.ش��بکه،.س��نجش..پذیری.
دقیق.میزان.تلفات.هر.شرکت.ازطریق.نصب.کنتورهای.

مدیری��ت.ش��بکه،.کنترل.صح��ت.س��امانه.اندازه..گیری.

مصارف.مش��ترکان.دیماندی.ازطری��ق.نصب.کنتورهای.

هو.ش��مند.و.اس��تفاده.از.ترانس��فورماتورهای.کم.ظرفیت.

و.ک��م..تلف��ات.برای.کاهش.و.حذف.ش��بکه.های.فش��ار.

ضعی��ف.را.از.تصمیم..های.این.کمیته.در.دو.بخش.تلفات.

فنی.و.غیرفنی.برش��مرد.و.افزود:.در.راس��تای.استفاده.از.

ترانسفورماتورهای.کم..ظرفیت.و.کم..تلفات،.خطوط.تولید.

ترانس.های.AB.و.CC.در.ش��رکت.ایران.ترانس��فو.راه.

.اندازی.ش��د..وی.خرید.360.هزار.دستگاه.کنتور.هوشمند.

مش��ترکان.دیماندی.ش��رکت.ها،.نصب.کنت��ور.مرجع.در.

مجموعه.ه��ای.تج��اری.و.مس��کونی.کنترل.ب��ار.راکتیو.

ش��بکه.و.اصالح.ضریب.قدرت.و.تامین.برق.مش��ترکان.

دیمان��دی.باالی.150.کیل��ووات.ازطریق.ولتاژ.اولیه.را.از.
دیگر.تصمیم.های.اتخاذ.شده.در.این.کمیته.اعالم.کرد.

به..گفته.مدیرعامل.شرکت.توانیر،.برنامه.کاهش.تلفات.

ش��بکه.در.س��ال.1394.نیز.با.اقدام.های.مهمی..ش��امل.

نظ��ارت.مس��تمر.بر.رون��د.اقدام.های.اجرای��ی.و.ارزیابی.

عملک��رد.ش��رکت.ها.در.زمینه.کاهش.تلف��ات،.پیگیری.

اجرای.نص��ب.کنتورهای.AMI،.نهادینه..س��ازی.تفکر.

مهندسی.در.توسعه.شبکه.با.دیدگاه.کاهش.تلفات،.تمرکز.

بر.مدیریت.سمت.تقاضا،.تسهیل.در.مقررات.توسعه.تولید.

پراکن��ده.و.انرژی..ه��ای.تجدیدپذیر.برای.دس��ت.یابی.به.

ه��دف.تلفات.کمتر.از.10.درصدی.ش��بکه.برق.با.جدیت.

پیگیری.خواهد.ش��د..وی.با.بیان.اینکه.کاهش.تلفات.از.

ش��اخص..های.مهم.ارزیابی.عملکرد.مدیران.شرکت.های.

برق.اس��ت،.تصریح.کرد:.مس��امحه.در.اجرای.طرح.های.
مصوب.کمیته.یادشده.غیرقابل.پذیرش.خواهد.بود.
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 هدفمندسازی یارانه ها مصرف انرژی را کم نکرد
مدیرعامل.مرکز.مدیریت.بهره.وری.ایران.گفت:قانون.هدفمندس��ازی.یارانه.ها.در.کوتاه.مدت.در.
صنعت.پتروش��یمی.باعث.کاهش.مصرف.انرژی.نش��د.به.طوری.که.درصد.هزینه.انرژی.در.قیمت.
تمام.ش��ده.میانگین.صنعت.پتروش��یمی.نسبت.به.سال.87.،.85.درصد.رشد.یافته.و.به.میزان.8.07.

درصد.قیمت.تمام.شده.در.سال.92رسیده.است.
احس��ان.جنتی.فرد.افزود:.به.نظر.نمی.رسد.حذف.یارانه.تاثیری.در.کاهش.درآمدزایی.شرکت.های.
پتروشیمی.داشته.باشد.به.طوری.که.براساس.شاخص.ارزش.افزوده.اندازه.گیری.شده.و.تورم.زدایی.
شده.نسبت.به.سال.83،.ارزش.افزوده.میانگین.صنعت.پتروشیمی.از.سال.87.تا.92.معادل.39.درصد.
رش��د.داشته.است..وی.اظهار.داش��ت:.واحدهای.پتروشیمی.تا.قبل.از.حذف.یارانه.های.فرآورده.های.
نفتی.و.گازطبیعی.که.س��وخت.و.خوراکش��ان.را.تشکیل.می.دهد،.متکی.به.سوخت.و.خوراک.تقریبا.
رایگان.بودند.و.بعد.از.حذف.یارانه.ها.و.بروز.آثار.تورمی.آن.از.بی.نظمی.در.نرخ.ارز.برخودار.ش��دند.
و.تورم.انباشته.و.سیاست.های.اقتصادی.موجب.جهش.قیمت.دالر.در.کشور.شد.و.قیمت.سوخت.و.
خوراک.واحدهای.پتروش��یمی.براساس.75.درصد.قیمت.فوب.خلیج.فارس.است.که.این.قیمت.نیز.

براساس.ارز.مرجع.و.یا.ارز.مبادله.ای.محاسبه.می.شود.
وی.هدف.اصلی.قانون.هدفمندکردن.یارانه.را.کاهش.مصرف.غیر.بهینه.و.اصالح.الگوی.مصرف.
و.ایج��اد.انگیزه.در.کاهش.مص��رف.ذکر.کرد.و.گفت:.همچنین.ب��رای.مدیریت.مصرف.در.راهبرد.
و.هدفمند.کردن.یارانه.ها.از.ابزارها.و.راهکارهای.کنترل.مس��تقیم.و.غیرمس��تقیم.اس��تفاده.می.شود.
و.نقش.س��ازمان.ها.و.موسس��ات.از.جمل��ه.وزارتخانه.های.نیرو،.امور.اقتص��ادی.و.دارایی،.بازرگانی،.
اس��تاندارد.و.سازمان.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.در.نیل.به.اهداف.طرح.هدفمند.کردن.یارانه.های.
انرژی.بس��یار.موثر.است..به.گفته.جنتی.فرد،.آموزش.و.آگاه.سازی،.اطالع.رسانی.عمومی،.استقرار.
سیس��تم.اندازه.گیری.هوشمند،.ایجاد.بازار.رقابتی،.در.دس��ترس.قرار.دادن.انواع.تجهیزات.مصرف.
کنن��ده.از.نوع.حامل.های.انرژی.تجدیدپذیر،.اجرای.گس��ترده.طرح.های.ملی.جایگزینی.لوازم.برقی.
فرس��وده.و.اعمال.روش.های.تش��ویقی.نس��بت.به.رعایت.الگوی.مصرف.برای.مصرف.کنندگان.را.

می.توان.از.مهمترین.راهکارهای.کنترل.مستقیم.عنوان.کرد.
وی.افزود:.اما.با.توجه.به.اینکه.این.بسترس��ازی.های.مناسب.برای.کاهش.مصرف.انرژی.صورت.
نپذیرفته.است،.در.عمل.در.بخش.مصرف.انرژی.نیز.مدیریت.بهینه.مصرف.انرژی.حاصل.نشده.که.
این.موضوع.را.می.توان.در.درصد.رشد.تغییرات.هزینه.انرژی.در.قیمت.تمام.شده.صنعت.پتروشیمی.
در.س��ال.های.اخیر.مش��اهده.کرد..چرا.که.کاربرد.عمده.فرآورده.های.نفتی.در.تولید.است.و.کاهش.
مصرف.حامل.های.انرژی.بدون.بسترسازی.مناسب.به.تبع.خود.را.در.کاهش.تولید.نشان.می.دهد.

مدیرعامل.مرکز.مدیریت.بهره.وری.ایران.تاکید.کرد:.کاهش.مصرف.حامل.های.انرژی.به.بهای.

س��نگین.عدم.تولید.حاصل.شده.است..بنابراین.اگرچه.آمارهای.مصرف.انرژی.روند.کاهشی.داشته.

باش��د.اما.نمی.ت��وان.با.نادیده.گرفتن.نقش.حامل.های.انرژی.در.تولید،.نس��بت.ب��ه.موفقیت.قانون.

هدفمن��دی.یارانه.ه��ا.اظهارنظر.کرد..وی.ادامه.داد:.باید.توجه.داش��ت.صنعت.پتروش��یمی.از.جمله.

صنایعی.اس��ت.که.در.آن.از.حاملهای.انرژی.به.دو.صورت.س��وخت.و.خوراک.اس��تفاده.می.شود..با.

توج��ه.به.مصرف.قابل.توجه.حامل.های.انرژی.در.این.صنعت.الزم.اس��ت.راهکارهایی.برای.بهبود.

مصرف.انرژی.در.این.صنعت.مدنظر.قرار.گیرد.که.در.همین.راستا.اکثر.شرکت.های.این.گروه.سعی.

در.اصالح.فرآیندها.و.کاهش.هزینه.های.انرژی.زاید.خود.را.داش��ته.اند.به.عنوان.مثال.در.ش��رکت.
پتروشیمی.مارون.هزینه.های.انرژی.طی.سال.های.90.تا.92.کاهش.داشته.است.

وی.گفت:.همچنین.در.همین.راس��تا.تدوین.معیار.مصرف.س��وخت.در.این.صنعت.در.دستور.کار.

ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.قرار.گرفته.و.در.ارتباط.با.مصرف.انرژی.در.صنایع.میانی.

و.پایین.دس��تی.)نهایی(پتروش��یمی.معیارهایی.تدوین.ش��ده.اما.می.بایس��ت.متذکر.شد.که.صنعت.

پتروش��یمی.یکی.از.پر.مصرف.ترین.صنایع.در.بخش.انرژی.می.باش��د.به.طوری.که.14درصد.گاز.

مصرفی.در.کل.کش��ور.در.چهار.صنعت.پتروش��یمی،.فوالد،.س��یمان.و.خودرو.مصرف.می.شود.و.به.

نظر.کارشناس��ان.این.صنعت.کاهش.یارانه.گاز.به.بخش.پتروش��یمی.در.اوج.رشد.بخش.پتروشیمی.
باید.با.احتیاط.انجام.می.شد.

 برزیلي ها مزرعه خورشیدي مي سازند

دانشمندان.برزیلی.در.پروژه.ای.جدید،.با.نصب.پنل.های.

خورشیدی.بر.روی.سطح.یک.مخزن.بزرگ.آب،.در.حال.

س��اخت.نوعی.مزرعه.خورشیدی.شناور.عظیم.هستند..با.

ادامه.شکوفایی.این.صنعت.انرژی.تجدیدپذیر،.پنل.های.

خورشیدی.شناور.در.هند،.کره،.استرالیا.و.ایاالت.متحده.
در.حال.نصب.هستند..

عالوه.بر.ارائه.منبع.انرژی.سبز.و.پاک،.ترکیب.پنل.های.

خورش��یدی.و.مخازن.آب.از.جنبه.های.دیگر.حائزاهمیت.

اس��ت.به.طور.مثال،.این.پنل.ها.با.ایجاد.س��ایه.بر.روی.

آب،.تبخیر.آن.را.کاهش.می.دهند.و.به.ذخیره.س��ازی.آب.

در.نواحی.مبتال.به.خشکس��الی.کمک.می.کنند..پنل.های.

خورش��یدی.مزرعه.ش��ناور.در.برزیل.ظرفیت.تولید.350.

مگابای��ت.برق.را.خواهد.داش��ت.و.این.موضوع.آن..را.به.

یکی.از.بزرگ.ترین.مزارع.خورشیدی.شناور.در.دنیا.تبدیل.

می.کند..در.حال.حاض��ر،.ژاپن.رکورد.بزرگ.ترین.مزرعه.

خورش��یدی.شناور.جهان.با.بازدهی.حدود.13.4.مگاوات.

برق.را.دارد..مگاوات.به.عنوان.واحدی.برای.تعیین.میزان.

نی��روی.برقی.به.کار.می.رود.که.توس��ط.نیروگاه.ها.تولید.

می.شود..در.حال.حاضر،.بازدهی.یک.نیروگاه.خورشیدی.

در.ایاالت.متحده.که.با.س��وخت.زغال.سنگ.کار.می.کند،.
حدود.239.مگاوات.است..

مزرعه.خورش��یدی.ش��ناور.نه.تنه��ا.می.تواند.از.لحاظ.

نظری.از.این.می��زان.فراتر.رود،.بلکه.مخزنی.که.پنل.ها.

بر.روی.آن.نصب.می.ش��وند،.قادر.اس��ت.به.منبع.نیروی.

هیدروالکتری��ک.با.ظرفیت.ح��دود.250.مگاوات.تبدیل.

ش��ود؛.این.موض��وع.بازدهی.ای��ن.سیس��تم.را.به.600.

مگاوات.می.رس��اند..تع��داد.خانه.هایی.ک��ه.در.آمریکا.با.

نیروی.یک.مگاوات.برق.نیرودهی.می.شوند،.حدود.164.
منزل.است.
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 پلکان های تعرفه گاز تغییر می کند

 افزایش سقف نصب انرژی خورشیدی

.در.پی.انتقادات.مطرح.ش��ده.نسبت.به.نحوه.افزایش.

قیمت.گاز.در.س��ال.گذشته،.مدیرعامل.شرکت.ملی.گاز.

با.اش��اره.به.اینکه.با.توجه.به.دس��تور.رییس.جمهوری.و.

وزی��ر.نفت.بنا.ش��ده.که.بازنگری��ی.در.پلکان.ها.لحاظ.و.

افزایش.به.صورت.20.درصد.برای.همه.پلکان.ها.اعمال.

شود،.گفت:.معتقدم.باید.در.پله.های.ایجاد.شده.تغییراتی.

بدهیم.به.گونه.ای.که.هم.به.کس��انی.که.مجبورند.بیشتر.

مصرف.کنند.فش��ار.وارد.نش��ود.و.هم.کسانی.که.بیشتر.
مصرف.می.کنند.بهای.آن.را.بپردازند..

حمی��د.رضا.عراقی،..درباره.نحوه.افزایش.قیمت.گاز.در.

سال.گذش��ته.و.انتقادات.مطرح.شده.مبنی.بر.اینکه.چرا.

قیم��ت.در.همه.پلکان.ها.به.یک.می��زان.افزایش.یافت.

اظه��ار.کرد:.روش.پلکانی.توس��ط.ش��رکت.ملی.گاز.در.

دولت.دهم.ابداع.ش��ده.و.سیاس��ت.بدی.نیست،.اما.فقط.
یک.روش.است.و.قانون.نیست..

وی.اف��زود:.ب��ر.ای��ن.اس��اس.مناط��ق.ب��ه.4.اقلیم.

سردسیری،معتدل،گرم.و.....تقسیم.بندی.می.شود.و.هر.

منطقه.نیز.به.12.پله.تقس��یم.می.ش��ود،.در.سال.گذشته.

بر.اس��اس.مصوبه.هیات.دولت،.بنا.ش��د.ک��ه.قیمت.گاز.

در.بخش.خانگ��ی.و.تجاری.20.درصد.افزایش.یابد،.که.

این.افزایش.بر.روی.جدول.ش��ماره.1.قانون.هدفمندی.

یارانه.ها.اعمال.ش��د،.بر.اساس.جدول.شماره.1.میانگین.

قیم��ت.گاز.در.بخش.تج��اری.و.خانگی.ب��رای.هر.متر.

مکعب.700.ریال.اس��ت،بنابراین.در.ش��رکت.ملی.گاز.با.

توج��ه.به.این.که.همه.مصرف.کنندگان.به.ویژه.مصرف.

کنندگان.خانگی.در.شهرها.در.پلکان.چهارم.و.پنجم.قرار.

می.گیرن��د،و.تعدادی.خانه.های.خال��ی.در.تهران.وجود.

دارد.ک��ه.در.پله.های.اول.و.دوم.ق��رار.می.گیرند،.700.

ریال.را.مبنا.ق��رارداده.و.20.درصد.آن.معادل.140.ریال.

را.به.همه.پلکان.ها.اضافه.کردیم،بنابراین.پلکان.به.هم.
نخورد..

مع��اون.وزیر.نفت.در.ادامه.تصریح.کرد:معنای.این.کار.

این.بود.که.قبوض.پله.اول.حدود.3.هزار.تومان.و.قبوض.

پله.12.از.افزایش.15.تا.17.هزار.تومانی.برخوردار.ش��د،.

اما.از.نظر.درصد،.میزان.افزایش.در.پله.اول.چندین.برابر.

پله.آخر.بوده.اس��ت،.که.از.آن.چنین.برداش��ت.می.شود.

که.می��زان.افزایش.در.دهک.های.پایی��ن.تر.و.در.واقع.

اقش��ار.ضعیف.بیش��تر.و.در.اقش��ار.مرفه.کمتر.است،.اما.

چنین.تعبیری.درس��ت.نیس��ت.چرا.که.مبلع.افزایش.در.

پله.آخر.بیش��تر.از.پله.اول.بود...وی.با.تایید.این.مس��ئله.

که.س��ه.هزار.توم��ان.برای.دهک.پایین.که.ش��اید.قبال.

مبلغ.کمت��ری.را.پرداخت.می.کرده.باعث.تفاوت.معنادار.

بیشتری.می.شود،.گفت:.به.همین.دلیل.با.بررسی.هایی.

که.انجام.دادیم.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.عمده.مصرف.

کنن��دگان.ما.در.پلکان.وس��ط.قرار.دارن��د.و.اگر.افزایش.

قیم��ت.با.ای��ن.روش.ص��ورت.نمی.گرف��ت.قیمت.گاز.
روستایی.ها.باال.می.رفت..

مدیرعامل.ش��رکت.مل��ی.گاز.درباره.این.ک��ه.انتظار.

می.رفت.کس��انی.که.بیش��تر.مص��رف.می.کنن��د.مبلغ.

بیش��تری.پرداخت.کنند،.خاطرنش��ان.ک��رد:اوال.از.نظر.

افزایش.درآمد.برای.ما.هیچ.فرقی.ندارد،زیرا.هرچقدر.که.

پول.بگیریم.20.تومان.به.شرکت.گاز.تعلق.دارد.و.ما.بقی.

به.س��ازمان.هدفمندس��ازی.یارانه.ها.داده.می.شود،پس.

هیچ.جهت.گیری.مبنی.بر.این.که.پول.بیش��تری.از.مردم.

گرفته.ش��ود.و.به.درآمد.ش��رکت.ملی.گاز.افزوده.ش��ود.

وجود.ندارد،.دوما.درس��ت.اس��ت.که.اگر.مشترکی.بیشتر.

مصرف.می.کند.باید.پول.بیش��تری.پرداخت.کند.اما.این.

موضوع.نیز.یادمان.باش��د.که.مشترکی.که.در.یک.شهر.

سردس��یر.در.خانه.ای.زندگی.می.کند.که.چهار.طرف.آن.

باز.است،در.هیچ.شرایطی.نمی.تواند.کمتر.مصرف.کند،و.

در.واقع.این.مصرف.کننده.چاره.ای.ندارد.جز.این.که.گاز.

مصرف.کند،.به.عبارت.دیگر.عمده.مشترکان.ما.افرادی.

هس��تند.که.در.شهرس��تان.ها.در.چنین.شرایطی.زندگی.

می.کنند،.اما.با.توجه.به.دس��تور.رییس.جمهوری.و.وزیر.

نفت.بنا.شده.که.افزایش.به.صورت.20.درصد.برای.همه.
پلکان.ها.اعمال.شود..

وی.همچنی��ن.با.تاکید.بر.این.ک��ه.از.نظر.من.پلکان.

ایجاد.ش��ده.قبلی.منطقی.نبوده.است،.اظهار.کرد:.اصل.

پل��کان.را.قب��ول.دارم.و.معتقدم.بای��د.در.پله.های.ایجاد.

ش��ده.تغییراتی.بدهی��م.به.گونه.ای.که.هم.به.کس��انی.

که.مجبورند.بیش��تر.مصرف.کنند.فشار.وارد.نشود.و.هم.

کس��انی.که.برای.مصارفی.مانند.اس��تخر.و.جکوزی.و....
بیشتر.مصرف.می.کنند.بهای.آن.را.بپردازند.

مدیر.دفتر.انرژی.خورشیدی.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.از.افزایش.سقف.نصب.
انرژی.خورشیدی.برای.مشترکان.غیرخانگی.خبر.داد.

به.گزارش.ش��انا،.س��امان.میرهادی.مدیر.دفتر.انرژی.خورشیدی.سازمان.انرژی.های.

ن��و.ای��ران.اظهار.کرد:.در.مس��یر.اجرای.بند.›و‹.تبصره.11،.همچنی��ن.بند.›ز‹.تبصره.9.

قانون.بودجه.س��ال.93،.دس��تورعمل.نصب.و.اجرای.سامانه.های.نیروگاهی.فتوولتاییک.

کوچک.متصل.به.ش��بکه.با.توان.بیش.از.یک.کیلووات.تهیه.ش��ده.است.وی.ادامه.داد:.

براین.اس��اس،.امکان.نصب.سامانه.های.خورشیدی.برای.مشترکان.غیرخانگی.تا.سقف.

50.کیلووات.فراهم.شده.است..مدیر.دفتر.انرژی.خورشیدی.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.

)س��انا(،.گفت:.مش��ترکان.غیرخانگی.می.توانند.از.این.پس.نسبت.به.نصب.سامانه.های.

فتوولتاییک.تا.سقف.50.کیلووات.اقدام.کنند.و.از.50.درصد.تسهیالت.بالعوض.از.محل.

عوارض.برق.برخوردار.شوند..میرهادی.تصریح.کرد:.سقف.نصب.سامانه.های.خورشیدی.

برای.مش��ترکان.خانگی.همچنان.یک.کیلووات.است،.اما.انشعاب.های.مشاع.آنها.از.این.

قانون.پیروی.نمی.کنند.و.مشترکان.خانگی.برای.انشعاب.های.مشاع.خود.می.توانند.بیش.

از.یک.کیلووات.س��امانه.خورشیدی.نصب.کنند.وی.ادامه.داد:.مشترکان.متقاضی.با.آغاز.

دور.جدید.ثبت.نام.از.متقاضیان.س��امانه.های.خورش��یدی.از.تس��هیالت.50.درصد.وام.
بالعوض.برخوردار.می.شوند.
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  سبد انرژی مصرفی مردم آمریکا را بشناسید

 ورود سرمایه گذاران خارجی به انرژی های نو

.اداره.اطالعات.انرژی.آمریکا.با.اش��اره.به.انواع.مختلف.

انرژی.مصرفی.در.این.کشور،.اعالم.کرد.که.نفت.بیشترین.

س��هم.را.در.مصرف.اولیه.انرژی.آمریکا.به.خود.اختصاص.

می.دهد..به.گ��زارش.اداره.اطالعات.ان��رژی.آمریکا،.نفت.

بیش��ترین.س��هم.را.در.مص��رف.اولیه.این.کش��ور.به.خود.

اختصاص.می.دهد.و.پس.از.آن.گاز.طبیعی،.زغال.س��نگ،.

انرژی.ه��ای.تجدیدپذی��ر.ش��امل.انرژی.برق.آب��ی،.چوبی،.

س��وخت.زیس��تی،.زیس��ت.توده.حاصل.از.بازیافت.زباله،.

انرژی.ب��ادی،.انرژی.زمین.گرمایی.و.انرژی.خورش��یدی،.

و.همچنی��ن.برق.هس��ته.ای.در.جایگاه.های.بعدی.مصرف.

انرژی.قرار.دارند..برق.نیز.منبع.ثانویه.انرژی.در.این.کشور.

به.ش��مار.می.رود.ک��ه.از.انواع.اولیه.انرژی.تولید.می.ش��ود..

بناب��ر.این.گزارش،.به.طورمعمول.منابع.انرژی.با.اس��تفاده.

از.یکاه��ای.مختلف.فیزیکی.اندازه.گیری.می.ش��وند..برای.

