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سرمقاله

آینده نما و پنجره

سال 95، سال مرگ ساختمان های ناایمن 
بود که مصداق بارز این واقعه تلخ را بی تردید 
می توان از مرگ ساختمان پالسکو به عنوان 
نمادی از تاریخ صنعت ســاختمان در عصر 
معاصر یاد کرد. پالسکو فروریخت، تعدادی 
از آتش نشانان فداکار ایران در آتش سوختند 
و حاال فرصت فراهم است تا اندیشه کنیم چه 
تدبیری شایسته باشــد به این امید که دیگر 
ایران و ایرانی به واسطه سقوط ساختمان های 
ناایمن عزادار نشــوند. سخن بر سر چرایی و 
چگونگی ریزش ســاختمان پالسکو و آتش 
افتادن در ســاختمان ها نیست، بلکه هدف 
از این نوشــتار اندیشــیدن درباره بایدها و 
نبایدهاست تا ساختمان هایی ایمن تر داشته 
باشیم و مردمان این سرزمین کهن در آرامش 
ناشی از فعالیت یا زندگی در ساختمان های 

استاندارد، زیست کنند. 
آینــده نماهای ســاختمان و پنجره ها را 
خودمــان می ســازیم و اگر خطــا و غفلتی 
رخ دهد و یــا بر انحراف ها و ســودجویی ها 
چشم بپوشیم، باید بپذیریم که این ساختن 
برای ســوخت حال و آینده ماست. به همین 
ســبب ماهنامه دنیای نما و پنجره به عنوان 
رســانه تخصصی صنعت در، پنجره، شیشه 
و نمای ساختمان، به احترام نظر و پیشنهاد 
خبرگان و کارآفرینــان این صنعت رقابتی ، 
تالش دارد به آسیب شناسی و کالبدشکافی 
چالش هــا و تهدیدها و همچنیــن معرفی 
فرصت هــا و مزیت های پیــش روی آینده 
نمــا و پنجره بپــردازد؛ چرا که دســتکم به 
نظر می رســد در دولت و مجلــس به ویژه 
نهادهای تصمیــم گیرنده و تصمیم ســاز 
همچون شــوراهای اســالمی کالنشهرها، 
ســازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، 
وزارت راه و شهرسازی اراده ای برای تدوین و 
تصویب قوانین و مقررات ناظر بر نما و پنجره 
ایجاد شده اســت. به همین سبب، آگاهی از 
آخرین رویدادها و تصمیم گیری های مرتبط 
با نماهای ساختمانی و پنجره ها از اهمیت فوق 
العاده ای برای بازیگران این صنعت در مقام 

عمل و رقابت برخوردار خواهد بود. 
افزون بــر اینکــه در دوران پســابرجام 
و گســترش تدریجی مناســبات و روابط، 

همکاری بین نهادها و شــرکت های داخلی 
و خارجی فعال در حوزه نما و پنجره، ســطح 
آگاهی، دانش فنی و البته مطالبات ذی نفعان 
و بازیگران صنعت ساختمان در حال افزایش 
اســت به این امید و آرزو که ساختمان های 
آینده این سرزمین، ساختمان هایی ایمن و 

دوستدار محیط زیست باشند. 
صادق باشــیم که دنیای نمــا و پنجره در 
حال تغییر و پوســت اندازی اســت و دیگر 
مصرف کنندگان و مشــتریان ساختمان ها 
به راحتی بــا خطاها و انحراف هــای پیدا و 
پنهان کنار نمی آینــد و اگر در عمل دولت و 
دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی، سخت 
گیرانه تــر در خصوص اســتفاده از مصالح و 
تکنولوژی به کار رفتــه در نماها و پنجره ها 
اقدام کنند، چه بســا که بســیاری از کاالها 
و شــرکت های تولیدکننده و عرضه کننده 
مصالــح و خدمات ســاختمانی جایی برای 
کم فروشی و کیفیت ســوزی پیدا نخواهند 
کــرد و آینده آنها حرکت به ســمت درهای 

خروج از میدان رقابت خواهد بود.
جهان آینده نماها و پنجره ها، را باید به مثابه 
ماراتن نفس گیر برای ارتقای سطح کیفیت 
خدمات و کاالها دانست و به همین سبب است 
که بسیاری از شرکت های نام آشنا و صاحب 
برند دنیــای نما و پنجره ســاختمان، برای 
حضور قوی تر و جدی تر در کورس رقابت بر 
روی تولید و عرضه مصالح، کاالها و خدمات 
ساختمانی متناســب با آخرین فناوری روز 
دنیا ســرمایه گذاری می کنند و نشــان به 
همان نشــان که در آینده نه چندان دور، در 
سبد محصوالت و خدمات همین شرکت ها، 
می توان طیفــی از کاالها و خدمات متمایز و 

متفاوت با گذشته را مشاهده کرد. 
دنیــای آینده نما و پنجره ســاختمان در 
ایران نمی تواند از مسابقه تنگاتنگ و پیچیده 
جهانی عقب بماند و خود را منزوی تصور کند، 
چرا که سرعت تغییر سلیقه های مشتریان از 
یک طرف و دگرگونــی در قوانین و مقررات 
ناظر بــر کیفیت تولید و اســتفاده از مصالح 
به کار رفتــه در نماهای بیرونــی و داخلی 
ســاختمان و البته پنجره ها به طرز شگفت 
انگیــزی افزایش یافته که گاه مســئوالن و 
تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان از به روز 
رسانی استانداردها عقب می مانند و این غفلت 

باعث بدعت های خطرناک در اجرای نماهای 
تهدیدکننده امنیت شهروندان شده و حتی 
شاهد رونمایی از نســلی از بی کیفیت ترین 
نماها و پنجره ها با انگیزه ســود آنی هستیم 
کــه نتیجه آن اتــالف ســرمایه های ملی و 
شــکل گیری کانون های بحران و تهدید در 

ساختمان های کشور است.
ماهنامــه تخصصی دنیای نمــا و پنجره و 
همچنین پایگاه اطالع رسانی دنیای پنجره 
دو رســانه ای هســتند که یکــی در فضای 
رســانه ای مکتوب و دیگری به عنوان مرجع 
آنالین اطالع رســانی تخصصی صنعت نما 
و پنجره، بســتری مناســب برای نقد و نظر، 
انتقاد و پیشــنهاد، روایت آخرین رویدادها 
و رصــد تازه ترین قوانیــن و مقررات خواهد 
بود . ما رسالت حرفه ای خود را ارائه خدمات 
رســانه ای با تیم حرفه ای به همه خبرگان، 
نخبگان، کارآفرینان، کارشناسان و مدیران 
بنگاه ها و شرکت های دارای ایده و خالقیت 
نمــا و پنجره ایران می دانیــم و تاکید داریم 
که آینــده دنیای نمــا و پنجره در دســت 
برترین ها و باکیفیت ترین  شرکت ها و برندها 

و خالقانه ترین ایده ها خواهد بود.
سخن آخر این که استقبال فعاالن صنعت 
نما و پنجره در هشــتمین نمایشــگاه بین 
المللی در و پنجره و صنایع وابســته ایران از 
انتشار نخستین ماهنامه دنیای نما و پنجره را 
سرمایه ای می دانیم که نقطه عطفی شد برای 
انتشار نشریه ای تخصصی تر و حرفه ای تر؛ 
با سپاس از نقدها و نظرهای مطرح شده باور 
داریم که این راه دشوار به آسانی طی نخواهد 
شد، مگر به این شرط که مبنای عمل را رقابت 
حرفه ای و شفاف بدانیم. ماهنامه دنیای نما 
و پنجره، رســانه ای خواهد بود برای نماها و 

پنجره های ماندگار و استاندارد. 

یا حق

رضا كربالیی 
مــدیر مــسئــول 
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دیدگاه مسئول

تهيه دستور کنترل مصرف انرژی ساختمان ها 

در حال حاضر، دولت در شــرایطی قرار 
ندارد تا قیمت های سوخت را واقعی کند. 
هم اکنــون، وزارت راه و شهرســازی در 
حال تهیه دســتورالعملی برای کنترل و 
کاهش مصــرف انرژی در ســاختمان ها 
به نام برچســب انرژی اســت و کنترل و 
کاهش مصرف انرژی در ســاختمان های 
دولتی، اولویــت اول اجرایی دولت در این 

دستورالعمل خواهد بود. 
واقعیت این است که تا زمانی که قیمت 
سوخت خیلی پایین تر از قیمت واقعی آن 
در جهان اســت جامعه هیــچ دلیلی برای 
تغییر رویه از خود نشــان نمی دهد، لیکن 
با واقعی شــدن قیمــت حامل های انرژی 
شهروند ما پیش خودش حساب می کند که 
باید برای تجهیز ساختمان خود به وسایل 
کم مصرف که باعث جلوگیــری از اتالف 
انرژی و متحمل شــدن هزینه شود اقدام 
نماید. به عبارت)دیگر( در شرایط کنونی 
مصرف کننده با محاسبه ای ساده به این باور 
می رســد که با تجهیز ساختمان به وسایل 
کم مصرف، قیمت سوخت تغییر چندانی 
نخواهد داشــت بنابرایــن صرفه جویی و 
جلوگیــری از اتالف انــرژی اولویتش در 
زندگی نخواهد بود. تمــام صاحب نظران 
در مقیاس ایران و جهان پیشنهادشان این 
اســت که راه اصلی پرداخت قیمت واقعی 
ســوخت اســت. حال اگر قیمت سوخت 
واقعی شده و به آن مالیات نیز اضافه شود؛ 
آنگاه مشــاهده می کنید کــه تما می افراد 
ساکن در شهر ساختمان هایشان را مجهز 
به ابزار و لواز مــی  می کنند که پایین ترین 
میزان اتــالف و پرت انــرژی در آن وجود 
داشته باشــد. مثال در موضوع حمل و نقل 
اگر پیاده روی، استفاده از دوچرخه و حمل 
و نقــل عمو می  براســتفاده و رفت و آمد با 
خودروهای تک سرنشین و شخصی مزیت 
نسبی داشته باشد حتما از سوی مردم مورد 
اســتقبال قرار خواهد گرفت زیرا مردم ما 
باهوش هستند و نیازی به تشویق و تبلیغ 

نیســت چون به راحتی مســیر صحیح را 
تشخیص می دهند.

خوشبختانه ما زیر ساخت قانونی کافی 
بــرای پرداختن، تصمیم گیــری و اعمال 
راهکار برای موضوع کنترل مصرف انرژی 
در ســاختمان ها را داریم و با کمبود قانون 
مواجه نیســتیم. مــاده 18 قانون اصالح 
الگوی مصرف انــرژی می گوید: در اجراي 
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، 
وزارت مســکن و شهرسازي موظف است 
آیین نامـه هاي صرفه جویي مصرف انرژي 
در ســاختمان ها را با جهت گیري به سوي 
ســاختمان ســبز و همچنین شهرسازي 
را منطبق بــر الگوي مذکور بــا همکاري 
وزارتخانه هاي نفت، نیرو، کشور و معاونت 
برنامه ریــزي و نظارت راهبــردي رئیس 
جمهور ظرف یک ســال بعــد از تصویب 
این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

برساند.
آیین نامه هاي اجرائي شامل معیارها و 
مشــخصات فني مصرف انرژي ساختمان 
سبز حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب 
این قانــون به گونه اي کــه تمامي ضوابط 
خــاص در طراحــي و ســاخت از دیدگاه 
مدیریت انرژي و محیط زیســت از جمله 
کاهش آلودگــي و نیاز بــه کمترین حد 
انرژي هــاي تجدیدناپذیــر در آنها لحاظ 
شده باشد، در کارگروه موضوع ماده)11( 
این قانــون تهیه و به  تصویب هیأت وزیران 
مي رســد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی 
باید آیین نامه ای برای کاهش مصرف انرژی 
در ساختمان  ها نوشته و تدوین کند. اکنون 
ما در این آیین نامه به دنبال آن هســتیم تا 
میزان مصرف انرژی تمام ساختمان های 
کشور برای ساکنین آن ها شفاف و مشخص 
شود. در این صورت مردم آگاه می شوند که 
برای ساختمان های خود تا چه میزان باید 
هزینه انرژی پرداخت کنند. قاعدتاً اگر این 
کار برای ســاختمان ها انجام گیرد به طور 
حتم ســاختمان هایی که در آن ها مصرف 

انرژی پایین تر بوده مزیت نسبی بیشتری 
دارند تا نســبت به ســاختمان هایی که از 
مصرف انرژی باالتری برخوردار شــده اند 
چراکه باید هزینه بیشــتری برای انرژی 
آن پرداخته شــود. در واقع ساختمانی که 
مصرف انرژی آن خیلی زیاد اســت مردم 
کمتر آن ها را  می خرند و خود این امر سبب 
تشویق بازار شده تا ساختمان هایی ساخته 

شود با کمترین مصرف انرژی و اتالف آن.
در این آییــن نامه ما ســاختمان ها را 
بــه دو بخــش ســاختمان های دولتی و 
ســاختمان های بخش خصوصی تقسیم 
کردیــم. در ابتدا تاکید داریم که اگر دولت 
 می خواهد این کار را انجام دهد اول باید از 
ساختمان های دولتی و خودش شروع کند 
و نباید برای تجهیز ســاختمان ها بر روی 
مردم فشار آورد. در این آیین نامه دولت باید 
برای ساختمان های دولتی برنامه ای ارائه 
دهد تا مشخص شود ظرف دوسال چگونه 
 می خواهد کاهش مصرف انرژی را درآن ها 
اعمال کند. مثال موتورخانه را  می خواهیم 
اصالح کنیم یا جداره ساختمان و شیشه ها 
را که همیشــه بیشــترین اتالف و مصرف 
انرژی در آن صورت  می گیرد، یا ســقف ها 
را عایق کنیم. بنابراین دولت ظرف دوسال 
بایــد طرحش را برای همه ســاختمان ها 
تهیه کرده و ظرف پنج سال آن را عملیاتی 
کند. اگر ظرف پنج سال در هر بخشی این 
کار انجام نگرفت الزم است هزینه پرداخت 
ماخذ انرژی آن دو برابر حســاب شــده و 
جریمه سختی را پرداخت کند هر سازمان 
دولتی که نتوانســت ظرف دو تا پنج سال 
به این شــرایط پابرجا بمانــد باید جریمه 
بپردازد و شــروع و اجراء این آیین نامه از 

خود ساختمان های دولتی است.

دكتر حامد مظاهریان
معاون مسكن و ساختمان وزیر راه

پنجره اي جدید گشوده ایم
نبض صنعت در، پنجره، شیشه و نماي ساختمان 

در دنیاي پنجره متفاوت مي زند
w w w . d o n y a y e p a n j e r e h . c o m
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مقررات ملی  ساختمان کامل اجرا نمی شود

 تهیه نقشــه کار اجرایی و نظام کنترلی 
ساختمان، اولویت درجه یک کشور بوده، 
ولی گره کور همان اجرا نشــدن قوانین و 
مقررات ملی ســاختمان بــه طور جامع و 
کامل اســت.  البته مقرارت ملی و کنترل 
ســاختمان به تکامل خوبی رسیده، زیرا 
مسائل کلیدی همچون ایمنی، بهداشت، 
آسایش، رفاه اقتصادی و دوام ساختمان ها، 
رعایت ضوابــط محیط  زیســتی، انرژی 
و صرفه جویی هــای مرتبــط بــا صنعت 
ســاختمان در مباحــث 22 گانه آن آمده 

است.
در تدوین مقررات تــالش کردیم تا در 
قانــون مقررات ملی و کنترل ســاختمان 
مباحث علمی  و فنی بــه روز را مورد توجه 
قرار دهیــم و حرف های ایــده آل و دور از 
دســترس نزنیم. بنابراین، این قانون، هم 
ظرفیت دانش فنی مهندسان و هم ظرفیت 
صنایعی که سیستم ها را تولید می کنند و 
هم نوآوری ها و الگوهایی که کشــورهای 
توسعه یافته طی و تجربه کرده اند را مورد 
توجه قرار داده است و در این قالب ما اعتقاد 
داریم ســند و راهنمای اقــدام فنی کامال 

موجود است.
مشکلی که وجود دارد به اجرای قوانین 
مربوط است که ساز و کارهای پیچیده ای 
دارد و مســیر درســتی را تا به امروز طی 
نکرده است. شــاهد هستیم که از مباحث 
22 گانه مقرارت ملی و کنترل ساختمان، 
تنها بخشی از آنها در کشور اجرا می شوند.  
از نظر ضوابط و مقررات فنی، نسخه مناسب 
را در اختیار داریم و تقریبا از دهه 80 به این 
بلوغ رسیده ایم. متاسفانه مشکل اصلی در 
سامانه نظارت و کنترل و پذیرش مسئولیت  
است، اینجاســت که نیاز به طراحی جدی 
سیستم کنترل ســاختمان توسط وزارت 
راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، 
شهرداری ها و سازمان های ذیربط همچون 
ســازمان نظام  مهندسی ساختمان وجود 

دارد. 

باید چرخــه اجرایی نظــارت و اجرا را 
ســاماندهی کنیم. در حال حاضر، چرخه  
اجرایی ناکارآمدی داریم. شــاهد هستیم 
عالوه بر آنکه مقررات ملی ســاختمان در 
برخی موارد اجرا نمی شود، متاسفانه هیچ 
ارگان و سازمانی نیز مسئولیت آن را برعهده 
نمی گیرد و مورد مواخذه قرار نمی گیرند. 
به نوعی شــاهد هســتیم که حق مردم و 
حق الناس پایمال می شود و خطرات بزرگ 
شــهری رخ می دهد و در این بین، تعیین 
مقصر و مسئولیت مهندسی بسیار دشوار 

و سخت است.
باید ســامانه ای طراحی و تفاهمی  بین 
وزارت راه و شهرســازی و شهرداری های 
بزرگ همچون شهرداری تهران با همکاری 
وزارت کشور به وجود آید، به عبارتی، تهیه 
نقشــه کار اجرایی و نظام کنترلی اولویت 

درجه یک کشور قرار گیرد.
با توجــه به اینکــه عــزم وزارت راه و 
شهرســازی برای ســاماندهی نقشه کار 
اجرایی و نظام کنترلی و تهیه نقشــه راه 
جدی اســت و به همین منظور نســبت 
به تدویــن آیین نامه کنترل ســاختمان 
اقدام شــده اســت که مراحل بررسی و 
تصویب را طی  می کند تــا دولت یازدهم 
این مورد را اولویت اقدامات تصویبی خود 
قرار دهد. براســاس آمارها، 80 درصد از 
سرمایه های  ملی را ساختمان های کشور 
تشــکیل می دهند که زندگی ایرانیان در 
آنها می گذرد. به همیــن دلیل نیز حفظ 
و صیانت از ســرمایه های ملــی با ایجاد 
امنیت در ساختمان ها و شهرها با اجرای 
کامل مقررات ملی و کنترل ساختمان از 
جمله اقداماتی است که باید در دستور کار 
جدی قرار گیرد. ساختمان ها باید نسخه 
دقیق و محکمی  داشــته باشــند و نظام 
کنتــرل کیفیت و احــراز صالحیت های 
بهره برداری نیز قوی شــود تــا ما بتوانیم 
مانند سایر کشــورهایی که در این زمینه 
سال هاســت کار کرده اند، آسوده خاطر 

باشــیم که مملکت دارد به سمت اصالح 
می رود. در حــال حاضر جامعــه فنی و 
دانشگاهی کشور آمادگی دارد هر نسخه 
فنی و علمی  نیــز الزم باشــد در اختیار 
وزارت راه و شهرســازی و دولت قرار دهد 
و نسخه های ما نســخه های قابل دفاعی 
هستند و با کشورهای پیشرفته در زمینه 
قوانین فنی فاصله ای نداریم منتها بحث 
اجرایی و هماهنگی بیــن نظارت و اجرا 
اســت که محل بحث است و باید اقدامات 

جدی در رابطه با آن ها صورت گیرد.
از نظر نظام اجرایی مشکالتی را داریم. در 
حال حاضر، برخی از ساختمان های جدید، 
با کنترل و نظام نظارتی مناســب، ساخته 
نمی شــوند و این موضوع باعث می شود به 
آســیب پذیری در حوزه ساختمان افزوده 
 شود. ســاختمان های بلند در معابر تنگ 
و تجمع جمعیتی فشــرده و شهرســازی 
بی برنامه و براساس منافع خاص خطرات 
زیادی را برای شــهرها و کالنشهرها ایجاد 
کرده است، امیدوارم در دوران دولت تدبیر 
و امید اراده جدی معطوف به احیای حقوق 
مردم بصورت طوالنی مدت شکل گرفته و 

این گره کور باز شود.
در مجموع کل مقررات ملی ساختمان با 
رعایِت شدت و ضعف، اجرای کامل مباحث 
در ساختمان های شــهری مورد عنایت و 
دقت الزم قرار نمی گیرند و بستگی به عالقه 
و توجــه کارفرماها و برخی از ســازندگان 
آگاه و صاحب فکر دارد که برخی خودشان 
می رونــد و مطالب را مورد اســتفاده قرار 
می دهند، ولی از سوی برخی به طور کامل 

لزوما رعایت نمی شود.

دكتر محمدتقی احمدی
رئیس شورای  تدوین مقررات  ملی ساختمان

دیده بان خبرهاو نظرهاي اقتصادي ایران و جهان
بانك+بیمه+بورس+طال+ارز+ صنعت+ تولید+ تجارت
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استارت صرفه جویی انرژی از ساختمان های عمومي 

ساختمان های ایران پایدار نیستند چرا 
که در حال حاضر، ساختمان های کنونی 
ما چهار برابر دنیــا در حال مصرف انرژی 
هســتند و موضوع زباله های ساختمانی 
از اصلی تریــن و جدی تریــن معضالت 
زیست محیطی ما در کشور است. توسعه 
پایدار در معماري و شهرسازي، توسعه اي 
است که بتواند ساختماني را بنا کند و به 
عنــوان یک محصول ارتبــاط منطقي با 
محیط زیست خودش داشته و جزئي از آن 
حساب شود و از نظر تکنولوژي و فناوري 
ساخت و بهره برداري متناسب با نیازها و 
پیشرفت هاي زندگي بشر بوده و به ابعاد و 
ویژگي هاي انساني که به عنوان بهره بردار 
و اســتفاده کننده از این ساختمان است 
پاسخ داده و این تاثیری مثبت بر زندگی 
آیندگان و استفاده کنندگان داشته باشد.

ســاختمان های کنونی مــا ناپایدار 
هســتند. زیرا زمانی ســاختمانی پایدار 
اســت که از نظر مصرف انرژی و کیفیت 
ســاخت در شــرایط مطلوب و منطقی 
قرار گرفته باشــد. اصوال ســاختمان ها 
از نظر میزان مصرف انــرژی تحث تاثیر 
ویژگي هاي طبیعي، جغرافیایي، کالبدي، 
عملکردي، تاسیســاتي و تجهیزاتي که 
درون آن بکار گرفته شده قرار  می گیرد. 
حال اگر ما مصرف انرژي ســاختمان ها 
را به درســتي تنظیم کرده بودیم؛ اکنون 
شــاهد اتفاقاتی که هــر روزه در صنعت 
ساختمان ســازي ما رخ مي دهد نبودیم. 
در حال حاضر، ساختمان هاي ما چیزي 
در حدود میانگین 800 کیلو وات ساعت 
بر متر مربع در سال انرژي مصرف مي کند 
در صورتي که استاندارد جهاني میان 160 
تا 200 کیلو وات ساعت بر متر مربع است. 
در واقع ســاختمان های کنونی ما چهار 
برابر جهان در حال مصرف انرژی هستند. 
متاسفانه ساختمان سازی کشور منطبق 
بر ویژگي هاي طبیعي و اقلیمی  هر منطقه 
نیست و دائما در آن از یک الگوی مشخص 

در همه جای ایران استفاده می شود و شما 
دائما شاهد تخریب و نوسازي مجدد بناها 

بوده و عمر ساختمان ها پایین است.
یکی از مشــکالت امروز ما در صنعت 
ساختمان موضوع زباله های ساختمانی 
اســت که حاصــل تخریــب زود هنگام 
ســاختمان ها با طول عمر پایین اســت. 
تصور کنید که قرار است ساختمانی را به 
گونه اي بسازیم که در آن اجزا و مصالحي 
به کار برده و مصرف شــود که هر کدام از 
نظر طول عمر ده ها یا صدها ســال است 
مانند آجرکه هفتصد سال عمر کرده تا به 
طبیعت برگردد و یا یک یونولیت سقفي 
که دو هزار سال عمر مي کند و یا دیگر انواع 
و اقسام مصالح که هرکدام جز به جز دارای 
عمری طوالني هستند و بعد ما متاسفانه 
شاهد هستیم که ساختمانی را مثال با عمر 
ده سال تخریب  می کنند. در این شرایط 
نسبت بین هزینه بکار رفته شده در ساخت 
این ساختمان با عمر این ساختمان نسبت 
غلطي را ایجاد کرده و ما در واقع سرمایه 
مان را هدر داده و به محیط زیست آسیب 

وارد کرده ایم.
ما در ایــن بخش باید ســه کار انجام 

دهیم:
1. برنامه ریزي عملیاتي

2. اصالح روش
3. ارائه الگو

برای نهادینه شــدن اهداف توســعه 
پایدار حتما بایــد الگویی ارائه داد و دائما 
باید به دنبــال روش هایی بود که موجب 
کاهــش مصرف انرژی در ســاختمان ها 
شــود و روش های گذشــته را اصالح و 
بهبود بخشد. اما در راس همه ی اینها الزم 
است در اولین قدم برنامه ریزی عملیاتی 
مناسب با سیاســت های صرفه جویی در 
مصرف انرژی و متناسب با اهداف توسعه 

پایدار را مورد توجه قرار داد. 
متاسفانه در هیچکدام از مراحل موفق 
نبوده ایم یعنی ما نه اصالح روش، نه ارائه 

الگو و نه برنامه ریزي صحیح داشــته ایم. 
برنامه ریزي هاي مــا به دلیل کالن بودن 
نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد. در واقع 
برنامه ریزی ها با بســتر تحقق پذیري که 
برایش قائلیم بي تناسب بوده و نسبت میان 
داشته ها با خواسته ها بسیار متفاوت است. 
برای مثال با توجه به اینکه قانون اصالح 
الگوي مصرف سال 88 به تصویب مجلس 
شورای اسال می  رســید؛ باید پرسید که 
اکنون نتیجه اجرایی این قانون چیست؟ 
چه کسی این قانون را ارزیابی کرد؟ کدام 
ماده قانونی آن اجراء شــده اســت؟ آیا 
واقعا یک بند ماده قانوني آن درست اجرا 
شده اســت؟ این امر نشان می دهد که نه 
برنامه ریزي هایمان پایدار اســت و نه به 
سمت اصالح روش ها و الگوهاي پایداري 

هدف گیری شده است.
ما در جهان سه گونه ساختمان داریم که 
تمام دولت ها وقتی می خواهند در زمینه 
صرفه جویی در انرژی برنامه ریزي و اقدام 
کنند روی این سه گروه ساختمان ها؛ یعنی 
ساختمان های اداری، آموزشی و درمانی 
یعنی بیمارســتانها، مدارس و ادارات کار 
 می کنند. لذا موفقیتشان در برنامه ریزی 
و اجراء تضمین شده است. بنابراین هرگز 
نباید در ابتدا از خانه مردم شــروع کنیم؛ 
ضمن اینکه باید به سیاست هاي تشویقي 
و تنبیهي نیز توجه داشته باشیم. بنابر این 
تحقق پذیرش یک برنامه همواره باید در 
بستر جامعه و شرایط فرهنگي و اقتصادي 
مردم ارزیابي شود و تضمین هاي الزم براي 
تحقق صرفه جویــی در مصرف انرژی در 

ساختمان ها نیز باید وجود داشته باشد.