مثال،.بش��که.برای.اندازه.گیری.مق��دار.نفت،.فوت.مکعب.

برای.گاز.طبیعی،.تن.برای.زغال.س��نگ.و.کیلووات.ساعت.

برای.برق.اس��تفاده.می.ش��ود..در.آمریکا.بطورمعمول.برای.

مقایس��ه.انواع.مختلف.انرژی.از.یکاهای.بریتانیایی.حرارت.

)بی.تی.یو(.استفاده.می.شود.که.واحدهای.اندازه.گیری.انرژی.

حرارتی.هستند..آمریکا.در.سال.2014.میالدی.در.مجموع.

حدود.98.3.کوآدریلیون.)معادل.یک.هزار.تریلیون(.بی.تی.یو.

انرژی.اولیه.مصرف.کرده.اس��ت..ساختمان.های.مسکونی.

و.تجاری،.صنای��ع،.بخش.حمل.ونق��ل.و.مولدهای.انرژی.

ب��رق.مصرف.کنندگان.اصل��ی.انرژی.در.آمریکا.به.ش��مار.

می.رون��د..الگوی.مصرف.س��وخت.در.بخش.های.مختلف.

متفاوت.اس��ت..برای.مثال،.92.درص��د.از.انرژی.مصرفی.

در.بخش.حمل.ونقل.از.نفت.تأمین.می.ش��ود،.این.در.حالی.

اس��ت.که.تنها.یک.درصد.از.این.محصول.برای.تولید.برق.

مورد.استفاده.قرار.می.گیرد...به.گفته.اداره.اطالعات.انرژی.

آمری��کا،.انرژی.تولیدش��ده.در.آمریکا.ح��دود.89.درصد.از.

انرژی.موردنیاز.این.کشور.را.در.سال.2014.میالدی.تأمین.

ک��رد..بخش.باقیمانده.آن.نیز.از.طریق.واردات.نفت.فراهم.

شد.بر.اس��اس.این.گزارش،.بخش.عمده.تولید.انرژی.این.

کش��ور.در.سال.2014.میالدی.مربوط.به.سه.سوخت.مهم.

فس��یلی.یعنی.نفت،.گاز.طبیعی.و.زغال.سنگ.می.شود..گاز.

طبیعی.31.درص��د،.نفت.و.مایعات.گازی.26.درصد،.زغال.

سنگ.24.درصد،.انرژی.های.تجدیدپذیر.11.درصد.و.برق.

هس��ته.ای.9.درصد.از.مجموع.انرژی.تولیدی.در.آمریکا.را.
در.سال.2014.میالدی.به.خود.اختصاص.دادند..

در.بیش.از.100.س��ال.گذشته،.سه.سوخت.مهم.فسیلی.

نفت،.گاز.طبیعی.و.زغال.س��نگ.از.تولیدات.اصلی.انرژی.

آمریکا.به.شمار.می.روند..با.این.حال،.به.تازگی.تغییراتی.در.

تولید.انرژی.این.کشور.به.وجود.آمده.است..اداره.اطالعات.

انرژی.آمریکا.اعالم.کرد.که.سهم.زغال.سنگ.تولیدشده.

از.مع��ادن.س��طحی.از.25.درصد.در.س��ال.1949.به.51.

درصد.در.س��ال.1971.و.س��پس.به.65.درصد.در.س��ال.

2013.میالدی.افزایش.یافته.اس��ت..س��هم.باقیمانده.آن.

نی��ز.مربوط.به.زغال.س��نگ.حاصل.از.مع��ادن.زیرزمینی.

می.ش��ود..به.گفته.این.موسس��ه،.تولید.گاز.طبیعی.آمریکا.

در.س��ال.2014.میالدی.بیشتر.از.س��ال.های.گذشته.بود..

در.س��ال.های.اخیر،.بهره.گی��ری.از.فناوری.های.کارآمدتر.

و.مقرون.به.صرفه.ت��ر.در.زمین��ه.حف��اری.و.تولید.س��بب.

افزایش.تولید.گاز.طبیعی.از.ذخایر.شیل.)رسی(.این.کشور.

ش��ده.اس��ت..بنابراین.گزارش،.بطورکل��ی.مجموع.تولید.

نفت.خام.آمریکا.نس��بت.به.باالترین.س��طح.آن.در.سال.

1970.می��الدی.کاهش.یافته.بود.اما.رون��د.نزولی.تولید.

نفت.این.کش��ور.در.سال.2010.میالدی.تغییر.کرد..تولید.

نفت.آمریکا.در.س��ال.2014.به.باالترین.س��طح.از.س��ال.

1986.تاکنون.رس��ید..این.افزایش.در.نتیجه.اس��تفاده.از.

فناوری.های.حفاری.افقی.و.شکس��ت.هیدرولیک.به.ویژه.
در.ایالت.های.داکوتای.شمالی.و.تگزاس.بود..

در.همی��ن.حال،.مایعات.تولیدی.در.پاالیش��گاه.های.گاز.

طبیعی.)ان.جی.پی.ال(.نوعی.از.انرژی.هیدروکربوری.اس��ت.

که.در.واحدهای.فرآوری.از.گاز.طبیعی.جدا.می.ش��وند..این.

فرآورده.ه��ا.عنصر.مهم��ی..برای.تولید.مواد.پالس��تیکی.و.

بنزین.به.ش��مار.می.روند..پروپان.تنها.نوعی.از.این.فرآورده.

اس��ت.که.بطور.گس��ترده.ای.ب��رای.گرمای��ش.و.پخت.وپز.

اس��تفاده.می.ش��ود..تولید.ان.جی.پی.ال.ب��ا.تولید.گاز.طبیعی.

تغیی��ر.می.کند.اما.س��هم.آن.در.مجم��وع.تولید.نفت.خام.و.

مایعات.گازی.آمریکا.از.میدان.های.نفتی.از.هشت.درصد.در.

س��ال.1950.به.26.درصد.در.سال.2014.میالدی.افزایش.

یافت..به.گفته.اداره.اطالعات.انرژی.آمریکا،.مجموع.تولید.

و.مصرف.انرژی.تجدیدپذیر.در.این.کش��ور.در.سال.2014.

میالدی.هر.یک.به.حد.نصاب.تازه.10.کوآردیلیون.بی.تی.یو.

رس��ید..تولید.انرژی.برق.آبی.آمریکا.س��ال.گذشته.حدود.6.

درص��د.کمتر.از.میانگین.تولید.در.50.س��ال.گذش��ته.بود،.

اما.افزایش.تولید.انواع.دیگر.انرژی.های.تجدیدپذیر.س��بب.

باال.رفتن.مجموع.تولید.این.نوع.انرژی.ش��د..انرژی.بادی.

و.خورشیدی.تولیدشده.در.این.کشور.نیز.در.سال.2014.به.
باالترین.سطح.خود.رسید..

رییس.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.از.ورود.شرکت.های.شاخص.خارجی.به.ایران.پس.

از.رفع.تحریم.ها.در.حوزه.انرژی.های.نو.خبر.داد.و.گفت:.اگر.مسائل.بانکی.و.تحریم.مالی.حل.

شود.س��رمایه.گذاران.می.توانند.بازگشت.سرمایه.داشته.باشند.لذا.س��رمایه.گذاران.خارجی.وارد.

ایران.می.شوند..یوسف.آرمودلی.در.گفت.وگو.با.ایسنا،.تصریح.کرد:.قطعا.برداشته.شدن.تحریم.ها.

می.تواند.در.زمینه.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوصی.و.مشارکت.بین.المللی.با.شرکت.های.ایرانی.

بسیار.مفید.و.موثر.باشد..وی.با.ابراز.خشنودی.از.توافق.جامع.صورت.گرفته.در.مورد.سال.دولت.

و.ملت،.همدلی.و.همزبانی.اظهار.کرد:.ما.همواره.برای.مردم.کار.کرده.و.می.کنیم..نام.امس��ال.

باعث.تاکید.کردن.بر.این.مس��اله.می.ش��ود.و.می.تواند.موثر.باشد..رییس.سازمان.انرژی.های.نو.

ایران.)س��انا(.تصریح.کرد:.با.تاکید.بر.همدلی.و.همزبانی.دولت.و.ملت،.این.مس��اله.به.صورت.

جدی.تر.پیگیری.خواهد.ش��د..آرمودلی.در.مورد.س��رانجام.ادغام.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.و.

س��ازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.و.تشکیل.ساتبا.نیز.گفت:.ادغام.سانا.و.سابا.در.کمیسیون.های.
مجلس.تایید.شده.و.این.موضوع.برای.تصویب.به.صحن.مجلس.می.رود.
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 ساختمان های بلند را به موتورخانه مجهز کنید

 حرکت الکپشتی ایران به سمت ساختمان های سبز

انتخاب.یک.سیس��تم.گرمایش��ی.مناسب.نیاز.به.اطالعاتی.

دارد.ک��ه.تش��خیص.آن.ب��رای.مردم.مش��کل.اس��ت.و.این،.

مهندس��ان.ساختمان.س��از.هس��تند.که.باید.طبق.قوانین.و.بر.

اس��اس.نوع.و.متراژ.ساختمان.یک.سیستم.مناسب.را.نصب.و.

به.مردم.تحویل.دهند..میثم.ریاحی.مشاور.مرکز.ملی.آزمون.و.

تحقیقات.سیستم.های.گرمایشی.گفت:.متاسفانه.مردم.تصور.

می.کنند.سیستم.های.گرمایشی.مستقل.به.دلیل.منفک.بودن.

مصرف.س��وخت.)صادرشدن.قبوض.جداگانه(.انتخاب.بهتری.

اس��ت،.اما.از.تبعات.این.سیستم.بر.س��المت.خود.بی.اطالع.

هس��تند.و.متاسفانه.ش��اهد.هس��تیم.که.ساختمان.سازان.نیز.

برای.کسب.سود.بیش��تر.به.نصب.این.سیستم.تمایل.زیادی.

پیدا.کرده.اند..عضو.انجم��ن.احتراق.ایران.عنوان.کرد:.در.هر.

ساختمان.متناس��ب.با.ویژگی.های.آن.ساختمان،.پارامترهای.

مختلفی.برای.انتخاب.یک.سیس��تم.مناسب.گرمایشی.وجود.

دارد،.برای.مثال.اس��تفاده.از.پکیج.در.ساختمان.هایی.که.بیش.

از.2.طبقه.باش��ند،.ممنوع.اس��ت.و.ساختمان.سازان.حق.دارند.

تنها.در.س��اختمان.های.کوتاه.مرتبه).2.طبقه(.و.متراژ.باالی.

100.متر.از.پکیج.هایی.با.راندمان.باال.اس��تفاده.کنند،.زیرا.در.

این.صورت.عالوه.بر.کاهش.مصرف.س��وخت.سالمت.مردم.

نیز.تامین.می.ش��ود..ریاحی.افزود:.اما.در.س��اختمان.های.بلند.

مرتبه.)بی��ش.از.2.طبقه(.بای��د.از.موتورخانه.هایی.با.راندمان.
باالی.97.درصد.برای.گرمایش.ساختمان.استفاده.کرد.

مشاور.مرکز.ملی.آزمون.و.تحقیقات.سیستم.های.گرمایشی.

ادامه.داد:.استفاده.از.پکیج.منافع.بسیاری.برای.ساختمان.سازان..

دارد،.زیرا.اگر.این.اف��راد.بخواهند.قوانین.را.رعایت.کنند.ودر.

آپارتمان.ها.از..موتورخانه.اس��تفاده.کنند.باید.بخشی.از.فضای.

پارکین��گ.را.به.موتورخانه.اختص��اص.دهند.که.این.موضوع.

عالوه.بر.کاهش.س��ود.موجب.ب��روز.هزینه.هایی.مانند.نصب.

تاسیس��ات.موتورخان��ه.برای.آنها..می.ش��ود...وی.افزود:.این.

در.حالی.اس��ت.که..امروزه.ساختمان.س��ازان.عالوه.برتبدیل.

فض��ای.موتورخانه.ب��ه.پارکینگ..و.ف��روش.جداگانه.آن،.با.

پیش��ی.بینی.فضای.نصب.پکیج.در.داخل.واحدهای.مسکونی،.

فقط..لوله.کش��ی.داخل.س��اختمان.را.انج��ام.می.دهند.و.حتی.

تهیه.پکیج.را.هم.بر.عهده.خریداران.می.گذارند.که.این.مساله.

موجب.افزایش.چشمگیر.سود.آنها.می.شود..وی.با.بیان.اینکه.

متاس��فانه.ساختمان.س��ازان..در.نص��ب.پکیج.ه��م.قوانین.را.

رعای��ت.نمی.کنند،.گفت:..برای.یک.پکیج.27.تا.30.هزار.که.

اس��تفاده.از.آن.متداول.شده.است،.نیاز.به.حداقل.3.متر.طول..

دودک��ش.وجود.دارد.که.باید.یک.مت��ر.از.آن.باالتر.از.دیواره.

)پش��ت.بام(.باشد.و.نباید.در.کناره.دیواره.باشد.اما.متاسفانه.ما.

شاهد.رها.ش��دن.دودکش.در.کنار.دیوار.ویا.عدم.رعایت.این.

فواصل.هس��تیم....عضو.انجمن.احتراق.ایران.عنوان.کرد:.اگر.

ارتفاع.دودکش.در.پش��ت.بام.ها.بیش.از.یک.متر.باشد،.قدرت.

مک��ش.نیز.افزایش.می.یابد.و.هوای.داخل.منزل.هم.از.طریق.

دودکش.مکیده.ش��ده.و.راندمان.سیستم.کاهش.می.یابد.،.در.

عی��ن.حال.اگر.ارتف��اع.دودکش.کمتر.از.یک.متر.باش��د.هم.

مکش.به.خوبی.انجام.نمی.ش��ود.و.گازه��ای.مضر.حاصل.از.

احتراق.پکیج.در.فضای.منزل.پخش.شده.و.سالمت.ساکنان.

را.ب��ه.مخاط��ره.می.ان��دازد.وی.از.دس��تگاه.های.ناظر.جمله.

سازمان.نظام.مهندسی،.شهرداری.و.وزارت.مسکن.درخواست.
کرد.نظارت.های.خود.در.این.زمینه.را.تشدید.کنند.

محمدرضا.اس��ماعیلی،.عضو.شورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.در.همایش.تخصصی.

س��اختمان.س��بز،.افزود:.دو.هدف.اصلی.اجرای.پروژه.ساختمان.س��بز،.استفاده.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.و.کنترل.مصرف.انرژی.است..

وی.بیان.کرد:.س��اختمان.سبز.یا.به.عبارتی.معماری.سبز.به.معنای.کاهش.مصرف.انرژی،.

کاهش.تولید.گاز.دی.اکس��ید.کربن،.جلوگیری.از.تغییرات.کنترل.نش��ده.آب.و.هوایی،.کنترل.

مصرف.منابع.طبیعی.و.حفظ.محیط.زیست.است..اسماعیلی.اظهار.کرد:.برای.رسیدن.به.چهار.

رکن.مزبور.در.ساختمان.س��ازی.باید.از.تکنیک.های.ب��روز.دنیا.بهره.گرفت.و.موانع.موجود.در.

این.زمینه.را.رفع.کرد...وی.گفت:.امروزه.عمر.مفید.س��اختمان.در.کش��ورهای.پیشرفته.120.

س��ال.اس��ت.در.حالی.که.این.میزان.در.ایران.30.سال.می.باشد،.لذا.در.طرح.ساختمان.سبز.نه.

تنها.مصرف.انرژی.به.حداقل.می.رس��د،.بلکه.کیفیت.س��اخت.و.در.نهایت.عمر.ساختمان.نیز.

افزایش.می.یابد..عضو.ش��ورای.مرکزی.س��ازمان.نظام.مهندسی.گفت:.حفظ.محیط.زیست.و.

بهره.وری.انرژی.در.ساختمان.سازی.دغدغه.امروز.جهان.است.و.ایران.نمی.تواند.خود.را.جدا.از.

این.مساله.بداند.زیرا.ساختمان.سازی.در.دنیا.به.سمتی.در.حال.حرکت.است.که.در.آن.می.توان.

از.مصالح.قابل.بازیافت.استفاده.کرد...وی.افزود:.طرح.ساختمان.سبز.به.محیط.زیست.آسیب.

وارد.نمی.کن��د،.از.مصالح.بومی..و.قابل.بازیافت.در.س��اخت.بهره.می.گیرد.و.مبحث.19.قانون.
نظام.مهندسی.مبنی.بر.کاهش.مصرف.انرژی.را.به.طور.کامل.اجرا.می.کند..

مشاور.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.با.بیان.اینکه.شورای.مرکزی.این.سازمان.

از.طرح.دانش��گاه.فردوسی.مبنی.بر.اجرای.ساختمان.سبز.100.درصد.حمایت.می.کند،.افزود:.

متاس��فانه.ساختمان.س��ازی.در.ایران.بدون.تفکر.به.مس��ائل.پیرامونی.انج��ام.می.گیرد.که.با.

استانداردهای.روز.دنیا.فاصله.بسیاری.دارد...وی.خاطر.نشان.کرد:.متاسفانه.روزگاری.معماری.

ایران.س��رآمد.همه.ش��یوه.ها.در.دنیا.بود.و.اکنون.تکنیک.های.قدیمی.کشورمان.در.ساختمان.

سازی.با.کمی.تغییرات.به.عنوان.استانداردهای.ساختمان.سازی.در.سایر.کشورها.مورد.استفاده.
قرار.می.گیرد..

اسماعیلی.گفت:.به.عنوان.مثال.همین.کاه.گل.که.در.معماری.سنتی.ایرانیان.بکار.می.رفت،.

اکنون.در.معماری.برتر.دنیا.به.عنوان.یک.روش.مترقی.در.برخی.ش��یوه.های.ساختمان.سازی.

در.کش��ورهای.پیش��رفته.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.در.حالی.که.خود.مردم.ایران.نسبت.به.

این.مس��ائل.بی.تفاوت.هستند...وی.گفت:.شورای.مرکزی.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

درصدد.نهادینه.کردن.هر.چه.س��ریعتر.الزامات.اجرای.طرح.ساختمان.سبز.در.کشور.است.که.

در.این.زمینه.باید.نظام.ارزیابی.بر.ساختمان.با.استناد.به.روش.های.کشورهای.پیشرفته.با.کمی.
تغییرات.به.عنوان.استانداردهای.ساختمان.سازی.در.دستور.کار.قرار.گیرد..

اسماعیلی.تاکید.کرد:.در.کنار.ایجاد.ساختمان.باید.مشکالت.مربوط.به.حمل.و.نقل،.محیط.

زیس��ت،.حاشیه.ش��هر،.حفظ.منابع.طبیعی،.اقتصاد.و.سیاست.برطرف.شود.تا.بتوان.طرح.یک.

س��اختمان.سبز.را.اجرا.کرد..وی.گفت:.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.درصدد.اجرا.کردن.

100.درصدی.نظام.ارزیابی.ساختمان.های.سبز.با.هدف.رفع.مشکالت.مزبور.است.تا.همزمان.

با.اجرایی.کردن.این.نظام،.قانون.جدید.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.نیز.که.اکنون.در.مجلس.

ش��ورای.اس��المی..در.دست.بررس��ی.اس��ت.بتوان.آرامش،.ایمنی.و.صرفه.اقتصادی.را.برای.

شهروندان.در.ساختمان.سازی.به.همراه.آورد...گفتنی.است.در.پایان.این.همایش.از.آیین.نامه.
نظام.ارزیابی.ساختمان.کشور.که.توسط.دانشگاه.فردوسی.تدوین.شده.بود،.رونمایی.شد.



91
ره.

م�ا
.ش

.13
94

ت.
هش

ردیب
..ا

ت�م
هش

ال.
 س�

ن/
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ

66

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ

 اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در کما

با.توج��ه.به.این.که.بخش.انرژی.کش��ور.دارای.نهادهای.

مختلف.تصمیم.گیری.اس��ت،.ایج��اد.تمرکز.در.این.بخش.از.
منظر.نهادهای.متولی.از.اهمیت.زیادی.برخوردار.است..

به.گ��زارش.دفتر.مطالعات.انرژی،.صنع��ت.و.معدن.مرکز.

پژوهش��های.مجلس،.نقش.مصرف.در.تامی��ن.نیاز.و.تعیین.

س��طح.رفاه.جوامع.بر.هیچ.کس.پوش��یده.نیست.و.دارا.بودن.

الگوی.مناس��ب.برای.مصرف.کاالها.و.خدمات.در.دس��تیابی.

به.این.دو.هدف.از.اهمیت.بس��یاری.برخوردار.است..با.توجه.

به.ابالغ.سیاس��ت.های.کلی.اصالح.الگوی.مصرف.در.س��ال.

89.از.سوی.مقام.معظم.رهبری،.این.واقعیت.آشکار.می.شود.

ک��ه.در.نحوه.مصرف.کاالها.و.خدم��ات.باید.تغییرات.جدی.

صورت.گیرد..به.دنبال.این.ابالغیه،.مجلس.شورای.اسالمی.

.در.انتهای.س��ال.مذکور.قانون.اص��الح.الگوی.مصرف.را.در.

75.ماده.تصویب.کرد..با.توجه.به.جامعیت.و.گس��تردگی.این.

قانون.و.اهمیتی.که.بخش.انرژی.در.کش��ور.دارد،.همچنین.

نق��ش.نظارتی.مجلس.ش��ورای.اس��المی،.ارزیابی.عملکرد.
قانون.و.میزان.تحقق.آن.همواره.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد..
در.خصوص.اجرای.قانون.مذکور،.با.توجه.به.گزارش��ی.که.
از.دستگاه.های.متولی.اجرای.این.قانون.تهیه.شده.نکات.زیر.

قابل.توجه.است:.
1-در.اج��رای.ای��ن.قانون.29.دس��تگاه.اجرای��ی.و.نهاد.و.
س��ازمان.دس��ت.اندرکارند.و.در.برخی.از.مواد.ب��رای.انجام.
وظای��ف.قانونی.از.عبارت.هایی.نظیر.».ب��ا.همکاری«.و.»با.
هماهنگی«.دس��تگاه.های.مختلف.استفاده.شده.است.که.در.
عمل.موجب.می.ش��ود.قانون.به.نحو.مطلوب.به.اجرا.درنیاید.
ب��ا.عنای��ت.به.این.موضوع.و.بر.اس��اس.مف��اد.)71(.و.)72(.
این.قانون،.معاونت.برنامه.ریزی.و.نظارت.راهبردی.ریاس��ت.
جمه��وری.با.هماهنگی.وزارتخانه.ه��ای.نفت.و.نیرو.موظفند.
پیش��نهادهای.اجرای��ی.قانون.را.مش��خص.و.دس��تگاه.های.

اجرایی.مطابق.با.آن.اقدام.کنند.
2-.ب��ا.توجه.ب��ه.این.که.بخ��ش.انرژی.کش��ور.دارای.
نهاده��ای.مختل��ف.تصمیم.گیری.اس��ت،.ایج��اد.تمرکز.
در.بخ��ش.ان��رژی.از.منظ��ر.نهادهای.متول��ی.از.اهمیت.
زیادی.برخوردار.اس��ت.و.این.قان��ون.برای.برطرف.کردن.
ناهماهنگی.های��ی.که.ممکن.اس��ت.از.ای��ن.منظر.ایجاد.
شود،.اجرای.برخی.از.قوانین.را.به.برگزاری.جلسه.شورای.
عالی.انرژی.موکول.کرده.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.
)بن��ا.به.اطالعات.دریافتی(.جلس��ات.این.ش��ورا.از.ابتدای.
تاریخ.تاسیس.در.س��ال.1381.تاکنون.دوبار.بیشتر.برگزار.
نشده.است.و.این.جلسات.برگزار.شده.هم.به.نظر.می.رسد.
هی��چ.مصوبه.قابل.اجرایی.را.به.دنبال.نداش��ته.اس��ت..به.
منظور.یکسان.سازی.سیاست.های.تولید،.توزیع.و.مصرف.
حامل.های.انرژی.و.اج��رای.صحیح.قانون.اصالح.الگوی.
مصرف.انرژی،.ضرورت.دارد.جلسات.شورای.عالی.انرژی.
هر.چه.سریع.تر.و.به.صورت.منظم،.برگزار.شود.و.بر.اجرای.

هماهنگ.این.قانون.نظارت.کند.

3-.در.اجرای.این.قانون.نقش.شرکت.های.خدمات.انرژی.

بسیار.برجسته.و.فعالیت.این.شرکت.ها.در.دستیابی.به.اهدف.

این.قانون.از.اهمیت.بس��یاری.برخوردار.است..به.رغم.چنین.

اهمیتی.هنوز.فعالیت.این.شرکت.ها.از.سازوکار.الزم.برخوردار.
نیست.

4-.اجرای.برخی.از.مفاد.این.قانون.نظیر.نقش��ی.که.برای.

انرژی.های.تجدیدپذیر.در.نظر.گرفته.ش��ده.است،.نیاز.به.این.

دارد.تا.صنایع.مربوط.ب��ه.بهره.گیری.از.این.نوع.انرژی.ها.در.

کشور.بومی..شوند.در.غیر.این.صورت.تحقق.اهداف.قانون.با.
مشکل.مواجه.خواهد.شد.

5-.اج��رای.برخ��ی.از.مفاد.این.قانون.ب��ه.مفاهیمی..نظیر.

هدای��ت،.حمایت.و.نظارت.نی��از.دارد..اجرای.این.تکالیف.به.

دلیل.وجود.ضعف.در.س��ازوکارهای.نهادی.و.اجرایی.،.قابلیت.

اجرا.ندارد..تحقق.بخش.هایی.از.احکام.این.قانون.به.اقدامات.

فرهنگ��ی،.ترویجی،.آموزش��ی.و.آگاه.س��ازی،.نی��از.دارد.که.

تاکن��ون.برای.آنها.برنامه.های.منس��جمی..ارائه.نش��ده.یا.در.
مورد.میزان.تحقق.آن.عملکردی.ارسال.نشده.است.

 ورود رسمی خرده فروش های برق به بورس انرژی

مدیر.نظارت.بر.بازار.برق.و.بورس.انرژی.ش��رکت.مدیریت.

ش��بکه.برق.ایران.از.ورود.رس��می.شرکت.های.خرده.فروش.

ب��رق.به.ب��ورس.انرژی.خب��ر.داد.و.گفت.:.الزم.اس��ت.این.

شرکت.ها.از.وزارت.نیرو.پروانه.معتبر.داشته.باشند..حمیدرضا.

باقری.اظهار.داش��ت:.پیش.از.این،.شرکت.های.توزیع.نیروی.

ب��رق.و.نیروگاه.های.خصوصی.با.دریاف��ت.کد.عام.و.خاص،.

خری��داران.و.فروش��ندگان.برق.ب��ورس.انرژی.را.تش��کیل.

می.دادند،.اواخر.س��ال.گذش��ته.ش��رکت.های.خرده.فروش��ی.

ب��رق.نیز.در.قال��ب.کد.معامالتی.عام،.به.جم��ع.خریداران.و.

فروش��ندگان.برق.در.این.بورس.پیوسته.اند.و.امکان.معامله.

این.ش��رکت.ها.امس��ال.فراهم.ش��د..وی.افزود:.شرکت.های.

خرده.فروش��ی.برق.در.واقع.فعالیت.بازرگانی.دارند.و.اقدام.به.

خرید.برق.از.طریق.بورس.انرژی.و.فروش.آن.به.مش��ترکان.

نهایی.ط��رف.قرارداد.خ��ود،.اقدام.می..کنن��د..باقری.گفت:.

ش��رکت.های.خرده.فروش.در.صورت.داش��تن.پروانه.معتبر.

خرده..فروشی.صادره.از.سوی.وزارت.نیرو.و.انجام.هماهنگی.

درب��اره.تحویل.فیزیک��ی.قراردادهای.معامله.ش��ده.با.مالک.

ش��بکه.و.تحت.نظارت.توانیر،.مج��وز.فعالیت.در.معامله.های.
برق.بورس.انرژی.دریافت.می.کنند..

وی.خاطر.نش��ان.ک��رد:.پروانه.خرده.فروش��ی.برق،.اجازه.

نامه.ای.است.که.از.طرف.وزارت.نیرو.به.منظور.فروش.انرژی.

الکتریکی.به.مش��ترک.در.هر.یک.از.س��طوح.ولتاژی.توزیع،.

فوق.توزیع.و.انتقال،.خرید.و.فروش.برق.از.بورس.انرژی،.از.

بازار.عمده.فروش��ی،.خرید.و.فروش.حقوق.و.منافع.ناشی.از.

بهره.ب��رداری.از.ظرفیت.نیروگاه.و.یا.خرید.و.فروش.گواهی.

ظرفیت.صادر.می.شود.باقری.یادآور.شد.:.خرده.فروشان.برق.

،اف��راد.حقوقی.غیردولتی.محس��وب.می.ش��وند.که.می.توانند.

نس��بت.به.خرید.برق.حداکثر.تا.سقف.پنج.میلیون.کیلو.وات.

ساعت.در.طول.س��ال.اقدام.کنند..وی.گفت:.خرده.فروشان.

می.توانند.برق.خریداری.شده.از.بورس.انرژی.را.به.مشترکان.
صنعتی.عرضه.کرده.و.یا.دوباره.در.بورس.به.فروش.برسانند.
مدیر.نظارت.بر.بازار.برق.و.بورس.انرژی.ش��رکت.مدیریت.
ش��بکه.برق.ایران،.تاکید.کرد:.خرده.فروشان،.برق.را.کمتر.از.
تعرفه.موجود.به.صنایع.می.فروش��ند.و.تلفات.ناشی.از.شبکه.
برعهده.مالک.ش��بکه.است.و.خرده.فروش.همان.میزان.برق.
خریداری.شده.را.به.مشترکان.نهایی.تحویل.می.دهد..وی.در.
پایان.گفت.:.قرار.اس��ت.در.آینده.نیز.این.طرح.توس��عه.یافته.
و.افزون.بر.مش��ترکان.صنعتی،.س��ایر.مشترکان.را.نیز.تحت.

پوشش.قرار.می.دهد.
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 کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب با نصب کاهنده ها

 ایرانی ها ۳ برابر میانگین جهانی برق مصرف می کنند

معاون.نظارت.بر.بهره.برداری.ش��رکت.مهندس��ی.آب.و.

فاضالب.کش��ور.گفت:.نصب.پرالتور.کاهنده.در.سردوش.

و.روش��ویی،.دس��ت.ک��م.30.درصد.مص��رف.آب.بخش.

خانگ��ی.را.کاه��ش.می.ده��د...حمیدرضا.تش��یعی.با.بیان.

آنک��ه.اولویت.نخس��ت.بخش.بهره.برداری.در.س��ال.94،.

رویکردهای.جدید.در.مدیریت.تقاضا.و.مصرف.آب.است،.

اظهار.داش��ت:.در.س��ال.جاری.تمام.تالش.خود.را.برای.

ایج��اد.ابزارهای.الزم.و.جدید.در.بخ��ش.عرضه.و.تقاضا.

و.کنترل.مص��رف.آب.به.کار.خواهی��م.گرفت...وی.ادامه.

داد:.در.بخ��ش.عرضه،.اولویت.ما.س��رعت.بخش��یدن.به.

طرح.های.تله.متری.و.س��امانه.های.هوشمند.شبکه.توزیع.

اس��ت.که.همزمان.با.مدیریت.فش��ار.ش��بکه.های.توزیع.

بتوانیم.مدیریت.دقیق.تری.بر.روی.تولید.داش��ته.باشیم.و.

تقاضا.را.مدیریت.کنیم...معاون.آبفای.کشور.اظهار.داشت:.

هم.اکن��ون.این.برنامه.در.اس��تان.هایی.مانن��د.اصفهان،.

خوزس��تان،.بخش.هایی.از.تهران.و.مشهد.انجام.شده.لذا.

تالش.خواهیم.کرد.در.س��ایر.اس��تان.های.کشور.نیز.این.

برنامه.عملیاتی.شود...تشیعی.با.اشاره.به.برنامه.های.بخش.

مصرف،.یکی.از.برنامه.های.مهم.را.تش��ویق.مش��ترکان.

ب��ه.نصب.تجهی��زات.کاهن��ده.مصرف.ب��ا.بهره.گیری.از.

توانمندی.بخش.خصوصی.دانس��ت.ت��ا.بتوانیم.در.بخش.

خانگ��ی.تجهیزات.کاهنده.را.نص��ب.کنیم...وی.ادامه.داد:.

نصب.س��ردوش.و.پرالتور.کاهنده.در.روشویی.در.اولویت.

ق��رار.دارد.و.در.صورت.امکان.تامین.پرالتور.کاهنده.برای.

نصب.در.ظرف.ش��ویی.و.دستش��ویی.من��ازل.و.همچنین.

تامی��ن.فالش.تان��ک.کاهنده.نیز.انجام.خواهد.ش��د؛.این.

تجهیزات.در.چند.دسته.تقسیم.بندی.شده.که.بنا.بر.سطح.

درآمد.مردم.و.متناس��ب.با.ش��رایط.اقتصادی.مش��ترکان.

قس��ط.بندی.خواهد.ش��د..معاون.نظارت.ب��ر.بهره.برداری.

ش��رکت.مهندس��ی.آب.و.فاضالب.کش��ور.درباره.شرایط.

واگ��ذاری.این.تجهیزات.به.م��ردم،.گفت:.در.مناطقی.که.

مشترکان.از.تمکن.مالی.برخوردار.هستند،.نصب.شیرهای.

اهرم��ی..و.الکترونیکی.کاهنده.در.دس��تورکار.اس��ت.و.در.

س��ایر.مناطق،.از.نصب.پرالتور.در.روشویی.و.ظرف.شویی.

اس��تفاده.خواهد.ش��د..به.گفته.وی،.هزینه.های.نصب.این.

کاهنده.ها.حدود.100.هزار.تومان.اس��ت.که.پس.از.آماده.

ش��دن.برنامه.اجرای��ی.و.ابالغ.آن.به.ش��رکت.های.آب.و.
فاضالب.طی.یک.سال.در.قبوض.آب.تقسیط.خواهد.شد.

مدی��ر.دفت��ر.مدیری��ت.مصرف.ش��رکت.توانی��ر.گفت:.

مشترکان.ایرانی.3.برابر.میانگین.جهانی.انرژی.الکتریکی.

مص��رف.می.کنند.و.میزان.مصرف.س��ایر.منابع.انرژی.نیز.
نسبت.به.متوسط.جهانی.در.ایران.بیشتر.است.

علیرضا.احمدی.یزدی،.در.حاشیه.همایش.بهینه.سازی.

مص��رف.انرژی.اظهار.داش��ت:.31میلیون.مش��ترک.در.

بخش.های.خانگی،.صنعتی.و.غیره.در.کشور.وجود.دارد.

که.س��االنه.200هزارمیلیون.کیلو.وات.س��اعت.مصرف.
برق.دارند.

مدیر.دفتر.مدیریت.مصرف.ش��رکت.توانیر.با.بیان.اینکه.

25میلیون.مش��ترک.خانگی.در.کش��ور.وجود.دارد.افزود:.

یک.سوم.مصرف.انرژی.الکتریکی.کشور.در.بخش.خانگی.

و.یک.س��وم.نیز.در.بخش.صنعتی.رخ.می.دهد.و.مشترکان.
عمومی.9درصد.انرژی.برق.را.مصرف.می.کنند.

احم��دی.یزدی.خاطرنش��ان.ک��رد:.همایش.ام��روز.در.

رابطه.با.آگاه.س��ازی.مش��ترکان.عمومی..و.اداری.از.طریق.

نیروهای.بس��یج.ادارات.اس��ت.تا.بتوانیم.با.استفاده.از.این.

ظرفیت.تا.40درصد.در.مصرف.انرژی.الکتریکی.از.طریق.

بهینه.سازی.مصرف.در.ساختمان.های.عمومی..صرفه.جویی.

کنیم..وی.با.بیان.اینکه.مش��ترکان.ایرانی.3.برابر.میانگین.

جهان��ی.انرژی.الکتریکی.مصرف.می.کنن��د،.افزود:.میزان.

مصرف.مش��ترکان.ایرانی.در.سایر.منابع.انرژی.نیز.نسبت.

به.متوس��ط.جهانی.بیشتر.اس��ت.که.امیدوارم.با.برگزاری.

چنین.همایش.های��ی.بتوانیم.میزان.مصرف.را.به.میانگین.

جهانی.برسانیم..مدیر.دفتر.مدیریت.مصرف.شرکت.توانیر.

در.م��ورد.مش��کالت.تولید.ان��رژی.الکتریکی.در.کش��ور،.

گفت:.با.توجه.به.اینکه.20درصد.انرژی.الکتریکی.کش��ور.

از.نیروگاه.ه��ای.برق.آبی.تولید.می.ش��ود.و.این.موضوع.که.

در.چند.س��ال.اخیر.بارندگی.ها.کاه��ش.یافته.و.ایران.جزو.

کش��ورهای.خشکسال.است،.در.س��ال.جدید.با.اختالل.در.
تولید.برق.مواجه.هستیم.

احمدی.ی��زدی.خاطرنش��ان.کرد:.امیدوارم.مش��ترکان.

صنع��ت.برق.با.فراگی��ری.و.اجرای.راه.های.بهینه.س��ازی.

مص��رف.ک��ه.از.طری��ق.ارگان.ه��ای.مختل��ف.از.جمل��ه.

شرکت.های.توزیع.برق.اطالع.رسانی.می.شوند.کمبود.تولید.
را.در.سال.جاری.تاحدودی.جبران.کنند.

وی.تصریح.کرد:.در.تابستان.سال.94.پیش.بینی.می.شود.

نیاز.مصرف.ش��بکه.سراسری.برق.بیش.از.52هزارمگاوات.

باش��د.که.در.صورت.همکاری.مشترکان.خانگی.تا.3هزار.
مگاوات.در.این.بخش.صرفه.جویی.انجام.می.شود.

وی.اب��راز.امیدواری.ک��رد.که.با.هم��کاری.قابل.توجه.

مشترکان.برق.مش��کلی.برای.تأمین.انرژی.الکتریکی.در.

طول.س��ال.جدید.و.به.ویژه.فصل.تابس��تان.وجود.نداشته.

باشد.تا.برق.مطمئن.و.پایا.تولید.شده.و.در.اختیار.مشترکان.

قرار.بگیرد..مدیر.دفتر.مدیریت.مصرف.ش��رکت.توانیر.در.

مورد.صادرات.برق.گفت:.با.تعدادی.از.همسایگان.شمالی.

همچ��ون.آذربایجان.و.ترکیه.به.دلی��ل.اختالف.افق.تبادل.

برق.انجام.شده.و.به.کشورهای.عراق.و.پاکستان.صادرات.

برق.انجام.می.ش��ود..احمدی.یزدی.با.بیان.اینکه.توجه.به.

انرژی.های.نو.در.دو.س��ال.گذش��ته.تقویت.شده،.افزود:.با.

توجه.ویژه..به.اس��تفاده.از.انرژی.های.خورش��یدی.و.بادی.

ساالنه.100.تا.200.مگاوات.سرمایه.گذاری.در.این.بخش.

انج��ام.می.ش��ود.ک��ه.در.س��اختمان.های.اداری.پنل.های.
خورشیدی.در.حال.نصب.هستند.

وی.از.ارائه.تس��هیالت.وزارت.نیرو.تا.س��قف.50درصد.

ب��رای.اس��تفاده.از.پنل.های.انرژی.خورش��یدی.خبر.داد.و.

گفت:.به.طور.متوسط.یک.خانه.در.استان.کرمانشاه.به.تولید.

2.کیلووات.انرژی.الکتریکی.نیاز.دارد.که.با.سرمایه.گذاری.

10میلیونی.تومانی.مش��ترک.و.یاران��ه.10میلیون.تومانی.
وزارت.نیرو.این.امر.محقق.می.شود.
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 واحدهای کوچک و متوسط دانش  بنیان انرژی شارژ می شوند

 فروش نقدی در بورس کاال به سلف تبدیل شود

مدیر.مرکز.نوآوری.و.توس��عه.فناوری.س��تاد.بهینه.س��ازی.

ان��رژی.و.محیط.زیس��ت.معاونت.علمی،.عن��وان.کرد:.مرکز.

نوآوری.و.توس��عه.فناوری.ستاد.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.

زیس��ت.معاون��ت.علمی.با.حمای��ت.از.واحده��ای.کوچک.و.

متوس��ط.دانش..مدار.در.حوزه.انرژی.و.محیط.زیست.به.رشد.

و.توسعه.فعالیت.های.آن.ها.کمک.می.کند..دکتر.اکرم.عوامی،.

ضرورت.تش��کیل.مرکز.نوآوری.و.توس��عه.فن��اوری.را.بهینه.

س��ازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.راس��تای.ساماندهی.نظام.
نوآوری.در.حوزه.انرژی.و.محیط.زیست.خواند..

وی.با.اشاره.به.این.موضوع.که.مرکز.یاد.شده،.زیرمجموعه.

ستاد.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.معاونت.علمی.است،.

اظهار.کرد:.الزمه.از.بین.بردن.ش��کاف.موجود.میان.صاحبان.

ای��ده.و.نیازهای.جامعه،.ایجاد.مراکزی.اس��ت.که.با.ترس��یم.

صحیح.نقش��ه.فناوری،.افراد.توانمند.و.نوآور.را.شناس��ایی.و.

ج��ذب.کند.تا.در.ادامه،.این.افراد.بتوانند.در.یک.اکوسیس��تم.

کارآمد،.به.رش��د.خود.ادامه.داده.و.ایده.های.خود.را.تبدیل.به.

محصوالت.کارآمد.در.حوزه.انرژی.و.محیط.زیس��تی.کنند.که.
مورد.نیاز.جامعه.شناخته.می.شود..

عوامی.در.ادامه،.نیازس��نجی،.شناس��ایی،.رشد.و.پرورش.و.

بازاریاب��ی.ایده.ها.در.حوزه.انرژی.و.محیط.زیس��ت.را.از.جمله.

ماموریت.ه��ای.اصلی.این.مرکز.خواند.و.اف��زود:.مرکز.بهینه.

سازی.با.فعالیت.خود.به.پایداری.واحدهای.کوچک.و.متوسط.

دان��ش.مدار.در.حوزه.انرژی.و.محیط.زیس��ت.کمک.می.کند..

همچنی��ن.با.همکاری.نزدی��ک.این.مرکز.با.دانش��گاه،.یک.

جریان.کارآفرینانه.دو.طرفه.میان.دانش��گاه.و.جامعه.ش��کل.

می.گی��رد.که.این.مه��م،.هم.گرایی.دانش.تجرب��ی.با.علم.و.
فناوری.را.برای.خلق.ثروت.در.جامعه.به.همراه.دارد..

مدیر.مرکز.نوآوری.و.توس��عه.فناوری.س��تاد.بهینه.س��ازی.

انرژی.و.محیط.زیس��ت.معاون��ت.علمی،.درباره.اهداف.اصلی.

ایجاد.این.مرکز.گفت:.س��اماندهی.و.پشتیبانی.از.چرخه.تولید.

و.ارزیاب��ی.علمی.ای��ده.و.تبدیل.ایده.به.دانش.فنی،.توس��عه.

بستر.شناس��ایی.و.پاالیش.و.جذب.ایده.های.خالقانه.و.جدید.

در.زمینه.بهینه.س��ازی.ان��رژی.و.محیط.زیس��ت،.ایجاد.زیر.

س��اخت.های.الزم.برای.گسترش.و.رشد.واحدهای.کوچک.و.

متوس��ط.در.زمینه.فناوری.های.نوین.انرژی.و.محیط.زیست،.

از.جمله.مهمترین.اهداف.اصلی.تش��کیل.این.مرکز.به.شمار.
می.رود..

وی.ب��ه.فعالیت.های.انجام.ش��ده.در.این.مرکز.اش��اره.کرد.

و.گف��ت:.گرچه.این.مرکز.فعالیت.رس��می.خ��ود.را.با.امضاء.

تفاهم.نامه.میان.معاونت.علمی-.فناوری.و.دانش��گاه.ش��ریف.

از.مرداد.س��ال.گذشته.ش��روع.کرده،.اما.فعالیت.های.اجرایی.

آن.از.ابتدای.دی.ماه.س��ال.پیش.با.تشکیل.ساختار.آن.اجرایی.
شده.است..

اس��تادیار.دانشگاه.مهندسی.انرژی.ش��ریف.با.بیان.این..که.

مرکز.بهینه.س��ازی.تاکنون.به.دنبال.فراهم.کردن.بسترهای.

فعالیت.موفق.خود.بوده.اس��ت،.تصریح.کرد:.بررسی.الزامات.

کاری،.شناس��ایی.چالش.های.پیش.رو.و.تدوین.مدل.فعالیت.

ای��ن.مرکز.از.جمله.مهمتری��ن.اولویت.های.کاری.آن.تاکنون.

بوده.اس��ت..همچنین.تالش.برای.ایجاد.بس��ترهای.قانونی،.

وبگاه،.و.فضای.فیزیکی.از.دیگر.اقداماتی.بوده.اس��ت.که.در.

س��ال.گذشته.در.راستای.تسهیل.فعالیت.مرکز.یاد.شده.انجام.
شده.است..

وی.با.اش��اره.به.این..که.مرکز.بهینه.سازی.در.سال.جاری.

برنامه.ه��ای.جدیدی.را.پیگیری.خواهد.کرد،.یادآور.ش��د:.این.

مرکز.در.س��ال.پیش.رو.به.صورت.حرف��ه.ای.فعالیت.خود.را.

ادام��ه.خواهد.داد.و.به.حمای��ت.از.ایده.های.برتر.افراد.توانمند.

این.حوزه.می.پردازد..همچنین.با.پذیرش.ریسک.فعالیت.آنان،.
سعی.می.کند.این.افراد.توانمند.را.به.موفقیت.نزدیک.کند..

عوام��ی.در.پایان.بیان.کرد:.با.توجه.ب��ه.برنامه.ریزی.های.

انجام.ش��ده،.انتظار.می.رود.در.آینده.ای.نزدیک،.هس��ته.های.

کاری.این.مرکز.بتواند.ایده.های.نوآورانه.خود.در.حوزه.انرژی.

و.محیط.زیس��ت.را.ش��کوفا.کند..همچنین.این.مرکز.در.نظر.

دارد.در.راس��تای.ترویج.فرهنگ.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.

زیس��ت،.با.همکاری.مراک��ز.مرتبط،.برای.دان��ش.آموزان.و.
دانشجویان.برنامه.های.خالقانه.ای.را.اجرا.کند..

رئی��س.دفت��ر.توس��عه.صنای��ع.تکمیلی.ش��رکت.ملی.

صنایع.پتروش��یمی.با.تاکید.بر.این.که.معامله.محصوالت.

پتروشیمی.از.حالت.نقدی.در.قراردادهای.بلندمدت.باید.به.

س��لف.تبدیل.شود،.گفت:.با.تبدیل.فروش.نقدی.به.سلف.

بازار.محصوالت.پتروش��یمی.از.امنیت.بیشتری.برخوردار.

می.ش��ود...رضا.محتش��می.پور.در.س��یزدهمین.نشس��ت.

مش��ورتی.مدیران.ارشد.بورس.و.پتروش��یمی.با.اشاره.به.

مش��کالت.عرضه.کاال.از.طریق.بورس.اظهار.کرد:.گاهی.

دی��ده.می.ش��ود.تابلو.بورس.کاال.به.ج��ای.کمک.به.بازار.