دكتر حیدر جهان بخش
دكتراي معماري از دانشگاه علم و صنعت

پنجره اي جدید گشوده ایم
نبض صنعت در، پنجره، شیشه و نماي ساختمان 

در دنیاي پنجره متفاوت مي زند
w w w . d o n y a y e p a n j e r e h . c o m

https://www.instagram.com/donyayepanjereh

https://twitter.com/donyayepanjereh

https://www.facebook.com/donyayepanjereh http://telegram.me/donyayepanjereh
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یادداشت سردبیر

صنعت ساختمان در  و  پنجره 96

صنعت ساختمان ایران چندسالی است 
دوران رکورد سنگین را تجربه کرده و آمارها 
حکایت از افت شدید سرمایه گذاری ها دارد، 
به نحوی که صدور پروانه های ساختمانی به 
عنوان شاخص تولید مسکن، روندی نزولی 
را تجربه کرده است. افزون بر اینکه کاهش 
شدید بودجه عمرانی کشور هم باعث شده 
تا فعاالن بخش ســاختمان ایــران با افت 
تقاضا، کاهش ظرفیت تولید در کارخانجات 
مصالح ســاختمانی و حتی تعطیل شدن 
بخشــی یا تمام ظرفیت خطــوط تولید 
مواجه شــوند. این یک روی سکه صنعت 
ساختمان و مسکن ایران است و روی دیگر 
ســکه، امید فعاالن، کارآفرینان و نیروی 
انسانی متخصص صنعت ســاختمان به 
بازگشت دوران رونق بستگی دارد. سوال 
اصلی این اســت که صنعت ساختمان و 
مسکن ایران، در سال 1396 چه فرایندی 
را تجربه خواهد کرد و آیا پنجره های رونق 

بازخواهد شد؟
واقعیت این است که اگر روند سال های 
اخیر در ســال آینده ادامه داشته باشد، 
چشــم انداز ســرمایه گذاری در صنایع 
مرتبط با بخش ساختمان و مسکن مثبت 
نخواهد. شــاید بهار صنعت ســاختمان 
و مســکن در ســال 1396 بــه دو عامل 
محرک بستگی دارد؛ نخست جهت گیری 
سیاســت های اقتصادی دولــت به ویژه 
دولت آینده و دوم سطح انتظارات و رفتار 
اقتصادی مــردم به عنــوان عامل طرف 
تقاضا خواهد بود که چشــم انداز ســال 
آینده صنعت ساختمان را تعیین خواهد 
کرد. به ویژه اینکه بهار سال 96، انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهوری هم 
در پیش اســت و این مهم را نباید از نظر 
دور داشت که اگر نتیجه انتخابات تداوم 
حیات دولت دکتر حســن روحانی باشد 
یا تغییر دولت با رییــس جمهور جدید، 
چشم انداز صنعت ساختمان و مسکن به 
تبع جهت گیری اقتصاد کالن دولت آینده 

متفاوت رقم خواهد خورد. 
به نظر می رسد در صورت رای اکثریت 
مردم ایران به ادامه فعالیت دکتر حســن 
روحانی، به عنــوان رئیس جمهور آینده 
ایران، جهت گیری اقتصادی دولت آینده 

هم با اندکی تغییر و اصالح بر همان مبنا 
و جهت گیری اقتصــادی دولت یازدهم 
خواهد بود و به دلیــل تاکید بر ضرورت 
حفظ دســتاورد تورم تــک رقمی، ثبات 
نســبی در بازار ارز و شفاف سازی میدان 
رقابت در اقتصاد ایران و همچنین بهبود 
نســبی روابط بین ایران با دیگر کشورها 
به ویژه اروپا، بعید اســت بازار مســکن 
و ســاختمان با تغییــری از جنس پرش 
قیمت ها مواجه شود و در خوشبینانه ترین 
حالت، صنعت ســاختمان و مســکن به 
تدریج از رکــود چند ســال اخیر خارج 
خواهد شــد با ایــن تفاوت کــه دولت 
همچنان بر سیاســت خــروج از رکود با 
کمترین تورم تاکید خواهد داشت. اما اگر 
ورق سیاســت به گونه ای برگردد که رای 
اکثریت مردم ایران انتخاب چهره جدید 
به عنوان یازدهمین رئیس جمهور باشد، 
پیش بینی آینده بازار مسکن و ساختمان 
ســخت تر خواهد بود و باید برای ارزیابی 
چشــم انداز آینده در انتظــار رونمایی از 
سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی 

دولت آینده باقی ماند.
گذشــته از اثر مثبت، منفی یا خنثی، 
متغیر سیاسی مهم یادشده یعنی نتیجه 
احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری 
ایران بــر کل اقتصــاد و از جمله صنعت 
ساختمان و مســکن که البته از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است، باید دانست 
که اثر واقعــی انتخابات آینده بر تحوالت 
قیمتی در بازار امالک و ســاختمان و یا 
نوسان سرمایه گذاری ها در این صنعت، 
دســت کم از نیمه دوم ســال 96 نمایان 
خواهد شد. نکته مهم اینکه سیاست های 
اقتصادی دولــت یازدهم به گونه ای بوده 
که سهم بخش مسکن و ساختمان از کل 
تسهیالت بانکی شاید برای نخستین بار 
در سه دهه اخیر به کمترین میزان ممکن 
رسیده و تک رقمی شدن سهم این بخش 
مولد و اشتغال آفرین از تسهیالت بانکی 

نشانه ای از عمق رکود دارد.
به نظر می رســد ســال 96 و شــاید 
ســال های آینده را بایــد دوران افزایش 
بهــره وری و وداع با ســودآوری از محل 
انتظارات تورمی و رشد قیمت ها در بازار 

امالک و ساختمان دانست. با این همه این 
سوال همچنان بی پاسخ مانده که آیا رشد 
منفی ارزش افزوده ایجاد شده در بخش 
ســاختمان و مسکن در ســال آینده هم 
تداوم خواهد داشت؟ به ویژه اینکه انتظار 
دولت یازدهم این بود که در سال 94 و 95 
بخش مسکن و ساختمان به عنوان یکی 
از بخش های کلیدی و پیشــران خروج 
غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشــد، 
انتظاری که البته تحقق عملی پیدا نکرد و 
همه نگاه ها به سال 96 دوخته شده است. 
سال 96، به نظر سال احیای توان از دست 
رفته و بازگشــت آرام سرمایه ها به بخش 
ساختمان و مسکن بدون تنش قیمت ها 
و التهاب بازارها خواهــد بود؛ به مصداق 
ضرب المثل »سالی که نکوست از بهارش 
پیداست« باید گفت، به استناد آمارهای 
اقتصــادی بانک مرکزی از میزان رشــد 
منفی صنعت ساختمان و مسکن کم شده 
و امید مثبت شدن رشد این بخش می رود.
ســخنی با دولت یازدهم کــه حداقل تا 
نیمه ســال 96 اختیار قوه اجرایی کشــور 
رادر دســت خواهد داشــت، اینکه ریزش 
سرمایه گذاری و خروج نیروی کار از صنعت 
مولد و اشتغال آفرین ســاختمان را به مثابه 
یــک تهدید جــدی بگیرد چرا کــه بیم آن 
می رود ثبات و آرامش حاکم بر بازار مسکن 
و ســاختمان، از جنس آرامش قبل از توفان 
باشد؛ خطر این است که تقاضا برای مسکن از 
بین نرفته و تولید مسکن هم رشد قابل انتظار 
متناسب با تقاضا را در این سال ها تجربه نکرده 
است. نتیجه اینکه سال 96 هم می تواند سال 
امید رونق در صنعت ســاختمان و مســکن 
باشــد و هم ســال نگرانی از عمیق تر شدن 
رکود ســال های اخیر. به این امید که دولت 
تدبیر و امید، به سیاست تاخیر و امید جهت 
رونق دادن به صنعت ســاختمان و مسکن 

پایان دهد.

بهاره صفاری
 سردبیر
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خطر بي کيفيت ها و آینده صنعت پنجره

واقعیت این اســت که بشر در طول 
ادوار گذشته همواره سعي در باال بردن 
ســطح کیفیت زندگي خویش داشته 
است و شــکل گرفتن صنایع مختلف 
و پیشــرفت و توســعه آنها دســتاورد 
همیــن رویکرد مصرف کننــدگان به 
ســمت کاالها و خدمــات باکیفیت و 
اســتاندارد است. روشــن است دراین 
میان برخي کشورها، در برخي صنایع 
پیشــگام بوده و از صاحبان دانش فني 
و تکنولوژي آن محسوب مي شوند. چرا 
که هر جامعه  اي تــالش دارد تا با ورود 
تکنولوژي و اســتفاده از دانش روز دنیا 
از قافله رقابــت و کیفیت عقب نمانده و 

خود را در سطح قابل قبولي نگهدارد.
 کشــور ما نیز از این قاعده مستثني 
نبوده و مســئوالن آن همــواره تالش 
داشته اند با توجه به پتانسیلي که از نظر 
نیروي جوان و تحصیل کرده و نیز ذخایر 
معدني و منابع طبیعي خدادادي وجود 
دارد، ضمــن ورود تکنولوژي روز دنیا، 
باعث رشد صنایع و ارتقاء سطح کیفي 

آن گردند.
درایــن میان صنایع کوچک ســهم 
چشمگیري در افزایش قدرت صادراتي 
و اقتصــادي کشــورها دارد و  یکي از 
صنایع نوپا که تقریباً عمري 20 ســاله 
در ایــران دارد و حاصــل تالش طاقت 
فرســاي تولیدکنندگان ایراني است، 
صنعت تولیــد پروفیــل و در و پنجره 
یوپي وي سي است. قدمت این صنعت 
در اروپا حدود 70 ســال است و هنوز 
هم با توجه بــه ویژگي هایي که در این 
محصول وجود دارد، به عنوان انتخاب 

اول مصرف کننده ها به شمار مي رود. 
اما سئوال اینجاست که چرا در ایران، 
ایــن صنعت نوپا قبــل از اینکه به بلوغ 
برســد، در حال زوال و نابودي است؟ 
همه ما مي دانیم خواســته هر مصرف 
کننده، محقق شــدن تمامي ویژگي ها 

و مزیت هایي است که در هنگام فروش 
برآنها تأکید مي کنیــم. پس مي توان 
پاسخ سئوال را درهمین موضوع یافت. 
آري ، محقق نشدن وعده هاي داده شده 
به مشتریان توسط برخي تولید کنندگان 
که همانا عــدم برخورداري محصول از 
کیفیت الزم و برآورده نکردن کارایي و 
مزیت قابل انتظار از این پنجره هاست ، 
ساخت و نصب پنجره هاي فاقد کیفیت 
و استانداردهاي الزم باعث بروز چنین 
مشــکلي شــده و این صنعت را در لبه 

پرتگاه قرار داده است.
اما علت چیست؟

متأسفانه در هنگام ورود این صنعت 
و تکنولوژي به کشــورمان ، به جز چند 
شرکت ، هیچ کدام دانش فني تولید آن را 
به کشور وارد نکردند، در واقع در صنایع 
کوچک براي این مقوله فکري نشــده و 
هیچ سازمان و یا پژوهشکده اي متولي 
انجام این امر نبــوده و هیچ منعي براي 
فعالیت تولیدي شــرکت هاي فاقد این 

دانش وجود ندارد.
واضح اســت که در چنین شرایطي 
شرکت هایي بدون داشتن پایه علمي، 
پا به عرصــه مي گذارند و بــا تولیدات 
بي کیفیت، در طول عمــر کوتاه خود 
بازار رقابت را به دلیل عرضه محصوالت 
بي کیفیت بــا قیمت هــاي پایین تر از 
شرکت هاي معتبر ربوده و این صنعت 
را به نابودي مي کشــانند. به بیان دیگر 
عرضه محصوالت بي کیفیــت به بازار 
توســط این شــرکت ها باعــث روي 
گرداندن مشتریان از این نوع محصول 
شده و سبب مي شود معدود شرکت هاي 
معتبري که هنوز توانسته اند دراین بازار 
آشــفته مقاومت کنند، بــه دلیل عدم 
اعتماد مشتریان به این محصول ، یکي 
پس از دیگري از عرصــه تولید حذف 
شــوند. به نظر این چالشــی جدي در 
صنعت در و پنجره یوپي وي سي ایران 

است که نباید نسبت به آن غفلت کرد. 
یکي از راه هاي نجــات صنعت در و 
پنجره یوپي وي ســي، اشتراک گذاري 
دانش فنــي و تجربیات شــرکت هاي 
پیشــگام و صاحب برند و داراي سابقه 
درخشــان براي ارتقاي سطح آگاهي 
فعاالن صنعت ساختمان و البته مردم 
به عنوان مشتري و مصرف کننده نهایي 
اســت چرا که ضعف آگاهــي عمومي 
نســبت بــه مزایــاي در و پنجره هاي 
یوپي وي سي از یک سو و فقدان شناخت 
کافــي از الزامات فني ســاخت و نصب 
در و پنجره هــا راه را براي رقابت نابرابر 
بین باکیفیت هــا و بي کیفیت ها هموار 

ساخته است. 
به نظر وقت آن رســیده که به جای 
انتقاد کــردن و گالیه هــای تکراری، 
تولیدکننــدگان در و پنجره یو پی وی 
سی در مســیر اطالع رسانی دقیق گام 
برداشــته و همچنین ضرورت ایجاب 
می کند تا اســتانداردهای ســاخت و 
نصب در و پنجره های یو پی وی سی به 
درستی تدوین، تصویب و مهمتر اینکه 
این استانداردها اجرایی شود تا تفاوت 
و تمایز تولیدکنندگان شناســنامه دار 
نســبت به دیگر تولیدکنندگان روشن 

شود 
شــرکت هورام ســازه پارســیان 
)هورامکو( قصد دارد در شــماره هاي 
بعدي ماهنامه تخصصــي دنیاي نما و 
پنجره ، با به اشتراک گذاشــتن دانش 
فني این صنعت ، ضمن اینکه دین خود 
را نسبت به آن ادا مي کند، گامي مهم در 

جهت نجات این صنعت بردارد. 

مهندس علي شریف زاده
مدیر فني شركت هورام سازه پارسیان

پنجره اي جدید گشوده ایم
نبض صنعت در، پنجره، شیشه و نماي ساختمان 

در دنیاي پنجره متفاوت مي زند
w w w . d o n y a y e p a n j e r e h . c o m

https://www.instagram.com/donyayepanjereh

https://twitter.com/donyayepanjereh

https://www.facebook.com/donyayepanjereh http://telegram.me/donyayepanjereh
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نوید تجارت آرسام؛ تقدیر از بازدیدکنندگان و مشتریان
شــرکت نوید تجارت آرســام، نماینده 
انحصاری و دفتر مشــترک المنافع گروه 
بین المللی KALE KILIT از مشــتریان، 
شــرکای تجاری و تمامی کســانی که از 
غرفه این شرکت در هشــتمین نمایشگاه 
بین المللــی در و پنجره و صنایع وابســته 

ایران، بازدید کرده اند، تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار دنیای نما و پنجره، در 
نمایشگاه امسال که سوم تا هشتم بهمن ماه 
سال  جاری در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد، مدیران ارشد 
و کارشناسان شــرکت نوید تجارت آرسام 
عالوه بر به نمایش گذاشتن کیفیت و کارایی 
یراق آالت نصب شده روی انواع بازشوها و در 
و پنجره ها به سواالت و سفارشات مشتریان 

و بازدیدکنندگان پاسخ دادند.
در غرفه شماره 10 ســالن خلیج فارس، 
به عنوان غرفه دائمی شــرکت نوید تجارت 
آرسام، بازدیدکنندگان هشتمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت در و پنجره و البته فعاالن 
صنعت ســاختمان، تولیدکننــدگان در و 
پنجره، مهندســان ســاختمان و همچنین 
 مــردم عادی بــا انواع محصوالت شــرکت

 kale kilit شامل یراق آالت سیستم دو حالته، 
سیستم فرانسوی، سیستم فولکس واگنی، 
سیستم لیفت اند اســالید، سیستم بیرون 
بازشو و سیستم بازشوی موتوری آشنا شدند.

مهندس علی خرم، مدیرعامل شــرکت 
نوید تجارت آرســام در گفتگــوی کوتاه 
بــا دنیای پنجــره ضمن اعــالم قدردانی 
از تمامــی مدیران، کارشناســان، فعاالن 
صنعــت ســاختمان و همچنیــن تمامی 
بازدیدکننــدگان از غرفه این شــرکت در 

نمایشگاه امســال اعالم کرد: خوشبختانه 
ارزیابی ها نشــان از افزایــش کمی تعداد 
بازدیدکننــدگان و رضایــت مشــتریان 
وفادار شــرکت نویدتجارت آرســام هم از 
حیــث کیفیت محصــوالت و هم خدمات 
فنــی و پشــتیبانی دارد. وی تصریح کرد: 
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده، 
همکاران ما متناســب با وظایف شــان به 
درخواســت های مطرح شــده از ســوی 
مشتریان و بازدیدکنندگان از غرفه شرکت 
در نمایشگاه امسال پاســخ خواهند داد و 
تالش می کنیم در راستای مشتری مداری 
و رضایت آنها، به گونه ای حرکت کنیم که 
بتوانیم به سفارش ها و درخواست ها دقیق و 
البته در زمان الزم رسیدگی کنیم و افزایش 
تعداد مشتریان، خللی در کیفیت خدمات 

به مشتریان ایجاد نکند.
این شــرکت یکی از شــرکتهای تابعه 
تولیدی و صنعتی KALE KILIT می باشد. 
زمینه فعالیت شــرکت نوید تجارت آرسام 

طراحی، تولید، بازاریابی و فروش یراق آالت 
و ملزومات درب و پنجره یو پی وی ســی و 
آلومنیومی است. چشــم انداز این شرکت 
تبدیل شدن به یکی از شرکت های برجسته 
در این زمینه در بــازار داخلی و بین المللی 
خواهد بود. محصوالت تولیدی این مجموعه 
مشتمل بر سیستم های در و پنجره دوحالته، 
فرانسوی، سیســتم های درب سوئیچی و 
سرویسی، انواع اسپانیولت ها، سیستم بازشو 
تک حالته و کشویی، سیستم بازشو دو حالته 
امنیتی و همچنین سیستم فولکس واگنی 
می باشد. در تمام مراحل تولید از تهیه مواد 
اولیه، طراحی تا ســاخت محصول نهایی, 
رویکرد و جهت گیری اصلی حفظ کیفیت و 
منطبق بودن با استانداردهای جهانی است.  
به نحوی که آبکاری قلیای )روی( در مرحله 
تکمیل محصول کامال ســازگار با محیط 
زیســت بوده. 63 ســال تجربه مهندسین 
KALE KILIT نشــانگر ثبات در عرضه 

محصوالت این برند است.
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اقبال بلند پارس یراق ماندگار نماینده انحصاری آکپن در ایران

اسقبال مشــتریان و بازدیدکنندگان از 
غرفه شرکت پارس یراق ماندگار به عنوان 
نماینده انحصاری یراق آالت آکپن در ایران 
نشــان از اقبال بلند این شــرکت همیشه 
پاســخگو و خوش آتیه اســت. به گزارش 
ماهنامه دنیای نما و پنجره، در هشــتمین 
نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع 
وابســته آن که بهمن ماه امسال در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
برگزار شــد، تولیدکنندگان در و پنجره از 
آخریــن محصوالت و یراق آالت با نشــان 
تجاری آکپن بازدیــد و رضایت خود را از 
کیفیت سبد متنوع یراق آالت عرضه شده 
توسط شــرکت پارس یراق ماندگار اعالم 

کردند.
گفتنی اســت یراق آالت آکپن دارای 
10 ســال گارانتی کتبی تعویض از سوی 
شــرکت پارس یراق ماندگار اســت چرا 
که یــراق آالت آکپــن دارای معتبرترین 
اســتانداردها از اروپا و باالترین استاندارد 
ترکیه اســت. بر اســاس اعالم مدیریت 
شــرکت پارس یــراق مانــدگار، تمامی 
یــراق آالت آکپن با آبکاری و اســتقامت 
بسیار مناسب و همچنین با ارائه لوالهای 
دارای مقاومــت 100 کیلوگرم معمول و 

همچنین لوالهای با میزان مقاومت 130 
کیلوگرم برای مصارف خاص در پاســخ 
به نیاز تولیدکننــدگان در و پنجره ایران 
عرضه می شــود. هم اکنون شرکت پارس 
یراق ماندگار به عنوان تنها نماینده رسمی 
و انحصــاری یــراق آالت دارای کیفیت و 
اســتاندارد اروپایی آکپن اقدام به عرضه 
طیف متنوعی از یــراق آالت تک حالته، 
دوحالته، فرانســوی، کشــویی، دری و 
همچنین فولکس واگنــی  می کند و که 

پاسخگوی تمامی نیازهای تولیدکنندگان 
در و پنجره های یو پی وی سی ایران است. 
این گزارش می افزایــد: تیم مدیریتی 
و فروش شــرکت پارس یــراق ماندگار در 
نمایشگاه ســال 1395 صنعت در و پنجره 
تهران با حضور موثر و برنامه ریزی شــده 
خــود اقدام بــه ارزیابی آخریــن نیازها و 
مطالبــات مشــتریان و بازدیدکنندگان 
کردند تا بتوانند در ســال 1396 با سرعت 
و دقت سفارشات مشتریان را پاسخ دهند.

حمل مطمئن پنجره ها و شيشه های دوجداره با نگار کيميا

همکاری و مشــارکت 2 شــرکت نگار کیمیا و شرکت افرنگ 
صنعــت میوه داد؛ میوه ای شــیرین بــرای تولیدکنندگان در و 
پنجره که دغدغه و دردسرشان حمل و نقل سالم و بی نقص در و 
پنجره ها در کالن شهر تهران و طبقات مختلف ساختمان هاست. 
اگر می خواهید با خیال راحت در و پنجره های ســاخته شــده و 
شیشه های دوجداره و چند جداره را صحیح و مطمئن سر پروژه 
های ســاختمان تحویل گرفته و اقدام به نصب آن کنید، همان 
بهتر که از خدمات بارگیری، حمل و تحویل شــرکت نگار کیمیا 

استفاده کنید. 
ماجرا چیست؟ مهندس صراف می گوید: شرکت نگار کیمیا با 
همکاری شرکت افرنگ صنعت که بیش از یک دهه سابقه و تجربه 
در این صنعت دارد ، در راســتای پیشرفت و توسعه ساخت ساز و 
نمایان تر شدن اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی و لزوم رعایت 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان گروه خدمات ویژه حمل ونقل 

شیشه و... برای استفاده در پنجره های یو.پی.وی.سی و آلومینیوم 
با شیشه های چند جداره را در شهر تهران راه اندازی کرده است.

او با اشاره به برخی مشــکالت ایجاد شده بین تولیدکنندگان 
در و پنجره و سازندگان ســاختمان ها توضیح می دهد: به دلیل 
نابســامانی ها و چالش هایی که غالبا بعد از تنظیم قرارداد فروش 
در فرآیند خدمات حمل ونقل شیشه برای تولیدکننده و مشتری 
به وجود می آید، نیاز به اســتفاده از گروه حمل ونقل تخصصی به 
خصوص  شیشه و برخی مصالح ساختمانی و صنعتی حساس که 
در حمل ونقل دچار صدمه می شوند ، احساس می شود. بر همین 
اساس ما تصمیم گرفتیم این خدمات را با شرایط تضمینی برای 
تمامی تولیدکنندگان و ســازندگان در و پنجره، انبوه ســازان، 
شرکت ها، مجریان و دســت اندرکاران صنعت ساختمان انجام 

دهیم.
محسن هاشم زاده، مدیرعامل شرکت افرنگ صنعت درباره دلیل 
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دیده بان خبرهاي و نظرهاي اقتصادي ایران و جهان
بانك+بیمه+بورس+طال+ارز+ صنعت+ تولید+ تجارت
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نمایشگاه عایق کویر یزد در نمایشگاه در و پنجره تهران

غرفــه شــرکت عایــق کویــر یــزد، از 
تولیدکننــدگان ممتاز و برتــر در و پنجره 
یو پی وی ســی ایران به واقع یک نمایشگاه 
از انــواع در و پنجــره ها در دل نمایشــگاه 
بین المللی در و پنجره ایران بود؛ یک محیط 
کامال حرفه ای که همه بازدیدکنندگان در 
4 روز برپایی نمایشــگاه موفق شدند با انواع 
بازشــوها و پنجره های ساخته شده توسط 
عایق کویر یزد آنهم بر اساس استانداردهای 

RAL  و DIN آلمان آشنا شوند. 
به گــزارش ماهنامه دنیای نما و پنجره، نوع 
غرفه آرایی ســاده در عین حال مشتری پسند 
شــرکت عایق کویر یــزد باعث شــده بود تا 
بازدیدکنندگان بدون تشــریفات خاص و به 
صورت مستقیم و بی واســطه با مدیران ارشد 
این شــرکت به گفتگو بپردازند و ســوال ها و 
خواسته های خود را درباره انواع بازشوها، کارایی 
پنجره ها و اســتانداردهای آن را مطرح کنند 
و پاســخ فنی خود را از مدیران و کارشناسان 

شرکت عایق کویر یزد دریافت کنند.
افزون براین از جمله نکات برجسته حضور 
این برند خوشــنام و عضو رســمی انجمن 
تولیدکننــدگان در و پنجره در هشــتمین 
نمایشــگاه صنعت در و پنجره ایران، حضور 
مدیران ارشــد دیگــر شــرکت های برتر 

تولیدکننده پروفیل و یراق آالت در و پنجره 
و همچنین جمعی از مهندســان شناخته 
شــده صنعت ســاختمان در غرفه شرکت 
عایق کویر یزد بود. البته گروه صنعتی عایق 
کویر یزد، تنهــا تولیدکننــده در و پنجره 
یو پی وی ســی ایران نیســت چرا که با در 
نمایشگاه امسال، مشتریان و بازدیدکنندگان 
از آخرین محصوالت ساخته شده در شرکت 
های مهســان توری ســاز و تک آلومینیوم 
کویر هم آشــنا شــدند. گفتنی است گروه 

عایق کویر متشکل از سه برند، پنجره عایق 
کویــر)در و پنجــره یو پی وی ســی(، تک 
آلومنیوم کویــر )در و پنجــره آلومینیوم( 
و مهســان توری ســاز )تولیدکننده توری 
پلیسه ای(  اســت. همچنین شرکت عایق 
کویر در حال حاضر جز و محدود دارندگان 
تاییدیه تولید بــا کیفیت )گواهی نامه فنی( 
از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 
و همچنین گواهی نامــه نمایندگی تولید از 

شرکت وکا )VEKA( آلمان است.

سرمایه گذاری مشترک با شــرکت نگار کیمیا جهت ارائه خدمات 
بارگیری، حمل و تحویل در و پنجره و شیشه های دوجداره در کالن 
شهر تهران به خبرنگار دنیای نما و پنجره گفت: تجربه سال ها فعالیت 
شرکت افرنگ صنعت در عرصه در و پنجره یو پی وی سی نشان داد 
که بسیاری از شرکت های مجری پروژه های ساختمانی و سازندگان 
پروژه های مسکن با مدیران شرکت های تولیدکننده در و پنجره پس 
از مدتی به دلیل بروز برخی ایرادهای ناشی از حمل غیرتخصصی در 
و پنجره ها به صورت سنتی دچار اختالف نظر شده اند. وی توضیح 
می دهد: از سوی دیگر شاهد این هستیم که برخی تولیدکنندگان، 
در و پنجره های ســاخته شــده با هزینه های باال را به هنگام نصب 
تحویل تیم نصاب خود می دهند ولیکن خال نبود یک سیستم حمل 
و نقل مطمئن در و پنجره ها به ویژه شیشه های دوجداره باعث شده 

تا شاهد افت کیفیت پنجره ها و شیشه باشیم. 
حمل و نقل مطمئن با خدمات روشن

خدمات تخصصی حمل و نقل در و پنجره ها و شیشــه های به 
عنوان محصول مشترک شرکت های افرنگ صنعت و نگار کیمیا 

عبارت است از
1   تسهیل در مراحل نصب و جلوگیری از خسارت هزینه های 
اضافی که پس از معرفی پروژه بازدید و بررســی و شناسایی برای 
کدگذاری تمــام درگاه  ها در هر طبقه جهت اندازه گیری نهایی و 

تهیه گزارش به کارخانه. 
۲   بازدید مجدد پروژه و هماهنگی دو روز قبل از بارگیری جهت 
تحویل گرفتن محل اختصاصــی از مدیر پروژه جهت انبار کردن 

پنجره ها به صورت اریب حداکثر 10 پنجره و شیشه 
3   هماهنگی با تیم نصب جهت زمان اعزام و آماده بودن محل 
درگاه ها جهت نصب و رفع موانع از قبیل کف ســازی، داربســت، 

گچ کاری و مهار داربست های داخل درگاه ها 
4   بارگیری پنجره ها و حمل به صورت استاندارد با داشتن حفاظ 

بین پنجره ها برای جلوگیری از ساییدگی و تغییر شکل.
۵   بارگیری شیشــه ها 24 ســاعت بعد از تولید به روش کامال 
حرفه ای و استاندارد با خودرو مخصوص بدون کوچک ترین آسیب 

تا محل نصب.
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رضایتجهانیازافتخارآفرینیوینتک
رضایت جهانی از افتخارآفرینی برندی جهانی به نام وین تک میوه 
شیرینی است که این بار با درخشش وین تک در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی در و پنجره ایران رقم خورد؛ آنجا که در سالن 38 محل 
دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران به عنوان میعادگاه همنشینی 
و هم اندیشــی مدیران و نمایندگان شــرکت آدوپن پالستیک با 
مشــتریان و بازدیدکنندگان، آخرین محصوالت ســاخته شده با 

پروفیل های یوپی وی سی وین تک به نمایش گذاشته شده بود. 
راز این رضایت جهانی از افتخارآفرینی وین تک به عنوان محصول 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی مشترک بین ایران و ترکیه را در 
یک جمله باید دانست؛ زنجیره ای کامل از محصوالت و خدمات که 
نتیجه آن آرامش همیشــگی و رضایت خاطر دائمی مردم از برند 
وین تک شده اســت. زنجیره ای که حلقه اتصال آن را باید در تولید 
پروفیل های یوپی وی سی وین تک با تکنولوژی یکسان و ترکیبات 
مواد اولیه همگون در داخل و خارج کشــور دانست و مهمتر اینکه 
واحد نظارت و کنترل کیفی مستقر در خطوط تولید وین تک، 24 

ساعته و مرتب بر روند تولید پروفیل ها نظارت دقیق دارند.  
تنوع باالي پروفیل هاي وین تک در ســري هاي بازشو W640  و 
W700 و همچنین سري کشــویي W260 و زنجیره پروفیل هاي 
رنگي باعث شده تا این شرکت  متمایز از رقبای خود در عرصه رقابت 
ظاهر شــود ، تا به این ترتیب به نیازهاي فعاالن بخش ساختمان و 
البته طراحان و مهندسین معمار را برآورده سازد. افزون بر این تیم 
مدیریتی شرکت وین تک خود را متعهد می داند به نمایندگان خود 
در سراسر کشور مشاوره حرفه ای در زمینه خرید و نصب و راه اندازی 
ماشین آالت تولید و مونتاژ در و پنجره متناسب با نیاز آنها و میزان 

سرمایه گذاری ارائه دهد.

آنچــه که ممتاز بودن وین تک نســبت به رقبــا را در جهان رقم 
زده، قرار گرفتن نام این برند در فهرســت برندهای دوستدار محیط 
زیست است ، چرا که پروفیل های وین تک در کشور ایران نیز همانند 
خطوط تولیدی این شــرکت در دیگر کشورهای جهان در راستای 
حفظ محیط زیست برای نســل های آینده و جلوگیری از آلودگی 
زیست محیطی، از اســتابالیزرهای بر پایه کلسیم زینک در ترکیب 
مواد پلیمری تولید و به بازار عرضه می شــود و افزون بر اینها تمامی 
زهوارهای درزبندی کــه عمدتا بر روی پروفیل های وین تک عرضه 
می شود، مطابق با آخرین قوانین حفظ محیط زیست اتحادیه اروپا 
تهیه شده و از نوع T.P.V بوده که کوچک ترین ضرری به محیط زیست 

و زندگی انسان وارد نمی سازد و کامال قابل بازیافت خواهد بود. 

   درخشش وین تک در نمایشگاه هشتم

صنعتگران در و پنجره از اســتان های مختلف کشورمان و دیگر 
نقاط جهان از پنجم تا هشــتم بهمن ماه و در هشتمین نمایشگاه 
بین المللــی در و پنجره و صنایع وابســته ایران کــه در نوع خود 
»بزرگترین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره منطقه خاورمیانه« 
محسوب می شود، گردهم آمدند و وین تک ضمن عرضه توانمندی ها 
و تولیدات خود، با نوین ترین پیشــرفت ها و نوآوری های روز دنیا، 
آخرین خدمات و محصوالت خــود را در معرض دید عالقه مندان 
قرارداد. به گزارش روابط عمومی وین تک، در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی در و پنجره و صنایع وابســته 352 شرکت داخلی و 63 
شــرکت خارجی از کشــورهای ترکیه، چین، آلمان، بلغارستان، 
ایتالیا، بالروس، اسپانیا، لهستان، اسلوونی و بلژیک حضور داشتند 
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و آخرین پیشرفت های این صنعت به نمایش گذاشتند.  به گزارش 
دنیای نما و پنجره، وین تک همانند ادوار گذشــته ســعی کرد تا 
با ارتقای کیفیــت و بهره وری در جهت افزایــش میزان تولید گام 
برداشته و در راه تحقق هرچه بیشتر اقتصاد ملی حرکت کند.  معرفی 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنایع و خدمات مربوط به صنعت د ر 
و پنجره، شناسایی و معرفی مشکالت، موانع و نقاط ضعف موجود، 
ایجاد زمینه های سرمایه گذاری، آشنایی با نوآوری ها و پیشرفت های 
این صنعت، ایجاد فضــای رقابتی، ایجاد ارتباط مســتقیم میان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اشتغال زایی و یافتن بازارهای 
صادراتی و افزایش صادرات مهمترین اهداف برگزاری هشــتمین 
نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته بود که وین تک با 
حضوری پر رنگ تر از همیشه توانست به این اهداف دست پیدا کند.

   داستان تولد وین تک در ایران

پروفیل های یوپی وی سی وین تک هم اینک در 3 قاره اروپا، آسیا 
و آفریقا و 8 کشور ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، تونس، آذربایجان، 
هندوســتان و البته ایران تولید و به 54 کشور جهان صادر می شود. 
داستان تولد این برند جهانی در ایران هم شنیدنی است. برندی که در 
سال 1379، درست 16 سال قبل با واردات پروفیل های تولیدی این 
شرکت به کشورمان شناخته شد و اقبال مشتریان باعث شد تا میوه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی 
از ابتدای سال 1389 ســنگ بنای تولید پروفیل وین تک در ایران 
گذاشته شــود.  حاال شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی استان 
آذربایجان شرقی واقع در شهر تبریز به میعاد و نماد سرمایه گذاری 
موفق و قابل افتخار بخش خصوصی ایران و ترکیه تبدیل شــده به 
نحوی که مســوالن و مدیران دولتی برای نمایش بازده اقتصادی و 
مزیت سرمایه گذاری خارجی در ایران، بازدید از وین تک را در دستور 
کار خود قــرار داده اند و آن را مایه مباهــات می دانند.  چه اینکه تا 
پایان سال 1392 شمسی برابر با 2013 میالدی مساحت کارخانه 
وین تک در ایران به 45 هزار مترمربع افزایش و مســاحت سالن ها و 
زیربنای سر پوشیده صنعتی و اداری و انبارهای مواد اولیه وانبارهای 
مکانیزه ارسال محصوالت بالغ بر 20 هزار متر مربع برآورد می شود 
و این تازه ابتدای راهی است که وین تک در ایران استارت زده است.  
خبرهاي خوش حکایــت از آن دارد که مجموعه صنعتی آدوپن  
درصدد اســت در ســال 1396 برابر با 2017میالدی با احداث و 
افتتاح کارخانجات جدید تولید MDF با روکش هاي High glass  و 
همچنین احداث کارخانه درب هاي داخلي ساختمان و پروفیل هاي 
کامپوزیت Wood Pvc به مســاحتي حــدود 110 هزار متر مربع  
افزایش یابد که این نشانه پیشرفت و توسعه بر پایه مدیریت برتر و 

انتخاب مهندسان و پرسنل شایسته این شرکت مي باشد.
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   چالش بر ســر اینکه پنجره های یوپی وی ســی بــا کیفیت تر و 
اســتانداردتر هســتند یا پنجره های آلومینیومی را پایان یافته 
بدانید.یک شرکت خوشــنام ایرانی با ارا ئه محصول جدید سنگ 
بنای آشتی و پیوند ایده آل در صنعت در و پنجره ایران را رقم زد. 
این گام بلند، متفاوت، متنوع و ممتازی است که با تالش و ابتکار 
گروه صنعتی اکسیرآسا آرا یا همان برند نام آشنای ایرانیان یعنی 

»ایده آل« برداشته شد. 
مهندس مرتضی معصومی، مدیرعامل گروه صنعتی اکسیرآسا آرا 
)ایده آل(  می گوید: این دستاورد حضور برند ایده آل در نمایشگاه 
بین المللی نورنبرگ آلمان اســت، پنجره ای ساخته ایم با ترکیب 
پروفیل یو پی وی سی و آلومینیوم، با اســتاندارد روز اروپا، کامال 
عایق در برابر هر گونه آالینده هوا و صدا، با تنوع طرح و رنگ بسیار.
وی می افزاید: می خواستیم متمایزتر از گذشته در نمایشگاه امسال 
از محصولی رونمایی کنیم که نسل جدیدی از پنجره های ساخته 
شده با دو پروفیل یوپی وی ســی و کامپوزیت آلومینیوم به شمار 
می آید چراکه مشتریان خاص پسند شده اند، در پروژه های خاص و 
لوکس مسکونی دیگر استفاده از پنجره با طرح و رنگ ساده متداول 

نیست و از قضا در جهان هم این تنوع سلیقه و تمایز رخ داده است. 
مهندس معصومــی در خصوص زمان عرضه انبــوه پروفیل های 
کامپوزیت آلومینیوم و یو پی وی سی اظهار می دارد: تولید و عرضه 
اولیه این محصول جدید سرانجام در ســال 95 کلید زده شد که 
دارای ساختار زیبا و منحصر به فرد بوده و استفاده از پروفیل ترکیبی 
موجب ارتقــای خواص مکانیکی پنجره ها و ثبات رنگ ها و برتری 
در عایق بودن در برابر صدا و حرارت و سرما خواهد شد.مدیرعامل 
اکسیرآسا آرا توضیح می دهد: سبک های معماری متفاوت، بافت 
جفرافیایی مناطق مختلف ایران، حس زیبایی شناختی مهندسان 
معمار و ساختمان و مهمتر از این، حس متفاوت بودن و خاص بودن 
مردم باعث شده تا نیاز به پنجره های خاص شکل بگیرد. در اینده 
دیگر تفکر »پنجره های یکســان برای ساختمان های نایکسان و 
دارای معماری متفاوت« جایگاهی نخواهد داشــت چرا که مردم 
به عنوان مصرف کننده نهایی به هارمونی رنگ و طرح پنجره ها با 
رنگ و طرح دکوراســیون داخلی اهمیت می دهند و سازندگان و 
مهندسان معمار هم دنبال هارمونی طرح و رنگ پنجره ها با نمای 

بیرونی ساختمان هستند.
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   شفافسازی قیمت یراقآالت
وحید جاللی پور، دبیر انجمن صنفی در و پنجره یوپی وی سی ایران در 
جلسه مجمع ساالنه انجمن با اشاره به واردات و عرضه یراق آالت با کیفیت 
پایین و فاقد شناســنامه فنی اظهار کرد: طی 15 سال از عمر صنعت در و 
پنجره یوپی وی سی در ایران، شاهد این واقعیت هستیم که فاقد استاندارد 
مدون و روشــن در خصوص یراق آالت در و پنجره هســتیم. وی تصریح 
کرد: به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی ســی در 
صدد برآمده تا هر چه زودتر نســبت به تدوین این استانداردها اقدام شود. 
جاللی پور گفت: با تالش هیات مدیره انجمن مقرر شــد با همکاری مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران، اســتانداردهای فنی یراق آالت در و پنجره یوپی وی ســی تدوین 
شود. نایب رئیس انجمن همچنین با اشاره به تعرفه پایین یراق آالت در و 
پنجره یوپی وی ســی اظهار کرد: شفافسازی قیمت نهایی یراق آالت برای 
تولیدکنندگان در و پنجره در دستور کار انجمن قرار دارد و در صدد هستیم 
در رقابت شفاف و واقعی، انگیزه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یراق آالت 
را برای ارائه خدمات مطلوبتر و کاالهای با اســتاندارد باال افزایش دهیم به 
نحوی که تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی از کیفیت و قیمت واقعی 

یراق آالت اطالع داشته باشند. 
جاللی پور خطاب با ارائه گزارش عملکرد هیت مدیره انجمن در ســال 
1395 خطاب به اعضای حاضر در نشست مجمع ساالنه خاطر نشان کرد: 
مصوبات انجمن همواره متناسب با درخواست و سواالت اعضا تصمیم گیری 
شده و تالش بر این بوده که در راســتای اهداف و رسالت حرفه ای انجمن 
گام برداریم. وی افزود: انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی در 
حال حاضر 29 نفر عضو رسمی دارد که در سال96 شاهد عضویت 5 شرکت 

تولیدکننده در و پنجره و یراق آالت بوده ایم.

   رایزنی ها انجمن در داخل و خارج کشور
به گزارش ماهنامه دنیــای نما و پنجره، دبیر انجمن تولیدکنندگان در 
و پنجره یوپی وی سی با اشــاره به برگزاری نشست های مشترک این نهاد 
صنفی با سازمان ها، نهادها و تشکل های قانونی مسئول و دخیل در عرصه 
کاهش مصرف انرژی و کیفیت ســاختمان ها اظهار کــرد: هیات مدیره 
انجمن در یک سال اخیر رایزنی های گسترده ای را در داخل و خارج کشور 
انجام داده و هماهنگی برای برگزاری نشســتی با اعضای شورای اسالمی 
شهر تهران در آینده، نقطه عطفی در کارنامه انجمن برای جلب مشارکت 
اعضای شورای شهر جهت جدی گرفتن نقش پنجره های یوپی وی سی در 
کاهش مصرف انرژی و همچنین جلوگیری از ورود آالینده ها به ساختمان 
خواهد بود.  جاللی پور تصریح کرد: قرار است دیدگاه ها و پیشنهادهای فنی 
و کاربردی انجمن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مرتبط با قوانین 
و مقررات ناظر بر ســاختمان در دستور کار قرار گیرد. نایب رئیس انجمن 

استانداردهاییراقآالتتدوینمیشود
اســتانداردهای یراقآالت در و پنجره یوپی وی سی با مشــارکت انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی ایران، مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین می شود. این یکی از مهمترین خبرهای 
مجمع ساالنه انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی ســی ایران بود. در این نشست ساالنه، اعضای انجمن با تایید عملکرد 
هیات مدیره در یک سال گذشــته و تصویب صورت های مالی ارائه شده، بازرسان جدید را انتخاب کردند. با رای اکثریت اعضای 
حاضر در مجمع ساالنه انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی، حسین محمدی نیک مدیر عامل شرکت توسعه صنعت 
مهرسان نوین، پیمان خلیلزاده مدیر شرکت پنجره ســام آریا به عنوان بازرس اصلی و محمد تاجری مدیر عامل شرکت پنجره 

پاسارگاد به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.
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تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی ســی کشــور با اشاره به فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت ســاختمان بین دو کشور همسایه ایران و عراق 
افزود: قرار اســت با ایجاد یک منطقه مشــترک بین شهر بصره در عراق و 
استان خوزستان در ایران، سرمایه گذاری برای ساخت و ساز انجام گیرد. 
خبر خوش اینکه در صورت اجرایی شدن این تفاهم نامه، مقرر شده است 
از اســتانداردهای پروفیل و یراق آالت تدوین شــده با مشارکت انجمن 
تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی ایران استفاده شده که امیدوداریم 
از ظرفیت های شــرکت های تولیدکننده در و پنجره یوپی وی ســی عضو 

رسمی انجمن بهره گرفته شود. 
جاللی پور تدوین آیین نامه ضوابط پنجره اســتاندارد را از جمله دیگر 
اقدامات هیت مدیره عنوان و اظهار کرد: اطالعات فنی و کاربردی مربوط 
به پنجره استاندارد در قالب یک فایل پاورپوینت به زودی در اختیار اعضای 

انجمن، پنجره سازان و مصرف کنندگان نهایی قرار خواهد گرفت. 

   افزایش دوره های آموزشی انجمن
این عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به طرح برخی شکایت ها و دعاوی 
درباره نصب پنجره های فاقد کیفیت گفت: معتقد هستیم ارجاع شکایت ها 
و دعاوی بین تولیدکنندگان پنجره ها و مشتریان آنها به انجمن را یک نقطه 
عطف و مثبت ارزیابی می کنیم چرا که این موضوع نشان می دهد انجمن 
به عنوان مرجع صالح برای طرح و بررســی شــکایت ها شناخته می شود. 
جاللی پور در عین حال تاکید کرد: البته انجمن دادگاه یا مرکز رســیدگی 
به دعاوی عمومی نیست که بتواند به همه دعاوی این صنف رسیدگی کند، 
با این حال 99 درصد شکواییه واصله به انجمن مربوط به تولیدکنندگان در 

و پنجره یوپی وی سی است که عضو انجمن هم نیستند. 
نایب رییس انجمن در ادامه با اشاره به لزوم بر پایی دوره های آموزشی 
برای اعضا تصریح کرد برنامه زمانبندی شــده آموزشی سال آینده در سر 
فصلهای متفاوت متناسب به موضوعات مربوط به صنف در سایت انجمن 
درج خواهد شد و در نظر داریم دوره نخست آموزش را در تهران و دوره های 
بعدی را با توجه به درخواســت شهرستان ها در اســتانهای دیگر برگزار 
کنیم و اگردرخواســت از سایر اســتان نبود، دوره های آموزشی در تهران 
برگزار خواهد شــد . وی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با رسانه های 
تخصصی و نشــریات فعال در صنعت در و پنجره و البته ساختمان اظهار 
کرد: خوشبختانه در هشتیمن نمایشگاه بین المللی در و پنجره ایران شاهد 
رونمایی از ماهنامه وزین و تخصصــی دنیای نما و پنجره با مدیریت آقای 
کربالیی بودیم و اعضای انجمن برای طرح دیدگاه ها، پیشنهادها و یا انتشار 
رویدادهای انجمن می تواند از خدمات رسانه های همکار انجمن از جمله 

ماهنامه دنیای نما و پنجره بهره ببرند. 

   تایید صورت های مالی انجمن
به گزارش خبرنگار ما، در ادامه نشســت مجمع ســاالنه انجمن، پیمان 
خلیلزاده بازرس انجمن در گزارشی با اشاره به وضعیت درآمدها و مصارف 
انجمن در یک سال اخیر به برخی نقطه نظرهای مطرح شده از سوی اعضا به 
بازرسان برای پیگیری مطالبات اشاره کرد و افزود: جمع کل منابع درآمدی 
انجمن در پایان سال مالی منتهی به 30 آذرماه سال 96 را بالغ بر 3 میلیارد 
و 786 میلیون و 338 هزار و 555 ریال برآورد شــده است. وی با اشاره به 
هزینه های جاری انجمــن و همچنین درآمدهــای متفرقه و کمک های 
داوطلبانه گفت: خالص منابع انجمن در ســال مالی 1395 پس از کســر 
هزینه ها 3 میلیارد و 493 میلیون و 169 هزار و 587 ریال خواهد بود.  پس از 
گزارش بازرس انجمن در حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

صورت های مالی انجمن به رای گذاشته شد که به تصویب اعضا رسید.
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رازخانواده
ساتیان

خانواده ســاتیان؛ ثمره 
اعتماد مشتریان و مدیران 
شرکتي اســت که حاال 14 
ســالگي اش را به جشن 
مي نشینند. خانواده اي که 
راز آن در وفاداري اعضاي 
خانواده باید جستجو کرد 
و افتخارات به دست آمده 
را البته مرهون این اعتماد 
و وفاداري 14 ســاله باید 
دانست. مهندس علي رضا 
صدقي نســب، مدیرعامل 
و مرد شــماره یک شرکت 
ساتیان صنعت ساختمان 
به عنوان چهره اي نام آشنا 
صنعــت در و پنجــره و از 
فعاالن خوشنام در زمینه 
یــراق آالت در و پنجره در 
ختصاصي با  ي ا گفتگــو
ماهنامه دنیاي نما و پنجره 
به پرسش ها درباره آینده 
دوره هاي آمــوزش نصب 
یراق آالت توســط شرکت 
ساتیان و راز تولد خانواده 

ساتیان پاسخ مي دهد.
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شرکت ساتیان حضوري متفاوت با دیگر شرکت ها در 
نمایشــگاه در و پنجره و صنایع وابسته داشت و شاید 
این تفاوت و تمایز را بتوان در یک راز نهفته در عبارت 
«SATIAN FAMILY»  جســتجو کرد ماجراي خانواده 

ساتیان چیست و چه هدفي را دنبال مي کنید؟
شرکت ساتیان همواره تالش مي کند تا وجه تمایز خود را حفظ 
کند و با تجربه نزدیک به 14 ســال فعالیــت در عرصه یراق آالت 
پیشــرفته با فناوري هاي روز دنیا، تصمیم گرفتیم در هشــتمین 
نمایشگاه بین المللي در و پنجره و صنایع وابسته ایران، نه یراق آالت 
و نه نمونه پنجره خاصي را به نمایــش بگذاریم و ایده و فکر جدید 
همکاران ما این بود که امسال با فکر جدید و متفاوت حاضر شویم 
 satian family و تحقق این ایده در تولد خانواده ســاتیان یا همان

شکل گرفت. 

   نگذاشتند دوره آموزشي برگزار کنیم!

بگذارید یک انتظاري که از برندهاي برتر همچون ساتیان 
مي رود را مطرح کنم که چرا برگزاري دوره هاي آموزش 
نصب و اســتفاده از یراق آالت را در نمایشگاه هشتم 

صنعت در و پنجره دنبال نکردید؟
همانطور که می دانید سال گذشته ما آکادمی آموزشی ساتیان 
راه اندازي کردیــم و در ادامــه برنامه هاي آموزشــي و برگزاري 
کالس هاي حرفه اي آموزش نصب یراق آالت مصمم بودیم که در 
نمایشــگاه هم اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي کنیم. چرا که 
در سال 1394 اســتقبال خوبي از این دوره هاي آموزشي صورت 
گرفت و ما موفق شدیم کارشناســان و تکنسین هاي حدود 300 
شــرکت و کارگاه مونتاژ در و پنجره را در سراســر کشور آموزش 
دهیم. یکي از اهداف ما براي نمایشــگاه سال 1395 هم تکرار این 
دوره هاي آموزشي با دعوت از اساتید خارجي بود که بتوانیم حرف 
تازه ، ایده اي نو و فکر جدید در خصوص آخرین یراق آالت را داشته 
باشــیم. به رغم همه برنامه ریزي هاي صورت گرفته و هماهنگي 
زیاد و ســرمایه گذاري براي حضور کارشناسان خارجي و داخلي 
شناخته شده، شــرکت برگزار کننده نمایشگاه در و پنجره مجوز 
برگزاري دوره هاي آموزشي توسط ساتیان را به بهانه هاي مختلف 
نداد و عنوان کردند که اجازه برگزاري دوره آموزشي در محل غرفه 
شرکت ساتیان داده نمي شود و براي این کار باید در سالن دیگري 

این دوره هاي آموزشي برگزار شود! 
واقعا هنوز براي ما این سوال بي پاسخ مانده که به چه دلیل شرکت 
برگزار کننده نمایشگاه  تخصصي و بین المللي باید جلوي برگزاري 
دوره هاي آموزشي را بگیرد؟ مگر غیر از این است که یکي از اهداف 
اصلي نمایشگاه هاي تخصصي، پرداختن به مقوله آموزش هاي فني و 
تخصصي و هم اندیشي کارشناسان و فعاالن صنعت است؟ فراموش 
نکنیم که یکــي از نیازهاي جدي صنعت در و پنجره، انتقال دانش 
فني و تجربه بین کارشناســان داخلي و خارجي است و نباید این 
فرصت به بهانه هاي مختلف از شرکت ها گرفته شود چرا که بسیاري 
از بازدید کنندگان مي خواهند عــالوه بر اطالع و آگاهي از آخرین 
کاالها و یراق آالت و خدمات شرکت هاي حاضر در نمایشگاه ها، با 
کارشناسان به بحث بنشینند و سطح آگاهي و دانش خود را افزایش 
دهند. امیدواریم مسئوالن برگزاري نمایشگاه، در دوره هاي آینده، 
برنامه ریزي جدي و هماهنگي بیشــتري با شرکت هاي عالقه مند 
براي برگزاري دوره هاي آموزشي نظیر ساتیان انجام دهند. چرا که 

استنباط ما این اســت که نمایشگاه یعني آموزش و انتقال دانش و 
تجربه و نه فقط نمایش کاالها و تالش براي فروش بیشتر.

   رونمایي از خانواده ساتیان

منظور از خانواده ســاتیان چیست و چه خدماتي قرار 
اســت به اعضاي خانواده بزرگ ساتیان در صنعت در و 

پنجره ایران ارائه کنید؟
واقعیت این اســت که پس از جلوگیــري از برگزاري دوره هاي 
آموزشي تصمیم داشتیم از حضور در نمایشگاه در و پنجره و صنایع 
وابســته صرف نظر کنیم ، اما به احترام مشتریان وفادار خود به این 
جمع بندي رسیدیم که ساتیان همواره حرفي تازه و ایده اي جدید 
باید ارائه دهد. در واقع خانواده ســاتیان یک زنجیره لجستیک از 
تامین مستقیم و بدون واسطه کاالها و خدمات پیش از فروش، پس 
از فروش و البته تامیــن حقوق مصرف کنندگان نهایي محصوالت 
عرضه شده را شامل مي شود و براي هر کدام از بخش هاي یادشده، 
خدمات متفاوت متناسب با نیاز مشتریان را پیش بیني  کرده ایم ما 
هم مشتریان خود شامل تولیدکنندگان در و پنجره و هم مردم به 
عنوان مصرف کننده نهایي را عضوي از خانواده ساتیان مي دانیم و 
وظیفه و رسالت اجتماعي ما ایجاب مي کند در برابر حقوق تک تک 

مشتریان و اعضاي خانواده ساتیان پاسخگو باشیم.

زنجیره لجســتیک کاالها و خدمات ساتیان شامل چه 
مواردي مي شود؟

در شــرکت ســاتیان با هدف رضایت حداکثري مشــتریان و 
مصرف کنندگان یراق آالت ســه بخش راه اندازي شده است؛ یک 
بخش شــامل ساتیان ســرویس مي شــود که خدمات مرتبط با 
پیش از فروش و پس از فروش از جملــه گارانتي محصوالت براي 
مصرف کننده نهایي مي شــود. بخش دوم ساتیان در واقع مربوط 
به آکادمي آموزشــي ساتیان مي شــود که از حدود سه سال قبل 
راه اندازي شده و با استقبال خوبي هم مواجه شده است و همچنان 
پرقدرت دوره هاي آموزشي ساتیان ادامه دارد که به خاطر استقبال 
خوب و رو به افزایش شــرکت ها و کارگاه هــاي تولید و مونتاژ در و 
پنجره، تصمیم به افزایش کمي و کیفي کارشناسان بخش آموزش 
گرفته ایم. بخش سوم و مهم به خانواده ساتیان برمي گردد که ضامن 
حمایــت و صیانت از حقوق هم مشــتریان و هم مصرف کنندگان 

خواهد بود.

چرا به این نتیجه رسیدید که خانواده ساتیان باید شکل 
بگیرد؟

حقیقت ماجرا این است که هم به دلیل بعد مسافت و مشکالت 
جامعه امروز نظیــر ترافیک و همچنین وضعیت بازار مســکن و 
ســاختمان مشاهده کردیم که رابطه بین ســاتیان و مشتریان در 
حال کمرنگ شــدن است که این وضعیت شــامل اکثر شرکت ها 
هم مي شــود. براي تقویت ارتباط ســاتیان با مشتریان و استمرار 
زنجیره ارائه خدمات و کاالها به این نتیجه رسیدیم که باید همه را 
عضو یک خانواده فرض کنیم و در برابر خواســته ها و نیازهاي آنها 
بســته به شرایط هر عضو از خانواده پاســخگو باشیم. براي همین 
در نمایشگاه ســال 95 در و پنجره و صنایع وابسته یک بسته نوین 
خدمات ساتیان به همه مشتریان شرکت ارائه مي شود چه مشتریان 
فعلي و چه شرکت ها و مشتریان آینده ساتیان بدون درنظر گرفتن 
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میزان خرید آنها این بسته ارائه شده است. در واقع ما تالش کرده ایم 
با درنظر گرفتن موانع و مشکالت پیش روي تولیدکنندگان عزیز 
و زحمت کش صنعت در و پنجره که کار ســخت و طاقت فرسایي 
را انجام مي دهند، کارت هاي ویــژه اي تحت عنوان کارت خانواده 
ساتیان تقدیم کرده ایم که این کارت هاي در رنگ هاي سفید، سبز، 

آبی، قرمز، نقره ای، طالیی و مشکی تشکیل شده است. 

رنگ بندي کارت هاي خانواده ساتیان به چه معناست؟
ما مشتریان خود را بر اساس پارامتر هاي مختلف تقسیم بندي 
کرده ایم که شــاخص اصلي رنگ بندي کارت هــا، تولید و نصب 
پنجره هاي استاندارد و باکیفیت خواهد بود و تولیدکنندگاني که 
پنجره اســتاندارد تولید و نصب مي کنند ، مورد ارزیابي دقیق قرار 
مي گیرند و امتیاز بیشتري نســبت به دیگران دریافت مي کنند. 
شــاخص دیگر در رتبه بندي مشــتریان به میزان وفــاداري آنها 
اختصاص دارد ، به نحوي که مشــتریان وفاداري که طي سال ها، 
بیشتر کاالها و یراق آالت مورد نیاز خود را از کانال مستقیم ساتیان 
خریداري کنند، هم در رده باالتر با امتیاز بیشتر قرار مي گیرند. به 
این ترتیب مشتریان شرکت ساتیان متناسب به شاخص هاي کمي 
و کیفي تعیین شده کارت عضویت در خانواده ساتیان را دریافت و از 

خدمات و تسهیالت پیش بیني شده استفاده خواهند کرد. 

    شفافیت در ساتیان حرف اول را مي زند

هدف شــما چیســت و چه رویکردي را در رتبه بندي 
مشــتریان با اهداي کارت هاي عضویــت در خانواده 
ساتیان دنبال مي کنید؟ و به طور مشخص چه مولفه ها 

و ویژگي هایي در این کارت ها پیش بیني شده است؟

هدف اصلي شــفافیت در ارائه خدمــات و قیمت محصوالت 
به مشتریان و ارائه یکســان خدمات آموزشي و کیفي و ضمانت 
محصوالت به اعضاي خانواده ســاتیان اســت.  در روي هر کارت 
عضویت در خانواده ســاتیان، نام هر شرکت به عنوان نام کاربري 
درج شده که مشتریان با رمز عبور خود مي توانند وارد وب سایت 
رسمي ساتیان به نشاني اینترنتي www.satian.ir  شوند و امتیاز 
خود را مشــاهده و از خدمات پیش بیني شده اطالع یابند و البته 
راهنماي دقیق و کارشناسي شده در خصوص افزایش امتیازات 
و ارتقاي رتبه شــرکت ها هم پیش بیني شده است. به این ترتیب 
دیگر همه خدمات شــرکت ساتیان و تســهیالت و امتیازاتي که 
براي مشتریان هم از حیث کیفیت، هم قیمت و هم رتبه اعتباري 
مشتریان شفاف خواهد بود و به هیچ عنوان شاهد تبعیض قیمتي 
و یا تفاوت خدمات فني در خانواده ساتیان نخواهیم بود. البته این 
براي نخســتین بار در صنعت در و پنجره است که شرکتي حاضر 
به این کار شــده تا در عمل به وعده شفافیت در برابر مشتریان و 

مصرف کنندگان عمل کند.

سوال اصلي که مطرح اســت، نحوه ارزیابي و نظارت 
بر تیم کارشناسي اســت که در ساتیان تشکیل شده 
و مسئولیت رتبه بندي مشــتریان را بر عهده دارد. آیا 
راه ها و سازوکارهاي پیش بیني شده به نحوي است که 

در رتبه بندي مشتریان هم شفافیت صورت بگیرد؟
همه آیتم ها و شاخص هاي اثرگذار بر رتبه بندي مشتریان و ارائه 
کارت هاي عضویت در خانواده ساتیان شفاف در اختیار آنهاست 
و بدون واســطه مي توانند بر آن نظارت داشته باشند کمااینکه در 
مقام مدیریت شرکت ساتیان خود را موظف به پاسخگویي و رفع 
ابهام ها و ایرادهاي مطرح شــده مي دانم. راز پیشرفت و موفقیت 
تیم ســاتیان، شفافیت و رقابت ســالم بوده، هست و خواهد بود و 
مشتریان خود را سرمایه اصلي و واقعي و عضوي از خانواده ساتیان 
مي دانیم. بنایراین اینکه کدام شــرکت در چه رتبه اي قرار گیرد 
و چه کارتي براي آن صادر شــود، کامال زیر نظارت و ذره بین تیم 
مدیریتي شرکت قرار دارد و بسته به اعتبار مالي، تولید باکیفیت 
و استاندارد پنجره و سابقه فعالیت، تالش مي کنیم که شرکت ها 
را تشویق کنیم که در مســیر ارتقاي رتبه خود گام بردارند. البته 
این نکته را هم صریح اعــالم مي کنیم که هرچند اعضاي خانواده 
ساتیان بر اساس رتبه خود از خدمات و تسهیالت خاص بهره مند 
مي شود، اما این بدین معنا نیست که ارائه خدمات فني و پشتیباني 
از مشتریان متفاوت خواهد بود و در خانواده ساتیان، همواره ارائه 
خدمات کیفي، آموزشي و ضمانت محصوالت یکسان خواهد بود 
و همه مشتریان از خدمات آکادمي آموزش ساتیان، مشاوره هاي 
فني، مدیریت انبارها و بهره وري در تولید در جهت افزایش راندمان 
مشــتریان و رضایت مصرف کنندگان به صورت یکسان بهره مند 

خواهند شد.

   آموزش در ساتیان تعطیل بردار نیست

ســوال آخر اینکه برنامه شرکت ساتیان براي آموزش 
تا چه زماني ادامه دارد و آیا در نظر دارید همایش هاي 
سراسري و استاني با حضور کارشناسان و اساتید داخلي 

و خارجي را ادامه دهید؟
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و ویژگي هایي در این کارت ها پیش بیني شده است؟
و همه مشتریان از خدمات آکادمي آموزش ساتیان، مشاوره هاي 
فني، مدیریت انبارها و بهره وري در تولید در جهت افزایش راندمان 
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امروز پس از گذشت 14 سال پر فراز و نشیب به لطف خداوند متعال و در کنار شما دوستان عزیز به رسم ادب، همدلي و همراهي تان 
را تحســین مي کنیم و از صمیم قلب احساس شادي خود را با شما سهیم مي شــویم. در طي این مدت، ثمره این بذر اعتماد میان 
دل هاي ما، جان گرفتن درخت وفاداري مان بوده و امید است تا به قوت این وفاداري سال هاي سال در کنار یکدیگر این فعالیت پویا 
را زنده نگه داریم تا به اهداف بزرگ تري دســت یابیم و همواره در کنار یکدیگر، افتخارات بیشتري را کسب نماییم. همان گونه که 
به لطف پروردگار و با یاري شما عزیزان توانستیم در جهت راه اندازي واحد آموزش، واحد ارائه خدمات نوین، تکمیل کادر مجرب 
فروش، تاســیس شعبه ها و نمایندگي هایي در دیگر استان ها نظیر »یزد، البرز، خراسان رضوي، اصفهان« و واحد خانواده ساتیان 
اقدام کنیم و با وجود تمام کاستي ها، این همراهي و دوستي ارزشــمند، روشن گر راه ما بوده و الیق صمیمانه ترین تقدیرهاست. 
این تالش خالصانه و صادقانه، نشان گر وظیفه شناسي و تعهدي است که شما بزرگواران با وجود تمامي مشکال ت و موانع بر سر راه 
تولید، اذعان داشته اید و در این مســیر تنها و بزرگترین آرزوي ما، موفقیت، شادکامي و سربلندي یکایک همراهان است چرا که 
مردم ایران عزیز الیق بهترین ها هستند. در پایان امیدواریم در آینده نزدیک و با همکاري یکدیگر بتوانیم شعبه ها و نمایندگي هاي 
خود را به منظور ارائه بهتر خدمات با کیفیت به دوســتان و همراهان خویش توسعه دهیم. لذا گام برداشتن در این مسیر و در کنار 

دوستان و همکاران پرمهري چون شما مایه افتخار ما خواهد بود.