به.افزای��ش.قیمت.کمک.می.کند..باید.توجه.داش��ت.که.

درص��ورت.به.کارگیری.اش��تباه.ب��ورس.کاال.این.فضا.به.

دلیل.شفافیت.خود.مشکل..ساز.می.شود.لذا.اگر.قرار.است.

از.بورس.کاال.بهره.ببریم.باید.ابزارهای.آن.را.به.رس��میت.
بشناسیم.

وی.با.اش��اره.به.ضعف.موجود.در.زمینه.عدم.اعالم.کف.

نرخ.ف��روش.در.بورس،.گفت:.اکن��ون.تعارض.در.بورس.

همچن��ان.باقی.اس��ت.چرا.که.قیم��ت.برخی.محصوالت.

پتروش��یمی.به.کف.رس��یده.و.اگر.قرار.باش��د.کف.قیمت.

اعالم.نش��ود،.تعارض.به.وجود.می.آید..رئیس.دفتر.توسعه.

صنایع.تکمیلی.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.با.اشاره.

به.افزایش.تولید.محصوالت.پتروش��یمی.وعرضه.بخشی.

از.کاالها.در.خارج.از.بورس.در.س��ال.گذش��ته.اظهار.کرد:.

در.پایان.س��ال.1393.به.علت.تمای��ل.خریدارن.به.صبر.

ب��رای.کاه��ش.قیمت.ها.با.توج��ه.به.ارزان.ش��دن.نفت،.

فروش.محصوالت.پتروش��یمی.کمتر.ش��د.لذا.بخشی.از.

کاالی.عرضه.ش��ده.در.بورس.فروخته.نمی.ش��د.اما.موج.

مهاجرت.ف��روش.کاال.از.بورس.در.س��ال.جاری.متوقف.

شده.است..محتش��می.پور.با.اشاره.به.فروخته.نشدن.تمام.

کاالی.عرضه.شده.در.بورس.در.اواخر.سال.گذشته.گفت:.

این.مس��اله.باعث.افزای��ش.حجم.عرض��ه.در.دور.بعدی.

می.ش��د.و.پس.از.فروخته.نش��دن.محصول.عرضه.آن.در.

خارج.از.ب��ورس.صورت.می.گرفت.اما.هم.اکنون.ش��رایط.
تغییر.کرده.است.
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 ساخت شهر شنی در دل بیابانهای خشک و سوزان

 بازگشت زندگی به »چرنوبیل« با آسمانخراش درخشان

 مهدوي: فروش اجباری در بورس کاال فایده ندارد 

ط��رح.خالقانه.ای.ب��رای.ش��هرهای.آینده.وی��ژه.مناطق.

صحرایی.و.بیابانی.ارایه.ش��ده.که.س��اکنان.آن.را.از.خطرات.

توفان.ش��ن.در.امان.ن��گاه.می.دارد..این.طرح.جدید.توس��ط.

طراحان.شرکت.XTU Architects.در.پاریس.ارایه.شده.

و.توجه.بسیاری.از.کارشناسان.معماری.و.شهرسازی.را.نیز.به.
خود.جلب.کرده.است.

این.طرح.که.Flohara.نام.دارد.مناس��ب.به.کارگیری.در.

مناطقی.از.جهان.اس��ت.که.ش��رایط.آب.و.هوایی.و.محیطی.

س��ختی.همچون.بیابان.های.خش��ک.و.بی.آب.و.علف.دارند..

گرچه.این.طرح.به.عنوان.»ش��هر«.ارایه.شده.اما.بیشتر.شبیه.

تعدادی.از.پناهگاه.های.اولیه.اس��ت.که.بر.روی.یکدیگر.سوار.

ش��ده.و.با.س��اختاری.متفاوت.از.آنچه.که.درباره.ش��هرهای.
متداول.دیده.ایم.افراد.را.در.دل.خود.جای.می.دهد.

ای��ن.ای��ده.که.بتوان.از.ش��ن.های.موج��ود.در.صحرا.برای.

س��اخت.خانه.و.ش��هرهای.مقاوم.در.برابر.ش��رایط.س��خت.

محیطی.استفاده.کرد.در.نوع.خود.جالب.توجه.به.نظر.می.رسد..

در.طرح.اولیه.ای.که.برای.این.ش��هر.ارایه.شده،.ساختارهایی.

به.ش��کل.حباب.دیده.می.ش��ود.که.از.ویژگیهای.مهمی.نظیر.

سبکی،.قابل.باد.ش��دن.و.راحتی.در.جابجایی.برخوردارند..در.

حقیقت.این.س��ازه.ها.را.می.توان.اس��کلت.مقاوم.خانه.هایی.به.

ش��مار.آورد.که.بر.روی.آنها.بنا.می.شود..نکته.جالب.توجه.این.

است.که.این.ساختارها.را.هم.می.توان.از.پیش.تولید.و.سپس.

ب��ه.منطقه.مورد.نظر.ارس��ال.کرد.و.یا.اینک��ه.در.همان.نقطه.
بیابانی.شروع.به.ساخت.آنها.نمود.

پس.از.اس��تقرار.و.باد.ش��دن.به.اندازه.کافی،.س��اختارهای.

حبابی.در.برابر.جریان.باد.قرار.می.گیرند..آب،.شن.و.نوعی.ژل.

آبی.با.گونه.ای.باکتری.که.به.چسبیدن.ذرات.شن.به.یکدیگر.

کمک.می.کند،.ترکیب.ش��ده.و.بر.روی.دیواره.س��اختارهای.

حبابی.شکل.اسپری.می.شود..با.قرار.گرفتن.این.مجموعه.در.

برابر.نور.خورشید.و.خشک.شدن.آن.عمال.کار.ساخت.ساختار.

مورد.نظر.پایان.یافته.و.عملیات.س��اخت.س��ازه.بعدی.شروع.

می.ش��ود.و.بدین.ترتیب.ش��هری.متفاوت.در.دل.بیابان.های.
خشک.و.سوزان.احداث.می.شود.

طرح.مفهومی.آسمانخراش.های.درخشان.برای.جذب.

تشعش��ات.رادیواکتی��و،.می.تواند.بار.دیگ��ر.زندگی.را.به.

منطق��ه.فاجع��ه.زده.چرنوبیل.باز.گردان��د..طرح.مفهومی.

توس��ط.  Unexpected Aurora in Chernobyl

گروه��ی.از.معماران.چینی.برای.ش��هر.چرنوبیل.ارائه.

ش��ده.اس��ت..این.طرح.ش��امل.آس��مان.خراش.های.

درخش��انی.اس��ت.ک��ه.ع��الوه.ب��ر.ج��ذب.پرتوهای.

رادیواکتیو،.با.کمک.سیس��تم.های.پیش��رفته،.اقدام.به.

تصفیه.آب.و.هوا.می.کند..همچنین.با.استفاده.از.انرژی.

خورش��ید،.می.توان.انرژی.مورد.نیاز.برای.رشد.گیاهان.

در.باغی.موسوم.به.Garden.of.Eden.را.تأمین.کرد..

طراحان.امیدوارند.که.این.طرح.بتواند.بار.دیگر.زندگی.را.

به.ش��هر.فاجعه.زده.و.خالی.از.سکنه.چرنوبیل.بازگرداند..

نیروگاه.هسته.ای.این.شهر.سال.1986.منفجر.شد.و.پس.

از.گذش��ت.نزدیک.به.س��ه.دهه.از.ای��ن.فاجعه،.جمعیت.

اندکی.در.این.منطقه.ساکن.هستند..این.طرح.مفهومی،.

ل��وح.تقدیر.رقابت.طراحی.eVolo.Skyscraper.را.از.
آن.خود.کرد.

دبی��ر.انجمن.کارفرمایان.پتروش��یمی:.باید.با.ایجاد.جذابیت.و.نش��ویق،.تولیدکنندگان.را.به.

ف��روش.کاال.در.بورس.ترغیب.ک��رد..دبیر.انجمن.کارفرمایان.پتروش��یمی.با.تاکید.بر.این.که.

در.جهان.کس��ی.را.به.اجبار.وارد.بورس.کاال.یا.بازار.س��رمایه.نمی.کنند،.اظهار.کرد:.بورس.به.

صورت.دستوری.فایده.ندارد.بلکه.می.توان.با.ایجاد.جذابیت.و.مشوق.هایی.چون.مشوق.مالیاتی.
تولیدکنندگان.را.به.فروش.کاال.در.بورس.ترغیب.کرد.

احمد.مهدوی.با.اش��اره.ب��ه.این.که.کاهش.قیمت.فروش.محص��والت.باعث.کاهش.حضور.

دالالن.ش��ده.اس��ت.و.اکنون.خری��داران.رضایت.بیش��تری.دارند،.گفت:.انجم��ن.کارفرمایان.

پتروش��یمی.و.شرکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.اصرار.دارند.که.محصوالت.پتروشیمی.خارج.از.

بورس.نیز.عرضه.ش��وند؛.بورس.به.عنوان.بازار.مدرن.پذیرفته.ش��ده.است.اما.قیمت.ها.نباید.در.

بورس.تعیین.ش��ود..وی.درمورد.علت.عرضه.محصوالت.پتروش��یمی.با.قیمت.نازل..تر.خارج.از.

بورس،.با.اشاره.به.این.که.خریداران.محصوالت.پتروشیمی.بعد.از.کاهش.قیمت.نفت.به.انتظار.

افت.قیمت.نشس��تند.گفت:.این.موضوع.باعث.پرش��دن.انبارها.شد.لذا.برخی.محصوالت.خارج.

از.بورس.با.قیمت.پایین..تری.فروخته.ش��د..از.س��وی.دیگر.در.سال.گذشته.به.دلیل.مسایل.رخ.
داده.در.عراق،.صادرات.محصوالت.صنایع.تکمیلی.کاهش.پیدا.کرد.

دبیر.انجمن.کارفرمایان.پتروش��یمی.در.واکنش.به.انتقاد.مس��ئوالن.بورس.نسبت.به.فروش.

محص��والت.خ��ارج.از.بورس،.اظه��ار.کرد:.ب��ورس.کاال.باید.برای.جذب.عرض��ه.کنندگان.و.

خریداران.به.فضای.بورس.جذابیت.ایجاد.و.مش��وق.تعیین.کند..در.صورتی.که.محصوالت.در.

بورس.دو.مرتبه.عرضه.ش��ود.اما.فروخته.نش��ود.می.توان.آن.را.صادر.کرد.یا.با.قیمت.متفاوت.

در.ب��ازار.فروخت،.ما.نی��ز.نمی.توانیم.به.تولیدکننده.بگوییم.نمی.توان��د.کاالی.خود.را.با.قیمت.
ارزان.تر.بفروشد.

مهدوی.با.اش��اره.به.این.که.حداقل.30.درصد.مصرف.کنندگان.محصوالت.پتروش��یمی.در.

بورس.نیس��تند،.تصریح.کرد:.برخی.خریداران.کاالی.پتروش��یمی.یا.پروان��ه.تولید.ندارند.و.یا.

صنف.هستند؛.عده.ای.نیز.ترجیح.می.دهند.اطالعات.خود.را.به.بورس.ندهند.و.برخی.نیز.توان.
پرداخت.مبلغ.ضمانت.به.بورس.را.ندارند.
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 نماي ساختمان را هوشمندانه خنک کنید

 روشن شدن چراغ ها با فضوالت مرغ

 برجی که گردباد متحرک است

تیمی.از.محققان.آلمانی،.نمای.هوشمند.و.مسدودکننده.

نور.را.برای.پنجره.های.شیش��ه.ای.ساختمان.ها.ساخته.اند.

که.این.نما.از.گرم.ش��دن.بیش..از.حد.ساختمان..جلوگیری.

می.کند..پنجره.های.مس��طح.و.شیش��ه.ای.ساختمان.های.

اداری.ممکن.اس��ت.نمایی.خوشایند.را.به.کارمندان.ارائه.

دهند،.اما.از.لحاظ.انرژی.کارآمد.نیستند..نور.خورشید.که.

از.میان.این.پنجره.ها.می.گذرد،.دمای.دفتر.کار.را.افزایش.
داده.و.نیاز.به.سیستم.تهویه.هوا.را.مطرح.می.کند..

 Institut für Werkzeugmaschinen.دانشمندان
und Umformtechnik.فرانهوفر.با.همکاری.مدرسه.
هنرهای.Weissensee.در.برلین،.نمای.مسدودکننده.
نوری.برای.چنین.پنجره.هایی.ارائه.داده.اند.که.فقط.زمانی.
که.در.معرض.نور.شدید.قرار.می.گیرند،.شروع.به.فعالیت.
ک��رده.و.با.نور.خورش��ید.نیرودهی.می.ش��وند..این.نما.از.
آرایه.ای.از.اجزای.گل.مانند.دورانی.ساخته.شده.و.هر.یک.
از.این.اجزا،.حاوی.دیس��کی.از.پارچه.است.که.سیم.هایی.
از.جنس.آلیاژ.تیتانیوم-نیکل.در.سراسر.آن.تعبیه.شده.اند..
این.آلیاژ،.ماده.ای.حافظه.مانند.است.و.این.بدین.معناست.
که.در.دماهای.خنک.تری.که.این.ماده.خمیده.می.شود.-.
هنگامی.که.گرما.داده.می.شود.-.به.طور.موقت.به.شکل.
اصلی.خ��ود.باز.می.گردد..در.نمای.هوش��مند.جدید،.این.
حرارت.از.نور.مس��تقیم.خورش��ید.ناشی.می.شود.و.زمانی.
که.حرارت،.س��یم.ها.را.داغ.می.کند،.س��یم.ها.به.ش��کلی.
ب��از.می.گردند.که.موجب.بسته.ش��دن.دیس��ک.پارچه.ای.

ش��ده.و.بنابراین.مان��ع.از.عبور.نور.می.ش��وند..زمانی.که.

آفتاب.غروب.می.کند.یا.هوا.ابری.اس��ت،.این.س��یم.ها.به.

ش��کل.اولیه.خود.باز.می.گردند،.دیسک.های.پارچه.ای.باز.

می.ش��وند.و.این.موضوع.موجب.شفاف.ش��دن.دوباره.نما.

می.ش��ود..به.گفته.تیم.تحقیقاتی.فرانهوفر،.نمای.ابداعی.

را.می.توان.برای.پنجره.های.کنونی،.در.س��طح.شیش��ه.یا.

بین.شیش��ه.ها.)در.پنجره.های.شیش��ه.ای.دوجداره(.مورد.
استفاده.قرار.داد..

اجزای.مسدودکننده.نور.این.نما.را.می.توان.در.اشکال.

و.اندازه.های.مختلف.س��اخت،.در.حالی.که.نمای.کامل.

را.می.توان.طوری.س��اخت.که.در.ص��ورت.نیاز،.از.آن.

برای.پوش��ش.دادن.بخ��ش.خاصی.از.پنجره.اس��تفاده.

کرد..محققان.در.حال.بررس��ی.امکان.اس��تفاده.از.این.

نما.برای.ذخیره.س��ازی.ان��رژی.حرارتی.در.طول.روز.و.

آزادکردن.آن.در.طول.ش��ب.هس��تند..آن.ها.همچنین.

ب��ه.دنبال.تولید.نیروی.برق.با.اس��تفاده.از.س��لول.های.

خورش��یدی.انعطاف.پذیر.آن.هس��تند..نمونه.اولیه.این.

فن��اوری.از.13.تا.17.آوریل.)24.ت��ا.28.فروردین(.در.

نمایشگاه.تجاری.صنعتی.Messe.در.هانوفر.آلمان.به.
نمایش.درآمده.است.

محقق��ان.آمریکایی.قص��د.دارند.از.کود.مرغی.برای.تولید.انرژی.برق.اس��تفاده.کنند..

ایالت.مریلند.آمریکا.با.یک.مش��کل.بزرگ.مواجه.اس��ت.و.ساالنه.در.این.ایالت.بیش.از.
294.میلیون.کیلوگرم.کود.مرغی.تولید.می.شود..

کود.مرغی.یک.کود.غنی.از.فس��فر.محسوب.می.شود.که.می.تواند.باعث.آلوده.شدن.و.

از.بین.رفتن.صنایع.غذایی.دریایی.اطراف.مرغداری.های.بزرگ.و.صنعتی.شود..محققان.

برای.کمک.به.کاهش.میزان.آلودگی.محیط.و.استفاده.بهینه.از.ذخایر.باالی.کود.مرغی.

در.مریلند،.طرح.تبدیل.این.ضایعات.به.انرژی.پاک.را.مطرح.کرده.اند؛.در.این.پروژه.200.

میلیون.دالری.که.با.همکاری.دو.شرکت.بزرگ.انرژی.آغاز.شده.است،.نیروگاهی.ساخته.
می.شود.که.فضوالت.مرغ.را.به.انرژی.الکتریکی.تبدیل.خواهد.کرد..

فضوالت.مرغ.در.یک.فرآیند.هضم.بی.هوازی،.توس��ط.میکروب.ها.بلعیده.شده.و.متان.

تولی��د.می.کنند.که.می.تواند.برای.تولید.برق.مورد.اس��تفاده.قرار.بگیرد..بقایای.فضوالت.
جداسازی.شده.و.تبدیل.به.کود.مایع.یا.سایر.محصوالت.کشاورزی.مفید.خواهند.شد.

یک.ش��رکت.آمریکایی.از.طرح.های.س��اخت.یک.برج.

به.ش��کل.گردباد.رونمایی.کرد.که.ش��امل.یک.رستوران.

گردان.و.ایستگاه.تحقیقات.آب.و.هوایی.است..برج.گردباد.

مانن��د.تولس��ا.)Tulsa(.که.م��وزه.آب.وهوای��ی.و.مرکز.

تحقیقات.اوکالهاما.نیز.نامیده.می.ش��ود،.به.دنبال.ابتکار.

یک.روزنامه.محلی.ارائه.ش��د.که.از.شرکت.های.معماری.

محلی.می.خواست.ایده.هایی.را.برای.طراحی.دوباره.شهر.

اوکالهاما.ارائه.دهند..این.طرح.توس��ط.شرکت.آمریکایی.

Kinslow..Keith.&.Todd.ارائه.ش��ده.است..این.برج.

ایستاس��ت،.اما.ظاهر.آن.مانند.گردباد.متحرک.اس��ت.و.

رس��توران.گردان.در.بخش.فوقان��ی.آن،.بر.میزان.ظاهر.
متحرک.برج.می.افزاید.

ارتفاع.این.برج.در.صورت.س��اخت،.بین.76.تا.91.متر.

پیش.بینی.ش��ده.و.با.شیش��ه.و.پنل.های.فل��زی.روزنه.دار.

پوش��یده.می.ش��ود..قرار.اس��ت.که.این.برج.بر.روی.یک.

پارکین��گ.س��اخته.ش��ود..کالس.ه��ای.درس.و.ت��االر.

کنفران��س.در.فضای.اصلی.گاراژ.س��اخته.می.ش��وند،.در.

حالی.که.خود.برج.ش��امل.عرش��ه.دیدبانی.و.آزمایشگاه.

توفان.ه��ای.س��خت،.م��وزه.آب.وهواشناس��ی.و.ت��راس.

بیرونی.اس��ت..تعدادی.از.ش��رکت.ها.و.توسعه.گران.برای.
عملی.کردن.این.طرح.ابراز.عالقه.کرده.اند..
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 تولید انرژی از حرکات بدن با لباس

 جایگزین ارزان سیستم هشدار زلزله با کمک تلفن همراه 

محققان.انجمن.ش��یمی.آمریکا.نخس��تین.پوشاک.مقاوم.

و.منعطف��ی.را.طراحی.کرده.اند.که.می.تواند.حرکات.انس��ان.

را.برای.تولید.ان��رژی.جمع.آوری.کند..امروزه.دس��تگاه.های.

الکترونی��ک.پوش��یدنی.از.کفش.ه��ای.درخش��ان.گرفته.تا.

س��اعت.های.هوش��مند،.در.میان.مصرف.کنندگان.طرفداران.

زیادی.پیدا.کرده.اند،.اما.تطبیق.پذیری.این.دستگاه.ها.به.دلیل.

باتری.های.سخت.و.دارای.عمر.کوتاه.که.برای.ادامه.کار.آنها.
ضروری.هستند،.محدود.شده.است..

نس��ل.جدید.پوش��اک.می.تواند.باتری..یا.ابرخازن..را.بدون.

نیاز.به.منبع.نیروی.خارجی.شارژ.کرده.و.کاربردهای.پزشکی.

و.تجاری.جدید.را.ممکن.س��ازد..به.گفته.محققان،.پتانسیل.

دس��تگاه.های.الکترونیکی.پوش��یدنی،.ارتقا.یافته.و.می.توانند.

نقش.های.سرنوشت.س��ازی.را.به.شکل.پوست.رباتیک.یا.در.
کاربردهای.زیست.پزشکی.دیگر.ایفا.کنند..

اما.این.دس��تگاه.ها.برای.افزای��ش.کاربرد.خود.نیاز.به.یک.

منبع.انرژی.فوق.منعطف.و.مان��دگار.دارند.که.بطور.یکپارچه.

در.طراحی.دس��تگاه.گنجانده.شده.باشد..محققان.برای.یک.

راه.ح��ل.ممکن،.از.فن��اوری.نوظه��ور.نانوژنراتورهای.برقی.

مالش��ی.اس��تفاده.کردند.که.ان��رژی.را.از.ح��رکات.روزمره.

جمع.آوری.می.کند..
آن.ه��ا.یک.پارچه.برقی.مالش��ی.را.از.یک.پارچه.نقره.ای.با.
روکش.نانومیله.و.مواد.آلی.مبتنی.بر.س��یلیکون.تولید.کردند؛.
زمان��ی.که.چهار.تکه.پارچه.روی.هم.قرار.گرفته.و.روی.ماده.
فشرده.می.ش��دند،.این.ماده.می.توانست.انرژی.تولید.شده.از.

فش��ار.را.جمع.آوری.کند..ماده.س��پس.انرژی.را.به.سرعت.به.

بی��رون.پمپاژ.می.کند.که.از.آن.می.ت��وان.برای.تأمین.نیروی.

المپ.های.ال.ای.دی،.نمایش��گر.بلور.مایع.یا.ریموت.کنترل.

.ACS.خودرو.اس��تفاده.ک��رد..نتایج.این.تحقی��ق.در.مجله
Nano.منتشر.شده.است.

دانشمندان.سازمان.زمین.شناسی.آمریکا.دریافته.اند.که.می.توان.از.تلفن.های.همراه.هوشمند.

به.عنوان.جایگزینی.مقرون.بصرفه.برای.شبکه.های.پیچیده.نظارت.بر.زمین.لرزه.بهره.برد..این.

کشف.می.تواند.به.کشورهایی.که.به.دنبال.سیستم.های.ارزان.هشداردهنده.زلزله.هستند،.کمک.

کند.تا.از.برنامه.ها.و.تلفن.های.همراه.بهره.مند.ش��وند...به.گفته.محققان،.سیس��تم.موقعیت.یاب.

)GPS(.تلفن.های.همراه.می.توانند.زمین.لرزه.ها.را.شناس��ایی.ک��رده.و.چند.ثانیه.پیش.از.آغاز.

قویترین.موج.زلزله،.هشدار.بدهند..بنجامین.بروکس،.ژئوفیزیکدان.سازمان.زمین.شناسی.آمریکا.

و.رهبر.این.پروژه.اظهار.کرد:.بیش��تر.کشورهای.جهان.نمی.توانند.هشدارهای.زلزله.را.دریافت.

کنند.که.دلیل.اصلی.آن،.هزینه.س��اخت.ش��بکه.های.الزم.برای.نظارت.علمی.اس��ت..اگرچه.

بسیاری.از.مناطق.جهان.مستعد.زمین.لرزه.هستند،.سیستم.هایی.که.آغاز.زمین.لرزه.را.شناسایی.