علیرضا صدقي نسب

دوره آموزشی ما هیچ وقت متوقف نشــده است و خوشبختانه 
افرادی که تیم فنی آموزشــی ساتیان هســتند، همگي در کشور 
آلمان دوره هاي تخصصي آموزش نصــب یراق آالت را با موفقیت 
پشت سرگذاشــته اند و نه تنها دوره هاي آموزشي تعطیل نخواهد 
شد، بلکه براي ارتقاي سطح دانش و به روز نگه داشتن اساتید، آنها 
به صورت مستمر آموزش مي بینند. ممکن است در آینده سمینار 

آموزشي ویژه خانواده ساتیان را برگزار کنیم که این مهم پس از رصد 
و ارزیابي نیازهاي آموزشي مشتریان ساتیان محقق خواهد شد چرا 
که سطح توقعات و مطالبات از ساتیان به عنوان یکي از پیشگامان 
صنعت یراق آالت در و پنجره زیاد اســت و براي پاسخ به این نیازها 
و مطالبات مجبور هستیم تا آموزش را به عنوان یکي از امتیازهاي 

ساتیان توسعه دهیم. 

دعوت نامه اي براي خانواده ساتيان

بیا تا نفسي هست یار هم باشیم
به غنچه هاي محبت بهار هم باشیم

سمند عمر شتابنده است و فرصت تنگ
بیا تا نفسي هست یار هم باشیم

گو
تو

گف



زرینپارس؛انتخابحرفهایها
تنوع سلیقه ها در دنیاي نما ها و پنجره ها هم یک فرصت است و هم تهدید براي تولیدکنندگان پروفیل ها و در و پنجره هاي 
یوپي وي ســي. مردم حق دارند زیبایي و کیفیت را انتخاب کنند و این وظیفه شرکت هاي برتر است که با عرضه محصوالت 
زیبا و باکیفیت رضایت مردم را در کارنامه افتخارات خود ثبت کنند. ماجراي پروفیل هاي رنگي و لمینیت شده، دنیاي تنوع 
رنگ ها و برتري در کیفیت است. شرکت زرین پارس هم با درك این حساسیت مهم پنج سالي است که موفق شده تا جایگاه 
خاص و مهم را در ارائه کاالها، ماشــین آالت و خدمات تخصصي پروفیل لمینیت به دست آورد. مهندس پوریا علیمحمدي، 
مدیرعامل این شرکت، در هشتمین نمایشگاه بین المللي در و پنجره و صنایع وابسته ایران به هنگام رونمایي از جدید ترین 
دســتگاه خط تولید لمینیت و همچنین نمایش محصوالت سه برند بین المللي به پرسش هاي ماهنامه تخصصي دنیاي نما و 
پنجره پاســخ مي دهد. مي خواهید دلیل انتخاب سه برند معتبر جهاني شامل    Unimak ،  Kleibrit، Renolit  توسط شرکت 

زرین پارس را بدانید، پس این گفتگو را بخوانید.

شــرکت زرین پارس پس از پنج سال فعالیت در عرصه 
ارائه ماشــین آالت لمینیت پروفیل و کاالها و خدمات 
تخصصي مربوطه در هشــتمین نمایشگاه بین المللي 
در و پنجره و صنایع وابسته ایران از جدید ترین ماشین 
خط تولید لمینیت پروفیل هاي یو پي وي سي رونمایي 
کرد؛ در حال حاضر نمایندگي چه برندهاي بین المللي 

را بر عهده دارید؟
شرکت زرین پارس فعالیت رسمي خود را هرچند از سال 90 با 
ارائه ماشین آالت اکستروژن تولید پروفیل یوپي وي سي کلید زد و با 
در نظر گرفتن نیاز بازار و مصرف کنندگان به تنوع رنگ هاي پروفیل 
یوپي وي ســي اقدام به اخذ نمایندگي رسمي از سه شرکت معتبر 
جهاني شناخته شده در زمینه لمینیت پروفیل هاي یوپي وي سي 
 Unimak ،  Kleibrit، Renolit کرد که این شــرکت ها شــامل

مي شود. 

هر کدام از این شرکت ها در چه زمینه اي فعالیت دارند 
و سابقه آنها در جهان با چه دستاوردهایي همراه بوده 

است؟
شرکت آلماني KLEIBERIT Adhesive  از برترین برندهاي 
جهان در زمینه تولید چسب هاي مورد مصرف براي لمینیت پروفیل 
یوپی وی سی است که محصوالت و خدمات آن بدون واسطه توسط 
شرکت زرین پارس در ایران به مشتریان عرضه مي شود. همچنین 
ما نمایندگي رسمي شــرکت یونیماک ترکیه را به عنوان یکي از 
برترین شرکت هاي فعال در صنعت ماشین آالت لمینیت پروفیل 
یوپي وي سي و دیوارپوش ها را در اختیار داریم و با در اختیار داشتن 
نمایندگي شــرکت رنولیت آلمان به عنوان برند بین المللي فعال 
در زمینه تولید روکش هاي پروفیل و دیوارپوش ها موفق شده ایم 
تا زنجیره اي کامل از خدمات و کاالهاي مرتبط را براي مشــتریان 

ایجاد کنیم. 
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چگونه شرکتي با نزدیک به پنج سال فعالیت موفق به 
اخذ نمایندگي رســمي از 3 برند بین المللي شده و چه 
عاملی باعث شــد تا به این صنعت به صورت تخصصي 

وارد شوید و سرمایه گذاري کنید؟
هرچند عمر فعالیت رسمي شرکت زرین پارس حدود پنج سال 
اســت اما مدیران ارشــد شــرکت داراي بیش از 15 سال سابقه 
درخشــان در صنعت ماشــین آالت و کاالها و خدمات مرتبط با 
کاالهاي ساختماني روز دنیا هستند و مدیران و کارشناسان فعال در 
شرکت، جزو اولین کساني هستند که با تحقیق بسیار و رایزني هاي 
فشرده با رصد تغییر نیاز بازار و سلیقه مشتریان به سراغ تکنولوژي 
روز اروپا در این صنعت رفتند. به نحوي که قبل از فعالیت رســمي 
شــرکت اقدام به مطالعات میداني از بازار کردیم، با شــرکت هاي 
فعال در صنعت لمینیت پروفیل هاي یوپي وي سي و دیوارپوش ها 
و کف پوش هاي مورد مصرف در صنعت ســاختمان وارد مذاکرات 
فني، تجاري و تخصصي شدیم که البته این پیشرفت ها در شرایط 
تحریم کشــور بسیار ســخت و پرهزینه هم بود. اما از آنجا که خط 
قرمز شــرکت زرین پارس در ارائه خدمات و کاالها به مشتریان بر 
روي کیفیت برتر متمرکز شده، حساسیت بسیار زیادي در انتخاب 

شرکاي تجاري و پذیرش نمایندگي ها انجام شد. 
اشــاره کردید به مذاکرات فني و تخصصي با برندها و 
شرکت هاي بین المللي؛ به طور مشخص چه دغدغه ها و 
مولفه هایي را در نظر داشتید که ثمره آن انتخاب 3 برند 

بین المللي و خوشنام بود؟
مطالعات و تحقیقات بازار شرکت زرین پارس نشان از تغییر ذائقه 
مردم و فعاالن صنعت در و پنجره یو.پي.وي.ســي داشت به نحوي 
که به تدریج مــردم عالقه مند به نصب در و پنجره هاي داراي تنوع 
رنگ متناســب با محیط داخلي ساختمان داشتند و از سوي دیگر 
تعهد و باور ما بر این بود که پاســخ به این تغییر ذائقه مردم باید به 
نحوي صورت گیرد که رضایت آنها را بــه ارمغان آورد و به همین 
دلیل با رصد آســیب ها و خطاهاي رخ داده در زمینه پروفیل هاي 
رنگي و لمینیت شده یو پي وي سي به این جمع بندي رسیدیم که 
باید زنجیره اي کامل از کاالها، ماشین آالت و خدمات مرتبط با نیاز 
بازار را ارائه دهیم و با همین حساسیت به سراغ شرکت هایي رفتیم 
که در عرصه بین المللي زبانزد و داراي کارنامه تجاري و فني موفق 
بودند و با اخذ نمایندگي رسمي شرکت هاي برتر و شناخته  شده، 

شرکت زرین پارس متولد شد.

  کلیبریت با 70 سال سابقه درخشان

اجازه دهید قدري سابقه فعالیت هر کدام از شرکت ها 
را کالبدشــکافي کنیم و ســوال این است که شرکت 
KLEIBERIT چه دســتاوردها و سابقه اي در تولید 

چسب هاي صنعتي دارد؟
این شــرکت آلمانــي به طور خــاص در بیــن تولیدکنندگان 
چسب هاي مورد نیاز در صنایع ساختماني از جمله سرآمدان این 
صنعت به شمار مي رود که رویکرد اصلي آن ارائه خدمات و کاالها 
به صورت تخصصي با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایي کشورهاي 
مختلف جهان اســت. با بیش از 70 ســال فعالیت در عرصه تولید 
چسب آنهم به اکثر کشورهاي پیشــرفته دنیا، باید تاکید کنم که 
تیم 550 نفــره مدیریتي و فني و اداري KLEIBERIT ســاالنه 
بیش از 45 هزار تن چسب تولید مي کند که بیش از 85 درصد آن 

به کشورهاي اروپایي و آمریکا و دیگر کشورها صادر مي شود. البته 
طیف چسب هاي تولید شده در شــرکت KLEIBERIT به نیاز 
بسیاري از فعاالن و صنایع از جمله در زمینه تولید مبلمان، خودرو، 
ساختمان، لمینیت پروفیل و .... پاسخ مي دهد و تیم مدیریتي این 
برند جهاني، حساســیت فوق العاده اي بر مقوله تحقیق و توســعه 
)R&D( دارد و همواره از شــعب و نمایندگي هاي رسمي خود در 
سراسر کشور براي ارائه بي واســطه و آسان محصوالت و خدمات 

حمایت مي کند. 

  درخشش یونیماك در ۵0 کشور دنیا

دلیل انتخاب شرکت یونیماك ترکیه به عنوان یکي از 
شرکت هاي فعال در صنعت ماشین آالت لمینیت پروفیل 

چه بود و چه شناختي از این شرکت داشتید؟
 شرکت بین المللي یونیماک یکي از فعاالن در عرصه ماشین آالت 
لمینیت پروفیل هاي یوپي وي ســي و پانل هاي ساختماني داراي 
تیم حرفه اي و متخصص اســت که ماشــین آالت این برند جهاني 
در بیش از 50 کشور پیشــرفته دنیا هم اکنون مورد استفاده قرار 
مي گیرد. یکي از امتیازها و برتري هاي شرکت یونیماک این است 
که تمامي قطعات مورد استفاده در ماشین آالت به استثناي برخي 
قطعات شامل بلبرینگ ها و قطعات پیشرفته الکترونیکي، توسط 
متخصصان همین شرکت ساخته مي شود و ضمانت 10 ساله تامین 
قطعات و دپوي کامل محصوالت باعث شده تا خط تولید لمینیت 
شرکت هاي اســتفاده کننده از ماشــین آالت یونیماک همواره از 
پشتیباني کامل تامین قطعات و خدمات فني پس از فروش بهره مند 
شوند. از سوي دیگر تمامي قطعات قبل از مونتاژ بر روي ماشین آالت 
یونیماک به طور جداگانه تحت آزمون دشوارترین تست هاي فني 
قرار مي گیرند و کنترل کیفي مي شوند. به واقع باید تاکید کنم که 
خدمات پس از فروش شرکت یونیماک در سراسر جهان 24 ساعته 
بوده و با ارائه خدمات آموزشي به شرکت ها و کاربران موفق شده تا 
کمترین مشکل بابت استفاده از ماشین آالت یونیماک گزارش شود 

و رضایت مشتریان در سطح جهان رقم بخورد. 

  رنولیت سرآمد طیف رنگ ها

و اما نوبت به انتخاب برنــد جهاني با تکنولوژي آلماني 
رنولیت مي رسد که شاید سوال اصلي این باشد که تنوع 

رنگ و کیفیت محصوالت آن چگونه است؟
کیفیت و خدمات شــرکت رنولیت در تولید و عرضه رنگ هاي 
تخصصي مورد اســتفاده از پروفیل هاي یوپي وي سي و پانل هاي 
ساختماني زبانزد جهان است به نحوي که تنوع رنگ هاي رنولیت 
به بیش از 300 رنگ مي رســد که شــامل 10 رنگ اصلي و طیفي 
از رنگ هاي ســاخته شــده از رنگ هاي اصلي مي شود که شرکت 
زرین پارس با درنظر گرفتن نیاز و سلیقه بازار ایران هم اکنون آماده 
ارائه رنگ هاي پرطرفدار است. البته گرید بندي انجام گرفته توسط 
شرکت آلماني رنولیت به معناي تفاوت کیفیت محصوالت نیست 
بلکه منظور این است که هر گرید متناسب با شرایط آب و هوایي و 
تغییرات جغرافیایي هر کشور و مناطق مختلف آب و هوایي تولید و 
عرضه مي شود. به واقع تقسیم بندي رنگ هاي رنولیت به سه گرید 
FX، PX و MX بر همین مبناي فني صــورت مي گیرد و در حال 
حاضر رنگ هاي گرید MX در بازار ایران بیشــتر مصرف مي شود 
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که در شــرایط آب و هوایي معتدل داراي ثبات رنگ باالیي است. 
توصیه کارشناســي زرین پارس به مشتریان این است که به دلیل 
تابش مستقیم نور خورشید و شرایط آب و هوایي متنوع کشورمان، 
بیشتر از رنگ هاي داراي گرید PX و FX استفاده شود که از ثبات 
و استحکام کیفیت بسیار باالیي برخوردار بوده و داراي ضمانت 5 

ساله است.
آیا فعالیت شرکت زرین پارس محدود به عرضه و فروش 
کاالها و ماشین آالت است و یا اینکه در زمینه آموزش و 

خدمات پس از فروش هم پاسخگو هستید؟
رقابت امروز در بین شرکت هاي برتر دیگر محدود به ارائه کاالها و 
فروش محصوالت نمي شود و انتظار مشتریان از شرکت زرین پارس 
هم ایجاب مي کند که زنجیــره خدمات فني و پس از فروش کامل 
باشد و مشتریان شرکت هیچ دغدغه اي جز تولید باکیفیت نداشته 
باشند. یکي از جدي ترین نیاز شرکت ها آموزش فني و حرفه اي است 
که بسیار اهمیت دارد. به همین منظور تیم کارشناسان فني شرکت 
زرین پارس نه تنها آموزش فني و دقیق کاربران و مشتریان را ارائه 
مي دهد بلکه با بازدیدهاي تخصصي از خطوط تولید شرکت هاي 
همکار تالش مي کنیم تا مزیت هاي آنها را افزایش دهیم و بهره وري 
فني در تولید محصوالت را ارتقا ببخشــیم. تیم تحقیق و توســعه 
شرکت زرین پارس همواره تالش مي کند دانش فني خود را به روز 
نگه دارد و هر ماه با برگزاري سمینارهاي تخصصي، آخرین تحوالت 
جهاني در فرایند لمینیت پروفیل هــا را آموزش مي دهیم چرا که 

استمرار کیفیت و موفقیت ما در گروي استمرار آموزش است. 

  لمینیت تخصصي با زرین پارس

اجازه دهید بــه ارزیابي ویژگي ماشــین آالتي که در 
نمایشگاه در و پنجره سال ۹۵ رونمایي شد، اشاره کنیم 

که از چه مزیتي برخوردار است؟
خط لمینیت پروفیلي که شــما از نزدیک شاهد رونمایي از آن 

به صورت عملي بودید، داراي قابلیــت لمینیت تا 40 متر پروفیل 
یو پي وي ســي در دقیقه را دارد. این دســتگاه جزو پیشرفته ترین 
دستگاه هاي لمینیت پروفیل است که متناسب با نیاز شرکت هاي 
فعال ایراني طراحي شــده و البته پیشــنهاد فني ما این است که 
تولیدکنندگان محترم با استفاده از این ماشین آالت اقدام به لمینیت 
کردن پروفیل ها با چســب هاي گرم کنند. یکي از تست هاي فني 
الزم که توسط شرکت زرین پارس پس از لمینیت شدن پروفیل ها 
صورت مي گیرد، انجام تستي است که اصطالح رایج آن پوست کني 
است که این تســت باالتر از استانداردهاي رایج در فرایند لمینیت 

پروفیل به شمار مي آید. 
چه توصیــه اي بــه تولیدکننــدگان پروفیل هاي 

لمینیت شده دارید؟
پیشنهاد روشــن و کارشناسي شرکت زرین پارس این است که 
حتما تولیدکنندگان محترم از چســب هاي گرم اســتفاده کنند 
و هرگز براي ســهولت کار خود یا کاهش قیمت تمام شــده، ثمره 
زحمات و تالش خود براي تولید پنجره هاي استاندارد را با استفاده 
از چســب هاي بي کیفیت و فاقد شناسنامه و استاندارد فني باال در 
معرض خطر قرار ندهند. فرموالسیون چسب هاي سرد به گونه اي 
اســت که احتمال تاول زدگي و تبله کــردن پروفیل ها را افزایش 
مي دهد. البته این به معناي نفي چسب هاي سرد نیست چرا که یکي 
از پارامتر هاي مهم به دقت اپراتور و فرایند فني لمینیت پروفیل ها 
برمي گردد. به همین دلیل ما در شــرکت زرین پارس با برگزاري 
سمینارهاي تخصصي دوره اي سطح آموزش کاربران و اپراتورها را 

افزایش مي دهیم تا خطاهاي احتمالي برطرف شود. 
3 پارامتر کلیدي را نباید فراموش کرد؛ نخســت کیفیت چسب 
استفاده شــده و تناسب آن با شــرایط آب و هوایي، دوم کیفیت و 
استاندارد فویل ها و سوم تنظیمات دستگاه و ماشین آالت و رطوبت و 
دماي محیط کارگاه یا خط تولید. در نتیجه می توان گفت سه فاکتور 
چسب، فویل و پروسه تولید و تنظیمات دستگاه اثرگذار در کیفیت 
نهایی محصول هستند بنابراین فرایند لمینیت پروفیل یک فرایند 
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تخصصي و حرفه اي اســت و ضرورت آموزش مدیران شرکت ها و 
اپراتورها و افزایش سطح آگاهي و مهارت آنها در انتخاب مواد اولیه 

و کار کردن با ماشین آالت را باید جدي گرفت. 
اشــاره کردید به محیط کارگاه ها و خطوط تولید؛ آیا 
شرکت زرین پارس قبل از فروش ماشین آالت لمینیت 
اقدام به ارزیابي محیط کارگاه ها از حیث دماي مطلوب 

و پاکیزه بودن از حیث گرد و غبار در کارگاه ها مي کند؟
قطعا همین طور است. چرا که شرایط نگهداری فیزیکی، چسب 
و شرایط تولید برای باال بردن کیفیت کار بسیار مهم است. نخست 
اینکه شرایط نگهداري کاالها و محصوالت در انبارهاي شرکت بسیار 
کنترل شده است و همین شــرایط در خطوط تولید کارخانه هاي 
تولید پروفیــل و کارگاه هاي تولید در و پنجره کنترل مي شــود و 
تمامي الزامات فني و محیطي الزم و استاندارد یادآوري و آموزش 
داده مي شود در غیر این صورت مسئولیت کیفي محصوالت بر عهده 

شرکت هاي تولیدکننده پروفیل هاي لمینیت خواهد بود.
به عنوان یک کارشــناس خبره بــه نظرتان کیفیت 
پروفیل هاي لمینیت شــده توسط کارخانه هاي تولید 
پروفیل یو پي وي سي باالتر است یا کیفیت پروفیل هایي 

که توسط برخي شرکت ها صورت مي گیرد؟
مهم رعایت استانداردهاســت چرا که فرق چنداني بین این دو 
مقوله وجود ندارد. البته در حال حاضر شــرکت هاي تولیدکننده 
پروفیل یوپي وي ســي اقدام به تولید پروفیل هاي رنگي متعارف و 
داراي تقاضاي بسیار مي کنند ولیکن از سویي تقاضا براي رنگ هاي 
خاص هم در بازار وجود دارد که شــرکت هایي به صورت تخصصي 
اقدام به لمینیت پروفیل حســب ســلیقه و ســفارش هاي خاص 
مشتریان مي کنند. نکته حایز اهمیت این است که فرایند تخصصي 

لمینیت پروفیل ها یکسان بوده و استانداردها یکي است. 
آیا کیفیت پروفیل یوپي وي سي بر کیفیت لمینیت هم 

اثرگذار است؟
همین گونه اســت چرا که متاسفانه کیفیت تولید پروفیل دچار 
نوســان شــده اســت و امیدواریم با بهبود وضعیت ساخت و ساز 
شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، ظرفیت تولید آنها 
باالتر برود و تولید بیشتری داشته باشند. بحث لمینت پروفیل، بحث 
جدید و زیبایی پنجره ها بر اساس ذائقه مشتریان است که متناسب 
با نماي داخلي و بیروني ساختمان، مشتري تقاضاي خود را اعالم 
مي کند. بدیهي است که نباید لمینیت کردن پروفیل بهانه اي براي 
پنهان کردن کیفیت پروفیل ها تلقي شــود. شرکت زرین  پارس، 
شرکتی است که هدف آن ارائه کیفیت برتر بوده و همواره در انتخاب 
مشتریان خود به ســراغ برندهایي مي رویم که در صنعت پروفیل 

یوپي وي سي جزو بهترین ها هستند. 
برگردیم به کیفیت چســب هاي مورد اســتفاده در 
پروفیل هاي لمینیت. چســب هاي تولیدي شــرکت 

KLEIBERIT داراي چه استانداردهایي است؟ 
تمامي محصوالت شــرکت داراي استانداردهایي همچون ایزو 
9001، 50001 و 14001 است که کیفیت باال را تضمین مي کند 
و این شرکت داراي یک مرکز تحقیقات پیشرفته بوده که محصوالت 
تولید را به صورت شبیه ســازي شده تحت آزمون هاي فني سخت 

قرار مي دهد. افزون بر این استانداردهاي Ral را در اختیار دارد.
تفاوت تست هاي فني جدید و قدیم در استانداردهاي 
موسســه Ral بــر روي کیفیت محصوالت شــرکت 

KLEIBERIT چیست؟

در آزمون هاي گذشته، تســت هوازدگي پروفیل هاي لمینیت 
شــده 6 ماه زمان مي برد و پس از این تست بود که کیفیت پروفیل 
لمینیت مشخص مي شد. در تست هاي جدید این موسسه معتبر 
جهاني، فویل و چسب مورد اســتفاده از پروفیل لمینیت جداگانه 
مورد آزمون فني قرار مي گیرد و به این ترتیب فویل ها در یک دوره 
زماني دوســاله و چسب ها هم در سه دماي مختلف تست مي شود. 
به این ترتیب استاندارد جدید رال نشان مي دهد که اوال فویل ها در 
پروفیل لمینیت داراي چه کیفیتي است و چسب ها در شرایط آب و 
هوایي مختلف از بسیار گرم تا بسیار سرد چه واکنشي از خود نشان 
مي دهد. اخذ این استاندارد به عنوان باالترین سطح استاندارد ضامن 

برتري محصوالت شرکت به شمار مي آید. 
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آنچه از نظر خواهید گذراند ، سلســله مقاالتی است که به مرور 
اجمالی مواد اولیه به کار رفته در تولید  یراق آالت درب و پنجره های  
یو.پی.وی.سی، الزامات تولید یراق آالت از دیدگاه مراجع ذی صالح 
بین المللی، انواع سیستم های بازشو و روش های مونتاژ یراق آالت 
می پردازد. هــدف از این نوشــتار ارتقاء ســطح آگاهی عمومی 
تولیدکنندگان درب و پنجره ایران و آشنایی هر چه بیشتر فعاالن 
صنعــت با قابلیت هــا و ظرفیت های موجود در انــواع یراق آالت، 
جهت ارائــه محصوالت با کیفیت و متناســب با نیاز و خواســت 
مصرف کنندگان نهایی اســت.  در بخش اول به بررســی و معرفی 
اصلی ترین مواد اولیه بــکار رفته در تولید یراق آالت می پردازیم و 

چرایی تغییر کیفیت ها را در برندهای مختلف بررسی می کنیم.

  کارایی زاماك
همان گونه که می دانیم آلیاژ با مفهوم کلی مخلوط یا محلول همگن 
جامد فلزی تشــکیل یافته از یک فلز پایه با باالترین درصد کاربرد در 
ترکیب و یک یا چند عنصر فلزی یا غیر فلزی دیگر است که هر یک از این 
عناصر با هدف تغییر و یا بهبود خواص ماده به ترکیب اضافه می شوند. 
این محلول جامد می بایست خواص فیزیکی و شیمیایی فلزی داشته 

باشد تا بتوان آن را آلیاژ فلزی نامید.
زاماک آلیاژ فلزی با پایه روی است. روی فلزی است به رنگ نقره ای و یا 
آبی با نقطه ذوب 419 درجه سانتی گراد و نقطه جوش معادل 906 درجه 
سانتی گراد که آلیاژ زاماک معروف ترین آلیاژ آن می باشد. نام زاماک از 
کنار هم قراردادن حرف ابتدای عناصر اصلی استفاده شده در ترکیب آن 

یراقآالتدروپنجره؛سنجشکیفیتزاماك
فراز برزگر - نوید تجارت آرسام - مهندس صنایع

با هدف ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی با کارایی انواع یراق آالت و سنجش کیفیت آنها در 
تولید و نصب در و پنجره های باکیفیت و اســتاندارد، ضرورت طرح مباحث کارشناسی و فنی درباره یراق آالت هر روز بیش 
از پیش احساس می شود، چه اینکه عرضه یراق آالت مصرفی در مونتاژ پنجره های یو.پی.وی.سی در بازار ایران با برندها و 
نشان های تجاری مختلف هرچند از یک سو رقابت در این عرصه را افزایش داده، اما تردیدی وجود ندارد که نبود استانداردهای 
الزم از یک سو و همچنین شناخت ناکافی فعاالن صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی از سوی دیگر موجبات سردرگمی آنها 
را در انتخاب یراق آالت با کیفیت و استاندارد جهانی را به همراه داشته اســت؛ موضوعی که در نهایت بر کارایی پنجره ها 
اثر گذاشــته و مردم به عنوان مصرف کننده نهایی هم به دلیل فقدان آگاهی در نهایت به تولیدکنندگان در و پنجره اعتماد 
می کنند. از این شماره ماهنامه تخصصی دنیای نما و پنجره، سلســله مقاالت فنی و تخصصی درباره انواع یراق آالت در و 
پنجره تقدیم مخاطبان می شود. با قدردانی از شرکت نویدتجارت آرسام، عضو گروه بین المللی و دفتر مشترك المنافع گروه 
صنعتی KALE KILIT به سبب همراهی در ارائه این مقاله، ماهنامه دنیای نما و پنجره از مقاالت کارشناسان تولیدکنندگان 

و عرضه کنندگان صاحب برند استقبال می کند.
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در زبان آلمانی یعنی : روی )Zink(، آلومینیوم ) Aluminum(،منیزیم 
)Magnesium( و مس)Kupfer( بدست آمده است.

 ،)Cd( عالوه بر عناصر اصلی ذکر شــده عناصری نظیــر کادمیوم
قلع)Sn(، نیکل)Ni(، کرم)Cr( و منگنز )Mn( نیز در ســاخت زاماک 
اســتفاده می شــوند.  هر یک از عناصر به کار رفتــه در تولید زاماک 
ویژگی هایی را به آلیاژ اضافه می کند که ترکیبات مشتقات آنها بوجود 

آورنده انواع زاماک بشرح جدول ذیل می باشند:
جدول ترکیب عناصر انواع آلیاژ زاماك

 

الزم به ذکر است که خلوص روی استفاده شده در این آلیاژ 99/99 
درصد اســت؛ این میزان از خلوص و همچنین خــواص ذاتی فلز روی 
قابلیت حفــظ و دقت ابعادی را به عنوان مهمترین ویژگی به آلیاژ اعطا 
می کند و دمای ذوب آن را نیز تا 450 درجه سانتی گراد  ارتقاء می بخشد.

تاثیر هر یک از عناصر در خواص فیزیکی و شیمیایی زاماک:
1   روی )Zinc(  تــا 95 درصد: هر چــه روی در آلیاژ زاماک درصد 
بیشتری را داشته باشــد ، اســتحکام و مقاومت به خوردگی در آلیاژ 

افزایش می یابد.
۲   آلومینیوم )Aluminum( تا 4 درصد: افزایش درصد آلومینیوم 
در آلیاژمنجر به افزایش استحکام کشی، مقاومت برخزش ، مقاومت در 

برابر ضربه ) چکش خواری ( و افزایش سختی می شود.
3   مس )Copper( تا یک درصد: مس فلزی است که به کارگیری آن 
در زاماک موجب افزایش استحکام  خزش، استحکام کششی و سختی 

شده  و همچنین موجب مقاومت در برابر خوردگی می شود.
4   منیزیم )Magnesium( تا یک درصد: باال رفتن ســطح منیزیم 
دراین آلیاژ منجر به افزایش سختی و مقاومت به خوردگی خواهد شد 
و همچنین در تسهیل روند اکسیژن زدایی از مذاب به حد چشمگیری 

موثر است.
برای شــناخت هر چه بیشتر و 
آگاهی از چرایی طرح مباحث فوق در 
این بخش به توضیح اجمالی عوامل 
موثر در کارایــی مکانیکی قطعات 

می پردازیم.
نخســتین مفهومی کــه در خصوص 
عملکــرد قطعــات حائز اهمیت اســت 
اســتحکام و یا مقاومت مواد ودر نتیجه 
رفتار مکانیکی آن ها در مواجهه با نیروهای 
وارده است و عبارت است از توانایی در برابر 
اعمال بارهای گوناگون و عدم شکست در 
برابر این بارهاست که ما را به مفهوم تنش 

می رساند.
تنش به زبان ســاده میزان نیروی وارد 
 σ برروی یک سطح مقطع است که آن را با
نشان داده و همانگونه که از تعریف آن بر 

می آید مقدار آن برابر است با  σ=F/A که در آن F نیرو و A سطح مقطعی 
است که نیرو بر آن اعمال شده است.