کرده.و.به.مردم.پیش.از.حس.کردن.لرزش.ها.هشدار.می.دهند،.تنها.در.مناطق.محدودی.مانند.

ژاپ��ن.و.مکزیک.اجرایی.ش��ده.اند...گیرنده.های.موقعیت.یاب.در.تلفن.های.هوش��مند.اگرچه.از.

دقت.کمتری.نس��بت.به.تجهیزات.علمی.برخوردارند،.اما.می.توانند.زمین.لرزه.های.متوس��ط.تا.

بزرگ،.مانند.زلزله.هفت.ریشتری.هایتی.در.سال.2010.که.منجر.به.کشته.شدن.بیش.از.200.

هزار.تن.ش��د،.را.تشخیص.دهند..محققان.پس.از.بررسی.زلزله.و.سونامی.ژاپن.در.سال.2011.

نتیجه.گیری.کردند.که.اگر.داده.های.موقعیت.یاب.برای.ارسال.پیام.هشدار.پیش.از.رسیدن.امواج.

لرزه.ای.به.توکیو.و.هجوم.امواج.مرگبار.س��ونامی.به.س��احل.ژاپن.مورد.استفاده.قرار.می.گرفت،.

جان.افراد.زیادی.می.توانس��ت.نجات.یابد...به.گفته.محققان،.س��رعت.یک.اخطار.الکترونیکی.

س��ریعتر.از.لرزش.زلزله.اس��ت..آن.ها.دریافتند.که.داده.های.جمع.آوری.ش��ده.از.کمتر.از.5000.

تلفن.همراه.هوش��مند.در.کالن.شهر.می.تواند.با.س��رعت.کافی.برای.ارسال.یک.پیام.هشدار.به.

ساکنان.مناطق.دورتر.از.کانون.زلزله.مورد.بررسی.قرار.گرفته.و.جان.افراد.زیادی.را.نجات.دهد..

محققان.مشخص.نکرده.اند.که.این.پیام.های.هشدار.از.طریق.پیامک.خواهد.بود.یا.تماس.تلفنی.

و.برنامه.های.دیگر..س��ازمان.توس��عه.بین.المللی.آمریکا.در.حال.حاضر.با.آزمایش.یک.سیستم.

هش��دار.آزمایشی.متشکل.از.حسگرهای.تلفن.همراه.هوش��مند.و.حسگرهای.علمی.در.ساحل.
شیلی.موافقت.کرده.است..این.نتایج.در.مجله.Science.Advances.منتشر.شده.است.

 با نسل جدید دستگاه های تصفیه هوا آشنا شوید
محققان.ش��رکت.انگلیسی.Dyson.موفق.به.ساخت.نسل.
جدید.دس��تگاه.های.تصفیه.هوا.بدون.اجزای.مکانیکی.ش��دند..
ب��ا.توجه.ب��ه.افزایش.خطر.آلودگی..ه��وا.در.اکثر.نقاط.جهان.و.
همچنین.ریز.شدن.آالینده.های.صنعتی.موجود.در.هوا.خطرات.

ابتال.به.انواع.بیماری.های.تنفسی.در.حال.افزایش.است..
ذرات.آلوده.کننده.هوا.برخالف.باور.موجود.بس��یار.کوچک.تر.
از.مولکول.های.دوده.و.س��ایر.ذرات.جامد.معلق.هس��تند؛.این.
ذرات.میکروس��کوپی.به.آس��انی.وارد.بافت.ظریف.کیسه.های.

هوایی.می.ش��وند.و.به.سیستم.تنفس��ی.و.قلبی.عروقی.آسیب.

وارد.می.کنند..طبق.اعالم.مس��ئوالن.شرکت.سازنده،.فناوری.

تصفی��ه.هوا.در.این.محصول.مانند.فیلتر.های.معمولی.نیس��ت،.

.HEPA.بلکه.در.این.سیس��تم.با.اس��تفاده.از.فیلتر.موسوم.به

ذرات.میکروس��کوپی.موجود.در.هوا.ب��ه.دام.می.افتند..الیاف.به.

کار.رفته.در.سیس��تم.فیلتراسیون.HEPA.از.رشته.های.بسیار.

ریز.بوروسیلیکات.ساخته.می.شوند.که.مانند.آشیانه.پرنده.ها.در.

هم.تنیده.شده.و.ظرفیت.جذب.مواد.آالینده.را.نسبت.به.اندازه.

دستگاه..تا.چند.برابر.افزایش.داده.است..
بنابر.اعالم.ش��رکت.س��ازنده،.فیلتر.این.دس��تگاه.که.شامل.
الیاف.بوروس��یلیکات.و.الیه.کربن.فعال.اس��ت.تا.12.ماه.قابل.
استفاده.بوده.و.در.طول.این.مدت.راندمان.دستگاه.کاهش.پیدا.
نمی.کند..این.دس��تگاه.قادر.اس��ت.تا.بیش.از.99.95.درصد.از.
ذرات.کمت��ر.از.0.1.میکرون.را.نیز.به.دام.اندازد؛.همچنین.این.
دس��تگاه.قادر.است.تا.هوای.یک.اتاق.13.متری.را.در.کمتر.از.

25.دقیقه.تصفیه.کند..
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 کارایی سلول های خورشیدی افزایش مي یابد

 آسمان خراش هاي دوست محیط زیست روي سکوهاي نفتي

 تولید برق از مواد سمی صنایع شیمیایی

اس��تفاده.از.م��واد.و.طراح��ی.های.جدید.در.س��لول.های.

فتوولتاییک.خورش��یدی.سبب.افزایش.کارایی.آنها.می.شود.

که.این.فناوری.پیشرفت.های.بسیار.خوبی.نیز.تاکنون.داشته.

اس��ت..سلولهای.PV.س��یلیکون،.کادمیوم،.تلوراید.و.مس،.

ایندیوم،.گالیوم،.س��لناید.دارای.کارایی.بین.12.و.16.درصد.

است..از.سال.2009.که.سلول.هایی.از.کالس.مواد.معدنی.به.

نام.perovskite.در.س��لول.خورشیدی.به.کار.گرفته.شد،.

کارای��ی.آنها.به.بی��ش.از.20.درصد.و.حتی.با.توجه.به.برخی.

از.گزارش.های.تایید.نشده.تا.24.درصد.افزایش.یافته.است..

س��اخت.این.س��لول.ها.آس��ان.و.ارزان.اس��ت.و.برخالف.

روش��های.با.دمای.باال.برای.رش��د.بلورهای.س��یلیکون.و.

س��ایر.مواد.س��لول.های.خورش��یدی،.perovskite.ها.از.

محلول.های.مایع.با.دمای.کم.ساخته.می.شوند..از.آن.جایی.

ک��ه.این.م��واد.را.می.ت��وان.روی.پایه.های.ن��ازک.و.قابل.

انعطافی.مانند.پالس��تیک.به.شکل.رنگ.مالید،.کاربردهای.

بالقوه.ای.برای.پانل.های.س��بک.و.قابل.خم.ش��دن.و.ارزان.

خواهد.داش��ت..اما.بلورها.در.ش��رایط.مرط��وب.خراب.می.

ش��وند.پس.نصب.در.فضای.بیرون.مشکل.ساز.خواهد.بود..

دانش��مندان.در.ح��ال.کار.روی.راه.حل.هایی.برای.رفع.این.

مش��کل.هس��تند.و.حدس.می.زنن��د.این.کار.ی��ک.دهه.به.

طول.انجامد...فناوری.در.حال.توس��عه.دیگر.در.سلول.های.

ب��ا.عملکرد.باال.ب��ا.الیه.های.چندگانه.نیمه.رساناس��ت..هر.

الیه.طوری.تنظیم.می.شود.که.طول.موج.متفاوتی.را.جذب.

کند..با.تجزیه.طیف.خورش��ید.به.رنگ.های.مجزا،.سلول.ها.

هر.یک.از.آنها.را.به.خوبی.برداش��ت.می.کنند..س��لول.های.

دو.اتصالی.با.گالیم.آرس��ناید.تاکن��ون.کارایی.30.درصد.را.

به.دس��ت.آورده.اند.و.محقق��ان.پیش.بینی.می.کنند.که.این.

کارایی.می.تواند.تا.50.درصد.افزایش.یابد..گالیم.آرس��ناید.

قادر.اس��ت.که.هزار.برابر.قویتر.از.س��یلیکون.عمل.کنند.و.

می.توانند.بس��یار.نازک.باشند.ولی.این.ماده.گران.و.افزودن.

الیه.ها.پیچیده.و.هزینه.بر.اس��ت..از.سویی.طرح.دیگری.از.

بلورهای.ب��ا.اندازه.نانومتر.که.نقطه.ه��ای.کوانتومی.نامیده.

می.ش��ود.هم.قادر.به.نگهداش��تن.الکترون.های.انرژی.دار.

اس��ت،.فرآیندی.که.به.صورت.بالقوه.یک.س��وم.انرژی.نور.

که.به.طور.معمول.به.صورت.گرما.تلف.می.شود.را.بازیافت.

می.کن��د..ش��رکت.بهیه.س��ازی.مصرف.س��وخت.در.بخش.

کارایی.انرژی.خود.آورده.است.که.این.پیشرفت.ها.می.توانند.

عصر.جدیدی.را.در.فناوری.خورش��یدی.ایجاد.کند.ولی.اگر.

ش��رکت.ها.بر.این.روش.ها.سرمایه.گذاری.نکنند،.به.صورت.

گسترده.توسعه.نمی.یابند.یا.تجاری.نخواهند.شد.در.نتیجه.
سیاست.های.انرژی.منسجم.تری.نیز.مورد.نیاز.است.

طرح.مفهومی.Noah Oasis.ش��امل.تبدیل.س��کوهای.نفتی.به.آسمانخراش.های.

زیس��تی.با.هدف.کمک.به.کاهش.آسیب.به.اکوسیس��تم.دریایی.است..این.ساختارهای.

شناور.در.میان.آب.درحقیقت.سکوهای.نفتی.را.به.سکونتگاه.های.زیستی.برای.گونه.های.

مختلف.گیاهی.و.پرندگان.تبدیل.کرده.و.آسیب.های.وارده.ناشی.از.نشت.نفت.در.سطح.

آب.دریا.را.کنترل.می.کنند...آسمانخراش.زیستی.از.طریق.لوله.های.شناور.نصب.شده.در.

انتهای.آن،.نفت.نشت.شده.در.سطح.آب.را.جذب.کرده.و.برای.ساخت.تپه.های.مرجانی.

مورد.اس��تفاده.قرار.می.دهد..طرح.مفهومی.آس��مانخراش.Noah.Oasis.برنده.جایزه.
ساالنه.رقابت.طراحی.eVolo.Skyscraper.شده.است.

پژوهش��گران.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.با.طراحی.و.ساخت.

پیل.س��وختی.میکروبی.موفق.به.حذف.آالینده.س��می.فنول.از.

پس��اب.و.تولید.الکتریسته.شدند..محبوبه.باقری،.مجری.طرح،.

حذف.آالینده.فنول.از.پساب.ها.را.از.اهداف.این.طرح.ذکر.کرد.و.

گفت:.فنول.نوعی.ماده.سمی.در.پساب.صنایع.شیمیایی.مختلف.

از.جمله.داروس��ازی.است،.از.این.رو.الزم.است.تا.میزان.آن.در.
پساب.ها.به.حد.استاندارد.کاهش.یابد.

وی.با.بیان.اینکه.لجن.مورد.استفاده.در.این.طرح.تحقیقاتی.

از.پاالیش��گاه.امام.خمینی.اراک.دریافت.ش��د،.اظهار.داشت:.

ب��رای.حذف.فنول.به.کمک.این.لجن.از.پس��اب.س��نتزی.از.

پیل.س��وختی.میکروب��ی.دو.محفظه.یی.که.ط��ی.این.پروژه.

طراحی.و.س��اخته.شد،.استفاده.شده.اس��ت.باقری.با.اشاره.به.

فرآیند.حذف.فنول.از.این.پس��اب،.خاطر.نش��ان.کرد:.لجن.به.

همراه.پس��اب.سنتزی.حاوی.فنول.به.محفظه.آند.اضافه.شده،.

فنول.به.عنوان.منبع.کربنی.برای.میکرواورگانیسم.ها.به.شمار.

می.رود.که.طی.فرآیندی.تجزیه.شده.و.تولید.الکترون.می.کند..

الکترون.با.عبور.از.مدار.خارجی.به.محفظه.کاتد.منتقل.ش��ده.

و.پروت��ون.نیز.با.عبور.از.غش��ا.وارد.محفظه.کاتد.می.ش��ود.و.

س��پس.در.مجاورت.با.اکسیژن.موجود.در.هوا،.واکنش.داده.و.

آب.تولید.می.ش��ود..مجری.طرح.همچنین.به.جزئیات.طراحی.

و.س��اخت.پیل.س��وختی.اش��اره.کرد.و.ادامه.داد:.پیل.سوختی.

س��اخته.شده.دارای.دو.محفظه.به.حجم.800.میلی.لیتر.است..

در.میان.دو.محفظه.از.غشای.»نفیون«.به.عنوان.تبادل.کننده.

پروتون.استفاده.شده.است،.دو.الکترود.گرافیتی.در.دومحفظه.

به.عنوان.جمع.کننده.الکترون.قرار.می.گیرند..وی.با.اش��اره.به.

عملکرد.پیل.سوختی.میکروبی.طراحی.شده،.اظهار.داشت:.در.

بخش.آند.این.پیل.س��وختی.لجن.به.همراه.پس��اب.سنتزی.و.

در.محفظه.کاتد.بافر.پتاس��یم.فسفات.وارد.می.شود.و.محفظه.

آند.به.صورت.بی.هوازی.عمل.می.کند.و.محفظه.کاتد.توس��ط.

توزیع.کننده.هوا،.هوادهی.می.شود..باقری.با.بیان.اینکه.فنول.

موجود.در.پساب.در.آند.تجزیه.و.به.ترکیبات.ساده.تری.تبدیل.

می.ش��ود،.اضافه.ک��رد:.خروجی.پیل.س��وختی.در.نهایت.دی.

اکس��ید.کربن.)CO2(.و.ی��ا.متان.بوده.به.ای��ن.ترتیب.ماده.

س��می.فنول.به.ترکیباتی.که.برای.محیط.زیس��ت.کم.خطرتر.

هستند.تبدیل.می.شود..وی.خاطر.نشان.کرد:.این.پیل.سوختی.

قادر.اس��ت.پساب.را.در.حد.استاندارد.تصفیه.کند.که.بر.اساس.

استانداردهای.موجود.حداکثر.میزان.فنول.مجاز.در.پساب.های.

خروجی.به.آبهای.س��طحی.یا.زیرزمینی.حدود.یک.میلی.گرم.
بر.لیتر.می.باشد.
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 کابل های برق با فناوری نانو  محکم تر می شوند

 هلندی ها خانه را هم چاپ می کنند

 صرفه جویی انرژی در نما شیشه ای با گل های هوشمند

پژوهش��گران.دریافتن��د.ک��ه.اف��زودن.فولری��ن.می.تواند.

اس��تحکام.عای��ق.کابل.های.برق.را.بهب��ود.داده.و.در.نهایت.

موجب.افزایش.کارایی.انتقال.انرژی.ش��ود..به.گزارش.ایسنا،.

محققان.دانش��گاه.چالمرز.دریافتند.که.اگر.ذرات.نانومقیاس.

کربنی.ب��ه.کابل.های.ولتاژ.ب��اال.افزوده.ش��ود،.این.کابل.ها.

می.توانن��د.26.درصد.ولت��اژ.باالتری.را.از.خ��ود.عبور.دهند..

نتایج.این.پژوهش.می.توان��د.کارایی.کابل.ها.را.افزایش.داده.

و.موجب.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.شود.منابع.انرژی.های.

تجدیدپذیر.معمواًل.فاصله.زی��ادی.از.مصرف.کنندگان.دارند..

ب��رای.مثال.توربین.های.بادی.برای.تولید.برق.باید.در.نواحی.

ساحلی.قرار.داشته.باشند،.پنل.های.خورشیدی.باید.در.شمال.

آفریقا.نصب.ش��ده.و.برق.آن.به.اروپا.آورده.ش��ود..محققان.

این.پروژه.می.گویند:.کاهش.از.دس��ت.رفتن.انرژی.در.حین.

انتقال،.یکی.از.مهمترین.عوامل.در.سیستم.های.انرژی.است..

در.کنار.این.عامل،.توس��عه.منابع.تولید.انرژی.و.فناوری.های.

ذخیره.س��ازی.از.عوامل.دیگر.هس��تند.این.گ��روه.تحقیقاتی.

موفق.به.ارائه.روش��ی.ش��ده.ک��ه.با.اس��تفاده.از.آن.می.توان.
اتالف.انرژی.را.در.کابل.ها.کاهش.داد.

ای��ن.گروه.تحقیقاتی.نش��ان.دادند.که.با.اس��تفاده.از.انواع.

مختل��ف.فولرین.ها.می.توان.اس��تحکام.کابل.ه��ا.را.در.برابر.

شکسته.شدن.افزایش.داد..یکی.از.عوامل.مهم.در.محدودیت.

ولتاژ.عبوری.از.کابل.ها،.استحکام.آن.هاست..با.افزایش.ولتاژ.

امکان.آس��یب.دیدن.الیه.های.پالس��تیک.عایق.این.کابل.ها.

وج��ود.دارد..در.واق��ع.افزایش.ولتاژ.می.تواند.موجب.نش��ت.
الکت��رون.از.کاب��ل.ش��ده.و.در.نهایت.کاب��ل.را.از.بین.ببرد.
این.گروه.نش��ان.دادند.که.با.افزودن.فولرین.به.این.عایق.ها.
می.توان.ولتاژ.عبوری.از.آن.ها.را.26.درصد.افزایش.داد،.بدون.
ای��ن.که.کابل.آس��یبی.ببیند..مولر.می.افزای��د:.افزایش.ولتاژ.
می.توان��د.کارایی.انتقال.انرژی.را.بهب��ود.دهد..انتقال.انرژی.
با.کارایی.باال.یکی.از.چالش.های.مهم.در.صنعت.برق.است..
بسیاری.از.محققان.به.دنبال.راهکاری.هستند.که.بتوان.با.آن.

و.بدون.نیاز.به.ضخیم.کردن.کابل،.انرژی.عبوری.را.افزایش.

داد..این.درحالی.اس��ت.که.افزای��ش.ضخامت.کابل.می.تواند.
موجب.سنگین.تر.شدن.و.دشواری.جابه.جایی.سیم.ها.شود.

از.ده��ه.70.می��الدی.تاکن��ون،.ای��ده.اف��زودن.ترکیبات.

مختلف.به.کابل.ها.مطرح.بوده.اس��ت،.اما.هنوز.فرموالسیون.

مش��خصی.برای.این.کار.ارائه.نشده.است..در.نتیجه.کابل.ها.

از.پالستیک.های.خالص.ساخته.می.شوند..این.یافته.محققان.

می.تواند.مس��یر.بهبود.کارایی.این.کابل.ها.را.هموار.کند.نتایج.

این.پژوهش.در.نشریه.Advanced.Materials.منتشر.
شده.است.

معم��اران.هلن��دی.در.حال.س��اخت.خانه.ای.ب��ه.روش.چاپ.

سه.بعدی.هستند.و.امیدوارند.با.این.کار.عالوه.بر.کمک.به.حفظ.

محیط.زیست،.انقالبی.در.صنعت.خانه.سازی.بوجود.آورند..ماده.

به.کار.رفته.در.این.خانه.ها.پالستیک.آلی.است.یعنی.ماده.ای.که.

بوفور.در.کشورها.یافت.می.شود..هانس.فرمولن،.از.طراحان.این.

پروژه.می.گوید.که.این.شیوه.خانه.سازی.هیچ.نوع.زباله.ای.بر.جا.

نمی.گذارد..ش��اید.با.این.شیوه.نتوان.زیباترین.خانه.ها.را.ساخت.

اما.می.توان.ش��یوه.ای.از.شهرسازی.س��ازگار.با.محیط.زیست.را.

برای.آینده.به.وجودآورد.او.می.گوید:.این.به.این.معنا.نیس��ت.که.

همه.چیز.باید.به.ش��کل.گرد.یا.منحنی.یا.اشکال.عجیب.باشد،.

اما.ممکن.است.چنین.چیزی.هم.خلق.شود..ما.در.حال.حاضر.در.

حال.ایجاد.تکنیک.جدیدی.برای.ساخت.دیوار.به.شیوه.یکپارچه.

هستیم.یعنی.ساخت.دیوار.با.تمام.ملزومات.آن.مثل.سیستم.های.

مربوط.به.آب،.برق.و.دیگر.تاسیسات...او.می.افزاید:.سعی.داریم.

تم��ام.این.مجموعه.یکپارچه.را.به.ش��یوه.ای.هوش��مندانه.خلق.

کنیم.و.تا.جایی.که.می.توانیم.از.مواد.مورد.استفاده.بکاهیم.و.در.

نهایت.خانه.ای.هوشمند.بسازیم.قرار.است.خانه.هایی.در.نهایت.

س��اخته.ش��وند.که.بتوان.قطعات.آن.را.به.سادگی.از.هم.جدا.و.

در.مکان��ی.دیگر،.آنها.را.دوباره.به.هم.متصل.کرد..او.می.گوید:.

در.حال.حاضر.صنعت.س��اخت.و.ساز.به.این.موضوع.محتاطانه.

می.نگ��رد..در.حالی.که.زندگی.دیجیتالی.می.تواند.این.صنعت.را.

بط��ور.کامل.به.یک.صنعت.س��بک.تر.و.منعطف.تر.تبدیل.کند..

به.گونه.ای.که.ش��ما.بتوانید.به.ص��ورت.آنالین.ایده.های.تان.را.

ب��ا.دیگران.در.می��ان.بگذارید.و.محله.تان.را.ارتقا.ببخش��ید..یا.

ایده.های.تان.را.در.سراس��ر.جهان.به.اش��تراک.بگذارید.و.سپس.

نتیجه.نهایی.را.برای.دس��تگاه.بفرستید.تا.سال.2017.میالدی.

با.س��اخت.بلوک..های.ساختمانی.به.شیوه.سه.بعدی،.بنایی.با.13.

اتاق.و.به.س��بک.خانه.های.سنتی.هلند.ساخته.خواهد.شد..سال.

گذشته.نیز.یک.ش��رکت.چینی.آپارتمانی.پنج.طبقه.را.به.شیوه.
چاپ.سه.بعدی.و.با.مواد.بازیافت.شده.ساخته.است.

از.این.پس.نمای.شیش��ه.ای.بیرونی.س��اختمان.ها.به.صرفه.جویی.بخش.قابل.توجهی.از.انرژی.

مصرف��ی.در.آنه��ا.کم��ک.می.کند...از.نمای.شیش��ه.ای.بیرونی.س��اختمان.ها.به.عن��وان.یکی.از.

بخش.های.اصلی.که.تا.حد.زیادی.انرژی.مصرف.می.کند،.یاد.می.شود..اکنون.گروهی.از.محققان.

انس��تیتو.فرانهوفر.آلمان.مدل.جدیدی.برای.نمای.شیشه.ای.برای.ساختمان.ها.ارایه.کرده.اند.که.با.

جذب.هوش��مندانه.انرژی.حرارتی.خورشیدی.به.صرفه.جویی.انرژی.در.این.سازه.ها.کمک.می.کند..

برآورد.شده.که.در.آلمان.ساختمان.ها.حدود.40.درصد.کل.انرژی.مصرفی.در.سراسر.این.کشور.را.

مصرف.می.کنند..تأمین.سرمایش،.گرمایش.و.تهویه.مطبوع.هوا.به.ویژه.در.اماکن.عمومی..کاری.

پرهزینه.اس��ت.و.در.این.میان.س��ازه.هایی.که.نمای.شیشه.ای.دارند،.بیشترین.سهم.را.در.مصرف.