انواع تنش محوری وارد بر یک سطح عبارت است از :
1  تنش فشاری: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال بار در 
راســتای محور عمود بوده که منجر به فشرده شدن و یا کاهش 

طول ماده می شود.
۲  تنش کششی: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال 
بار در راستای محور عمود بوده و منجربه کشیده شدن ماده 

می گردد.
3  تنش برشی: حالتی از تنش است که ناشی از اعمال بارهای 
مســاوی و در جهات مخالف در راســتای محور افقی بوده که 

می تواند ماده را به الیه های متناوب تقسیم کند.
نیروهای خمشی و پیچشی تنش هایی ایجاد می کنند که ترکیب هایی 
از ســه تنش فوق است. موارد طرح شــده منتج به دریافت این مفهوم 
می شود که در برابر وارد شدن بارهای مختلف و ایجاد تنش های گوناگون 
به سطح مقطع، مواد و اجسام رفتارهای گوناگون از خود نشان می دهند 

که عبارت است از :
1  استحکام فشاری: بیشترین فشارو یا نیرویی که جسم قبل از 

مقدار فشار الزم برای تغییر شکل تحمل می کند.
۲  استحکام کششــی: بیشترین نیروی کششی که جسم قبل از 

شکست می تواند تحمل کند.
3  استحکام خستگی: بیشترین بارو یا نیرویی که جسم می تواند 
بدون شکســت در برابر نیروهای مختلف اعم از فشاری و یا کششی و یا 

برش تحمل کند.
4  چکش خواری )ضربه پذیری(: بیشترین میزان مقاومت جسم 
در برابر ضربه های متناوب بدون تغییر شکلی که موجب عدم کاری شود 
)بدون تغییر شکل پالستیک که به آن تغییر شکل دائمی نیز می گویند( 

چکش خواری گویند.
۵  چقرمگی : به مقاومت مواد در برابر شکست در اثر اعمال تنش 
گفته می شــود که به صورت میزان انرژی جذب شده قبل از شکست یا 

وادادگی در واحد حجم می گویند.
بنابر تعاریف ارائه شــده به راحتی می توان دریافــت که با توجه به 
خواصی که میــزان افزایش و کاهش درصد هر 
یک از عناصر ذکر شده به آلیاژ زاماک می افزاید، 
می توان کارایی های مختلف و موارد اســتفاده 
آن در تولید قطعات گوناگــون را توجیه کرد.  
همین امر موجب می گردد که تولیدات برند های 
مختلف، به سبب روش تولید، نوع مواد مصرفی، 
کیفیت عناصر بکار رفته در آلیاژ، نوع عملیات 
حرارتی، به کارگیری و یا عدم اســتفاده از مواد 
بازیافتی و همچنین کیفیــت قالب های بکار 
گرفته شده از یکدیگر متمایز شده و در نتیجه 
فارغ از مباحث مرتبط با بازاریابی و برندینگ، 
بهای تمام شــده محصوالت تولیدی بر اساس 

کیفیت تولید تغییر یابد. 
در شماره آینده به تبین ســایر موارد مورد 
استفاده در ساخت قطعات مربوط به یراق آالت و 
تعیین موارد کیفی در این خصوص می پردازیم.

زاما ک 6 زاماک 5 زاماک 4 زاماک 3 زاماک 2
     نوع زاماک

   نام عنصر

%4 %4 %4 %4 آلومینیوم  4 % 

%1.25 %1 %3 -  %3 مس

- %0.03 - %0.04 %0.1 منیزیم

%94.75 %92.97 %93 %95.96 %92.9 روی
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بازاریراقآالت؛
باکیفیتها
برندهاند!

رکود در صنعت ساختمان ایران در سال هاي اخیر دو پیامد براي کاالهاي 
ساختماني و به ویژه صنعت در و پنجره به همراه داشته است به نحوي که 
از یک سو، انتقادها از واردات یراق آالت فاقد کیفیت و استاندارد مطرح 
مي شود و حتي شائبه قاچاق یراق آالت و واردات غیررسمي آن توسط 
شرکت ها و اشخاص فاقد شناسنامه هم وجود دارد. از سوي دیگر رقابت 
بر سر کیفیت یراق آالت و خدمات فني و پس از فروش افزایش یافته است 
به نحوي که اســتفاده از یراق آالت و اتصاالت با کیفیت و استانداردهاي 
باال مورد مصرف در ســاخت در و پنجره هاي دوجداره در حال افزایش 
یافتن است. با این حساب بازار و صنعت یراق آالت در و پنجره با تهدید 
واردات و عرضه بي کیفیت ها و قاچاق آن از یک سو و فرصت تغییر رفتار 
مصرف کنندگان براي انتخاب یراق آالت داراي استاندارد و کیفیت برتر از 
سوي دیگر مواجه خواهد شد. در این میان البته شرکت هاي تولیدکننده و 
عرضه کننده یراق آالت داراي برند و کیفیت فني و خدمات پس از فروش 

برتر، به تدریج سهم باالتري از بازار را در اختیار خود خواهند گرفت. 

گزارش از: سمیه کربالیی

  کالبدشکافي تجارت یراق آالت در سال ۹۵
آمارهاي رســمي گمرک ایران حکایت از آن دارد که در 10 ماه 
نخست ســال 1395 بالغ بر 387 میلیارد و 584 میلیون و 450 
هزار و 107 ریال به ارزش 12 میلیون و 443 هزار و 556 دالر انواع 
یراق ها، اتصاالت و اشــیاء همانند آن براي مصرف در ساخت در و 
پنجره دوجداره یو پي وي سي با شماره تعرفه گمرکي 83024110 

وارد کشور شده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دنیاي پنجره، از این میزان واردات 
سهم کشور ترکیه 89,3 درصد معادل ریالي 346 میلیارد و 436 
میلیون و 341 هــزار و 717 ریال برابر با 11 میلیون و 112 هزار و 
459 دالر برآورد شــده است. البته در برآورد میزان واقعي واردات 
و صادرات یراق آالت مورد اســتفاده در ســاخت در و پنجره هاي 
یوپي وي ســي باید به این نکته دقت کرد که ممکن اســت اقالم 

دیگري تحت تعرفه گمرکي یادشده وارد و یا صادر شده باشد.
این گــزارش مي افزاید پس از ترکیه، آلمان با ســهم 4 درصدي، 
جایــگاه دوم را در تجارت و واردات یراق آالت و ملزومات در و پنجره 
به خود اختصاص داده به نحوي که تا پایان دي ماه ســال 95، ارزش 
واردات یراق آالت و اتصاالت در و پنجره یوپي وي سي 501 هزار و 24 
دالر برآورد شده است. بر اساس آمارهاي رسمي گمرک ایران، پس از 
دو کشور ترکیه و آلمان 3 کشور چین، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب 
هر کدام با ســهم 2,9 درصد، 1,2 درصد و 1,1 درصد در 
رتبه سوم تا پنجم جاي دارند. البته در 10 ماه نخست 
امسال بالغ بر 5 میلیارد و 455 میلیون و 59 هزار و 
774 ریال برابر با 177 هزار و 93 دالر یراق آالت 
و اتصاالت از مبادي گمرکي کشورهایي چون 
عراق، آذربایجان، فرانسه، بلغارستان و هنگ 

کنگ وارد کشور شده است.

  صادرات ضعیف اما 
امیدوارکننده

پیشــتازي کشــورهاي دنیــا در 
صنعت تولید یراق آالت در و پنجره و 
عقب ماندگي ایران در سرمایه گذاري 
در این صنعت باعث شــده تا سهم 
کشورمان در صادرات یراق آالت و 
اتصاالت در و پنجره یو پي وي سي 
چندان قابل دیدن نباشد، با این 
حال امیــدواري وجود دارد که 
در آینده سهم تولیدکنندگان 
ایراني در صادرات یراق آالت 
افزایــش یابــد. بر اســاس 
آمارهاي رســمي گمرک 
در 10 ماه نخســت امسال 
بالغ بر یک میلیارد و 176 
میلیــون و 97 هــزار و 
170 ریال معادل ارزي 
37 هــزار و 984 دالر، 
یــراق آالت، اتصاالت و 
اشــیاء همانند آن براي 
مصــرف در ســاخت در و 
پنجره دوجداره یو پي .وي سي 
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درصد سهمارزش )دالر(ارزش )ریال(وزن )كیلو گرم(كشور

3.145.953346.436.341.71711.112.45989.3تركیه

79.03215.483.823.047501.0244.0آلمان

128.78011.226.317.745362.7522.9چین

21.2514.783.288.204153.5831.2ایتالیا

30.4354.199.619.620136.6451.1اسپانیا

33.1705.455.059.774177.0931.4سایر كشورها

3.438.621387.584.450.10712.443.556100جمع

درصد سهمارزش )دالر(ارزش )ریال(وزن )كیلو گرم(كشور

9.710719.797.29523.23561عمان

234292.424.3409.42025تركمنستان

1.10090.447.1752.9058عراق

45654.656.1601.8245آذربایجان

40018.772.2006002گرجستان

11.9001.176.097.17037.984100جمع كل

به 5 کشور عمان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان 
و گرجستان صادر شود.  سهم کشور عمان از بازار 

صادرات یراق آالت و اتصاالت ساخت ایران در 10 
ماه نخست امسال 61 درصد، ترکمنستان 25 درصد، 

عراف 8 درصد، جمهوري آذربایجان 5 درصد و گرجستان 
هم 2 درصد برآورد شده است

  حمایت از کاالي استاندارد
سرمایه گذاري هاي انجام شده در زمینه تولید 
یراق آالت در و پنجره طي سال هاي اخیر با فراز و 
نشــیب هاي زیادي مواجه بوده و تولیدکنندگان 

ایراني با مشــکالتي همانند بســیاري از بنگاه هاي 
تولیدي و صنعتي در تولید و تجارت مواجه هستند، با این 

حال عزم تولیدکنندگان کشور براي رقابت با یراق آالت و اتصاالت 
مورد استفاده در و پنجره حتي در شرایط اقتصادي و فضاي کسب و 
کار نابرابر با دیگر کشورها، قابل تامل است. پیش بیني نمي شود به 
دلیل نیاز بازار داخلي صنعت در و پنجره، چندان سیاست افزایش 
تعرفه گمرکي یراق آالت در و پنجره در ســال 96 اجرایي شود چه 
اینکه تولیدکنندگان ایراني هم چنین انتظاري را مطرح نمي کنند. 
با این حال سیاســت هاي حمایتي دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید در راســتاي حمایت از تولید یراق آالت اســتاندارد 
و صادراتي و کاهش هزینه هاي تولید ملي باشــد و از ســوي دیگر 
اعمال سیاست هاي مشوق صادراتي هدفمند و هوشمند مي تواند 
راه را براي تولیدکنندگان ایراني بــراي حضور در بازارهاي هدف 

صادراتي هموارتر سازد. 

  مردم کیفیت مي خرند
ارزیابي ماهنامه دنیاي نمــا و پنجره و همچنین فعاالن صنعت 
ساختمان ایران حکایت از تغییر ذائقه مردم به عنوان مصرف کننده 

و مشتري نهایي کاالهاي ساختماني دارد به گونه اي که باید به این 
گزاره حتمي و قطعي در آینده نه چندان دور اذعان کرد که »مردم 
کیفیت مي خرنــد«. بازار یراق آالت در و پنجــره هم از این قاعده 
مستثني نخواهد بود و هرچند مردم به عنوان مصرف کننده نهایي 
در و پنجره ها اطالع کافي از کیفیت و استاندارد یراق آالت استفاده 
شده در ساخت در و پنجره ها ندارند، اما سطح آگاهي مردم در حال 
افزایش اســت و از سوي دیگر ســازندگان حرفه اي و شرکت هاي 
مهندسي ســاختمان دیگر حاضر نخواهند شد براي پایین آوردن 
قیمت تمام شــده پروژه هاي در دســت اجراي خود، از کاالهاي 
فاقد کیفیت اســتفاده کنند. پیش بیني مي شود شرکت هاي فاقد 
شناسنامه و برند عرضه کننده یراق آالت و همچنین تولیدکنندگان 
ســنتي یراق آالت و اتصاالت به تدریج باید غــزل خداحافظي را 

بخوانند. 

آمار واردات یراق ها،اتصاالت و اشیاء همانند براي در و پنجره 
دوجداره یو پي وي سي در 10 ماه نخست سال ۹۵

آمار صادرات یراق ها،اتصاالت و اشیاء همانند براي در و پنجره 
دوجداره یو پي وي سي در 10 ماه نخست سال ۹۵
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از اینکه به کودکان محک توجه مى کنید، سپاسگزاریم.
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مصرفکمترانرژیباشیشههایکمگسیل

 نشست تخصصي نقش شیشــه هاي کم گسیل در کاهش مصرف ســاختمان در مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرســازي در حالي برگزار شد که همچنان چالش هدررفت انرژي 
در ساختمان هاي ایران شــاه بیت انتقادهاي مسئوالن و کارشناسان است. آیا برگزاري این 
نشست تخصصي با مشارکت گروه صنعتي شیشــه کاوه مي تواند اراده الزم براي تدوین و 
ابالغ استانداردهاي روز دنیا را در نهادهاي مسئول ایجاد کند؟ فراموش نکنیم که هدر رفتن 
میلیاردها دالر از سرمایه این کشور در نتیجه اتالف انرژي در بخش ساختمان ها به یک غفلت 
ملي تبدیل شده که به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي تاثیر منفي این 
غفلت را در اقتصاد کشور شاهد هســتیم. البته نقش پنجره هاي استاندارد ساخته شده با 

شیشه هاي دوجداره هم باید جدي گرفته شود .

گزارش از: پروانه حسینی
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  صدور گواهي نامه فني براي پنجره هاي استاندارد44
در نشست تخصصی » نقش شیشــه های کم گسیل در کاهش 
مصرف انرژی ساختمان«، مزایای استفاده از شیشه های کم گسیل 
و نقــش آن در کاهش مصرف انرژی در ســاختمان ها از ســوی 

کارشناسان و متخصصین تشریح شد. 
در این نشســت که با همــکاری مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی و گروه صنعتی شیشــه کاوه و بــا حضور محققین، 
کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه برگزار شد، وضعیت صنعت 
شیشه در ایران و جهان، تولیدات شیشه کم گسیل در کشور و تاثیر 
این شیشه ها بر مصرف انرژی در ساختمان ها طرح و ارائه شد. دکتر 
شــکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
ابتدای این نشست با اشاره به این موضوع که مقوله صرفه جویی در 
مصرف انرژی در دو،  سه دهه اخیر با غفلت روبرو بوده است، تاکید 

کرد که تاثیر منفی این غفلت را 
در اقتصاد کشور شاهد هستیم.

 رئیس مرکــز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازی در ادامه 
با اشــاره به تدوین مقررات ملی 
ساختمان توسط مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی، 
خاطرنشــان ساخت: بیش از دو 
دهــه از تدوین و ابــالغ مبحث 
19 مقررات ملی ســاختمان و 
الزام به اجرای آن می گذرد ولی 
در عمل شاهد اجرای دقیق آن 
نیستیم. به گفته وي، بررسی ها 
نشــان می دهد که با وجود آنکه 
ساالنه با بیش از 5 میلیارد دالر 
هدررفت انرژی در کشور مواجه 
هستیم اما تنها 20 درصد شاهد 
رعایت این مبحث بوده ایم و این 
موضوع مهمی است که نیازمند 
آسیب شناســی و همچنیــن 

فرهنگ سازی مناسب است. 
وی با مهــم خواندن موضوع 
نشســت تخصصــي نقــش 
شیشه هاي کم  گسیل در کاهش 
مصرف انرژي ســاختمان ادامه 

داد: در حوزه کاهش و مدیریت مصرف انرژی در ساختمان ها، تغییر 
ضخامت در شیشه امکان پذیر نبود ولی استفاده از شیشه های کم 
گسیل ضمن آنکه این امکان را فراهم می کند، محدودیتی را نیز در 

استفاده از نور طبیعی ایجاد نمی کند. 
 دکتر شکرچی زاده در بخش دیگری از سخنان خود در نشست 
تخصصی » نقش شیشــه های کم گسیل در کاهش مصرف انرژی 
ساختمان«، با برشمردن اقدامات مرکز در حوزه شیشه گفت: مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشراف به اهمیت این موضوع، 
از سال ها پیش اقدامات متعددی را در این حوزه در دستور کار خود 
قرار داده است که از جمله آنها می توان به اضافه کردن مشخصات 
حرارتی شیشه های پوشش دار به پیوست 9 مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان و ارائه توضیحات تکمیلی در این خصوص در راهنمای 
مبحث، اجرای پروژه های پژوهشی با هدف تعیین کیفیت تولیدات 

داخلی و خارجی و تعیین اثربخشی کاربرد شیشه های کم گسیل در 
مناطق اقلیمی مختلف کشور، تجهیز آزمایشگاه هاي تخصصي براي 
تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه هاي دو جداره ساده و پوشش دار، 
تجهیز آزمایشگاه تخصصي تعیین مشخصات تابشي )ضرایب عبور و 
انعکاس( در بازه خورشیدي، تجهیز اتاقک کالریمتري براي تعیین 
عملکرد جدارهاي ساختماني در شــرایط محیط خارج و تجهیز 
اتاقک گردان اندازه گیري شرایط نوري )روشنایي طبیعي( فضاهاي 

داخل بر حسب نوع جدار نورگذر اشاره کرد.
 رئیــس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی افزود: به 
موازات این اقدامات، مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازي 
زیرساخت هاي الزم براي اعطاي گواهینامه فني به تولیدکنندگان 
شیشــه هاي با مشــخصات حرارتــي بهبود یافتــه و همچنین 
سیستم هاي شیشــه دوجداره را فراهم کرده است . وي تصریح 
کرد: براي تکمیل این مجموعه 
 ، هي یشــگا ما ز ت آ مــا خد
گواهینامه هــاي مربــوط بــه 
پروفیل هــاي یوپي وي ســي 
و آلومینیــوم گرماشــکن، و 
پنجره هاي ســاخته شده با آن 
نیز قابل درخواســت و دریافت 
توسط تولیدکنندگان مي باشد.
 وی با اشــاره به تالش مرکز 
در حوزه برچسب انرژی پنجره 
گفــت: ایــن مرکــز، در جهت 
طرح برچســب انرژي پنجره با 
همکاري سازمان ملي استاندارد 
و شرکت بهینه ســازي مصرف 
سوخت کشور، در جهت رسمیت 
دادن به آن، گام برداشــته است 
و آمادگــي کامل خــود را براي 
نهادینه کــردن الگوي کیفیت 
پنجره ها اعــالم می کند.  دکتر 
شکرچی زاده با ابراز خرسندی 
از امــکان تولید شیشــه های 
کم گسیل در داخل کشور افزود: 
با توجه بــه این نکته که در حال 
حاضر، تولید محصوالت شیشه 
کم گسیل در داخل کشور صورت 
مي گیرد و قیمت آن نیز در مقایســه با محصوالت خارجي، بسیار 
کمتر اســت، این مرکز الزم دانسته است که در جهت معرفي آن و 
تالش در جهت ارتقای هرچه بیشــتر کیفیت و تنوع بخشي به آن، 

فعالیت هاي الزم را انجام دهد.

   روشنایي ساختمان ها با شیشه هاي کم گسیل

 مهندس زجاجی رئیس انجمن شیشــه ایران دیگر ســخنران 
نشست تخصصی نقش شیشــه هاي کم گسیل در کاهش مصرف 
انرژي ساختمان با ارائه آمار و ارقام و نمودار، وضعیت صنعت شیشه 
در ایران و جهان را تشــریح و با بیان این نکته که شیشه در زندگی 
امروز نقش حفاظتی داشــته و امکانات بی پایانی را برای معماری 
مدرن فراهم آورده است گفت: به موازات پیشرفت تکنولوژی تولید 

 دکتر شکرچى زاده: مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازي زیرساخت هاي 
الزم بــراي اعطــاي گواهینامه فنی 
بــه تولیدکننــدگان شیشــه هاي با 
مشــخصات حرارتی بهبــود یافته و 
همچنین سیستم هاي شیشه دوجداره 
را فراهم کرده اســت . بــراي تکمیل 
این مجموعه خدمات آزمایشــگاهی، 
گواهینامه هاي مربوط به پروفیل هاي 
یوپی وي سی و آلومینیوم گرماشکن، 
و پنجره هاي ساخته شــده با آن نیز 
قابل درخواســت و دریافت توســط 

تولیدکنندگان می باشد.
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شیشه می توان فضاهای بســیاری را به پنجره اختصاص داد و در 
عین حال کنترل کاملی را بر روشنایی و ورود و خروج انرژی داشت.

 رئیس انجمن شیشــه ایــران در ادامه با تشــریح ویژگی های 
شیشه های تخت مصرفی در ساختمان به الزامات این شیشه و نحوه 
استفاده از آنها اشاره داشت و ادامه داد: این شیشه ها باید کامال صاف، 
شفاف، بی رنگ، عاری از موج و فاقد حباب های هوا و یا هر نوع ایراد 
دیگری باشد.  وی در تشریح مشخصات عمومی صنعت شیشه ایران 
گفت: میزان اشتغال در این صنعت 5 هزار نفر در کشور است و نوع 
مالکیت در این حوزه 100 درصد خصوصی بوده سرانه مصرف انواع 
شیشه در کشور 12 کیلوگرم بوده و همچنین نسبت تولید شیشه 

تخت کشور به تولید جهانی معادل 3 درصد است.
 وی در ایــن بخــش افزود: اســتقرار این صنعت در 6 اســتان 
کشور است و فروش ســالیانه آن بیش از هزار میلیارد تومان را به 

خود اختصاص داده و همچنین 
میــزان صــادرات در این بخش 
بیش از 480 هزار تن در ســال 
95 بوده است. مهندس زجاجی 
خاطرنشان ساخت: تولید جهانی 
شیشه از مرز 60 میلیون تن عبور 
کــرده و تولید ایــران، بیش از 3 
درصد تولیــد در جهان را دارد و 
مازاد تولید در کشــور حدود 35 
الــی 40 درصد تولید می باشــد 
که صادر می شود. رئیس انجمن 
شیشــه ایران در ادامه سخنرانی 
خود، بازارهای مصرف شیشــه، 
وضعیت تولید جهانی، واحدهای 
تولیدکننده صنایع جانبی شیشه 

ساختمانی را تشریح کرد.

   کیفیت برتر با 
شیشه هاي کم گسیل

 معرفــی تولیــدات شیشــه 
کم گسیل در کشــور موضوعی 
بــود کــه در بخش دیگــری از 
افتتاحیه نشست تخصصی» نقش 
شیشه های کم گسیل در کاهش 

مصرف انرژی ســاختمان« از سوی مهندس مظاهری عضو هیات 
مدیره گروه صنعتی شیشه کاوه ارائه شد. مهندس مظاهری در این 
بخش گفت: اگر استفاده از شیشه کم گسیل در کشور اجباری شود 
این امکان در گروه صنعتی شیشه کاوه وجود دارد تا نیاز کل کشور 
را تامین کند. به گفته وي، گروه صنعتی شیشه کاوه یک مجموعه 
صد درصد خصوصی است و عمده تولید آن در ساوه است که تولید 

شیشه فلوت در آن انجام می شود.
 وی با طرح این سئوال که از شیشه و پنجره چه انتظاراتی داریم 
ادامه داد: تامین روشنایی، عایق روشنایی،  عایق صوتی،  ایجاد امنیت 
و حریم خصوصی، فیلتراســیون اشعه uv، کاهش بهای تمام شده 
ســاختمان و... ازجمله این انتظارات است که صنعت شیشه برای 

پاسخ به این نیازها اقدامات زیادی را انجام داده است. 
 وی تولید شیشــه های چنــد جداره، low-e، طلــق دار، رنگی 

طلق دار، خود تمیز شــونده، رفلکس، رنگی و .... را از مهمترین این 
اقدامات برشمرد.

عضو هیات مدیره گروه صنعتی شیشه کاوه در بخش دیگری از 
سخنان خود ادامه داد: هر چه میزان استفاده از شیشه افزایش یابد، 
اتالف انرژی بیشــتری از پنجره ها را شاهد هستیم، به این ترتیب 
راه حلی که صنعت شیشه برای حل این موضوع داشته است استفاده 
از شیشه های کم گسیل اســت که به دلیل وجود الیه های در نظر 

گرفته شده در آن خاصیت معجزه گری را ایجاد می کند.
 مهندس مظاهری در تشــریح مزایای اســتفاده از شیشه های 
کم گســیل گفت: کاهش مصــرف انرژی در ســاختمان، کاهش 
هزینه های جاری انرژی تاسیســات سرمایش و گرمایش، کاهش 
ظرفیت طراحی و هزینه های اولیه تاسیسات، کاهش هزینه های 
جاری تعمیرات و نگهداری تاسیســات، ممانعت از ورود پرتوهای 
مضــر UV و افزایش آســایش 
حرارتی ســاکنین از مهمترین 
مزایــای اســتفاده از این نوع 

شیشه هاست.

   شیشه هایي براي 
اقلیم هاي مختلف

 دکتر کاری مدیر بخش انرژی، 
آکوستیک و نور مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی نیز 
در ادامه این نشســت، بــا ارائه 
ســخنرانی خود با موضوع تاثیر 
شیشه های کم گسیل بر مصرف 
انرژی در ســاختمان گفت: اگر 
بخواهیم انتقال را در شیشــه ها 
کاهش دهیم و کاهش انرژی در 
ساختمان ها را شاهد باشیم باید 
انتقال حرارت، همرفت و تابش 
را کاهش دهیم.  وی با اشــاره به 
اقلیم های گرمســیر و سردسیر 
در کشــور، در خصوص شرایط 
استفاده از شیشه در این اقلیم ها و 
تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی 
و صرفه جویی در مصرف انرژی 
توضیحاتی را ارائه داد.  دکتر کاری در این رابطه افزود: وقتی مسئله 
اقلیم ها در کشور مطرح اســت محور گسیلندگی اهمیت بیشتری 
می یابد.  وی در بخش دیگری از ســخنرانی خــود گفت: با توجه به 
عدم شــناختی که در مورد رفتار شیشه در طراحی و اجرا در کشور 
وجود دارد، در این نشست محورهایی همچون تکنولوژی نانو، انواع 
مختلف شیشه و الزامات در خصوص فرآیندهای شیشه ارائه می شود.

 وی با اشاره به مبحث برچســب انرژی و فعالیت های مرکز در این 
حوزه گفت: یکی از اهداف مهم مرکز نهادینه کردن بحث برچسب 
انرژی پنجره است و شــماره ملی از سوی سازمان استاندارد نیز به 
آن داده شده است و امیدواریم با تجهیز آزمایشگاه ها، شاهد اجرایی 
شدن آن باشیم. در این پروژه ایران به 10 منطقه جغرافیایی تقسیم 
شده است و با توجه به تفاوت رفتار شیشه کم گسیل در این اقلیم ها 

لیبل ها متفاوت خواهد بود. 

دکتر کارى : اگر بخواهیم کاهش انرژى 
در ساختمان ها را شــاهد باشیم باید 
انتقال حرارت، همرفت و تابش را کاهش 
دهیم یکى از اهــداف مهم مرکز نهادینه 
کردن بحث برچســب انــرژى پنجره 
است و شــماره ملى از سوى سازمان 
اســتاندارد نیز به آن داده شده است 
و امیدواریم با تجهیز آزمایشــگاه ها، 
شاهد اجرایى شــدن آن باشیم. در این 
پروژه ایران بــه 10 منطقه جغرافیایى 
تقسیم شــده است و با توجه به تفاوت 
رفتار شیشه کم گســیل در این اقلیم ها 

لیبل ها متفاوت خواهد بود.
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قانونجدید
براياجراينما

سرانجام دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها از سوي معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد. قانوني که از آن تحت عنوان ضابطه 714 یاد مي شود و محمد 
باقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه در بخشنامه اي به دستگاه هاي اجرایي، مهندسان مشاور و پیمانکاران با ابالغ 
قانون جدید براي اجراي نماهاي ساختماني تاکید کرد: رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر از ابتداي دي ماه 
13۹۵ الزامي است. نکته قابل تامل اینکه دستور العمل یادشده پیش از این در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي مصوب 
شــده و حاال دولت و نهادهاي اجرایي کل کشور هم باید از آن تبعیت کنند. آنچه مي خوانید برداشتي است از دستور العمل 
یادشده که در این نوشتار با مواردي چون مالحظات کلي در اجراي نماهاي ساختماني و همچنین معرفي نماي دیوار پرده اي 
)Curtain wall(، دیوار نما )Veneer wall( و نماهاي مهارشده به میان قاب )nfill wall( اشاره شده است. براي آگاهي از انواع 
نماي ساختمان از حیث مصالح همچون نماي سنگي، نماي آجري، نماي سیماني، نماي سرامیک، نماي کامپوزیت فلزي، نماي 

اتیکس ، نماي EIFS ، نماي شیشه اي، نماي چوبي و البته نماي سبز پیشنهاد مي شود این نوشتار را بخوانید.

هدف این دستورالعمل طراحی و ارائه ضوابط اجرایی نماها تحت 
اثر بارهاي لرزه اي، باد، ضربه و سایر عوامل محیطی و ارائه راهکارهاي 
مناسب براي مهار آنها بوده و ساختمان مورد بحث این دستورالعمل 
نماهاي ســاختمانی بوده و الزامات تهیه شــده براســاس آن ارائه 
شده اســت. همچنین محدوده کاربرد این دستورالعمل، نماهاي 
ساختمانی است. این ضوابط در صورتی باعث پایداري نما می شود 
که سازه ساختمان و دیوارهاي پشتیبان نما در صورت وجود، ضوابط 
سازه اي استاندارد 2800 باتوجه به اهمیت ساختمان را تامین کنند. 