انرژی.دارند..نمای.بیرونی.جدیدی.که.این.محققان.ابداع.کرده.اند،.متشکل.از.قطعاتی.است.که.به.

طور.کامال.خودکار.و.هوش��مندانه.نسبت.به.نور.خورشید.واکنش.نشان.داده.و.برآیند.کل.عملکرد.

آنها.جذب.حداکثری.انرژی.خورشیدی.است،.این.قطعات.در.جلوی.نمای.شیشه.ای.قرار.می.گیرند..

در.مدل.پیش.ساخته.این.محققان.از.72.قطعه.استفاده.شده.که.شباهت.زیادی.به.گل.دارند..این.

قطعات.که.دارای.موتورهای.خاص.دارای.حافظه.هستند.و.از.طریق.سیم.های.ساخته.شده.از.آلیاژ.

نیکل.– آلومینیوم.با.یکدیگر.در.ارتباط.هس��تند،.نمای.بیرونی.س��اختمان.را.تشکیل.می.دهند..در.

روز.و.در.اوج.تابش.نور.خورش��ید،.گل.های.هوش��مند.باز.شده.تا.حرارات.آزاردهنده.خورشید.راهی.

به.درون.ساختمان.پیدا.نکند.و.از.این.طریق.نیازی.به.روشن.کردن.سیستم.های.سرمایشی.نباشد..

همزمان.با.غروب.خورشید،.این.گلها.بسته.می.شوند..در.نتیجه.نمای.شیشه.ای.ساختمان.به.عنوان.
مرز.شفاف.و.غیرقابل.رؤیت.فضای.بیرونی.و.قسمت.داخلی.خودنمایی.خواهد.کرد.
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واردات بـی رویه و بی کیفیت پروفیل های ترک مشـکل 
اساسی صنعت است

.ماژول-علـی نظـری جویباری:.مهمترین.مش��کل.

در.کارخان��ه.های.تولید.پروفی��ل،.واردات.بی.رویه.و.بی.کیفیت.

پروفی��ل.ه��ای.ت��رک.با.تعرف��ه.پایی��ن.و.ب��دون.رعایت.هیچ.

استانداردی.که.وارد.بازار.ایران.شده..همچنین.یکی.از.مشکالت.

بزرگ.تولید.در.کش��ور.ما،.قانون.دست.و.پاگیر.مالیات.بر.ارزش.

افزوده.می.باش��د.که.بر.سر.راه.تولید.کننده.ها.قرار.می.گیرد.در.

ضم��ن.تهیه.مواد.اولیه.و.تکنولوژی.ازآس��ان.ترین.کار.تولیدی.

می.باش��دکه.ش��دیدا.حمایت.دولت.را.می.طلبد.اما.متاسفانه.تا.

کنون.هیچ.گونه.حمایتی.از.طرف.دولت.صورت.نپذیرفته.است..

نوسـان قیمـت و عرضه نامناسـب مواد اولیـه مهمترین 
مشکالت تولید 

.رئال وین- حسـینی:.مهمترین.مش��کلی.که.در.تولید.

پروفیل.در.سال.93.با.آن.مواجه.بودیم.؛.نوسان.قیمت.و.عرضه.

نامناس��ب.مواد.اولیه.بود..اساس��ا.مقوله.تولید.در.کشور.ما.بسیار.

س��خت.و.شکننده.اس��ت..تولید.کننده.نیز.با.تحمل.این.فشارها.

و.مواجهه.با.مش��کالت.عدیده.به.واقع.عاشق.است.که.دست.از.

تولید.برنداش��ته.و.همچنان.در.صنعت.گام.برمی.دارد..همانطور.

که.در.سال.های.گذشته.شاهد.ریزش.هایی.در.صنعت.بوده.ایم..

تولید.در.کشور.ما.بویژه.در.سال.های.اخیر.به.مانند.گذر.از.میدان.
جنگ.است..جنگ.هم.مرد.میدان.می.خواهد..

در نظرخواهی پنجره ایرانیان عنوان شد

دغدغه 18 تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی ایران

ره:
شـا

ا

اقتصاد مقاومتی از جمله مباحثی است که این روزها زیاد شنیده می شود. از ارگان های دولتی در عرصه صنعت گرفته تا تولیدکنندگان خصوصی! 
گاها شـاهد تفسـیرهای متفاوتی از اقتصاد مقاومتی نیز هسـتیم. اما حمایت از تولید داخلی یکی از راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی ست که 
همگان از هر رویکرد و جایگاهی بر آن صحه می گذارند. صنعت در حال توسعه در و پنجره یو پی وی سی با اتکا بر تولید کنندگان پروفیل در 
ایران گام های مهمی در مسـیر اقتصاد مقاومتی برداشـته ؛ و اگر این روند رو به رشـدی که از سال 84 تا امروز طی شده دستخوش اتفاقات و 
موانع نشود، پیش بینی می شودتا چند سال دیگر کشور ما در این حوزه کامال به مرز خودکفایی برسد و این چیزی نیست جز اقتصاد مقاومتی 
که هیچ عامل خارجی و داخلی چون تحریم و نوسانات ارزی و... نمی تواند بر آن تاثیرگذار باشد. اما تولید در کشور ما بعضا به مثابه دویدن در 
سنگالخ است. با آغاز سال جدید صنعت تولید پروفیل یو پی وی سی حرف های زیادی برای گفتن دارد. همچنان که تولیدکنندگان پروفیل یو پی 
وی سی ایران هم حرف هایی برای گفتن دارند؛ حرف هایی از جنس مشکالت و موانع؛ نگرانی از چالش ها و تهدیدهای برهم زننده رقابت سالم.
از همین رو نشریه پنجره ایرانیان در راستای رسالت رسانه ای خود پای درد دل 18 تولید کننده پروفیل نشسته تا شاید با انعکاس مشکالت و 
دغدغه های آنها گامی در رسیدن به اقتصاد مقاومتی برداشته باشد. پاسخ شرکت های تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی به نشان تجاری دیوا، 
وین کالس، دکتر وین، پنجره عایق صدفی، پرشـین پی وی سـی مانا، آک پروفیل، رئال وین، ماژول، تک نما پی وی سـی سپاهان، همارشتن، 
بست ویژن، فناور پالستیک سپاهان، اورتا،تاپ پروفیل،اکسیرآسا ایده آل، ای بی آی)ABI(، فن پالست توس و میراب پروفیل به سوال نشریه 
پنجره ایرانیان را می خوانید؛ با این توضیح که ترتیب قرار گرفتن پاسخ های ارسالی به ترتیب دریافت دیدگاه ها و نظرات بوده و دلیلی بر برتری 

و یا مزیتی برندها نسبت به یکدیگر نیست. سوال پنجره ایرانیان این بود: 
مهمترین مشکلی که طی یک سال گذشته در مسیر تولید پروفیل یو پی وی سی با آن مواجه شدید، چه بود؟
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تاثیرات منفی رکود بازار مسـکن بر بـازار پروفیل یو پی 
وی سی

.دیوا-اعظمی:.در.س��ال.گذش��ته.مشکالت.ما.در.

مقوله.تولید.از.چند.منظر.قابل.تامل.اس��ت..ابتدا.در.زمینه.

ب��ازار.و.عرضه.محصوالت.تولیدی.با.مش��کالتی.مواجه.

بودیم..با.توجه.به.رکود.س��نگین.بازار.مس��کن؛.کاالهای.

مرتبط.با.صنعت.س��اختمان.نیز.تحت.الشعاع.این.موضوع.

ق��رار.گرفته.اند..از.منظ��ر.دیگر؛.تع��دد.تولیدکنندگان.از.

س��ویی.و.از.س��وی.دیگر.کاهش.تعرف��ه.واردات.کاال.از.

خارج.باعث.ش��ده.تا.رقابت.در.کیفیت.و.ارائه.محصول.و.

دیگر.خدمات.به.رقابت.در.قیمت.محصوالت.تبدیل.شود..

قیمت.رقابتی.هم.نهایتا.به.آش��فتگی.بازار.منجر.می.شود..

موارد.ذکر.ش��د.بخشی.از.مهمترین.مس��ائلی.هستند.که.

مس��یر.تولید.در.صنعت.در.و.پنجره..یو.پی.وی.س��ی.را.با.
مشکل.مواجه.کرد..

ماده مصرفی در تولید پروفیل 8 ماه هست 11روز نیست
.پرشـین پی وی سـی مانا-اسـماعیل اسـدی 
خشـوئی:.تامین.مواد.اولیه.در.س��ال.93.دغدغه.اصلی.تولید.
کنن��ده.بوده.اس��ت.،.تولید.کنن��ده.با.نوع.خاصی.از.م��واد.اولیه.
محص��ول.خ��ود.را.تولید.می.کند..مثال.تیت��ان.آلمانی.که.ما.در.
تولید.پروفیل.از.آن.اس��تفاده.می.کنیم.8.ماه.از.س��ال.به.راحتی.
در.دس��ترس.اس��ت..حال.آنکه.11.روز.حتی.نایاب.شود،.عمال.
چرخه.تولید.مارا.دچار.نقصان.می.کند..یا.خط.تولید.باید.متوقف.
ش��ود.یا.ب��ا.مواداولیه.ای.که.تا.کنون.اس��تفاده.نکرده.ایم.تولید.
را.ادام��ه.دهی��م.که.ه��ر.دو.مورد.آزمون.و.خطاس��ت..از.همین.
رو.وزارتخانه.های.ذینفع.و.دیگر.ارگان.های.دولتی.بایس��تی.چتر.
حمایت.خود.را.از.تولید.داخلی.بیش.از.پیش.داشته.باشند..بقدری.
مسیر.تولید.در.کشور.ما.ناهموار.است.که.تولید.کننده.باید.عاشق.

باشد.که.از.تولید.روی.برنگرداند..

کاهش تعرفه واردات کلیه معادالت مارا از بازار برهم زد
.دکتـر وین- کامران حقانی:.ش��رکت.کاروانس��رای.
نازنی��ن.تولید.کنن��ده.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.با.نش��ان.
تجاری.دکتر.وین.در.س��ال.93..و.در.مس��یر.تولید.با.دو.مشکل.
اساس��ی.مواجه.بود،.ابتدا.کاهش.تعرفه.واردات.کاال.باعث.ش��د.
تا.کلیه.معادالت.م��ا.از.بازار.به.هم.بریزد..دیگر.اینکه.در.تامین.
مواد.اولیه.به.ش��دت.با.مشکل.روبه.رو.ش��دیم..این.مهم.برای.
شرکت.هایی.چون.دکتروین.که.همواره.سعی.داشته.اند.در.بحث.
قیمت.محصول.به.ثبات.برس��ند،.بسیار.آزار.دهنده.است..چراکه.
هزینه.تولید.را.دس��ت.خوش.نوس��ان.خواهد.کرد...این.در.حالی.
اس��ت.که.تیم.مدیریتی.در.ش��رکت.کاروانسرای.نازنین.همواره.
س��عی.داشته.تا.کیفیت.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.تولید.شده.
را.از.حد.اس��تاندارد.خود.خارج.نشود.و.با.وجود.نوسانات.نرخ.ارز.
همواره.قیمت.را.ثابت.نگه.داش��ته.ام��ا.تامین.مواد.اولیه.عرصه.

ثبات.قیمتی.را.سخت.تنگ.کرده.است..

در تامین مواد اولیه هیچ امنیتی وجود ندارد
.ویـن کالس- رضا زمانی:.با.نگاه��ی.حتی.گذار.به.
اتفاق��ات.و.حوادث.این.صنعت.در.س��ال.گذش��ته.در.می.یابیم.
ک��ه.عرصه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.کش��ور.از.میدان.
کارزار.چیزی.کم.نداشته.اس��ت..مشکالت.و.موانع.تولید.بعضا.
غیرقابل.تصور.و.پیش.بینی.اس��ت...اگ��ر.بخواهیم.به.اختصار.
مهمتری��ن.مش��کالت.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.را.عنوان.
کنیم.؛.نوسان.بازار.ارز،.تحریم.ها.و.مواردی.از.این.قسم.در.سر.
تیتر.مش��کالت.قرار.می.گیرد..اینها.مواردی.هستند.که.که.کار.
تولید.کننده.را.در.تامین.مواد.اولیه.بسیار.مشکل.کرده.است..به.
واقع.درتامین.مواد.اولیه.در.س��ال.93.هیچ.امنیتی.وجود.نداشته.
است..از.طرف.دیگر.با.تفاهم.نامه.تعرفه.ترجیحی.کار.به.جایی.
رسید.که.پروفیل.بی.کیفیت.و.ارزان.ترک.روانه.بازار.داخل.شده.
تا.محصول.اس��تاندارد.داخلی.از.رونق.افتاده.و.در.سازوکار.بازار.

به.شدت.آسیب.پذبر.شود..

مشکالت سال 93 خارج از حوزه اختیارات ما بود
.آک پروفیل-رامیـن صحنه: ش��رکت.آک.پروفیل.به.
عنوان.یکی.از.تولید.کنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.کشور.
همواره.س��عی.داش��ته.تا.موانع.و.حواشی.خارج.از.مجموعه.خود.
را.ب��ا.تدبیر.مدیریت.بح��ران.کند..مدیری��ت.بحران.ها.تا.کنون.
به.گونه.ای.انجام.ش��ده.تا.مش��کالت.بر.کیفیت.و.عرضه.کاال.
تاثیرگذار.نباشد..اما.در.سال.93.اتفاقاتی.افتاد.که.خارج.از.حوزه.
اختیارات.ما.بود...این.درست.نقطه.ای.بود.که.مدیریت.و.تدابیر.
ما.بی.فایده.و.بی.اثر.شد..مشکالت.غیر.قابل.پیش.بینی.معموال.
این.پیامدها.را.در.پی.خواهند.داشت..از.جمله.می.توان.به.این.دو.
مورد.اساسی.در.بحث.تولید.اشاره.کرد؛.بی.نظمی.در.عرضه.مواد.
اولیه.و.دوم.کاهش.تعرفه.پروفیل.های.وارداتی..هر.دو.مورد.به.
اتفاق.مش��کالت.کوچکتر.دست.به.دست.هم.دادند.تا.عنان.کار.

را.از.دست.ما.خارج.کنند.

واردات بـی رویه و بدون اسـتاندارد و نظـارت از تمامی 
مرزها آنهم با ارز ترجیحی بازار را در شرایطی آشفته کرد
.فن پالست طوس-حسین طوسی: در.سال.
گذشته.چند.مشکل.اساسی.در.مسیر.تولید.داشتیم؛.اولین.
مورد.رکود.بازار.مس��کن.بود.که.ب��ه.طبع،.فعالیت.های.
مارا.هم.تحت.الش��عاع.قرار.داده.بود..مس��ئله.بعدی.که.
در.ابتدای.س��ال.93.رخ.داد؛.مصوب��ه.ای.بود.که.تامین.
مواد.اولیه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.را.تنها.با.ارز.آزاد.
امکان.پذیر.می.کرد..این.در.ش��رایطی.است.که.تعرفه.ها.
ه��م.تقلیل.پیدا.کرد..این.ش��رایط.با.تفاه��م.نامه.تعرفه.
ترجیحی.تش��دید.شد..واردات.بی.رویه.و.بدون.استاندارد.
و.نظ��ارت.از.تمامی.مرزها.آنهم.ب��ا.ارز.ترجیحی.بازار.را.
در.ش��رایطی.آش��فته.کرد.که.ما.مواد.اولیه.را.با.ارز.آزاد.
خرید.می.کردیم..این.وس��ط.تحریم.ها.نیز.بیش.از.پیش.

آسیب.رساند..
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تامین مواد اولیه در سال 93 نفسگیر بود
.مدیـر بازرگانـی تـک نمـا پـی وی سـی 
سـپاهان-علیرضا خان محمدی: در.سال.93.تمام.
انرژی.ما.به.عن��وان.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.
س��ی.معطوف.به.تامین.مواداولیه.ب��ود..این.معضل.پیش.
آمده.بقدری.نفس��گیر.بود.که.به.بخش.های.دیگر.تولید.
نیز.س��رایت.کرد..از.نوس��ان.قیمت.مواد.اولی��ه.گرفته.تا.
عرضه.نامناس��ب.آن.و.کمبود.م��واد.اولیه-.همه.از.جمله.
مواردی.بودند.که.دست.و.پای.تولید.کننده.می.بندد...لذا.
امیدوارم.در.س��ال.94.این.مش��کالت.به.همت.مسولین.

ذیربط.برطرف.شود..

رکود بازار و کاهش تولید در سـال گذشـته بیش از 
پیش صنعت را تهدید کرد

.ABI- دکتر قاسـم اصالنی:.مهمترین.مشکل.

در.س��ال.گذشته.برای.تولیدکنندگان.تامین.مواد.اولیه.بوده.

است..از.طرفی.بدلیل.تحریم.های.کشور.،.مسیر.دسترسی.

به..منابع.س��خت.ش��ده.و..از.طرف.دیگر.کمبود.نقدینگی.

و.س��رمایه.درگردش.واحد.ه��ای.تولیدی.و.همینطور.عدم.

همراهی.سیس��تم.بانکی.دسترسی.بموقع.و.به.قیمت.مواد.

اولیه.را.با.مشکل.روبه.رو.کرد..همچنین.مشکالت.فراوان.

در.وص��ول.مطالبات.مش��تریان.بدلیل.مس��ائل.اقتصادی.

کش��ور.و.کمبود.نقدینگی.در.سطح.جامعه.و.در.صد.باالی.

آمار.رسمی.چک.های.برگشتی.در.بانک.ها.خود.موید.فشار.

به.تولیدکنندگان.شد..در.حالی.که.واردات.پروفیل.های.بی.

کیفی��ت.خارجی.و.کاهش.تعرف��ه.گمرکی.هم.بر.همه.این.

م��وارد.اضافه.ش��ده.تا.رکود.بازار.و.کاهش.تولید.در.س��ال.
گذشته.بیش.از.پیش.صنعت.را.تهدید.کند..

مهمترین مسئله در سال93 کاهش تعرفه واردات بود
.اکسیرآسا-مرتضی  معصومی:.مهمترین.مسئله.که.
در.سال93.باعث.شد.چرخه.تولید.در.صنعت.روبه.رشد.و.توسعه.
پروفیل.دچار.چالش.شود،.کاهش.تعرفه.واردات.بود..این.معضل.
بزرگ.که.به.شکل.عجیبی.حال.و.هوای.صنعت.را.بیمار.می.کرد.
ب��ا.تالش.ها.و.پیگیری.ه��ای.ش��بانه.روزی.،.نامه.نگاری.های.
مک��رر.و.پ��ی.در.پی.و.حتی.با.برگزاری.جلس��ات.متعدد.انجمن.
تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.باالخره.به.سرانجام.رسید..

چرا.که.تعرفه.واردات.به.رقم.قبلی.خود.بازگشت..

کمبـود منابـع مالی و عدم سـهولت در ارائه تسـهیالت 
بانکی تولید را با مشکل مواجه می کند

.همارشتن-محسـن صفایی:.در.ابتدا.باید.اذعان.داش��ت.

که.پتروش��یمی.ها.در.س��ال.گذشته.بس��یار.خوب.عمل.کردند.و.در.

تامین.مواد.اولیه.با.هیچ.مشکلی.مواجه.نبودیم..حتی.زمانی.که.تهیه.

مواد.اولیه.با.نرخ.ارز.آزاد.اعالم.ش��د.و.خرید.و.فروش.مواداولیه.تنها.

در.بورس.امکان.پذیر.بود،.باعث.ش��د.تا.دس��ت.دالل.ها.از.این.مهم.

کوتاه.ش��ود.تا.جایی.که.این.اواخر.شاهد.فروش.اعتباری.مواداولیه.از.

طریق.پتروش��یمی.ها.نیز.بودیم..اما.در.مسیر.تولید.مشکالت.جانبی.

دیگ��ری.نیز.وجود.داش��ت.از.آن.جمله.می.توان.ب��ه.تعرفه.واردات.

کاال.اش��اره.کرد،.ک��ه.این.مقوله.نه.تنها.به.صنع��ت.پروفیل.و.بلکه.

در.کالن.ب��ه.صنعت.و.چرخه.تولید.کش��ور.آس��یب.های.جدی.وارد.

می.کند..که.الزم.اس��ت.اصالحاتی.روی.آن.انجام.شود..همانطور.که.

تعرف��ه.پروفیل.در.این.تفاهم.نامه.اصالح..و.ظاهرا.به.پایه.32درصد.

بازگش��ته.اما.هنوز.برپایه.تعرفه.پایین.قبلی.در.حال.انجام.اس��ت..اما.

بیش��ترین.مشکل.ما.در.کمبود.سرمایه.در.گردش.بوده.است..چراکه.

بانک.ها.در.سال.93.ارائه.تسهیالت.را.بسیار.دشوار.کردند.و.به.بیان.

دیگر.کمبود.منابع.مالی.و.عدم.س��هولت.در.ارائه.تسهیالت.از.سوی.

بانک.ها.تا.حدی.روند.تولید.را.در.کش��ور.با.مش��کل.مواجه.کرد..این.

در.حالی.اس��ت.که.اگر.صنعت.تولید.پروفیل.توس��ط.دولت.حمایت.

و.از.طری��ق.بانک.ها.به.لحاظ.مالی.ش��ارژ.ش��ود،.ب��ه.جایگاه.ممتاز.

و.برجس��ته.ای.خواهد.رسید..الزم.اس��ت.از.این.صنعت.رو.به.رشد.و.

توسعه.حمایت.های.الزم.صورت.گیرد..همچنین.وجود.تولیدکنندگان.

متفرقه.که.تولیدات.غیر.اس��تاندارد.و.فاقد.کیفیت.روانه.بازار.می.کنند.

نیز.کمی.بازار.را.آشفته.کرد.این.درحالی.است.که.بیشترین.آسیب.را.

با.تولید.ضعیف.به.خود.وارد.می.کنند.تا.جایی.که.در.اواخر.س��ال.93.

برخی.از.این.تولیدکنندگان.کامال.منفعل.ش��دند..پیش.بینی.می.شود.

حداقل.10.تولیدکننده.غیراس��تاندارد.دیگر.نیز.طی.6.ماهه.اول.سال.

به.حالت.تعطیل.درآیند..گفتنی.اس��ت.این.تولیدکنندگان.متفرقه.که.

پروفیل.بی.کیفیت.و.فاقد.استاندارد.تولید.می.کنند.بیشترین.آسیب.را.

به.س��طح.فعالیت.خود.وارد.می.کنند..چراکه.فاصله.ایجاد.ش��ده.بین.

تولیدکنندگان.ممتاز.و.این.دس��ته.از.تولیدکنندگان.به.قدری.اس��ت.

ک��ه.نمی.توانند.به.حیطه.فعالیت.تولیدکننده.ممتاز.وارد.ش��ده.و.روند.

روبه.رشد.آنها.را.تحت.الشعاع.قرار.دهند..با.وجود.این،.گروه.صنعتی.

همارش��تن.در.س��ال.93هم.در.زمینه.تولید.با.کیفیت.برتر.و.هم.در.

زمینه.افزایش.س��هم.بازار.رشد.چشمگیر.و.قابل.مالحظه.ای.داشته.

اس��ت.و.می.توان.گفت.که.با.کنترل.اوضاع.و.مدیریت.بحران.س��ال.
93.را.سال.طالیی.همارشتن.بنامیم..