در غیر این صورت، آســیب هاي وارده به قاب سازه اي و دیوارهاي 
نگهدارنده نما باعث آســیب دیدن و خرابی نما می شود. همچنین 
تغییر مکان ها و جابجایی هاي نسبی سازه نیز باید در محدوده تامین 
ضوابط سازه اي اســتاندارد 2800 باشد، در غیر این صورت رعایت 
ضوابط این دستورالعمل به تنهایی از وقوع آسیب به نما جلوگیري 
نمی کند. با توجه به ضوابط ارائه شده در این دستورالعمل، الزم است 
اجزاي نما بسته به نیاز، در مقابل بارهاي وارده ناشی از فشار و مکش 
باد و نیروها و جابجایی هاي زلزله و بارهاي ناشی از ضربه مهار شوند. 

از هدف تا مالحظات کلي نما

قسمت نخست

ما
ین

دنیا



47
۹۶

ن 
ردی

رو
- ف

 ۹۵
د 

سفن
- ا

ه ۲
مار

- ش
م 

 یک
ال

- س
ره  

نج
 و  پ

نما
ی 

نیا
ه  د

نام
ماه

انواع نما را بشناسيم

در ارتباط با انواع نما از نظر نحوه اجرا و اتصال باید تاکید کرد که انواع نماهاي خارجی متداول شامل دیوار پرده اي، دیوار نما 
و نماي مهار شده به دیوار میان قابی هستند که هرکدام می توانند به صورت مهار شده یا چسبانده شده، اجرا شوند. همچنین 

اصطالح نماي پوششی یک واژه کلی است که به کلیه نماهاي دیوار خارجی اطالق می شود.

)Curtain wall( نماي دیوار پرده اي   

دیوار پرده اي، داراي قاب سازه اي جداگانه است که مستقیماً به 
آن متصل شده و مجموعه به مانند یک پرده روي سطح خارجی 
ســاختمان را می پوشــاند. در یک نماي دیوار پرده اي، بارهاي 
ناشــی از وزن نما، باد و زلزله مســتقیما از دیوار به قاب سازه اي 
منتقل می شود. به طور معمول حداقل 50 میلی متر فاصله بین 
دیوار پرده اي و قاب ســازه اي درنظر گرفته می شود. این فاصله 
براي تطابق بی نظمی هاي ابعــادي غیرقابل پیش بینی در قاب 
اســت که نمونه اي از دیوارهاي پرده اي، نمــاي دیوار پرده اي 
شیشه – آلومینیوم اســت. دیوارهاي پرده اي غیرشفاف شامل 
پانل هاي بتنی پیش ساخته، پانل هاي مسلح شده با الیاف شیشه، 
پانل هاي فلزي و نظایر آن است. همچنین در دیوارهاي پرده اي 
غیرشفاف ممکن است به منظور فراهم کردن امکان نازک کاري 
دیوار داخلی، افزودن عایــق حرارتی، برق کاري و عبور لوله هاي 
تاسیســاتی در داخل دیوار، یک دیوار پشــتیبان اضافه شود. از 
آنجاکه دیوار پرده اي مســتقیماً به قاب سازه اي متصل است، بار 
باد را به قاب و در نتیجه به تیر و ســتون منتقل کرده و لذا در برابر 
بار باد مقاومت می کند. در این حالت به دیوار پشتیبان )درصورت 

وجود( هیچ بار بادي وارد نمی شود.

)Veneer wall( دیوار نما   

این نوع نما مشابه دیوار پرده اي غیرشفاف است. دیوار نما می تواند 
در سازه هاي قابی و سازه هاي دیوار باربر استفاده شود که در این نوع 
نما وجود یک دیوار پشــتیبان اجباري است و بارهاي وارد بر دیوار 
نما به دیوار پشتیبان منتقل می شود. دیوار پشتیبان بارها را به قاب 

سازه اي ســاختمان منتقل می کند. دیوار نما به دو نوع مهار شده و 
چسبانده شــده تقسیم می شود. در نماي مهار شده، مهار، نما را به 
سازه پشتیبان متصل می کند. بنابراین عالوه بر انتقال و تحمل بار 
ثقلی نما، این مهار باید بارهاي باد و زلزله را از نما به دیوار پشتیبان 
انتقال دهد. دیوار نماي مهار شــده، عموماً با یک فضاي خالی 50 
میلی متري بین نما و دیوار پشــتیبان به صورت یک دیوار زه کش 
طراحی می شود. در نماي چسبانده شــده، نما به دیوار پشتیبان 
چسبانده می شود. در این حالت حتماً باید نما با المان مناسب براي 
تحمل بارهاي لرزه اي به دیوار پشتیبان مهار شود و چسباندن تنها 
به منظور انتقال بارهاي ثقلی است. نماي چسبانده شده، دیواري 
با سطح آب بندي شده است Stucco و EIFS نمونه هایی از دیوار 

با سطح آب بندي شده هستند.

)nfill wall( نماهاي مهارشده به میان قاب   

نماي خارجی مهار شده به میان قاب )دیوار غیرباربر قرار گرفته 
در فضاي بین تیر و ستون( در فضاي خالی بین تیرهـــا و ستون ها 
قرار می گیرد و در این حالت قاب سازه اي در معرض دید قرار دارد. 
نمـاي مهـار شـده بـه میـان قـاب، تنهـا در سازه هاي قابی استفاده 
می شود و به دو صورت مهار شده و چسبانده شده طراحی می شود. 
در سازه هایی که چنین سیستم نمایی دارند، به دلیل پائین بـودن 
مقـادیر مقاومـت حرارتـی قـاب سـازه اي بتنـی یـا فوالدي، مشکل 
عایق بندي حرارتی وجود داشــته و انتقال حــرارت از طریق تیر و 
ستون انجام می شود. با توجه بـه اینکـه در دیوار پرده اي و دیوار نما، 
قاب سازه اي ساختمان پوشانده می شود، می توان کارایی حرارتی 
بـاالتري بدسـت آورد. از لحـاظ لرزه اي جزییات و دیتایل هاي این 

نوع نما ساده تر از سایر انواع نما است.

در طراحی نماي ساختمان ها در برابر بارهاي وارده 3 عامل به شرح 
زیر باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد:

1 اتصال نماي ســاختمان ها به تکیه گاه باید قــادر به تحمل 
نیروهاي وارده به نما ناشی از بار باد، زلزله و اثرات ضربه باشد.

۲ تکیه گاه نما و اتصال آن به ســازه بایــد توانایی انتقال بار به 
سازه را داشته باشد. 

3 نماي ساختمان ها باید قادر به تحمل جا به جایی نسبی و تغییر 
شکل هاي تعریف شده در این دستورالعمل باشد.

قیود مورد نیاز براي مهار نما براســاس نوع، اندازه و وزن قطعات 
آن تعیین می شود. در انتخاب و نصب قیود براي طراحی نما، نکات 

زیر باید رعایت شود:
- مهار نصب شده براي نما با مهار نصب شده براي سیستم هاي 

دیگر تداخل پیدا نکند.

- در صــورت نیاز به ســوراخ کردن دیوارهاي غیرســازه اي 
نگهدارنده نما یا در مواردي که تجهیزات دیگري در مسیر انتقال 
بار مهار قرار داشــته باشند، باید تمهیدات ویژه اي در نظر گرفته 

شود.
- انتهاي مهار لرزه اي همواره باید به قطعه اي متصل باشــد که 
مقاومت کافی در برابر بار طراحی ناشی از بارهاي زلزله، باد و ضربه 

مطابق فصل سوم را داشته باشد.
- قیود مورد اســتفاده براي مهار لرزه اي باید الزامات فنی قطعه 

نما را نیز برآورده سازد.
- اتصال قطعات از طریق پیچ کردن، جوش یا سایر اتصاالت باید 
صورت گیرد و نباید بر روي مقاومت اصطکاکی ناشی از وزن قطعه 

نما حساب کرد.
- یک مسیر بار ممتد همراه با مقاومت و سختی کافی بین قطعه 
نما و ســازه نگهدارنده باید فراهــم آورد و اتصاالت اجزاي نما باید 

قابلیت انتقال نیروهاي محاسبه شده را داشته باشند.
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انواع نماهاي متداول از نظر مصالح 48

سنگ هاي ســاختمانی طبیعی به دلیل زیبایی ظاهري و هزینه 
نگهداري پایین، یکی از رایج ترین مصالح ساختمانی مورد استفاده 
در نماي ساختمان ها به شمار می روند. غالباً از سنگ گرانیت، سنگ 
آهک، تراورتن، ماسه ســنگ، ســنگ لوح، ماربل و کوارتزیت براي 
نماسازي استفاده می شود. ســنگ هاي نما از نظر کیفیت کلی باید 
ســالم، بادوام و خوش ظاهر بوده و در هنــگام انتخاب باید به دوام و 

پایداري در برابر عوامل جوي، تغییرات ابعادي، مقاومت فشــاري، 
تخلخل، پایداري در برابر نمک هاي محلول و بخارات شیمیایی که 
احتمال می رود سنگ در معرض آن قرار گیرد توجه شود. در صورت 
اجراي صحیح و اصولی، سنگ ها از دوام باالیی برخوردار می باشند. 
انتخاب سنگ مناسب، مشــخص کردن روش استخراج و ساخت، 
طراحی شیوه اتصال و نصب صحیح تمام اجزا سبب افزایش مزایاي 

استفاده از سنگ می شود.
وزن سنگ در مقایسه با سایر انواع نما بیشتر است که باعث می شود 
نیروي زلزله بیشتري به آن وارد شــود و این مسأله در صورت مهار 
نامناسب باعث جدا شدن ســنگ از سطح نما و سقوط آن می شود. 
البته سنگ هاي مصنوعی در مقایسه با سنگ طبیعی وزن کمتري 
داشته و از ترکیب مجدد سنگ هاي طبیعی با مواد افزودنی دیگر به 
دست می آیند. موادي که براي خط تولید سنگ هاي مصنوعی به کار 
می روند طوري انتخاب می شوند که براي نما نیز قابل استفاده باشد. 
سنگ هاي مصنوعی از ترکیب سیمان یا رزین، رس ها، آگرگات هاي 
ســنگ هاي ضایعاتی و خاک هاي ســبک وزن ســاخته می شوند. 

رنگدانه ها یا اکسید آهن، رنگ مورد نظر را به این سنگ ها می دهد.

نماي سنگي

نماي سراميک

 با توجه به قیمت باالي ســنگ و باري که ســنگ به ساختمان 
تحمیل می کند، در برخی کشــورها استفاده از سرامیک به عنوان 
نماي ســاختمان رواج قابل مالحظه اي پیدا کرده اســت. نماي 
سرامیک در مقایسه با سنگ، وزن کمتري دارد. نماهاي سرامیکی 

به دو دسته تقسیم می شوند:
الف- نماي سرامیکی مهار شده یا خشک شامل نماي سرامیکی 

)cotta terra( پرسالن و نماي سرامیک تهویه شونده
ب- نماي سرامیکی چسبانده شده

نماي        سيماني

نماي آستر سیمانی : اندود ســیمان پرتلنــد می تواند هم براي 
سطوح داخلی و هم براي سطوح خارجی مورد استفاده قرار گیرد. 
غالب کاربرد اندود ســیمان پرتلند به عنوان آســتر نهایی دیوار 
خارجی می باشــد و اندود ســیمان پرتلند خارجی به نام استاکو 

نامیده می شود.
 نماي تخته ســیمانی الیافی: صفحه هاي ســیمانی الیافی 
صفحه هاي پیش ساخته اي هســتند که داراي مواد چسباننده از 

نوع سیمانی یا کلسیم سیلیکات سنتزي هستند و در آنها از الیاف 
براي تقویت خصوصیات کششی و خمشی استفاده می شود. الیاف 
می توانند به صورت پراکنده تصادفی یا شبکه اي منظم در ماتریس 
سیمانی به کار گرفته شوند. ظاهر این صفحه ها می تواند خودرنگ 
)رنگ واقعی سیمان(، رنگدار شده )به رنگ و فام دلخواه( و بافتدار 

)به طرح دلخواه( باشد.
 نماي بتنی پیش ساخته: پانل هاي بتنی پیش ساخته براي تمامی 
شرایط آب و هوایی مناسب و قابل اجرا هستند، ولی بیشتر در شرایط 
آب و هوایی سخت مورد اســتفاده قرار می گیرند چرا که استفاده از 
مصالــح بنایی یا بتن درجا در آب و هوایــی که خطر یخ زدگی وجود 
دارد، به دلیل سرعت پایین عمل آوري سیمان پرتلند مشکل ساز است. 
استفاده از پانل هاي پیش ساخته باعث حذف نیاز به نصب داربست و 
افرایش امنیت کارگران می شود. همچنین با توجه به اینکه این پانل ها 
در محل هاي سر بسته و بدون اینکه شرایط آب و هوایی بر روند ساخت 
آنها تاثیري داشــته باشد، تولید می شوند داراي کیفیت باال هستند. 
پانل هاي بتنی پیش ســاخته به طور کلی بیشتر در ساختمان هایی 
چون بیمارســتان ها با ارتفاع متوســط تا بلند، آپارتمان ها، هتل ها، 

پارکینگ ها و ساختمان هاي تجاري به کار می روند.
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آجر یکی از قدیمی ترین مصالح ســاختمانی شناخته شده است. 
آجر سنگی است مصنوعی که در سه نوع رسی، ماسه آهکی و بتنی 
ساخته می شود. نوع رسی آجر از پختن خشت )گل شکل داده شده( 
و نوع ماسه آهکی آن از عمل آوردن خشت ماسه آهکی )که از فشردن 
مخلوط همگن ماسه سیلیســی و آهک در قالب ساخته می شود( با 
بخار تحت فشار زیاد بدست می آید. آجرهاي بتنی همانند بلوک هاي 
سیمانی تهیه می شوند. آجر در شکل  هاي گوناگون تولید شده و در 
نماسازي نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد و نماهاي آجري به علت 
دوام زیــاد، تطبیق پذیري، صرفه اقتصادي، مقاومت در برابر آتش و 

ظاهر زیبا مورد توجه هستند. 
عالوه بر این نماهاي آجر نیاز کمی به نگهداري و تعمیر دارند و براي 
ساختمان هایی با ارتفاع هاي مختلف قابل استفاده اند. آجرهایی که 
براي نماچینی به کار می روند در رنگ هاي زرد کم رنگ که به آن آجر 
سفید می گویند و زرد پررنگ که به آن آجر بهی می گویند و همچنین 
آجر قرمز رنگ روشن یا قرمز رنگ سیر موجود است.  ارتفاع آجرهایی 

که در نما کار می شوند ممکن اســت 3،4 یا 5 سانتی متر باشد ولی 
دو بعد دیگر این آجرها هم مانند ســایر آجرهاي فشاري یا ماشینی 
20×10  است و البته در سالیان اخیر آجرهاي نما با عرض کم نیز به 

عنوان آجر نماي نازک )آجر پالک( متداول شده است.

نماي آجري

 ساختمان هاي با مصالح طبیعی داراي پتانسیل هاي زیادي براي 
گسترش هستند. نماي چوبی به ســادگی با سایر مصالح ترکیب 
می شود و امکان ســاخت نماهاي متنوع را فراهم می آورد. البته 
باید به میزان ذخایر منابع چوبی و جایگزینی آنها توجه داشــت. 
چوب هاي نرم براي اغلب ســاختمان ها بــه عنوان نماي خارجی 
اســتفاده می شــوند، البته به کمک روش هاي این نما با توجه به 
شــرایط و نیاز به نگهداري آن در ســاختمان هاي عمومی قابل 

کاربرد نیست.
نگهداري پیشــرفته نمونه هاي کم دوام تر نیز می توانند براي 

کاربردهاي نماي خارجی مورد اســتفاده قــرار گیرند. عملیات 
حرارتــی )نظیر ترمو چــوب( و فرایندهاي اصــالح چوب )نظیر 
Accoya ( توانسته است قابلیت دوام محدوده وسیعی از نرم چوب ها 
را بدون اصالح در روش هاي نگهداري افزایش دهد. اســتفاده از 
سخت چوب ها نیز به غیر از گونه هاي خاصی از آنها در حال افزایش 
است و سخت چوبها عموماً محکم تر و پایدارتر از نرم چوب ها هستند. 
از نماهاي چوبی اغلب در ســاختمان هاي با ارتفاع کم تا متوسط 
استفاده می شود، چون در ساختمان هایی با این ارتفاع مراقبت از 

نما آسان تر انجام می شود.

نماي چوبي

کامپوزیت ها از ترکیب دو یا چند ماده جداگانه تشکیل شده اند 
که ماده حاصل نسبت به هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده استحکام 
و دوام بیشــتري دارد. خواص کامپوزیت در مجموع از هرکدام از 
اجزاء تشکیل دهنده آن بهتر است و اجزاء مختلف، کارایی یکدیگر 
را بهبود می بخشــند و این یکی از مزیت هاي کامپوزیت محسوب 
می شــود. از متداول ترین نماهاي کامپوزیت می تــوان به نماي 
کامپوزیت آلومینیومی، پانل هاي فلزي عایق بندي شــده و نماي 

کامپوزیت پلی یورتان اشاره کرد.
ورق هاي کامپوزیت آلومینیوم متشــکل از دوالیه آلومینیوم به 
ضخامت 3 تا 0/5 میلی متر در اطراف و یک هسته از جنس پالستیک 
یا یک مــاده معدنی پرکننده ضدحریق )نظیر مــواد پلی اتیلنی( به 
ضخامت 3 الی 5 میلی متر می باشند. الیه خارجی عمدتاً داراي یک 
پوشش آســتر رزین اپوکسی و یک الیه PVDF است که سطح ورق 
کامپوزیت با یک الیه فیلم محافظت می شــود. از جمله مزایاي این 
پانل می توان به ســبکی وزن، تنوع رنگ و شکل پذیري اشاره کرد. از 
جمله بزرگ ترین مشــکالت این نوع نما، از یک سو ورود محصوالت 

بی کیفیت و فقدان دانش فنی کافی درخصوص کنترل کیفیت این نوع 
پانل براي نما و اجراي نامناسب توسط برخی افراد غیرمتخصص است. 
چسبیدن ذرات گرد و غبار بر سطح نماي ساختمان ها و تغییر رنگ از 
جمله مشکالت این نوع نما به شمار مي اید و تمیز کردن نما مستلزم 
ایجاد داربست یا پیش بینی باالبرهاي مخصوص جهت شستشو است.

نماي کامپوزیت فلزي
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رویایمراقبتازساختماندربرابرآتش50
تغييرات در مقررات محافظت ساختمان ها 

در برابر آتش و چشم انداز آینده را رصد کنيد
قسمت آخر

سعید بختیاری و مسعود قاسم زاده

مقررات راه هاي خروج
 به طور طبیعي با توجه به اهمیت مقررات راه هاي خروج و نیز با توجه 
به گذشت بیش از 14 سال از اولین مقررات خروج، کماکان این الزامات 
از بیشترین حجم درمتن مقررات برخورداراست. فصل3-6 از مقررات به 
راه هاي خروج اختصاص دارد. در این ویرایش، عالوه بر آن که سعي شده 
تا حد امکان ســاختار ضوابط راه هاي خروج مطابق با ویرایش هاي قبلي 
حفظ شود، برخي اشتباهات موجود در آنها یا مطالبي که در طراحي واجرا 
موجب ابهام بودند، اصالح شــده و بندها یا قسمت هاي جدید نیز به آن 

اضافه شده است که برخي از مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
5-1 به طور کلي هماهنگي و رفع برخي تناقض ها با سایر ضوابط از جمله 
مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري 
براي افرادمعلول جسمي و حرکتي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي 

مدنظر قرار گرفته است. 
5-2 ارتفاع سقف که در ویرایش هاي پیشــین تقریبا مغفول مانده بود، با 
عنوان مشــخص ارائه شده و براي قســمت هاي برآمده از سقف و دیوارها نیز 

ضوابط الزم بیان شده است. 

وقتی شماره نخست ماهنامه دنیای نما و 
پنجره منتشر شد، هنوز ساختمان پالسکو 
در آتش نســوخته بود؛ تیتر زده بودیم: 
نه! ســاختمان ها دیگر آتش نمی گیرند! 
مقاله انتخاب شده به موضوع مهم آخرین 
تغییرات در مقررات محافظت ساختمان 
ها در برابر آتش اختصاص داشــت؛ شاید 
برخی بر این گمان بودند که آتش گرفتن 
ســاختمان ها زیاد هم جدی نیست. حاال 
پالسکو دیگر وجود خارجی ندارد و همه به 
این مهم رسیده اند که ساختمان های ناایمن 
ایران می توانند فاجعه آفرین باشند. بخش 
دوم این مقاله را بخوانید و پیشــنهادهای 
خود را برای نسخه مقاوم سازی ساختمان 

ها در برابر آتش ما در میان بگذارید.
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ماه 5-3 در قســمت دســترس خروج، محدودیت هاي طول مســیر 

پیمایش، بن بســت ها و مسیرهاي مشــترک تکمیل شده است. در 
ویرایش دوم این مبحث، تناقض هایي بین متن و جداول وجود داشت، 
که با استفاده از مراجع اصلي و بررسي هاي به عمل آمده توسط کمیته 

تخصصي برطرف شد. 
5-4 با توجه به برخي ابهامات در ضوابط پلکان هاي خارجي خروج، 

ضوابط مربوط به آن ها اصالح و تکمیل شده است. 
5-5 حداقل تعداد الزم راه هاي خروج بر حسب بار تصرف وهمچنین 

شرایط ساختمان هاي با یک خروج اضافه شده است. 
5-6 ضوابط خروج هاي افقي، ضمن تکمیل، از فصل اجزاي راه خروج 

به قسمت خروج منتقل شده است. 
5-7 براي نوع باز شدن درها در مسیر خروج، قسمتي اختصاص یافته 
و عالوه برآن، استثناهایي بیان شده است که موجب تسهیل استفاده از 

انواع درها در شرایط معین مي شود. 
5-8 در قســمت درهاي کشــویي، عالوه بر تکمیل ضوابط، ابهام 
موجود در ویرایش هاي پیشــین در مورد امکان استفاده از درکشویي 

براي حداکثر50متصرف، با اســتفاده از منابع اصلي و نظرات کمیته 
تخصصي برطرف شده و ضوابط آن تصریح شده است. 

5-9 در قســمت ظرفیت راه هاي خروج، ضمــن تکمیل مصادیق 
کارکردها و ویژگي هاي فضاها با توجه به اســتعالم هاي دریافت شده، 
برخي اشــتباهات از جمله جابجا شدن ســطح خالص و ناخالص در 
مواردي و همچنین برخي تناقض هــا به ویژه در کارکردهاي تجاري، 

اصالح شده است. 
5-10 جدول پهناي راه خروج به ازاي هر متصرف تلفیق و خالصه 

شده تا استفاده از آن تسهیل شود. 
5-11 ابهام موجود در فاصله دو خروج در خصوص شرایط کاهش 
فاصله تا یک  سوم قطر طبقه، با اســتفاده از منابع اصلي برطرف شده 

است. 
5-12 ابهام موجود در راه پله هاي طرح قیچي و طرز محاسبه ظرفیت 
در حالت هاي مختلف برطرف شده و شرایط در نظر گرفتن آنها به عنوان 

دو خروج مجزا بیان شده است. 
5-13 قســمتي به عنوان راه هاي خروج قابل دسترس )براي افراد 

معلول( افزوده شده است
. 5-14در ضوابط اختصاصي بناهاي آپارتماني، قســمت مربوط به 
شرایط مجاز بودن دسترسي به یک راه پله خروج دوربندي شده مورد 
بازبیني قرار گرفته و شرایط دقیق تري براي آن اعالم شده است. عالوه 
بر آن، ابهامات موجود در استفاده از یک راه پله خارجي خروج برطرف 

شده و قسمتي مستقل براي آن در نظر گرفته شده است. 
5-15 قسمتي با عنوان استقرار تصرف مسکوني در طبقات باالي 
ســایر تصرف ها افزوده شــده که در ویرایش هاي آتي و پس از انجام 

تحقیقات کافي تکمیل تر خواهد شد. 
5-16 از آنجا که ضوابط اختصاصي بیان شده براي ساختمان هاي 
اداري در ویرایش هاي پیشین، حاوي مقررات متفاوتي نسبت به ضوابط 
عمومي راه هاي خروج نبود، این قسمت در ویرایش حاضر حذف شد. 

5-17 ضوابط اختصاصي تصرف هاي تجمعي مورد بازبیني کامل 
قرار گرفته و با توجه به برخي ابهامات موجود در ویرایش هاي پیشین 
به ویژه در مورد محاســبه ظرفیت راه هاي خروج، با مراجعه به منابع 
اصلي و نظرات کمیته تخصصي، رفع ابهام، تکمیل و اصالح شده است. 
5-18 ضوابط اختصاصي تصرف هــاي صنعتي و انباري با توجه به 

شباهت ضوابط آنها باهم ادغام و خالصه تر شده است. 
5-19 قسمتي با عنوان ضوابط اختصاصي دیگر فضاهاي تاسیساتي 

و خدماتي افزوده شده است. 
5-20 قســمتي با عنوان فرار اضطراري و نجات افزوده شده که در 
این ویرایش عمدتا به مشخصات بازشــوهاي فرار اضطراري و نجات 
وهمچنین چاه هاي پنجره پرداخته شده است و در ویرایش هاي آتي 

تکمیل تر خواهد شد. 
5-21 بــا توجه به آنکه فصلي مســتقل بــراي ضوابط اختصاصي 
ســاختمان هاي بلند در این ویرایش افزوده شده، ضوابط اختصاصي 
راه هاي خروج این نوع ساختمان ها نیز به همان فصل منتقل گردید. 

5-22 برخي ضوابط که ذاتا مربوط به راه هاي خروج نبوده، بلکه به 
الزامات مصالح، تهویه دود یا مقاومت در برابر آتش مربوط بوده است، 

به جاي صحیح خود منتقل شده است.

الزامات رفتار مصالح ساختماني در برابر آتش
یکي از مهمترین عوامل در توسعه حریق، رفتار خطرناک مصالح 
ساختماني در برابر آتش اســت که تاکنون در مبحث سوم مقررات 
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ملي ساختمان مغفول بوده است. نتایج آزمایش هاي به عمل آمده 52
در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي نشان مي دهد که بسیاري 
از مصالح نازک کاري موجود در کشور متأسفانه از رفتار مناسب و قابل 
قبول در برابر آتش برخوردار نیســتندکه دلیل اصلي آن عدم وجود 
مقررات ملي در این زمینه بوده است. براي ارزیابي رفتار و مشخصات 
مصالح و اجزاي ساختماني در برابر آتش از آزمون هاي آتش استفاده 
مي شود و استانداردهاي ملي الزم براي آزمون و طبقه بندي )تحت 
عنوان رفتار واکنش در برابر آتش مصالح( از مدت ها پیش وجود دارد. 
از آزمایش هاي مهم واکنش در برابر آتش مي توان به قابلیت افروزش، 
قابلیت سوختن، پیشروي شعله بر روي مصالح، مقدار و شدت رهایش 
گرما و مقدار دود و گازهاي سمي نام برد. روش هاي آزمایش در مراجع 

مختلف آمده است
در این ویرایش از مقررات، الزامات خاص براي دود و شــره کردن 
مواد مذاب ارائه نشده است. مصالح عایق حرارتي پلیمري در سال هاي 
اخیر به صورت هاي مختلف در کشــور رایج شــده و بسیاري از آنها 
)خصوصا در صورت اجراي غلط( عوامل خطرناکي در ســاختمان 
مي باشــند. بنابراین ارائه مقررات آنها از نظر ایمني در برابر آتش از 

اهمیــت فوق العاده باال برخوردار اســت 
که در این ویرایش صورت گرفته اســت. 
از طرف دیگر، سیســتم هاي جدید نما با 
استفاده از مواد پلیمري از عوامل خطرناک 
گسترش حریق در ساختمان هستند که 
آتش ســوزي هاي اخیر در ایران و ســایر 
کشورها، خطر باالي آنها در این زمینه را 
نشــان داد. بنابراین در این ویرایش ورود 
به موضوع کنترل نماهاي قابل اشــتعال 
صورت گرفت و الزامات آن ارائه شد، اگرچه 
به نظر نگارنده، بــه علت قرارگیري ایران 
در منطقه زلزله خیز و احتمال مشارکت 
باالي نماهاي قابل اشــتعال در گسترش 
حریق هاي پس از زلزله، توجه بیشــتري 
به این موضوع را مي طلبد و چه بســا که 

به مقررات ســخت گیرانه تري از این نظر در ویرایش هاي بعدي نیاز 
باشد و باید توجه تولیدکنندگان و طراحان را از اکنون به این موضوع 

جلب کرد. 
با نظر صحیح و منطقي شوراي تدوین مقررات ملي ساختمان، مقرر 
شد که به منظور عدم ایجاد مشکل براي صنعت ساختمان و توسعه 
تدریجي مقررات، حوزه الزامي ضوابــط واکنش در برابر آتش براي 
مصالح نازک کاري در این ویرایش محدود شود که کمیته تخصصي، 

حوزه زیر را براي این منظور تعیین کرد:
الف- ساختمان هاي با تصرف تجمعي و نیز فضاهاي تجمعي در 

کلیه ساختمان ها.
ب- ساختمان هاي بلندمرتبه) با در نظر گرفتن آزادي عمل بیشتر 

براي آپارتمان هاي مسکوني(.
 پ- ساختمان هاي آموزشي و نیز کلیه مراکز و مؤسسات آموزشي 

در هر رده سني.
ت- ساختمان هاي با تصرف درماني- مراقبتي.

ث- ساختمان هاي با تصرف هتل و نظایر آن.
ج- سایر ساختمان ها به تشخیص مرجع قانوني صدور پروانه و پایان 
کار )در کالن شهرها سازمان آتش نشاني( که در مرحله صدور پروانه 
بایدبه صورت کتبي به کارفرما یا نماینده قانوني وي ابالغ شده باشد. 

مقاومت در برابر آتش 
همان طور که گفته شد توانایي یک فرآورده یا عنصر ساختماني 
براي ادامه عملکرد خود و جلوگیري از گسترش آتش سوزي از فضاي 
محل وقوع به فضاهاي مجاور، با آزمایش هاي مقاومت در برابر آتش 
ارزیابي مي شود. بنابراین،  آزمایش مقاومت در برابر آتش به مرحله 
گسترش یافته حریق مربوط اســت. سه مشخصه زیر براي ارزیابي 
مقاومت یک عنصر یا سیســتم ســاختماني در برابر آتش ارزیابي 
مي شــود، که اهمیت هر یک از آنها بستگي به نوع و عملکرد عنصر 

ساختماني دارد:
الف ـ پایداري: حفظ پایداري سازه اي عنصر در برابر افزایش دما به 

گونه اي که دچار گسیختگي و ریزش نشود. 
ب ـ یکپارچگي: حفظ یکپارچگي جزء ساختماني مورد نظر در برابر 
آتش و افزایش دما به طوري که دچار ترک و شکاف نشود و از انتقال 

حرارت و دود به فضاهاي مجاور جلوگیري شود. 
جـ  نارسانایي: عایق بودن جزء مورد نظر تا موجب انتقال سریع حرارت 
به فضاهاي مجاور نشــود. بالطبع براي اجزاي ســازه اي خطي، پایداري و 
براي اجزاي صفحه اي غیرســازه اي پارامترهاي یکپارچگي و نارسانایي 
مطرح هستند و مشــخصات آنها باید کنترل 
شــود. الزامات مقاومت در برابــر آتش در دو 
قسمت اصلي ارائه شده است. یکي فصل 3-3 
که ساختارهاي ساختماني بر اساس قابلیت 
ســوختن و مقاومت در برابر آتش ارائه شده و 
دیگري فصل 3-8 که سایر الزامات مقاومت 
در برابر آتش در آن پوشش داده شده است تا از 
گسترش آتش سوزي از محل وقوع به فضاهاي 
مجاور و یا از ساختمان به ساختمان هاي مجاور 
جلوگیري شده و نیز پایداري اجزاي ساختمان 
در برابر آتش بر حسب نیاز تا یک زمان معین 
و منطقي حفظ شود. درجه الزامي مقاومت در 
برابر آتش براي اجزاي اصلي ساختمان، پیش از 
هر چیز به ابعاد و نوع تصرف ساختمان بستگي 
دارد. لذا ابتدا باید بر اساس ابعاد ساختمان و 
مطابقت آن با الزامات فصل 3-3، نوع ســاختار قابل قبول تعیین شده، با 
مراجعه به جدول هاي مربوط، حداقل درجه مقاومت الزم در برابر آتش براي 
اجزاي اصلي ساختمان تعیین شود. به عالوه الزامات بیان شده در فصل 8-3 

بر حسب نیاز طرح، باید رعایت شود. 
از آنجا که وجود هر گونه بازشــو، منفذ یا فضاي خالي پنهان محافظت 
نشده در درون ساختار اجزاي ساختماني و یا هر گونه ارتباطات محافظت 
نشده بین فضاهاي مجاور، نقطه ضعفي براي مقاومت سیستم در برابر آتش 
بوده و مي تواند مســیرهایي را براي گسترش آتش سوزي ایجاد کند، الزم 
است تا این قبیل فضاها به صورت کنترل  شده، طراحي و در صورت نیاز به 
وسیله تمهیدات مناسب )مانند استفاده از مصالح مناسب یا سیستم هاي 

آتش بند( محافظت شوند. 
الزامات براي دیوارهاي داخلي و خارجي، ســقف ها، دوربند شفت ها، 
کانال ها، گشودگي ها، درهاي مقاوم در برابر آتش، آتش بندي منافذ و درزها 
و الزامات پوشش هاي محافظت کننده در برابر آتش در این فصل ارائه شده 
اســت. در سال هاي اخیر )و بخصوص پس از ویرایش دوم مبحث(، کاربرد 
پوشش هاي محافظت کننده در برابر آتش ترویج زیادي یافته است. در این 

خصوص توجه به موارد زیر از اهمیت زیادي برخوردار است:
الفـ  حفظ اتصال و چسبندگي پوشش به سطح زیرکار با افزایش دما،

ب ـ تأمین ضخامت الزم پوشش براي جلوگیري از رسیدن دماي سازه 

یکــی از مهمتریــن عوامــل 
در توســعه حریــق، رفتار 
خطرناك مصالح ساختمانی 
در برابر آتش اســت .نتایج 
آزمایش هاي به عمل آمده در 
مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازي نشان می دهد 
کــه بســیاري از مصالــح 
نازك کاري موجود در کشور 
متأســفانه از رفتار مناسب 
و قابل قبــول در برابر آتش 

برخوردار نیستند
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به دماي بحراني که در آن با شکست مواجه مي شود،
پـ  عدم استفاده از جزئیاتي که موجب تضعیف پوشش محافظت کننده 

در برابر آتش شود. 
به عنوان مثال بسیاري از پوشش هاي محافظ از نظر مکانیکي نمي توانند 
نماهاي سنگین را مستقیما تحمل کنند و براي نصب نما روي آنها باید از 
جزئیات اجرایي مناسب بهره گیري کرد. یا به عنوان مثال، اجراي نما به طور 

مستقیم روي رنگ هاي پف کننده عمال آنها را بي اثر مي سازد. 
ضخامت پوشش محافظ به مسائل مختلفي از قبیل نوع پوشش، درجه 
مقاومت الزم در برابر حریق و نوع زیرکار بستگي دارد. بنابراین تهیه جداول 
ضخامت تائید شده و ارائه مشخصات کامل فني و اجرایي براي پوشش ها 

اهمیت بسیار باالیي داردکه در این ویرایش به آن توجه شده است. 
کمیته تخصصي مبحــث تصمیم گرفت تا براي ترویج منطقي و به دور 
از مشکالت براي صنعت ساختمان، توسعه مقررات مقاومت در برابر آتش 
به صورت تدریجي صورت گیرد. بنابرایــن حوزه کاربرد آن به صورت زیر 

مشخص شد:
در این ویرایش از مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، ضوابط ارائه شده 

در فصل 3-8 تنها براي ساختمان هاي زیر 
اجباري مي باشد:

الف- ساختمان هاي با تصرف تجمعي.
ب- ســاختمان هاي بلندمرتبــه )بــا 
در نظــر گرفتن آزادي عمل بیشــتر براي 

آپارتمان هاي مسکوني(.
پ- ساختمان هاي با تصرف )زندان ها و 

بازداشتگاه ها(.
ت- ســاختمان هاي با تصــرف هتل و 

نظایر آن.
ث- براي سایر ساختمان ها بنا برتشخیص 
مرجع قانوني صدور پروانه و پایان کار )براي 
کالن شهرها ســازمان آتش نشاني( که در 
مرحله صدور پروانه باید به صورت کتبي به 
کارفرما یا نماینده قانوني و ي ا ابالغ شــود. 
همچنین ضوابط مربوط به مقاومت در برابر 

آتش اجزاي سازه اي، در این ویرایش تنها براي ساختمان هاي زیر اجباري 
است:

الف- ساختمان هاي با تصرف تجمعي.
ب- ساختمان هاي بلند مرتبه )با در نظر گرفتن آزادي عمل بیشتر براي 

آپارتمان هاي مسکوني(.
پ- ساختمان هاي با تصرف درماني و مراقبتي.

ت- ساختمان هاي آموزشــي و نیز کلیه مراکز و مؤسسات آموزشي در 
هر رده سني.

ث- ساختمان هاي با تصرف هتل و نظایر آن.
ج- براي سایر ساختمان ها بنا به تشخیص مرجع قانوني صدور پروانه و 
پایان کار )براي کالن شهرها سازمان آتش نشاني( که در مرحله صدور پروانه 
به صورت کتبي به کارفرما یا نماینده قانوني وي ابالغ شده باشد. همچنین 
کمیته تخصصي به دنبال راهکارهاي ساده و اقتصادي براي مقاوم سازي 
اجزاي سازه اي در ساختمان هاي با اهمیت کمتر با ساز و کارهاي تجویزي 

متعارف است که در راهنماي مبحث به آن پرداخته خواهد شد. 

ساختمان هاي بلند مرتبه و ساختمان هاي خاص
ساختمان هاي بلند مرتبه داراي شــرایط خاصي از نظر ایمني در برابر 
آتش هستند. به طور کلي براي ساختمان هاي بلندمرتبه، عالوه بر مسائل 

ایمني حریق در ساختمان هاي متعارف، سه مشکل از نظر ایمني در برابر 
آتش وجود دارد: زمان خروج و تخلیه ساختمان، ایجاد پدیده دودکش در 
ارتباطات قائم و صعود آتش و دود به طبقات باال و مشکالت دسترسي نیروها 
و ماشین آالت آتش نشاني. بنابراین براي ساختمان هاي بلند، نیاز به توجه به 
الزامات خاص براي محافظت در برابر آتش وجود دارد که فصل 3-10 به آن 
اختصاص یافته است. نکته قابل توجه در فصل 3-10 ،ایجاد امکان استفاده از 
تخفیف هاي ناشي از نصب اسپرینکلر در کل ساختمان است که ضمن حفظ 
سطح قابل قبول ایمني، به اقتصاد پروژه ها کمک مي کند. با تأکید شوراي 
تدوین مقررات ملي ســاختمان، در طرح و اجراي دوربند شفت پلکان ها 
و آسانســورها و انتخاب مصالح مربوط به آنها، موضــوع مقاومت در برابر 
نیروهاي زلزله مطابق با مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و آیین نامه 
شماره 2800 مورد توجه قرار گرفت که از اهمیت زیادي، بخصوص براي 
هماهنگي مباحث مختلف، برخوردار است. یکپارچگي سازه اي و مقاومت 
ضربه اي دوربندهاي پلکان خروج و آسانسورها مطابق با مباحث سازه اي 
مقررات ملي ســاختمان نیز مورد توجه قرار گرفته است که خصوصا براي 

کاربرد صحیح سیستم هاي سبک حائز اهمیت است. 
کمیتــه تخصصــي تصویب کــرد که 
در ایــن ویرایش از مبحث ســوم مقررات 
ملــي ســاختمان، ضوابــط اختصاصــي 
ســاختمان هاي بلندمرتبه )فصل 10-3(، 
براي ساختمان هاي آپارتماني مسکوني، با 
حداکثر 8 طبقــه روي زمین و ارتفاع کمتر 
از 30 متر از پایین ترین تراز قابل دســترس 
براي خودروهــاي آتش نشــاني، اجباري 
نیســت. این موضوع به ترویج تدریجي و به 
دور از مشــکالت براي صنعت ســاختمان 
کشــورکمک مي کند. علیرغــم الزامات 
فصل هاي مختلف، برخي از فضاهاي خاص 
نیاز به الزامــات اختصاصي خود را دارند که 
در فصل 3-11 مورد توجه قرار گرفته است. 
از این جمله باید فضاهاي آتریومي را نام برد. 
آتریوم ها از فضاهاي معماري هم بسیاري از 
ســاختمان هاي تجاري و مشابه آن هستند. این فضاها براي گسترش آثار 
حریق و به خصوص دود حاصل از آن به سایر طبقات و فضاها بسیار مساعد 
هســتند. تمهیدات و الزامات مربوط به آتریوم ها عمدتا متوجه جلوگیري 
از گسترش دود اســت. ســاختمان هاي عمیق نیز داراي خطرات خاص 
خود هستند که از جهات مختلف مورد توجه شوراي تدوین مقررات ملي 
ساختمان است. طبقات زیرزمین در ساختمان هاي عمیق مشکالت زیادي 
براي نیروهاي آتش نشاني ایجاد مي کنند. بنابراین الزامات این فضاها نیزدر 
مبحث ارائه شده است. مسائل خاص پارکینگ ها نیزذر این فصل موردتوجه 

قرارگرفته است. 
در کل در این ویرایش از مبحث سوم، تحول مثبت و قابل توجهي نسبت 
به ویرایش هاي قبلي ایجاد شده و امید مي رود با هم افزایي و همکاري نزدیک 
تمام دستگاه ها و سازمان هاي مسئول به موفقیت قابل توجهي در صنعت 
ساختمان کشور دست یافته، مورد استقبال و حمایت صنعت ساختمان و 
مسئولین ایمني قرار گیرد. هنوز الزامات و انتظارات زیادي از مبحث سوم 
وجود دارد که در ویرایش هاي بعدي باید تکمیل شود و خوشبختانه جاي 
آنها در مبحث پیش بیني شــده، بعضا آیین نامه هاي پشتیبان براي آنها با 
نظارت کمیته تخصصي و شوراي تدوین مقررات در دست اقدام است. در 
نظر گرفتن شرایط فني و اقتصادي کشور و توسعه تدریجي برخي الزامات 

)و حتي برخي فصول( از نکات بارز ویرایش جدید مي باشد.

به طور کلی براي ساختمان هاي 
بلندمرتبه، عالوه بر مســائل 
ایمنی حریق در ساختمان هاي 
متعارف، ســه مشــکل از نظر 
ایمنــی در برابــر آتش وجود 
دارد: زمــان خــروج و تخلیه 
ساختمان، ایجاد پدیده دودکش 
در ارتباطــات قائــم و صعود 
آتــش و دود به طبقــات باال و 
مشکالت دسترسی نیروها و 

ماشین آالت آتش نشانی
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تورم توليد مصالح ساختماني 4.48 درصد

رکود چندساله بخش ساختمان و مسکن 
باعث شده تا نمود این رکود در شاخص تورم 
نهاده ها و مصالح به کار رفته در ساختمان ها 
به گونه اي رقم بخورد کــه مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم تولید نهاده هاي ســاختمان هاي 
مسکوني شهر تهران در فصل پاییز را 4,48 
درصد بــرآورد کند. این شــاخص از آن رو 
اهمیــت دارد که فعاالن بخش ســاختمان 
چندان به افزایش قیمت ها امیدوار نباشند، 
هرچند این واقعیت را نمي توان نادیده گرفت 
که ممکن اســت قیمت تمام شده بسیاري 
از نهاده هاي ســاختماني متناسب با قیمت 

مصرف آن نباشد. 
به گــزارش دنیاي نما و پنجره، اواســط 
بهمن ماه امســال بود که مرکــز آمار ایران 

اعالم کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده 
نهاده های ســاختمان های مسکونی شهر 
تهــران در فصل پاییز ســال1395 به عدد 
193,52 رسید که نسبت به شاخص فصل 
قبل )186,55( و فصل مشــابه ســال قبل 
)176,12( بــه ترتیب 3,74 و 9,88 درصد 
افزایش داشته است. سوال مهم براي فعاالن 
بخش ساختمان و مســکن شاید این باشد 
که شــاخص قیمت تولیدکننده نهاده هاي 
ساختماني مورد نظر گزارش مرکز آمار ایران 
شامل چه گروه کاالها و خدماتي مي شود و 
در محاسبه تورم تولید مصالح ساختماني هر 
گروه از چه ضریب اهمیتي برخوردار است؟ 
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
تولید نهاده ها و مصالح ساختماني در سال 91 

و 92 به ترتیب رشدي 36,7 و 23,8 درصدي 
را تجربه کرده که یکــي از عوامل اصلي آن 
افزایش نرخ ارز مي تواند باشد. ثبات نرخ ارز 
و البته رکود نگران کننده بخش ساختمان 
و مسکن باعث شــده تا شاخص تورم تولید 
مصالح و نهاده هاي ساختماني در سال 93 به 
6,65 درصد برسد و در سال 94، این شاخص 

رشد منفي 1,83 درصدي را ثبت کند.
جدول زیر شــاخص قیمت تولیدکننده 
نهاده هاي ســاختمان هاي مسکوني شهر 
تهران و درصد تغییرات آن را در فصل پاییز 
سال 95 به تصویر مي کشد با این توضیح که 
در صورت ادامه رکود در بخش ساختمان و 
مسکن امیدي به رشد شاخص قیمت تولید 

نهاده ها و مصالح ساختماني نیست.

شاخص قیمت تولید كننده نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني شهر تهران و درصد تغییرات شاخص در فصل پاییز 1395

نرخ تورم *درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبلدرصد تغییر نسبت به فصل قبلشاخصضریب اهمیتنام گروه

100193.53.749.884.48كل بخش ساختمان

12.841893.207.151.55سیمان، بتن، شن و ماسه

 0.03-0.96197.61.100.44گچ و گچ كاري

5.231732.1641.23انواع بلوک ، سفال و آجر

2.96179.70.690.910.68موزائیك، كاشي و سرامیك

9.78208.10.061.040.09سنگ

20.0774.1513.8128.922.94آهن آالت، میلگرد، پروفیل در و پنجره و نرده

7.79184.14.789.485.78چوب

 5.92- 1.58-1.311953.75ایزوگام و قیرگوني آسفالت

1.31244.57.587.371.73شیرآالت بهداشتي

3.25215.65.716.750.57تاسیسات مكانیكي و عایق هاي حرارتي

2.64244.45.304.321.05یراق آالت در و پنجره

 0.41-1.5232.410.54نقاشي ساختمان

3.25232.84.967.982.16تاسیسات برقي

2.043.92  0.50-1.31191.1شیشه

25.73212.70.328.169.83خدمات

* نرخ تورم درصد تغییر چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل است
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کاهش 8 درصدی سهم ساختمان و مسكن از وام بانكي

کاهش 8 درصدي سهم بخش ساختمان 
و مســکن از تســهیالت بانکــي در فاصله 
سال هاي 1390 تا پایان دي ماه سال 1395 
نشان از کاهش ســرمایه گذاري در صنعت 
ساختمان ایران دارد. این در حالي است که 
دولت براي خروج اقتصاد از رکود، از بخش 
مسکن و ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد 
یاد کرده بود. سوال اصلي این است که آیا در 
سال آینده سهم بخش مسکن و ساختمان 
از کل تسهیالت پرداختي بانک ها افزایش 

مي یابد؟ 
به گزارش دنیاي نما و پنجره، در ســال 
1390 حدود 17 درصد از کل تســهیالت 
بانکي به بخش ساختمان و مسکن اختصاص 
داشت و در ســال  بعد به 14 درصد رسید. 
رکود معامالت مســکن از یک سو و منفي 
شدن نرخ رشد اقتصادي ایران در سال هاي 
91 و 92 باعث شد تا انگیزه سرمایه گذاري 
در کشــور کاهش یابد و بیشترین اثر آن در 
بخش ســاختمان و مســکن نمایان شد تا 
آنجا که 12 درصد از کل تســهیالت بانکي 
در سال هاي 92 و 93 به صنعت ساختمان 
کشــور اختصاص یافت. امید دولت و البته 
فعاالن بخش ســاختمان این بــود که در 
سال 94، رشد اقتصادي ایران مثبت شده و 
رونق به بازار مسکن و ساختمان برگردد. اما 
سیاست دولت این بود که اگر رونقي اتفاق 
افتد، باعث جهش قیمت مســکن بیش از 

نرخ تورم نشــود، کاهش قیمت نفت و افت 
محسوس درآمدهاي نفتي از یک سو باعث 
توقف بســیاري از پروژه هــاي عمراني در 
سال 94 شد و از سوي دیگر انتظار افزایش 
سرمایه گذاري در بخش ساختمان در نتیجه 
اجراي پروژه هاي عمراني محقق نشد، نتیجه 
اینکه در سالي که نرخ رشد اقتصادي ایران 
به نزدیک صفر رسید، سهم بخش مسکن و 
ساختمان از کل وام پرداخت شده بانک ها 

در سال 94 به 10 درصد رسید. 
نقطه تاریــک در صنعت ســاختمان و 
مسکن در 6 ســال اخیر را مي توان در یک 
رقمي شدن سهم این بخش از کل تسهیالت 
بانکي در 10 ماه نخســت ســال 95 بود به 
نحوي که بانک ها تنها 9 درصد از کل وام هاي 
پرداخت شــده را به خرید و ساخت مسکن 
و اجراي پروژه هاي ســاختماني اختصاص 
دادند. سوال بي پاسخ این بود که چرا بخش 

مســکن و ســاختمان که قرار بود یکي از 
پیشــران هاي اقتصاد ایران براي خروج از 
رکود باشــد، از بقیه بخش هــاي اقتصادي 
عقب ماند، چــه اینکه این بخــش مولد و 
اشــتغال  آفرین باالترین رشــد منفي را در 
جذب تســهیالت بانکي در 6 سال گذشته 
تجربه کرده اســت. افزون بر اینکه هرچند 
سیاست بانک مرکزي و دولت تامین سرمایه  
در گردش واحد هاي تولیدي و صنعتي کشور 
در سال هاي اخیر بوده، اما واقعیت این است 
که ســهم بخش صنعت و معدن هم از کل 
تسهیالت بانکي در این سال ها منفي شده و 
از 32 درصد در سال 90 با 2,5 درصد رشد 
منفي به 29 درصد تنزل کرده است. این در 
حالي است که در این سال هاي سهم بخش 
خدمات بــا 9 درصد افزایش از 31 درصد به 
40 درصد و سهم بخش بازرگاني نیز از 12 

درصد به 14 درصد رسیده است. 

سهم بخش هاي مختلف از كل تسهیالت پرداختي بانك ها از 1390 تا پایان دي ماه 1395

كلمتفرقهخدماتبازرگانیصنعت و معدنمسكن و ساختمانكشاورزیماه

13908.6173212310.12100

13919.0143212340.10100

13929.4123013350.13100

13937.5123113370.23100

13948.4102914380.04100

13958.492914400.07100

8.511.630.113.036.70.1100درصد از كل

جدول توزیع تسهیالت بانكي بین بخش هاي مختلف اقتصادي از 1390 تا پایان دیماه 1395)میلیون ریال(

كلمتفرقهخدماتبازرگانیصنعت و معدنمسكن و ساختمانكشاورزیماه

172.343341.396633.928240.746618.1882.3732.008.974سال 1390

176.945264.135619.324228.318665.2771.8861.955.885سال 1391

222.340287.074706.034305.423838.1913.1772.362.239سال 1392

255.838404.4921.064.924433.0791.248.0447.7773.414.154سال 1393

352.229431.1481.219.493570.4181.598.3451.6014.173.234سال 1394

357.668386.3111.241.496587.7711.702.6382.9864.278.870سال 1395*

1.537.3632.114.5565.485.1992.365.7556.670.68319.80018.193.356جمع كل

* آمار سال 1395 مربوط به 10 ماه نخست سال است
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تدوین 2 ضابطه ایمني در برابر آتش و بلند مرتبه سازي56

رئیس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی با اعالم آمادگی بــرای تهیه 
ضوابــط ایمنــی ســاختمان ها در برابــر 
آتــش، گفــت: مرکــز بــرای جانمایــی 
بلندمرتبه سازی های پایتخت اعالم آمادگی 
می کند.  محمد شــکرچی زاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازی در بیستمین جلسه 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در 
دستور فوق العاده که به بررسی ابعاد حادثه 
پالســکو از نظر فنی و مهندسی اختصاص 
داشت، گفت: تنها آزمایشگاه آتش در مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی وجود 
دارد که متاسفانه به دلیل محدودیت های 
مالی امکانات اولیه ای دارد و طی سال ها به 
روز نشده است. اما به رغم همه محدودیت ها 
مرکز تحقیقات، آمادگــی دارد تا ضوابط و 
مقررات مربــوط به ایمنی درباره آتش را در 

مرکز دنبال کند.
رئیس مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی ادامه داد: در جریان شناسایی 
گســل های زلزلــه در تهــران و چندین 
کالنشــهر مسئولیت شناســایی از سوی 
شــورای  عالی شهرســازی و معماری به 
مرکز تحقیقات محول شــد تا کار را پیش 

ببرد که این موضوع در برخی شــهرها به 
سرانجام رســید و برای ســایر شهرها در 
مرکــز تحقیقات در حال پیگیری اســت. 
برای چندین کالنشــهر همچون تهران به 
جمع بندی رســیدیم و گزارش آن نیز به 

شورای  عالی ارایه شد. 
شــکرچی زاده افزود: مرکــز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، مسئولیت جدی 
در حوزه آتــش دارد و در صدد هســتیم 
تــا دســتورالعملی تدوین کنیــم برای 
این موضــوع که چگونه ســاختمان های 
موجــود را بتوانیم حفظ کنیــم و ایمنی 
در ســاختمان های موجــود را به حداکثر 
ظرفیت برســانیم. رئیس مرکز تحقیقات 

گفت: خوشــبختانه در حال حاضر از نظر 
تولیــد مصالح ســاختمانی داخلی، وضع 
خوب است و مصالح ساختمانی مناسب در 
دسترس اســت که می توان با برنامه ریزی 
صحیــح، ایمنــی در ســاختمان های 
موجود را به حد قابل قبولی رســاند و برای 
ساختمان های جدیدی که در دست احداث 
است ویرایش جدید می تواند اقدا می  موثر 
باشــد. شــکرچی زاده تصریح کرد: مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی برای 
جانمایی بلندمرتبه ســازی های پایتخت 
اعالم آمادگی می کند تا اینکار را با ضوابط 
ایمنی، بررسی زلزله و سایر مباحث شهری 

و شهرسازی و معماری تهیه کند.

پایش فرانسوي بر کيفيت مصالح ساختماني ایران

ظهر چهارم اسفند تفاهمنامه همکاری 
میان مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرســازی و گروه فرانســوی آیفکتیس 
فرانســه که فعال در بررســی و آزمایش 
ایمنی در برابر آتش، مدل سازی و اعطای 

گواهینامه های مرتبط است، منعقد شد.
این تفاهم نامه به منظور ایجاد شرایطی 
برای همکاری ها در حوزه هــای ارزیابی 
محصوالت ســاختمانی به منظور تطابق 
آنها با استانداردهای ایمنی در مقابل آتش، 
آموزش های فنی و دانشگاهی متخصصان 
عالقه مند در ایران که شامل پرسنل مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هستند، 
فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی مشترک 
در داخل و خارج پلت فرم جندی شــاپور و 
ارایه خدمات پشتیبانی فنی و مشاوره به 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و 
تصویب توسعه محصوالت ملی در ایران به 
امضای محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دانیل 

ژویه مدیر هلدینگ آیفکتیس رسید.
براساس این تفاهمنامه آیفکتیس متعهد 
می شود برنامه های آزمایشی مشترکی را با 
مرکز تحقیقات، راه، مســکن و شهرسازی 
به منظور جبران نقیصه هایش انجام دهد. 
البته آزمایشگاه ها باید هزینه های آزمایش 
خود را خود بپردازنــد و نمونه محصوالت 
از طــرف آیفکتیس انتخاب می شــوند. 
 Efectis Era نمونه محصوالت توسط
Acyrsa جمع آوری و به تمام آزمایشگاه 
ارسال می شوند و آزمایشگاه ها باید به طور 
مســاوی هزینه های مربوط به حمل ونقل 
و نمونه بــرداری را پرداخت کنند و هدف 
از ایــن کار کمک به مرکــز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازی برای دست یابی به 
ایزو 17025 است و بخشی از اقدامات اولیه 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
 Efectis برای اعتبار ســنجی توســط
محسوب می شــود. بعد از بازرسی رسمی 
 توســط Efectis، این موسســه توافق 

می کند که درخواست رسمی  خود را برای 
به رسمیت شــناختن مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرســازی به عنوان پیمان کار 
فرعی Efectis به مقامات ایرانی به منظور 

درج عالمت CE تسلیم کند.
هر دو طرف توافق کردند که در صورت 
نیاز با یکدیگر فرآیند صــدور گواهینامه 
را برای صنایع و محصوالت ســاختمانی 
تسهیل کنند و گواهینامه های داوطلبانه 
خــاص می تواننــد به منظــور افزایــش 
ســطح ایمنی در ساخت و ســاز براساس 
چارچوبی قابــل  قبول انجام شــوند. این 
گواهینامه ها شــامل تاییدیه تاسیسات، 
گواهینامه تاییدیه ایمنی کامل، طرح های 
گواهینامه های ســاختمان و ساخت و ساز 
برای ساختمان های پرخطر، ساختمان های 
پــر رفــت و آمــد و گواهینامه هــای 
ســاختمان های موجود است. همچنین با 
توجه به اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی مسئولیت تکامل قانون گذاری 
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تصویب دستورالعمل اجرایی نما در قزوین

مدیر شهرســازی و معمــاری اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان قزوین از تصویب 
دســتورالعمل اجرایی نما و منظر شــهری 
در کمیســیون ماده 5 شهر قزوین خبر داد.  
محسن اسماعیلی گفت: این دستورالعمل 
توسط دبیرخانه کمیته ارتقای کیفی سیما و 
منظر شهری استان تهیه و تدوین شده است.
اسماعیلی که دبیری کمیته سیما و منظر 
شهری استان را نیز برعهده دارد در خصوص 
موضوعات طرح شــده در این جلسه عنوان 
کرد: در ابتدای این جلسه گزارشی از روند 
تهیه و تدوین دســتورالعمل مربوطه که بر 
اســاس بایدها و نبایدهای مصوبه شورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص 
ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر 
شــهری گردآوری شــده، توسط مدیریت 
شهرسازی و معماری این اداره کل ارائه شد.

اسماعیلی همچنین اضافه کرد: ضوابط 
عام نمای ســاختمان ها، طــرح مطالعه و 
تدوین ضوابــط نما برای ســاختمان های 
ســطح شــهر قزوین، ضوابط طراحی نما و 
منظر شهری شــهرهای اصفهان و رشت از 
دیگــر موضوعات مورد بحث و بررســی در 
کمیســیون ماده 5 بود که در همین راستا 

مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اعالم و بررسی نظرات و 
پیشنهاد های اعضای کمیسیون ماده 5، کلیات 
دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری مورد 

تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
فاطمه اسماعیلی سرپرست اداره معماری، 
طراحــی شــهری و بافت های واجــد راه و 
شهرسازی اســتان نیز گفت: بررسی ضوابط 
طرح ســاماندهی و مطالعاتی نماهای شهری 
منطقه پونک، مناسب سازی منطقه برای عبور 
و مرور معلولین و بررســی ضوابط طرح های 
فرادست از جمله موارد ارائه شده به کمیسیون 

ماده 5 جهت بررسی و تصمیم گیری بود.
وی افزود: موارد یاد شــده عــالوه بر انجام 
مطالعات کارشناســی اولیه، پس از برگزاری 

10 جلســه کارگروه تدوین ضوابط و مقررات 
و 2 جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر 
اســتان توســط دبیرخانه مربوطه و کمیته 
تدوین و بررسی مورد مطالعه قرار گرفته و به 

جلسه ارائه شده است.
 فاطمه اسماعیلی گفت: در این جلسه مقرر 
شد گزارشی از موارد مورد بحث در این جلسه 
با محوریــت مباحث حقوقــی جهت تحقق 
دســتورالعمل، ضوابط تشــویقی، بازخورد 
مباحــث هزینه ای و آسیب شناســی ضوابط 
نمای منطقه مسکونی پونک توسط دبیرخانه 
کمیته ســیما و منظر شهری در اولین جلسه 
کمیسیون ماده 5 ارائه شــده و متعاقباً ابالغ 

دستورالعمل صورت پذیرد.