عرضه پی وی سـی به شـکل سـهمیه بندی شده و 
واردات دیگر مواد اولیه با نرخ ارز آزاد چالش بزرگ 

صنعت در سال 93
 فناور پالستیک سپاهان-ابولقاسم مرادی:.
در.س��الی.که.پش��ت.س��ر.گذاش��تیم.با.توجه.به.شرایط.
نابس��امان.اقتصادی.که.در.واقع.تحریم.ها.مسبب.اصلی.
آن.ب��وده.اند.موضوعی.که.بیش��ترین.چال��ش.را.در.این.
صنع��ت.به.خ��ود.اختصاص.داده.عرضه.پی.وی.س��ی.به.
ش��کل.س��همیه.بندی.ش��ده.و.واردات.دیگر.مواد.اولیه.با.
نرخ.ارز.آزاد.می.باشد..از.دیگر.شرایط.نامطلوب.می.توان.
ب��ه.افزایش.تعرفه.گمرکی.واردات.مواد.اولیه.اش��اره.کرد.
که.امیدواریم.با.عنایت.بیش��تر.مس��ئولین.و.رفع.تدریجی.
تحری��م.ها.که.موجب.ایجاد.ش��رایط.ثب��ات.و.در.پی.آن.
ترمی��م.تدریج��ی.اقتصاد.می.ش��ود.به.ش��رایط.ایده.آل.

نزدیک.شویم.
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تحریم ها تامین مواد اولیه را دشوار کرد
.تـاپ پروفیل- مهدی قاسـم لو:.تهیه.و.تامین.مواد.
اولیه.از.جمله.مواردی.س��ت.که.نه.تنها.تولید.کننده.را.با.مشکل.
روبرو.می.کند.بلکه.باعث.افزایش.قیمت.در.محصول.نهایی.هم.
می.ش��ود..تحریم.ها.نیز.در.تامین.مواد.اولیه.نیز.تاثیرات.منفی.
خود.را.دارد..چنانچه.تولید.کننده.ایی.که.کیفیت.را.سرلوحه.کار.
خویش.قرار.داده.س��عی.می.کند.از.بهترین.مواد.اولیه.اس��تفاده.
کند..که.در.این.چند.س��اله.اخیر.شاهد.آن.بودیم.که.برخی.مواد.
اولیه.به.س��ختی.در.بازار.یافت.ش��ده.یا.مدتی.هست.ودر.زمانی.
دیگر.نایاب.می.ش��ود..اما.مهمترین.مسئله.ای.که.همواره.تولید.
کنن��دگان.پروفیل.را.در.ای��ن.صنعت.دچار.مش��کل.کرده.خام.
فروش��ی.و.واردات.کاالی.نا.مرغوب.است..این.همان.مسئله.ای.
اس��ت.که.توس��ط.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.همواره.چ��ه.از.طریق.پیگیری.های.ش��فاهی.و.چه.با.
نامه.نگاری.های.متعدد.س��عی.شده.تا.ساماندهی.شود..مواداولیه.
پی.وی.سی.تولید.شده.در.پتروشیمی.های.داخل.با.قیمت.بسیار.
ناچی��ز.به.دلی��ل.تامین.ارز.به.کش��ورهایی.چ��ون.ترکیه.صادر.
می.ش��ود..ترکیه.هم.همان.پی.وی.س��ی.را.تبدی��ل.به.پروفیل.
می.کند..و.به.بازار.ما.برمی.گرداند..این.در.حالی.س��ت.که.کشور.
م��ا.تولیدکننده.های.بس��یار.خوبی.دارد..و.اساس��ااین.صنعت.در.
کشور.ما.رو.به.توسعه.گذاشته.است..به.طور.مثال.3.سال.پیش.
قیمت.پی.وی.س��ی.تولید.شده.در.پتروشیمی.های.داخل.کشور.
3000تومان.بود.اما.همین.پی.وی.س��ی.1000تومان.به.کشور.
ترکی��ه.به.بهانه.تامین.ارز.صادر.می.ش��د..ت��ا.تبدیل.به.پروفیل.
بی.کیفیت.شود.که.توسط.دالالن.در.کشور.ما.برند.می.شوند..

در سـال گذشـته تعرفه واردات بالی جان تولیدکنندگان 
صنعت شد

.اورتا-عبدالکریم بیضایی:.در.س��ال.گذش��ته.تعرفه.

واردات.مقوله.ای.بود.که.ب��الی.جان.تولیدکنندگان.در.صنعت.

ش��د،.که.خوش��بختانه.با.اصالحاتی.که.انجام.شد.تعرفه.واردات.

پروفیل.در.تفاهم.نامه.ترجیحی.ایران.و.ترکیه.به.همان.32درصد.

که.در.گذشته.بود.بازگشته.است..که.به.عقیده.بنده.جا.دارد.که.از.

ای��ن.رقم.هم.افزایش.پیدا.کند.چرا.که.در.این.بازار.راکد.صنعت.

س��اختمان.پروفیل.بی.کیفیت.و.نامرغوب.ت��رک.فضای.بازار.را.

آشفته.تر.از.گذشته.کرده.این.در.حالی.ست.که.پروفیل.با.کیفیت.

داخل��ی.با.هزاران.هزار.فیلتر.و.مانع.مختلف.گذش��ته.به.نش��ان.

اس��تاندارد.مزین.ش��ده.حال.باید.با.پروفیل.متفرقه.و.نامرغوب.

ترکی.که.توس��ط.افراد.سودجو.در.کشور.ما.برند.شده.اند؛.رقابت.

کن��د..که.این.مس��ئله.باعث.می.ش��ود.تا.نیروی.کار.و.س��رمایه.

تولی��د.به.هدر.رود..از.همین.رو.الزم.اس��ت.ضمن.نظارت.الزم.

و.اعمال.فیلترهای.مناس��ب.جه��ت.واردات.کاال؛.تعرفه.واردات.

نیز.اصالح.ش��ود..نیاز.مص��رف.کننده.داخلی.درای��ن.رکود.بازار.

توس��ط.تولیدکننده.داخل.پاسخ.داده.می.ش��ود.و.ورود.پروفیل.از.

کشورهای.دیگر.؛.آسیب.های.شدیدی.به.بدنه.تولیدکنندگان.وارد.

می.کند..از.دیگر.مش��کالت.تولید.عدم.دسترس��ی.به.تسهیالت.
بانک.ها.که.موجب.کمبود.نقدینگی.می.شود..

هنوز مبالغ هنگفتی صرف هدر رفت انرژی می گردد 
و این یعنی نابود کردن سرمایه های کالن ملی.

.میـراب پروفیل-محمـد حمیدیـه:.مه��م.تری��ن.

مش��کلی.ک��ه.تولیدکنن��دگان.و.کارآفرینان.ای��ن.صنعت.با.آن.

دس��ت.به.گریبان.هس��تند،.عبارتند.از:.عدم.وجود.س��ازوکاری.

جام��ع،.کام��ل.و.اس��تاندارد.و.همچنی��ن.عدم.اج��رای.آن،.به.

گون��ه.ای.ک��ه.واردات.پروفیل.های.بی.کیفی��ت.و.اکثراً.بدون.

اس��تانداردهای.الزم.در.س��طح.بازار.مصرف.ایران.عرضه.شود..

همچنی��ن.مبحث.تعرفه.ه��ای.گمرکی.می.توان��د.عاملی.جهت.

حمایت.از.تولیدکنندگانی.باش��د.ک��ه.پروفیل.های.upvc.را.با.

کیفیتی.مطلوب.درداخل.کش��ور.تولید.می.کنند.که.متاسفانه.در.

سال.گذش��ته.در.این.خصوص،دولت.محترم.به.جای.حمایت.از.

تولید.کنن��دگان.این.صنعت.ترجیح.داد.با.کاهش.تعرفه.پروفیل.

upvc.از.وارد.کنندگان.و.واسطه.هایی.که.در.این.زمینه.فعالیت.

م��ی.کنند.حمایت.به.عم��ل.آورد..از.طرف.دیگر.انتظار.می.رود.

س��ازمان.ها.و.ارگان.های.ذیربط.عالوه.بر.آگاه.س��ازی.مصرف.

کنن��دگان.از.مباحث.به��ره.وری.در.مصرف.ان��رژی.به.اجرائی.

کردن.دس��تورات.و.قوانین.بویژه.در.ساخت.و.ساز.مسکن.اقدام.

نمایند..هنوز.مبالغ.هنگفتی.در.س��طوح.خرد.و.کالن.بابت.وجود.

پنجره.های.فلزی.صرف.هدر.رفت.انرژی.می.گردد.و.این.یعنی.
نابود.کردن.سرمایه.های.کالن.ملی.

نوسانات ارزی مشکل همیشگی تولید کنندگان
.پنجره عایق صدفی- سجاد پورسلطانی:.صحبت.
در.خصوص.مش��کالت.و.موانع.تولید.بخصوص.در.سال.گذشته.
بس��یار.مفصل.است..اما.برخی.از.مهم.ترین.و.برجسته.ترین.آن.
به.بحث.تامین.مواد.اولیه.و.بی.ثباتی.قیمت.مواد.اولیه.اختصاص.
پی��دا.می.کند..این.دو.مورد.به.ش��کل.عجیبی.بالی.جان.تولید.
کنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.سال.گذشته.بود..از.طرفی.
درتیر.و.مرداد.س��ال.گذش��ته.اتفاق.دیگری.مزید.بر.علت.شد.و.
آن.چی��زی.نبود.جز.،.بحث.تبدی��ل.ارز.دولتی.به.ارز.آزاد.ضمن.
افزای��ش.قیمت.عرصه.را.کامال.ب��ر.تولیدکننده.تنگ.کرد..حال.
آن.ک��ه.تولیدکنندگان.و.فعاالن.صنعت.همواره.با.یک.مش��کل.
مواجه.هستند.؛.نوس��انات.نرخ.ارز.متاسفانه.تاثیرات.بسیار.بدی.

در.امر.تولید.داشته.است..

حضـور پروفیل بـی کیفیت در بازار، فراینـد عدم نظارت 
مناسب بر واحد های تولیدی

.بسـت ویژن- احمدرضا صادقیان:.س��ال.93..

عمال.تبدیل.ش��ده.بود.ب��ه.عرصه.ای.ب��رای.تاخت.و.تاز.

انواع.و.اقس��ام.مشکالت.و.موانع.تحمیلی.به.شرکت.های.

تولید.کننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی..اگر.بخواهیم.برخی.

از.این.مشکالت.را.که.غالبا.از.بیرون.به.واحدهای.تولیدی.

تحمی��ل.می.ش��وند.را.نام.ببریم.می.توان.به.؛.نابس��امانی.

قیمت.و.عدم.نظارت.مناس��ب.بر.واحد.های.تولیدی.اشاره.

ک��رد..موارد.ذکر.ش��ده.ب��ه.فرآیندی.ختم.می.ش��وند.که.

پروفیل.غیر.استاندارد.و.فاقد.کیفیت.از.داخل.و.خارج.کشور.

روانه.بازار.شود..این.پروفیل.های.بی.کیفیت.کارکردی.جز.
آشفته.کردن.بازار.ندارند.
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تحقیق و پژوهش-مدیریت نوین فروش- ارائه خدمات:

سه ویژگی هافمن از تولید تا عرضه

 شـرکت میـراب پروفیـل تحقیقات ویـژه ای در این صنعت داشـته؛این 
تحقیقات از چه روی انجام شده است؟

همانط��ور.که.اش��اره.کردید؛.ش��رکت.می��راب.پروفیل،.تحقی��ق.و.پژوهش.های.

گس��ترده.ای.را.از.س��ال.92.با.هم��کاری.مجموعه.ای.از.معتبرترین.دانش��گاه.های.

کشور.آغاز.کرده.است..به.این.شکل.که.با.تشکیل.یک.تیم.فنی.از.فارغ.التحصیالن.

دانشگاه.تهران.و.کارشناسان.خبره.در.حوزه.های.متفاوت.صنعت.به.بررسی.و.تحقیق.

در.این.حوزه.مشغول.شدیم..این.مطالعات.به.جهت.کسب.اطالعات.الزم.و.کامل.با.

رویکردی.آماری.تمامی.بایدها.و.نبایدهای.صنعت.را.مورد.بررسی.قرار.دادیم..گفتنی.

اس��ت.این.تحقیقات.همچنان.در.حال.به.روزرس��انی.می.باش��د..الزم.به.ذکر.اس��ت.

ه��دف.از.تام��ل.و.توجه.ویژه.میراب.پروفیل.به.این.تحقیقات.؛دس��ت.یابی.به.آمار.و.

اطالعاتی.پیرامون.پروسه.تولید.یک.پنجره.از.مباحث.مرتبط.با.تولید.پروفیل.)تامین.

م��واد.اولیه-.خط.تولید_عرضه.و.حتی.تبلیغات(.به.عنوان.یک.جزء.تش��کیل.دهنده.

ره:
شـا

ا
گروه صنعتی میراب پروفیل تولید کننده انواع پروفیل های  UPVC با استانداردهای جهانی و تکنولوژی روز دنیا، از سال 138۶ در زمینی 
به مساحت 18000 متر مربع و زیر بنای ۷000 متر مربع و با چهار خط اکسترودر از تکنولوژی نوین کشور اتریش و ظرفیت تولید ساالنه 
۷200 تن، در شـهرک سـرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت خود را آغاز نموده و در سـال 1392 با اجرای طرح توسعه شرکت با افزایش 
سـه خط جدید اکسـترودر و فضایی بالغ بر 2000 متر مربع به سـالن تولید و قالب های جدید و همچنین اضافه نمودن سیستم پیشرفته و 
اتوماتیک میکس و تغذیه مواد ، ظرفیت تولید شرکت به 13000 تن در سال رسیده است. اما این حجم تولید نیازمند دراختیار داشتن سهم 
ویژه ای از بازار است، گروه صنعتی میراب پروفیل تولید کننده پروفیل های یو پی وی سی با نشان تجاری هافمن برای در اختیار گرفتن و 
تسلط کامل بر بازار مصرف خود دست به اقدام جالبی زده است. هافمن برای سهم خواهی هرچه بیشتر خود، عرضه مناسب و بی واسطه 
کاال و ارائه خدمات بهتر به مشتریان در ابتدا تحقیقات گسترده ایی را با همکاری معتبرترین دانشگاه های کشور در کلیه زمینه های صنعت 
آغاز کرده و پس از رصد کامل بازار و شناخت نیازهای مصرف کننده انبار و شعب مختلفی در اقصی نقاط کشور افتتاح کرد. در زیر گفتگوی 

نشریه پنجره ایرانیان با بابک مشیری فر مدیر بازاریابی و فروش این شرکت را می خوانید: 
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تا.رصد.بازار.مصرف،.نیازهای.مصرف.کننده،.س��الیق.جامعه.هدف،کشف.بازارهای.

هدف.و....می.باش��د..که.در.قالب.آمارها.و.اطالعات.دقیقی.تدوین.شده.اند..این.آمار.

به.جهت.رفع.موانع.و.مش��کالت.تولید.و.ارتقا.و.افزایش.خطوط.تولید.براس��اس.نیاز.

بازارمص��رف.می.باش��د..البته.آنچه.که.قبل.از.همه.این.م��وارد.اهمیت.پیدا.می.کند،.

تطبیق.این.اطالعات.با.آمار.و.ارقام.بازار.فعلی.و.بازار.هدف.می.باش��د..چراکه.حجم.

تولید.برحس��ب.بازار.در.اختیار.تنظیم.می.شود.و.این.اطالعات.نهایتا.با.آمار.مرتبط.با.

بازارهای.هدف.یک.بار.دیگر.تلفیق.ش��ده.و.نهایتا.چشم.انداز.و.دستورالعمل.شرکت.
میراب.پروفیل.را.مشخص.می.کند...

 با توجه به این تحقیقات مهمترین نیاز بازار مصرف که همان کارگاه های 
در و پنجره می باشند چیست؟ 

با.توجه.به.مش��کالت.و.مشقت.های.عدیده.ایی.که.در.طی.مسیر.تحقیقات.داشتیم.

خیل��ی.از.ای��ن.اطالعات.طبقه.بندی.ش��ده.بوده.و.جزئی.از.موارد.محرمانه.ش��رکت.

می.باش��د.اما.اگر.بخواهم.ب��ه.یک.مورد.از.نیازهای.کارگاه.های.پنجره.اش��اره.کنم؛.

س��هولت.دسترس��ی.و.تامین.مواد.اولی��ه.ارزان.تر.با.اختصاص.کمترین.س��رمایه.در.

گردش.اولین.و.مهمترین.موردی.اس��ت.که.باعث.می.شود،.تولید.برای.پنجره.سازان.
پنجره.سود.بیشتری.داشته.باشد..

 با این وجودبرای رسیدن به جامعه هدف چه تمهیداتی دارید؟
مطالعات.ما.گواه.این.بود.که.تامین.مواد.اولیه.برای.تولیدکنندگان.پنجره.به.شکل.
مناسب.و.استانداردی.که.تولید.کننده.را.با.مشکل.مواجه.نکند،.به.این.شکل.که.تولید.
کننده.برای.تامین.پروفیل.مصرفی.زمان.زیادی.صرف.نکند،.هزینه.کمتری.پرداخت.
کند،.سرمایه.در.گردش.خود.را.به.دپوی.پروفیل.اختصاص.ندهد،.هزینه.حمل.و.نقل.
و.کرایه.بار.را.پرداخت.نکند.و.مواردی.از.این.دس��ت.که.همگی.به.مش��تری.مداری.
تاکی��د.می.کند..و.این.اصل.را.از.ش��عار.به.عمل.تبدی��ل.می.نماید..کلیه.این.موارد.با.
دو.روش.در.دس��تورکار.میراب.پروفیل.قراردارد،.اول.اینکه.دیدگاه.مدیران.ارشد.این.
س��ازمان.و.سیاس��ت.گذاری.آنها.در.زمینه.های.کارآفرینی.و.منعکس.کردن.این.تفکر.
ارزش��مند.به.مجموعه.های.زیر.شاخه..که.همانا.کارگاه.های.تولید.پنجره.می.باشند.و.
دیگری.با.اس��تفاده.از.متد.و.روش.های.مدرن.بازاریابی.و.مدیریت.نوین.فروش،.به.

جهت.نهادینه.کردن.اصل.مشتری.مداری.و.نگاه.ارزشمند.به.مشتریان.می.باشد.
 در این خصوص چه فعالیتی داشته اید؟

با.توجه.به.رویکرد.و.سیاست.های.عنوان.شده.در.راس.مجموعه.تصمیم.گرفته.شد.

تا.در.اقصی.نقاط.کش��ور.انبارهایی.با.س��بد.کاملی.از.محصوالت.میراب.پروفیل.راه.

اندازی.و.تاس��یس.شود..در.اولین.گام.انبار.ش��رکت.در.استان.خراسان.رضوی،.شهر.

مقدس.مش��هد.راه.اندازی.ش��د..همزمان.با.مطالعات.و.بررس��ی.ها.اولویت..شهرهای.

ش��یراز.مرکز.استان.فارس.و.سپس.اهواز.مرکز.استان.زرخیر.خوزستان.گام.بعدی.ما.

بود..ابتدا.در.دی.ماه.سال.93.انبار.اهواز.و.سپس.در.بهمن.ماه.93.انبار.شیراز.تجهیز.
و.راه.اندازی.شد.

 کارکرد این انبارها چیست و چه انتظاری از هر یک دارید؟
.انبار.مش��هد.قابلیت.پشتیبانی.کامل.سه.اس��تان.خراسان.رضوی.شمالی.و.جنوبی.
را.داش��ته.ضمن.اینکه.تا.حدی.اس��تان.های.همجوار.را.در.ش��رق.کش��ور.س��اپورت.
می.کند..همچنین.انتظار.ما.از.انبار.ش��یراز.پش��تیبانی.از.اس��تان.های.بوشهر،.فارس،.
کهکلویه.و.بویراحمد،.می.باش��د..این.نحوه.پش��تیبانی.برای.استان.خوزستان.و.انبار.
ش��هر.اه��واز.نیز.پیش.بینی.می.ش��ود..نکت��ه.دیگر.در.این.همی��ن.خصوص.صرف.
نظر.از.ایجاد.س��ازوکاری.بعنوان.انبار.مرکزی.در.تبریز.که.کار.پش��تیبانی.کامل.کلیه.
زیرمجموعه.های.ش��رکت.را.انجام.می.دهد.انبارهای.دیگر.به.زودی.تبدیل.به.دفاتر.
یا.ش��عب.اس��تان.های.گروه.صنعتی.میراب.پروفیل.خواهند.شد،.به.این.معنی.که.در.
آینده.ی.بس��یار.نزدیک.این.مراکز.عالوه.بر.ارائه.کاال.به.مش��تریان؛.کلیه.ی.خدمات.
اعم.از.خدمات.فنی،.کاالهای.مکمل.و.مشاوره.های.ساخت.و.تولید.و.مواردی.از.این.
قس��م.را.به.عالقمندان.و.مشتریان.پروفیل.هافمن.ارائه.می.نمایند..بدیهی.است.این.
خدمات.به.مش��تریان.بصورت.پویا.همواره.در.حال.افزایش.خواهد.بود،.و.نزدیکی.و.
دسترس��ی.به.کاال.و.خدمات.تنها.جز.کوچکی.از.آن.چیزی.اس��ت.که.در.راهبرد.بلند.

مدت.خانواده.هافمن.جای.گرفته.است.
 این ایده ها چقدر به واقعیت نزدیک هستند؟

.100درص��د.ما.در.گ��روه.صنعتی.میراب.پروفیل.چیز.غی��ر.واقعی.نداریم..هدف.و.

دورنمای.مدیران.ارش��د.و.س��هامداران.این.شرکت.از.احترام.به.مشتری.و.تکریم.آن.

از.ش��عارزدگی.و.تکرار.مکررات،.عملیاتی.کردن.این.احترام.و.ارزش��گذاری.به.شان.

مشتریان.است..چراکه.روندی.برد.– برد.در.پی.خواهد.داشت..خدمات.ویژه.و.احترام.
خاص.به.مشتری.وفاداری.آنها.را.به.هافمن.بیشتر.خواهد.کرد..

اساس��ا.اقدامات.هافمن.در.اولین.گام.با.صرف.هزینه.های.قابل.توجه.در.تأس��یس.

انباره��ای.مش��هد،.ش��یراز.و.اهواز.که.کاماًل.فع��ال.و.آماده.ارائ��ه.کاال.و.خدمات.به.
مشتریان.می.باشند؛.خود.گواه.این.مدعی.است..

 و سخن آخر...
.در.پای��ان.باید.اضافه.کنم؛.طبق.محاس��بات.انجام.ش��ده.اقدام��ات.هافمن.درصد.
قاب��ل.توجهی.از.قیمت.تمام.ش��ده.ی.پنجره.را.برای.تولیدکنن��دگان.کاهش.داده.و.
حاش��یه.ی.س��ودی.مناس��ب.برای.تولیدکنندگان.پنجره.ایجاد.خواهد.کرد..همچنین.
عمومًا.تولیدکنندگان.پنجره.بویژه.کارگاه.های.کوچک.در.صورت.بروز.کسری.جزئی.
در.م��واد.اولیه.مجبور.بودند.که.هزینه.های.باالیی.برای.تأمین.کس��ری.پروفیل.خود.

بپردازند.که.خوشبختانه.این.مشکل.هم.با.تأسیس.انبار.کاماًل.حل.شده.است..
کارگاه.ها.و.تولیدکنندگان.می.توانند.ضمن.ارتباط.با.دفتر.مرکزی.هافمن.نسبت.به.
سازوکار.ایجاد.شده.اطالعات.بیشتری.کسب.نموده.و.از.مزایای.بوجود.آمده.استفاده.
نمایند..اینها.همه.بخشی.از.اهداف.و.فعالیت.های.هافمن.است.و.پنجره.سازان.منتظر.

اقدامات.دیگر.ما.باشند...
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خورش��ید.و.تاثیراتی.که.بر.زندگی.نوع.بش��ر.داش��ته،.موضوعی.است.که.از.زمان.های.
بسیار.دور.همواره.انسان.را.جذب.خود.کرده.و.به.تفکر.در.باره.آن.واداشته.است.