 حفاظت از ساختمان ها 
به عنوان سرمایه های ملی 

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به محمدتقی 
احمدی رئیس شــورای تدوین مقررات ملی 
ســاختمان، حکم وی را به مدت دو سال دیگر 
تمدید کرد. در نامه وزیر راه و شهرســازی به 
رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان 
آمده است: پیرو حکم شماره 02/100/31862 
مورخ 93.6.25 بنا بر پیشــنهاد رئیس محترم 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی و با 
توجه به اقدامات ارزشمند جنابعالی در شورای 
تدوین مقررات ملی ساختمان، بدینوسیله حکم 
ریاست جنابعالی از تاریخ انقضاء حکم مذکور 
به مدت 2 ســال دیگر تمدید می شود. با توجه 
به اهمیت مقررات ملی ساختمان در افزایش 
عمر مفید ساختمان ها و حفاظت از سرمایه های 
ملی، افزایش بهــره وری، صرفه جویی ملی و 
آسایش و ایمنی ساختمان ها، امید است با اتکال 
به خداوند متعال و با همکاری اعضای شورای 
تدوین، شــاهد ارتقای کیفی مباحث مقررات 

ملی ساختمان باشیم.

و استانداردسازی در ایران را برعهده دارد، 
Efectis  موافقت کرد تــا در این حوزه 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را 
پشتیبانی کند که این حمایت از طریق ارایه 
خدمات مشاوره ای، بازرسی و مهندسی در 

حوزه های ایمنی آتش خواهد بود.
همچنین هر دو طرف توافق کردند که 
یا دوره های مشــترک و شرایط آموزشی 
را محقق یا از Efectis درخواست کنند 
که دوره هــای خاصی را مانند ســازمان 

آتش نشــانی و آموزش اســاتید براساس 
 CFBT-fr شرایط آموزشی سطح باالی
برگزار کنــد و Efectis توافق کرد که از 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
دوره های دانشگاهی برای ارایه اطالعات 

اولیه پشتیبانی کند.
این توافق نامه از تاریخ امضا به مدت سه 
سال معتبر خواهد بود و برای دوره بعدی 
می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد و به مدت 

سه سال دیگر تمدید شود.
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شيشه هایی که تغيير رنگ می دهند58

محققان انستیتوی تحقیقات 
کاربردی پلیمر فرانهوفر فناوری 
جدیدی را ابداع کردند که فرآیند 
تغییر شــفافیت در پنجره های 
الکتروکرومیک را تسریع کرده و 
امکان تغییر رنگ شیشه را فراهم 

می کند.
شیشــه های الکتروکرومیک 
نوعی شیشه هستند که با تغییر 
ولتاژ ورودی میزان شــفافیت 
آن هــا تغییر می کنــد. در حال 
حاضر این شیشه ها تنها با رنگ 
آبی عرضه شده اند و در زمان کدر 
شدن، با انتخاب کاربر به یکی از 

رنگ های تیره درمی آیند. 
اما فنــاوری جدید تولید این 
شیشــه ها امکان اســتفاده از 
مجموعــه رنگ هــای جدید را 

فراهم کرده و سرعت تغییر شفافیت را تا 10 برابر افزایش می دهد.
اغلب شیشــه های الکتروکرومیک با استفاده از 2 شیشــه ساخته می شوند که یک 
طرف آن ها با الیه نازکی از اکسید قلع روی یا اکسید قلع آالییده شده با فلوئور پوشیده 
شده است تا به صورت الکترود عمل کند. سپس یکی از دو شیشه با الیه نازکی از اکسید 
تنگستن پوشیده شده و طرف پوشش دار این شیشه ها روی یکدیگر قرار می گیرد. البته 
بین دو شیشه الیه نازکی از یک الکترولیت ژله ای ریخته می شود تا شیشه ها مستقیما 

با یکدیگر ارتباط نداشته باشند. 
با اعمال ولتاژ به این مجموعه، اکســید تنگستن تیره شــده و با تغییر قطبیت ولتاژ 
مجددا روشن می شود. این فرآیند در شیشــه ای به مساحت 2,5 متر در حدود بیست 

دقیقه طول می کشد. 
اکنون محققان انستیتوی فرانهوفر فرآیند تولید شیشه را به گونه ای تغییر دادند که 
در آن الیه اکســید تنگستن حذف می شــود و در بین دو صفحه شیشه ای نوعی رزین 
حاوی مونومرهای ارگانیک الکتروکرومیک قرار می گیرد. ســپس با استفاده از گرما یا 
پرتوهای فرابنفش، رزین را تحریک می کنند تا مونومرها و الکترودها یک ساختار پلیمری 
الکتروکرومیک را تشــکیل دهند. در نتیجه این فرآیند، شیشه ای تولید می شود که با 
سرعت بسیار بیشتری شفاف و کدر می شود و این تغییر وضعیت با استفاده از ولتاژهای 

بسیار کمتر رخ می دهد.
در حال حاضر محققان نمونه اولیه این شیشــه ها را تولید کرده اند و در تالشند تا با 

استفاده از مونومرهای مختلف، شیشه هایی با رنگ های مختلف بسازند. 

 خنک کردن ساختمان  ها 
 با ابداع ماده هيبریدی 

شيشه و پليمر

محققان آمریکایــی در پی یک مطالعه، 
ماده نازک جدیدی ابــداع کردند که بدون 
مصرف انرژی و بی نیاز از تهویه کننده  های 
معمولی هوا،  می  تواند ســطوح را از حرارت 

خورشید در امان نگه دارد.
این ماده هیبریدی شیشه-پلیمر تنها 50 
میکرومتر- نازکتر از یک فویل آلومینیومی- 

ضخامت دارد و تولید آن کم هزینه است. 
'شیائوبو یین' استادیار دانشگاه کلورادو در 
بولدر گفت: به اعتقاد ما فرآیند ارزان قیمت 
ســاخت این ماده، تحولی برای کاربردهای 
این فناوری خنک کننده تابشی خواهد بود.

از جمله مــوارد مصرف ایــن محصول، 
 می  توان به خنک نگاه داشتن ساختمان  ها 
و سایر اشیا و نیز افزایش طول عمر پنل  های 

خورشیدی اشاره کرد.
همچنین اســتفاده از نواری از این ماده 
در نیروگاه  های حرارتی الکتریکی که برای 
حفظ دمای دستگاه  هایشــان حین کار به 
مقادیر زیاد آب و برق نیــاز دارند،  می  تواند 

باعث صرفه جویی در منابع و پول شود.
محققــان متوجه شــدند که ایــن ماده 
 می  توانــد با از بیــن بردن انــرژی حرارتی 
خورشــید به شــکل پرتو مــادون قرمز، 
اشــیا را خنک کند. آزمایش  های میدانی، 
قابلیت خنک کنندگی ایــن ماده و کارایی 
شبانه روزی آن را نشــان داد.  'گانگ تان' 
استاد بخش مهندســی عمران و معماری 
دانشگاه وایومینگ گفت: استفاده تنها 10 
تا 20 متر مربع از این ماده روی پشت بام به 
ســادگی  می  تواند یک خانه را در تابستان 
خنک کند. به گفتــه محققان، این ماده که 
هنوز به بازار عرضه نشده، سبک وزن است و 
به راحتی  می  تواند سطوح منحنی را بپوشاند 

و تولید انبوه آن نیز فرآیندی ساده است.

منزل آجری با قابليت سرمایش و گرمایش طبيعی

کارگاه معماری Iredale Pedersen Hook منزلی آجری طراحی 
کرده که نمایی تیره دارد و در نزدیکی رودخانه سوان در استرالیا قرار 

گرفته و بدنه سیال و قوی آن با این رودخانه مرتبط است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، در این منزل آجرها در  سطوح 
مختلف قرار گرفته  و برای عملکردهای متفاوتی برنامه ریزی شده اند. 
این منزل نمونه ای از منازل دوســتدار طبیعت بوده که با مواد ساده 
و قدیمی ساخته شــده و برای گرمایش و سرمایش نیازمند امکانات 

خاص و فناوری ویژه نیست. آجرهای تیره موجب رنگ خاص نمای 
ساختمان شده  و  نور را به داخل منزل منعکس می کنند. دودکش های 
ساختمان نیز در این طراحی منبع آزاد و پایدار گرما و سرما محسوب 
می شوند. در باالی منزل و روی سقف نیز تراس زیبایی طراحی شده 
که منظره خاص و منحصربه فردی از رودخانه را به نمایش گذاشــته 
اســت. آجرهای زاویه دار پنجره ها هم ســایه ایجاد کرده و موجب 

دسترسی طبیعی به نور خورشید می شوند.
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PVC دستيابی به دانش فنی ساخت نانوکاتاليست مورد نياز صنایع توليد

محققان یکی از شــرکتهای دانش بنیان، 
موفق بــه دســتیابی دانش فنی ســاخت 
نانوکاتالیســت های مــورد اســتفاده در 

واحدهای تولید مواد اولیه  PVC شدند.
اتیلن دی کلرید )EDC( ماده ای اســت 
که در تولید PVC اســتفاده می شــود. این 
ماده در چهار پتروشیمی  اروند، آبادان، غدیر 
و بندر امام تولید می شود. در همه  واحدهای 
تولید EDC، این کاتالیست اکسی کلراسیون 
)Al2O3/CuCl2( است که گاز اتیلن و کلر را 
به اتیلن دی کلرید تبدیل می کند. پایه  اصلی 
این کاتالیســت، گاما آلومینای نانوحفره با 
بســتر نانومس است. خوشــبختانه دانش 
تولید این کاتالیســت مدتی است در ایران 
بو می  شــده اســت. این نانوکاتالیست های 
بومی شده در حال حاضر با نام نانوکاتالیست 
اکسی کلراســیون به بازار عرضه می شوند و 
نسبت به نمونه های مشــابه خارجی هزینه  

بسیار کمتری دارند.
مهندس ســعید شــجاعی زاده، رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
تولیدکننده نانوکاتالیست  مذکور، در مورد 
رویکرد این شرکت برای تولید نانوکاتالیست 
گفت: با توجه به کاربرد PVC در کشــور در 
صنایع مختلف، تأمیــن ماده  اولیه  آن یعنی 
EDC ضروری اســت. اما از زمان تحریم ها، 

کاتالیست اکسی کلراسیون به کشور فروخته 
نشد و واحدهای تولید EDC را دچار مشکل 
کرد. این امر عالوه بر ایجاد مشــکل کمبود 
میزان تولید EDC، کاهش کیفیت محصول، 
به دلیل مســتعمل بودن کاتالیســت ها را 
نیز  درپی داشــت. خوشــبختانه شرکت ما 
در پی تــالش برای تولید کاتالیســت های 
اکسی کلراسیون موفق شد به دانش فنی تولید 
انواع کاتالیست اکسی کلراسیون مصرفی در 
واحد تولید EDC صنایع پتروشیمی  دست 
یابد. وی در ادامه عنوان کرد: کاهش هزینه  
تولید کاتالیســت که قطعاً بر کاهش قیمت 
EDC تولیدی اثر دارد، از فواید اصلی اجرای 
این طرح اســت. همچنین ارتقای کیفیت 
کاتالیســت تولیدی این شرکت در مقایسه 

با نمونه های تجاری موجــود در بازار و رفع 
عیوب نهایی کاتالیســت های نســل قبل، 
موجب افزایش کیفیــت محصول EDC و 

PVC نهایی نیز شده است.
بر اساس اعالم ستاد ویژه توسعه فناوری 
نانو ، مهندس شــجاعی زاده خاطرنشــان 
کرد: با اجرای طرح تولید کاتالیســت های 
اکسی کلراسیون، عالوه بر افزایش خودکفایی 
و اشتغال زایی مشکالت واحدهای مربوطه 
در تولید EDC به میزان زیادی رفع شــده 
اســت. همچنین از آنجا که تمام مواد اولیه و 
تجهیزات مورد نیاز این طرح در داخل کشور 
موجود و قابل تأمین است؛ لذا در پی استفاده 
از این دانش امکان افزایش تعداد واحدهای 

تولیدکننده  EDC نیز فراهم شده است.

نرم افزار دکوراسيون مجازی منازل هم عرضه شد

بســیاری از مردم نمی  تواننــد در مورد 
تاثیر خرید مبل، فرش و دیگر لوازم خانگی 
بر دکوراســیون و رنگ بنــدی منزل خود 
مطمئن باشــند، اما با عرضه یــک برنامه 
واقعیت مجازی این مشکل تا حدی برطرف 

 می  شود. 
به گزارش دیجیتال ترندز، با اســتفاده از 
برنامه یاد شــده قبل از خرید هر وسیله ای 
 می  توانید آن را به طور مجازی در منزل خود 
جانمایی کنید تا مشخص شود خرید آن چه 

تاثیری بر خانه شما خواهد گذاشت.
این نرم افزار به طور مشــترک توسط دو 
شرکت کالیمب و موسســه فناوری نوپای 
roOomy طراحی شده اســت و البته آنان 
در این زمینه با گروه تانگوی شرکت گوگل 
هم همکاری کرده اند. برنامه یاد شــده که 
roOomy نام دارد بــرای جانمایی مجازی 
انواع لوازم و وسایل خانگی در نقاط مختلف 
خانه  ها قابل استفاده است و برای استفاده از 

آن باید دوربین گوشی  هایی را به کار گرفت 
که با فنــاوری تانگوی گــوگل هماهنگ و 
ســازگار باشــند. این فناوری با استفاده از 
حســگرهای به کار رفته در دســتگاه  های 
مختلف همراه نقشه ای سه بعدی از فضای 
داخلی ســاختمان  ها تهیــه  می  کند و لذا 
جانمایی مجازی اشیا و اقالم مختلف در این 
 roOomy فضاهای داخلی از طریق برنامه

ممکن  می  شود. این نرم افزار ابتدا کل خانه 
را به صورت مجازی و ســه بعدی بازسازی 
 می  کند و ســپس انتقال مجاز لوازم خانگی 
مختلف بــه آنها و جانمایــی آنها را ممکن 
 می  کند. لذا خریداران دیگر نگرانی در مورد 
ابعاد لواز می  که قصد خریدشــان را دارند و 
مناسب بودن آنها و سازگاری انها با رنگ در 
و دیوار و دیگر لوازم موجود نخواهند داشت.
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اجباری شدن مقررات ایمنی در برابر آتش برای مصالح نما در ساختمان ها 60

با ابالغ معاون امور مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی، مصالح نمای قابل 
اشتعال باید تا پایان سال برای طبقه بندی 
رفتــار در برابــر آتش مطابق بــا مقررات 
ساختمان و ضوابط وزارت راه و شهرسازی، 
از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

تایید دریافت نمایند. 
با توجــه به مقــررات بین المللی و نیز 
با توجــه به حوادث اخیــر و خطراتی که 
اینگونــه نماها می تواند برای ســاکنین 
ســاختمان ها ایجاد نمایــد، وزارت راه و 
شهرســازی مقررات و مشــخصات الزم 
برای مصالح نما در برابر آتش را تهیه نموده 
است. بر این اســاس الزم است تا مصالح 
نمای قابل اشــتعال تا پایان ســال برای 
طبقه بندی رفتــار در برابر آتش مطابق با 
مقررات ســاختمان و ضوابط وزارت راه و 
شهرسازی، از مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی تایید دریافت نمایند، در غیر 
این صورت از کاربــرد اینگونه مصالح در 
ساختمان ها از طریق سازمان های نظام 
مهندسی و مراجع صدور پروانه جلوگیری 

خواهد شد.
خاطرنشــان می شــود آتش ســوزي 
حادثه اي اســت کــه همــواره مي تواند 
ســاختمان را تهدید نماید و باعث تلفات 
جاني و خسارات مالي شدید شود. بنابراین 
رعایت اصــول و مقررات ایمنــي در برابر 
آتش در تمام مراحل طرح، اجرا و انتخاب 

جزئیات مصالح و سیستم هاي ساختماني 
ضروري مي باشــد. طی سال گذشته چند 
حادثه آتش سوزی مهم در ساختمان های 
بلند در کشــور رخ داد کــه در اکثر آنها، 
متاســفانه مصالــح نما نقــش بزرگی در 
گسترش آتش سوزی در ساختمان داشت. 
در چند سال اخیر استفاده از مصالح قابل 
اشــتعال مانند نماهای پلیمری، چوبی، 
کامپوزیــت آلومینیوم و مــوارد دیگر در 
ســاختمان ها گســترش یافته است. اگر 
این مصالح از رفتار مناســب در برابر آتش 
برخوردار نباشند، در حوادث آتش سوزی 
می توانند باعث گسترش سریع شعله ها بر 
روی نما و نفوذ آن به داخل ساختمان شده، 
تلفات جانی و خســارات مالی سنگین بر 

جای بگذارند.
در حوادث اخیر نیز مشــاهده شد که 
در ایــن ســاختمان ها از مصالح نمای 

قابل اشــتعال استفاده شــده است. به 
عنوان مثال، نماهای از جنس کامپوزیت 
آلومینیوم عمدتا شامل دو الیه آلومینیوم 
در طرفین و یک مغزه پلیمری می باشند. 
در صورتــی که مغــزه پلیمــری این 
کامپوزیت ها از رفتار مناســب در برابر 
آتش برخوردار نباشــد، شــدیدا قابل 
اشتعال بوده و کاربرد آن مطابق ضوابط 
و آیین نامه هــای بین المللــی در نمای 

ساختمان ها مجاز نمی باشد.
در اکثــر این حــوادث، آتش ســوزی 
گسترده نما باعث شکسته شدن پنجره ها 
شــده و متعاقباً از طریق ایــن پنجره ها، 
آتش سوزی به داخل واحدها نفوذ کرده و 
باعث خسارت شدید به اموال و دارایی های 
داخل ســاختمان شــده بود. همچنین 
سقوط مواد مذاب مشتعل به پایین، باعث 

خطرات گسترده تری می شود.

درهای خانه را با فرمان کالمی قفل کنيد

الکسا یک فناوری جدید را به بازار معرفی 
کرده اســت که با کمک آن می توان با دادن 

دستورات کالمی درهای خانه را قفل کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از انگجت، پیش 
از ایــن نیز در خانه های هوشــمندی که با 
اپلیکیشین "وینک" الکسا کار می کردند امکان 
کار با چراغ ها و تنظیم دمای خانه فراهم شده 
بود اما این بار برای اولین بار مسئوالن توسعه 
این اپلیکیشــن اعالم کردند که برای قفل 
کردن درهای خانه هم می توان از دستورات 

این برنامه استفاده کرد.
مســئوالن الکســا اعــالم کرده انــد 
کمپانی های تولید کننده قفل های هوشمند 
نیز محصوالتشان را برای هماهنگ شدن با 

نسخه جدید وینک، بروزرسانی می کنند.
نحوه عملکرد این دستورات به این صورت 

است که ابتدا نام درها را در صورتی که بیش 
از یکی باشــند در برنامــه ذخیره می کنید 
و پس از اتصال به حســاب خود در الکســا 
 Alexa, discover new" و دادن دســتور
devices” می توانید با استفاده از اپلیکیشن 

وینک دســتور قفل شدن درهای مورد نظر 
را صادر کنید.

در حال حاضر این برنامه صرفا برای قفل 
کردن درها به کار می رود و امکان باز کردن 

قفل ها در آن ایجاد نشده است.
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چوب شفاف جایگزین شيشه در پنجره ها می شود

طبق ادعــای محققان چوب شــفاف 
شــرایط عایق حرارتی بهتــری را فراهم 
کرده و باعث عبور نور ثابت و یک دســت 
تری شــده، که باعث از بین رفتن بازتاب 
 نور می شود. ایده این تحقیق که در مجله
 Advanced Energy Materials انتشار 
یافته، از نتایــج آزمایش هایی بر روی یک 
خانه کوچک مدل بدست آمده است که در 
سقف آن پنل های چوبی شفاف به کار برده 

شده بود.
بنا بر آزمایش های انجام شده محققان 
دریافتنــد که نور عبور داده شــده از یک 
سقف چوبی شفاف نسبت به نوع شیشه ای 
آن، به صورت یکسان تری توزیع می شود. 
شبکه های درون چوب نور مرئی را از میان 
ماده هدایت میکنند اما ســاختار سلولی 
باقیمانده باعث انعکاس نور به میزان کمی 
شده. به همین خاطر از تابش مستقیم نور 
به درون چشم جلوگیری کرده و نگاه کردن 

به نور آزاردهنده نیست.

ســاختار های ســلولی چوب شــفاف 
ساخته شده دقیقا همانند یک چوب واقعی 
می باشد. نحوه برش چوب، برخالف بافت 
آن می باشد تا شبکه های چوب که آب را به 
همراه مواد مغذی از ریشه باال می کشند، 
در کنار ایــن پنجره قــرار بگیرند. چوب 
شفاف بدست آمده جدید برای هدایت نور 
خورشید از شــبکه های طبیعی در داخل 

چوب بهره می برد.

هنگامــی که نــور خورشــید از باالی 
پنجره های شیشه ای خانه عبور می کند، 
با حرکت خورشید و تغییر زاویه آن، زاویه  
تابیده شــده نور به میان شیشه نیز تغییر 

کرده.
 اما این موضوع برای پنجره های چوبی 
صدق نمی کند، به همین خاطر در پنجره 
های چوبی بازتاب نور خورشید همواره به 

یک جهت داخل خانه می  باشد.

ساخت پنجره های هوشمند کم هزینه با مواد جدید

محققان دانشــکده مهندســی شهری و 
محیط زیســت MIT با ابداع یک ســاختار 
پلیمــری، به دنبــال ســاخت پنجره های 

هوشمند کم هزینه هستند.
به گزارش سرویس فناوری ایسنا ایده این 
دانشمندان بر این اساس استوار است که هر 
چه ماده مثل بادکنک ترکیده شــده، بیشتر 
کشیده شود، شفاف تر می شود و نور بیشتری 

از بین آن عبور می کند.
دانشمندان دانشگاه MIT با توجه به این 
ایده و بــا در نظر داشــتن ضخامت و درجه 
کشیدگی ماده، توانســتند پیش بینی کنند 
که نور تا چه انــدازه می تواند از بین یک ماده 
منتشر شود. با استفاده از این تئوری، به طور 
دقیق می توان پیش بینی کرد که شــفافیت 
یک ساختار پلیمری پالستیک مانند وقتی 
تحت تاثیر کشش قرار می گیرد چگونه تغییر 
می کند. محققان دانشکده مهندسی شهری و 
محیط زیست MIT اظهار کردند: این ساختار 
پلیمــری مورد آزمایــش و پیش بینی رفتار 
آن می تواند در طراحی مــواد ارزان تر برای 
پنجره های هوشــمند که به طور اتوماتیک 
خودشان را نسبت به میزان نور ورودی تنظیم 

می کنند، مفید باشد.
بــا اســتفاده از پنجر ه هایی کــه به طور 

اتوماتیک نســبت بــه نور واکنش نشــان 
می دهند، دیگر نیازی نیست که هزینه زیادی 
صرف نورپردازی و تهویه هوا شــود. مشکل 
اینجاست که تولید این مواد برای ساخت هر 
پنجره در ساختمان، بسیار هزینه بر است و این 
محققان به دنبال راه ارزان تر و ساده تری بودند 
که با کشیدن یک ماده خیلی ساده همچون 
یک پلیمر شــفاف که به راحتی در دسترس 
باشد، به نور اجازه عبور بیشتر یا کمتر بدهد و 

به این ترتیب نور ورودی را تنظیم کند.
ایده محققان این بود که ســطح پنجره را 
با چندین الیه از ســاختار پلیمری پوشــش 
دهنــد. آن ها از معادله به دســت آمده برای 
تعیین مقدار نیروی اعمال شده بر روی الیه 

پلیمری که برای تنظیم موثر نور ورودی الزم 
بود استفاده کردند.

پژوهشــگران به همین منظور به ساخت 
نوعی کامپوزیت رنگی پرداختند که رنگ یا 
شفافیت آن در پاسخ به تحریک های خارجی 
همچون نیروی الکتریســیته، شیمیایی یا 
مکانیکی تغییر می کرد. آن ها ورقه های نازک 
مستطیلی از PDMS ساختند که با محلولی 
از ذرات خشک میکرونی سیاه ترکیب شده 
بود و می توانست به سادگی کشیده یا از نظر 
مکانیکی تغییر شــکل دهد. در حالت عادی 
این ماده ظاهر مات و کدری دارد و به محض 
کشیده شدن یا باد شدن ماده شفاف شده و به 

نور بیشتری اجازه عبور می دهد.
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هشتمیننمایشگاهصنعتدروپنجرهونماازنگاهدوربینماهنامهدنیاینماوپنجره

کاوه خداپرست)وین تک( -  پوریا علیمحمدي)زرین پارس(   محمود صداقت  و  محمد جواد اقدامیان)ویستا بست( - محمد حسن نوروزی )ونوس شیشه(

اکبر معتضدی - رضا اخوان دستمالچی - وحید جاللی پور - حسن تاجیک در غرفه سیندژ غرفه شرکت البرز یراق - عرضه کننده یراق آالت در و پنجره

گفت و گوی محمد حسن نوروزی با سیدرضا اخوان دستمالچی غرفه شرکت الکس - تولید کننده پروفیل آلومینیومی

گفت و گوی حسن معماری  و حامد شیبانی / سالن خلیج فارس غرفه شرکت مورات - عرضه کننده ماشین آالت در و پنجره
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غرفه شرکت جی اس آی- تولید کننده یراق آالت در و پنجره غرفه شرکت عایق کویر یزد - تولید کننده در و پنجره یو پی وی سی

غرفه  شرکت هافمن - مدیر عامل: محمد حمیدیه غرفه انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران

غرفه  شرکت پنجره ساز صنعت - تولید کننده در و پنجره یو پی وی سی غرفه  شرکت شاهین سازه فجر )ماژول( - مدیر عامل: علی نظری جویباری

غرفه  شرکت رهاو - تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی غرفه  شرکت مقصود اندیشه صدر - عرضه کننده یراق آالت در و پنجره
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غرفه  شرکت پارس یراق ماندگار -  عرضه کننده یراق آالت در و پنجره

غرفه  شرکت زرین نقش مهشاد - عرضه کننده یراق آالت در و پنجرهغرفه  شرکت مجتمع بوتیا صنعت - مدیرعامل: شهریار طهماسبی

غرفه  شرکت ونوس شیشه - تولیدکننده شیشه های ساختمانی

غرفه  شرکت کابان - تولیدکننده ماشین آالت در و پنجره غرفه  شرکت پرسان صنعت آریا - عرضه کننده یراق آالت در و پنجره

غرفه  شرکت روزوین - تولید کننده پروفیل پنجره یو پی وی سی غرفه  شرکت هورام سازه پارسیان - تولید کننده در و پنجره یو پی وی سی
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غرفه  شرکت همپار - تولید کننده مواد استابالیزرهای صنعت پی وی سی حضور  متفاوت شرکت ویستا بست - تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت آتا تک - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی غرفه  مجتمع بوتیا صنعت - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت پرشین پی وی سی - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی غرفه  شرکت وانا وین - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت ویناك - تولید کننده یراق آالت در و پنجره غرفه  شرکت البرز یراق و آسیا جام پروفیل - عرضه کننده پروفیل  و یراق آالت
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غرفه  شرکت سکو - تولید کننده پروفیل آلومینیوم غرفه  شرکت هافمن - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت وین کالس - مدیرعامل: رضا زمانی غرفه  شرکت فناور پالستیک سپاهان)سی فور( - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت سیندژ - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی غرفه  شرکت دیوا - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت پیچ سهیل - عرضه کننده یراق آالت در و پنجره غرفه  شرکت فوم اینداستری - عرضه کننده ماشین آالت در و پنجره
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غرفه  شرکت پنجره دیبا- تولید کننده درو پنجره و اجرای نمای آلومینیومی غرفه  شرکت آورتا - تولید کننده پروفیل یو پی وی سی

غرفه  شرکت ماناساز - تولید کننده پروفیل آلومینیومی غرفه  شرکت نگین البرز - تولید کننده در و پنجره یو پی وی سی

غرفه  شرکت فناورداده پویشگر - تولید کننده نرم افزارهای تخصصی در و پنجره غرفه  شرکت آلوم کاردینه - تولید کننده در و پنجره و اجرای نمای آلومینیومی

غرفه  شرکت پارس پروفیل سازان - تولید کننده پروفیل های تقویتی گالوانیزه غرفه  شرکت  رنگین - تولید کننده نسل جدید توری و پرده
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غرفه  شرکت آلکس - تولید کننده پروفیل نما و پنجره آلومینیومی غرفه  شرکت آبسکون - تولید کننده پروفیل نما و پنجره آلومینیومی

غرفه  شرکت پیمان آلومینیوم - تولید کننده پروفیل نما و پنجره آلومینیومی غرفه  شرکت کوثر اراك - تولید کننده پروفیل نما و پنجره آلومینیومی

غرفه  شرکت آلومینیوم مازندران - تولید کننده پروفیل نما و پنجره آلومینیومی غرفه  شرکت آسا پنجره - تولید کننده در و پنجره آلومینیومی

غرفه  شرکت آالکس - عرضه کننده یراق آالت در و پنجره غرفه  شرکت تورآسا - تولید کننده توری های در و پنجره
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افرنگ صنعت
عضو رسمي انجمن در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران

T.afrangsanat@gmail.com :ایمیل

ستي  91735-151
شهد: صندوق پ

م

س: 051-37684507
فك

شرکت تعاوني توليدي توزیعي

مشاوره حرفه اي
 تولید و نصب استاندارد 

پنجره ها

خانه رویایي؛ 
زمستان گرم تر و 
تابستان  خنك تر

تلفن همراه:
09154157608 

تلفن ثابت:
051-37612417 

10 سال سابقه 
درخشان در 

صنعت پنجره هاي 
دوجداره

خانه ایده آل ؛ صداي 
كمتر و آسایش 

بیشتر





ماهنامه صنعت 
 در، پنجره شیشه 
و نمای ساختمان



ماهنامه صنعت 
 در، پنجره شیشه 
و نمای ساختمان





كارخانه: 
كیلومتر 9 جاده 

اصفهان - دولت آباد
منطقه صنعتی دولت آباد  
خیـــابان بهــــارستـــان 46 

 كاشــی ســازی موســوی زاده

تلفن : 40 - 45836739 )031( 
نمابر : 45836057 )031(

www. mousavizadeh-classictile.com 
info@ mousavizadeh-classictile.com  

�ر��ر�ن و با سا��ه ��ن �و�ید ��نده کا�ی ���ی  � خاورمیا� و �ھان اسالم

گزیده افتخارات ما: 

حسینیه گراشیها (دبى)
بیمارستان ایرانیان (دبى)

مسجد دولت کویت (کویت)
گنبد شاعر قزاقستان (آلماتى)

مسجد شیخ لطف اهللا  (اصفهان)
حرم مطهر حضرت معصومه س  (قم)
برج مخابراتى مالزى (کواالالمپور)

مسجد امام حسین (ع) امارات (دبى)
مصالى بزرگ امام خمینى ره (تهران)

موزه هنرهاى اسالمى مالزى (کواالالمپور)
حرم مطهر حضرت شاه چراغ ع (شیراز)