این.تفکر.پیرامون.خورش��ید.و.تاثیرات.آن.بر.روی.زندگی.انس��ان.سبب.شده.اقداماتی.

هرچند.ناقص.برای.بهره.مندی.از.انرژی.خورش��یدی.انجام.گیرد..بر.اس��اس.تحقیقات.

منابع.علمی،.اندیشه.استفاده.از.انرژی.خورشید.موضوعی.جدید.نیست.که.به.ذهن.انسان.

خطورکرده.باش��د.بلکه.این.اندیشه.سابقه.طوالنی.داش��ته.و.در.دوران.باستان.نیز.مورد.

توجه.بوده.اس��ت،.چنانکه.حدود22.قرن.پیش.ارش��میدس.دانشمند.یونانی.با.استفاده.از.

آیینه.های.مقعربزرگ.نور.خورش��ید.را.در.یک.نقطه.بر.روی.کشتی.های.دشمن.منعکس.
و.به.این.وسیله.آنها.را.به.آتش.کشید..

در.جهان.امروزتوجه.به.انرژی.خورش��ید،.انرژیی.که.همس��و.با.محیط.زیس��ت.است،.

روزب��روز.افزایش.می.یابد.چرا.که.انرژی.خورش��ید.انرژی.بدون.آلودگی.اس��ت.و.اثرات.

مخ��رب.مانند.س��ایر.منابع.انرژی.از.خود.باق��ی.نمی.گ��ذارد.و.از.میلیون.ها.تن.گازهای.

س��می..چون.هیدروکربورها.دیگر.خبری.نیس��ت..کارشناسان.فعال.در.زمینه.انرژی.های.

نو.معتقدند،.اس��تفاده.از.انرژی.خورش��ید.مشکل.رو.به.ازدیاد.ناشی.از.محیط.گلخانه.کره.

زمی��ن.را.به.مرور.برطرف.می.کند،.ضمن.آنک��ه.با.بازگرداندن.تعادل.به.طبیعت.و.ترمیم.
الیه.اوزون.جو.زمین،.زندگی.تمام.موجودات.در.این.کره.خاکی.تثبیت.می.گردد..

براس��اس.تحقیق��ات.صورت.گرفته.انرژی.خورش��ید.انعطاف.پذیر.اس��ت.به.این.معنا.

که.هرکجا.نیازی.به.اس��تفاده.از.انرژی.باش��د.وجود.دارد،.بدون.وابستگی.به.شبکه.های.

سراس��ری.توزیع.برق.و.س��ازه.های.پرهزینه.مربوط.به.آن...طبق.آمارهواشناس��ی.ایران.

اگر.توجهی.به.میزان.تابش.خورش��ید.در.این.کش��ور.داش��ته.باش��یم.درخواهیم.یافت،.

که.ش��هرهای.بزرگ.و.کوچک.ایران.بطور.متوس��ط.از520.تا.591روز.آفتابی.در.س��ال.
برخوردارند.که.این.امر.بیانگر.پتانسیل.بسیار.باالی.انرژی.خورشید.در.کشور.ما.است..

یکی.از.مدیران.ارش��د.صنعت.برق.در.همین.زمینه.اش��عار.م��ی.دارد:.تابش.آفتاب.در.

ایران.با.تابش.آفتاب.در.کش��ورهایی.نظیر.عربس��تان.بسیار.متفاوت.است.چرا.که.آفتاب.

عربستان.گرمایی.بیشتری.دارد.درحالی.که.تابش.آن.در.ایران.مطبوع.است..وی.تصریح.

می.دارد.که.این.تفاوت.تابش.سبب.می.شود.بتوانیم.از.انرژی.خورشید.برای.تولید.برق.با.

بهره.گیری.از.سیس��تم.های.فتوولتائیک.نهایت.بهره.را.بگیریم.چرا.که.این.سیستم.ها.در.
مقابل.گرمای.زیاد.راندمان.کمتری.دارند..

این.کارش��ناس.صنعت.برق.ایران.با.اش��اره.به.اینکه.اگر.یک.سیس��تم.فتوولتائیک.با.

ظرفیت.تولید.یک.کیلووات.داشته.باشیم.می.توانیم.16.تا.19.درصد.راندمان.از.آن.داشته.

باش��یم.می.گوید:.درحالی.که.این.درصد.در.کشورهای.اطراف.ایران.به.14.تا.15.درصد.

بیشتر.نمی.رس��د.به.عبارت.س��اده.تر.ایران.باصرفه.ترین.و.اقتصادی.ترین.کشور.منطقه.
برای.بهره.گیری.از.انرژی.خورشیدی.است..

س��رمایه.گذاری.اولیه.برای.تولید.انرژی.از.طریق.سیس��تم.های.فتوولتائیک.در.گذشته.

باال.بود.ولی.در.س��ال.های.اخیر.با.رش��د.تکنولوژی.و.ارزان.س��ازی.خوشبختانه.سرمایه.

گذاری.در.زمینه.انرژی.خورشیدی.اقتصادی.است.و.آینده.بسیار.خوبی.در.انتظار.انرژی.

خورشیدی.است..با.توجه.به.اینکه.کشور.ما.از.نظر.تابش.انرژی.خورشید.پتانسیل.خوبی.

را.داراس��ت.و.زمین.هایی.در.کش��ور.با.وس��عت.زیادی.وجود.دارد.که.ظرفیت.کشاورزی.
ندارند،.بهترین.کار.در.این.مناطق.بهره.گیری.از.انرژی.خورشیدی.است..

وضعیت.کش��ورایران.از.لحاظ.سوق.الجیشی.نیز.به.گونه.ای.است.که.می.تواند.گذرگاه.

انرژی.باش��د،.چون.تمامی..کش��ورهای.اطراف.نیازمند.انرژی.برق.هستند.و.اگر.بتوانیم.

تولید.انرژی.را.در.کشور.زیاد.کنیم،.صادرات.آن.بسیار.سودآور.است.و.انرژی.خورشیدی.

از.آن.دس��ته.انرژی.هایی.اس��ت.که.آینده.خوبی.دارد..از.انرژی.خورش��یدی.می.توان.در.

صنایع،.خانگی.و.....اس��تفاده.کرد.به.خصوص.در.روس��تاها.و.مناطق.دورافتاده.که.برق.

رس��انی.به.آنها.کار.دش��واری.می.باشد.که.با.این.سیس��تم.به.راحتی.برق.رسانی.به.آنها.
امکان.پذیر.می.شود..

یکی.از.مزایای.بهره.گیری.از.انرژی.خورش��یدی.این.اس��ت.که.ضرورتی.ندارد.که.به.

صورت.تجمعی.ایجاد.شود.بلکه.می.توان.به.صورت.پراکنده.نیروگاه.هایی.با.ظرفیت.400.

کیلووات،.500.کیلووات،.یک.مگاوات،.دو.مگاوات.ایجاد.کنیم.که.برق.تولیدی.از.آنها.به.

شبکه.ارسال.می.شود.و.از.طریق.شبکه.در.سراسر.کشور.به.دست.مصرف.کننده.می.رسد..

بنابراین.در.مناطق.حس��اس.و.استراتژیک.از.نظر.پدافند.غیرعامل.در.مواقعی.که.بحران.
اتفاق.می.افتد.تامین.برق.آنها.ضروری.است،.از.انرژی.خورشیدی.بهره.گیری.کنیم..

اخیرا.دو.برنامه.توس��ط.مجلس.ش��ورای.اس��المی..و.وزارت.نیرو.برای.س��رعت.رشد.

بهره.گیری.از.نیروگاه.های.خورش��یدی،.تدوین.شده.است..به.این.معنی.که.برای.بخش.

خصوصی.تمهیداتی.قایل.ش��ده.اس��ت.و.همکاری.الزم.با.آنها.انجام.می.ش��ود.تا.یک.

نی��روگاه.خورش��یدی.را.که.می.توانند.س��رمایه.گذاری.و.ایجاد.کنند.و.ب��رای.آنها.پروانه.

تاس��یس.صادر.می.ش��ود.که.از.طریق.این.پروانه.می.توانند.یک.س��ری.تسهیالت.را.که.

مجلس.ش��ورای.اسالمی..در.نظر.گرفته.بهره.گیری.کنند.و.زمانی.که.کار.احداث.نیروگاه.

به.پایان.رس��ید.و.به.ش��بکه.متصل.شد،.کنتوری.نصب.می.ش��ود.و.انرژی.تولید.شده.را.

اندازه.می.گیریم.و.هر.کیلووات.آن.به.مبلغ.4660.ریال.از.آنها.خریداری.می.شود.که.آنها.
به.راحتی.می.توانند.در.کوتاه.مدت.سرمایه.خود.را.به.دست.آورند..

برنامه.دیگری.که.برای.توسعه.ایجاد.نیروگاه.های.خورشیدی.پیش.بینی.شده.است.که.

مردم.راغب.به.بهره.گیری.از.انرژی.خورشیدی.شوند.به.این.صورت.است.که.هر.متقاضی.

ک��ه.برای.این.کار.ثبت.نام.کند.مع��ادل.50.درصد.یعنی.4/5.میلیون.تومان.به.ازای.هر.

کیلووات،.وام.بالعوض.پرداخت.خواهد.شد.و.مابقی.را.باید.متقاضی.سرمایه.گذاری.کند..

یکی.دیگر.از.مزایای.نیروگاه.های.خورشیدی،.نحوه.نگهداری.آنهاست.که.بسیار.ساده.و.
با.کمک.یک.کنترلر.امکان.پذیر.است.

اله
مق

برق خورشیدی؛ فرصت های از دست نرفته
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تشویق  بهره وری انرژی
در ساختمان

تدوین.جوایز.ملی.به.شکل.ساختارمند.و.متناسب.می.تواند.عالوه.بر.کارکرد.تشویقی،.

به.عنوان.الگوهای.مناسبی.در.زمینه.بهره.وری.انرژی.در.بخشهای.مختلف.باشد..امروزه.

انرژی.به.عنوان.یکی.از.اصلی.ترین.عوامل.برای.شکل.گیری.و.پیشرفت.جوامع.صنعتی.

ش��ناخته.شده.اس��ت،.به.طوری.که.میزان.دسترسی.کش��ورها.به.منابع.گوناگون.انرژی.

نش��انگر.پیشرفت.و.قدرت.سیاس��ی.و.اقتصادی.آنان.است..قیمت.باالی.انرژی.و.هزینه.

های.بس��یار.زیاد.بخش.س��رمایه.ای.آن.از.یک.طرف.و.رش��د.بی.پروای.صنعتی.شدن.

جوامع.و.نیاز.روز.افزون.آنها.به.انرژی.از.طرف.دیگر،.کش��ورها.را.بر.آن.داشته.است.که.

ب��رای.جلوگیری.از.مصرف.بی.رویه.و.غیر.بهینه.انرژی.و.همچنین.کاهش.هزینه.های.

تولید.و.افزایش.رفاه.عمومی،.سیاستهایی.را.تحت.عنوان.»بهره.وری.انرژی«.به.مرحله.

اجرا.درآورند..از.یک.منظر.این.سیاس��تها.را.می.توان.به.سه.دسته.کلی،.سیاستهای.آگاه.

س��ازی،.تش��ویقی.و.تنبیهی.تقس��یم.بندی.کرد..از.طریق.اعمال.چنین.سیاستهایی.می.

توان.الگوی.مصرف.انرژی.را.تا.اندازه.ای.به.سطح.استانداردهای.تعیین.شده.نزدیک.و.

از.هدررفت.منابع.ملی.جلوگیری.کرد...در.طول.یک.دهه.گذش��ته،.مهمترین.اقدامهایی.

که.در.سطح.ملی.در.بخشهای.مختلف.اقتصادی.کشور،.با.هدف.دستیابی.به.بهره.وری.

ان��رژی،.مورد.توجه.قرار.گرفته،.اجرای.طرحه��ای.صرفه.جویی.و.انجام.ممیزی.انرژی،.

تدوین.استانداردها.و.معیارهای.مصرف.انرژی.و.اجرای.سیاستهای.حمایتی.نظیر.اعطای.

یارانه.س��ود.تسهیالت.بانکی.اس��ت..اگر.اجرای.طرحهای.صرفه.جویی.و.انجام.ممیزی.

انرژی.را.نمونه.ای.از.سیاس��تهای.آگاه.س��ازی.همس��و.با.مصرف.بهینه.انرژی.و.تدوین.

اس��تانداردها.و.معیارهای.مصرف.انرژی.را.نیز.در.دس��ته.سیاس��تهای.تنبیهی.بدانیم،.در.

نتیجه.اعطای.یارانه.س��ود.تس��هیالت،.نمونه.ای.از.سیاستهای.تشویقی.دولت.است.که.

بویژه.به.صورت.هدفمندی.از.س��وی.س��ازمانهای.مس��ئول.دنبال.ش��ده.است..یکی.از.

سیاس��تهای.تش��ویقی.مهم.دیگر.که.در.بسیاری.از.کش��ورهای.جهان.برای.بهره.وری.

انرژی.مورد.توجه.بوده.و.در.کش��ور.ما.نیز.در.برخی.حوزه.ها.به.شکل.جدی.تری.به.آن.

توجه.ش��ده.است،.اعمال.سیاستهای.تش��ویقی.در.چارچوب.»جوایز.ملی.در.زمینه.بهره.

وری.انرژی«.اس��ت..باید.به.این.نکته.مهم.نیز.توجه.کرد.که.جوایز.ملی،.اگر.به.ش��کل.

س��اختارمند.و.متناسبی.تدوین.ش��وند،.عالوه.بر.کارکرد.تش��ویقی،.به.عنوان.الگوهای.

مناسبی.در.زمینه.بهره.وری.انرژی.در.بخشهای.مختلف.نیز.مورد.توجه.خواهند.بود..این.

بدان.معناس��ت.که.جوایز.با.طراحی.مطلوب،.می.توانند.به.عنوان.بخش��ی.از.سیاستهای.
آگاه.سازی.و.یا.حداقل.به.عنوان.تأییدکننده.سیاستهای.مذکور.تلقی.شوند...

جوایز انجمن ملی ارتقا مسکن
این.جوایز.شامل.مجموعه.ای.از.جوایز.مختلف.در.بخش.ساختمان.است.که.به.صورت.
جزئی.برای.ابعاد.مختلف.اثرگذار.بر.بهینه.سازی.انرژی.در.بخش.ساختمان.جایزه.تعریف.

کرده.اس��ت..با.توجه.به.وضع.انرژی.بری.ساختمانهای.ما.و.نبود.توجه.به.اصول.ابتدایی.

بهینه.س��ازی.انرژی.در.آنها،.چنین.رویکرد.جزئی.و.موش��کافانه.ای.برای.تعریف.جایزه.
بهره..وری.انرژی.برای.بخش.ساختمان.کشور.ما.چندان.مناسب.به.نظر.نمی.رسد.

.اجزای جوایز انجمن ملی ارتقای مسکن
NESEA جوایز ساختمان

در.ای��ن.جایزه.رویکرد.اصلی.در.تعریف.جایزه،.ن��وع.موضوع.و.فعالیت.مرتبط.با.بهره.

وری.انرژی.در.یک.واحد.س��اختمانی،.با.توجه.به.وضع.آن.واحد.اس��ت.)به.عبارت.دیگر.

آیا.واحد.س��اختمانی.در.مرحله.طراحی.و.ساخت.است.و.باید.بهینه.سازی.انرژی.در.این.

مرحله.مورد.توجه.باشد.و.یا.ساختمان.در.حال.بهره.برداری.است.و.توجه.به.اصول.بهره.

وری.انرژی.در.راهبری.س��اختمان،.مبنای.تعریف.جایزه.است(.و.بر.این.اساس.دو.دسته.

اصلی.از.فعالیتها.ش��امل.بهره.وری.انرژی.در.س��اخت.یک.ساختمان.جدید.و.بهره.وری.

انرژی.در.نوس��ازی.یک.س��اختمان.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..البته.در.هر.یک.از.این.

دو.دس��ته.اصلی.نیز.بر.اساس.نوع.کاربری.س��اختمان،.تقسیم.بندیهای.بیشتری.منظور.
شده.است.

جایزه ساختمان بدون انرژی    
این.جایزه.به.برترین.طراحی.س��اختمانی.که.به.هر.میزانی.که.انرژی.مصرف.می..کند.
به.همان.مقدار.انرژی.تولید.می..کند،.اهدا.می.شود..بنابراین.در.این.جایزه.نیز.رویکرد.بر.

اساس.توجه.به.بهره.وری.انرژی.در.زمان.طراحی.یک.واحد.مسکونی.است.
جوایز گرین اسمارت

این.جایزه.رویکردی.دقیق.و.جزئی.در.تعریف.جایزه.برای.بخش.س��اختمان.دارد.و.بر.

اس��اس.موضوعها.و.فعالیتهای.قابل.انجام.در.زمینه.بهره.وری.انرژی.در.این.بخش.به.
تعریف.جوایز.پرداخته.است.

 جایزه بهره وری انرژی هنگ کنگ
در.این.جایزه.رویکرد.اصلی،.تعریف.جوایز.ساختمان.بر.اساس.کاربری.آنهاست..البته.
در.هر.یک.از.این.بخشها،.طرحهای.بهینه.سازی.انرژی.در.ساخت.و.راهبری.واحدهای.

ساختمانی.می.توانند.برای.دریافت.جایزه.کاندید.شوند.
.جایزه مسکن ارزش انرژی

این.جایزه.بر.اساس.نوع.کاربری.و.شرایط.اقلیمی.تعریف.شده.است.
.نکته.مهم.در.تدوین.ساختار.جایزه.بهره.وری.انرژی.ساختمان.در.کشورمان.این.است.
که.حمایت.دس��تگاههای.اجرایی.شامل.ش��رکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت،.معاونت.
علمی.ریاس��ت.جمهوری،.اداره.استاندارد،.وزارت.مسکن.و.شهرسازی.با.تشکیل.کمیته.
ارزیابی.و.فنی.عامل.انگیزشی.مهمی.را.برای.سازندگان.و.تولیدکنندگان.فراهم.سازد..

احمد فضلی- کارشناس ارشد انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت
وما

ملز
ش 

بخ



















ش��رکت کار تجارت فربد جهت تکمیل کادر پرس��نلی 
دفتر مرکزی واقع در تهران به افراد واجد ش��رایط ذیل 

نیاز مند است.
1- 3 نفر کارشـناس فروش منطقه مسـلط به کامپیوتر و آشـنا به 

اصول فروش  و صنعت در و پنجره و پروفیل  یو پی وی سی
2- 3 نفر کارشناس فنی جهت آموزش و بازدید های دوره ای آشنا 

به اصول ساخت پنجره یو پی وی سی  و ماشین آالت تولید
3- 2 نفر خانم هماهنگ کننده فروش

)CRM( 4- 3 نفر خانم جهت بخش مدیریت ارتباط با مشتری
5- 2 نفر جهت واحد پشتیبانی منابع انسان

آگهی استخدام
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

فروش ویژه ماشین آالت upvc و پروفیل 
دکتروین با شرایط ویژه

پف�روش ماش�ین االت upvc در ح�د نو باقیمت مناس�ب 
-فروش پروفیل دکتر وین با ش�رایط عالی )به متراژ س�اش 
پنجره ، زهوار دوج�داره رایگان-به متراژ 50درصد پروفیل 

مولیون خرید شده ، زهوار رایگان داده میشود

-به متراژ پروفیل درب 50درصدپنل رایگان داده میشود(
ارسال رایگان - بدون ارزش افزوده 

نمایندگی سالمی:  
08133115438 - 09352502197-09181190466 

آگهی استخدام )پورسانت بسیار باال(

گروه مهندسی جهانبخش برای تکمیل کادر فروش خود

به تعدادی بازاریاب و کارشناس فروش نیازمند است

02166000857-09122368475

استخدام فروش ویژه ماشین آالت

فروش ویژه ماشین آالت 12درصد تخفیف ویژه
ست 5 تیکه و 6 تیکه ساخت کشور ترکیه با طراحی و قدرت 

بسیار باال
upvc جهت تولید درب و پنجره آلومینیوم و

02166000857-09122368475

نیاز به خرید ماشین آالت 
نیاز فوری به خرید ست کامل خط دوجداره و کوره سکوریت و 

نیز پنجره های یو پی وی سی

تلفن تماس: 09119574641
عظیمی: 09306914641

فروش فوری خط تولید پروفیل

خط تولید کامل پروفیل ، آلومینیوم 4 اینچ و 5 اینچ ایرانی 
تضمینی .جهت تولید درب و پنجره و انواع ناودانی و دماغه 

و کرکره و..
جهت اطالع بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 09127127912

 upvc فروش ویژه ماشین آالت

یک ست 7 تکه دستگاه کابان در حد نو به فروش می رسد 

تلفن: 09128001368

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس رضا عابدینی

درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ طلب صبر و سالمتی 

برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم

شرکت آکام ابزار پارسیان

استخدام کارشناس فروش 
 Gu یراق آالت  رسمی  نماینده  آریا،  صنعت  پرسان  شرکت 
آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از کارشناسان 

فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88679304-5
فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

گروه صنعتی دیاکو کیش به منظور تکمیل کادر فروش خود 
با ش�رایط ذیل نیرو می پذیرد : - متاهل – دارای حداقل 5 
سال س�ابقه فروش ترجیحا در صنعت ساختمان و مدرک 
تحصیلی لیس�انس – عالقه مندان م�ی توانند رزومه خود 
ایمی�ل   trade@diacogroup.com ب�ه آدرس  را 

نمایید.
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

آگهی فروش

  UPVC فروش یراق آالت و قطعات یدکی ماشین آالت

تلفن: 22010115 - 22010080 - 021

آگهی استخدام
 UPVC شرکت نگین البرز تولید کننده درب و پنجره
جه�ت تکمی�ل کادر فروش خ�ود دعوت ب�ه همکاری 

می نماید.
نماینده فروش )در مناطق مختلف تهران و شهرستان ها( 

بازاریاب )تهران(
شرایط: مجرب با روابط عمومی باال

neginalborzupvc@gmail.com :ارسال روزمه

تلفن: 22063483 - 22063559 - 021
فکس: 89782761 - 021

آگهی استخدام 

ش�رکت عبیدی جهت تکمیل کادر فروش در زمینه در و 

پنجره UPVC، نما و کرکره برقی استخدام می نماید.

تلفن:  09123718161 - 55273359

Email: siamak@abidi@yahoo.com

آگهی استخدام 

یک ش�رکت معتبر تولید کننده پروفیل UPVC، دو نفر 

 UPVC آقا آشنا و مجرب در زمینه بازاریابی پروفیل های

جهت بازاریابی تهران و استان ها استخدام می نماید. 

تلفن:  22263637   -   22901183-4  ) 021(

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای عابدینی
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

 UPVC جذب بازاریاب حرفه ای درزمینه دروپنجره

تلفن:  021-22010080

شرکت درنا ماشین ایرانیان جهت تکمیل کادرفنی خود به 
نیروی تکنسین فنی ماهر درزمینه UPVC  نیازمند است.

تلفن:  22010115  - 021  

آگهی استخدام

به تع�دادی بازاری�اب جهت تبلی�غ و ف�روش پروفیل 
دوجداره UPVC ترک و ایرانی و یراق آالت و گالوانیزه 

با پورسانت عالی در استانها مختلف نیازمندیم.
تلفن: 081-33115438
همراه: 09352502197  -  09181190466
Email: parvizasgare7@gmail.com

فروش ماشین آالت

دس�تگاه دس�ت دوم باران ، کپی و مولیون زن الوماتک 

اکوالین با قیمت مناسب موجود می باشد.

تلفن: 88679304

دعوت به همکاری
کارخانه تولید در و پنج�ره آلومینیوم جهت تکمیل کادر 

خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند:
1- استاد کار ماهر 3 نفر
2- استاد برش کار 2 نفر

3- کارگر ساده 5 نفر
تلفن:  88368398 - 88088304


































