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نمایشگاه های تخصصی بهترین ابزار 
برای جبراِن کمبوِد سایِر بخش ها

صنعِت نمایشــگاهی به عنــواِن یک زیرســاخِت 
مهِم اقتصادی همواره در تماِم دنیا به عنواِن صنعتی 
تاثیرگذار بر توســعه ی اقتصاِد کشورها مطرح است، 
درواقع اکثِر کارشناسان، نمایشگاه ها را ابزاری می دانند 
برای رشِد صادرات و حتی اهرمی برای جبراِن کمبوِد 
ســایِر بخش ها. این صنعت عالوه بر سطِح ملی، در 
سطِح استانی نیز تاثیراِت شگرفی دارد و بستری است 
مناسب و بی بدیل برای تبادِل ایده و تعامل، ارتباِط 
بی واسطه و مستقیم، آشنایی با آخرین دستاوردها، 
ایجاِد فرصت های سرمایه گذاری، توسعه ی اشتغال 
و اســتفاده از ظرفیــِت نخبگان و صاحباِن ایــده و در 

نهایت توسعه ی صنعِت گردشگری.
خوشــبختانه در ســال های اخیــر تمرکــز اصلی بر 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی بوده است که این 
امر در گسترش و رشِد صنایِع مختلف و فعاالِن آن ها و 
همچنین کسب وکارهای مرتبط با آن صنایع بسیار 
تاثیر داشته است. نمایشگاِه صنعِت ساختمان یکی 
از قدرتمندترین نمایشــگاه های تخصصی است که 
طرفداراِن بســیاری هــم دارد و برگــزاری آن به اذعاِن 
فعاالِن این حوزه، در سال های اخیر نتایِج مطلوبی به 

دنبال داشته است. 
در ایــن راســتا 5 دی مــاه 1401، بیســت و یکیمن 
دوره از نمایشــگاه تخصصــی ســاختمان در یــزد بــا 
توجــه به پتانســیل های غنــی این صنعــت و حضوِر 
انبوه سازان و شرکت های معتبر فعال در این صنعت 
در یزد برگزار خواهد شــد، آشــنایی و ارتباِط مســتقیم 
بــا مشــارکت کنندگان و بازدیدکننــدگان تخصصی و 
حرفه هــای مرتبط با این بازاِر هــدف و فرصتی برای 
ایجاد و توســعه روابط، معرفی ابتکارات و نوآوری ها، 
یافتــِن کانال هــای جدیــِد توزیع، آشــنایی بــا آخرین 
دســتاوردها و نوآوری هــا و پتانســیل ها در صنعــِت 
ســاختمان در راستای توسعه دانش و تجربه فعاالِن 
این حوزه از جمله اهدافی است که این رویداد دنبال 
می کند. امید که همچون ســال های گذشــته شاهِد 

نتایِج مفیِد این رویداد باشیم.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

وه تولیدی صنایع یزد پولیکا: مدیرعامل گر

چالش های صادراتی 
عامل اصلی روزمرگی و عدم 
توسعه ی صنعت کشور است
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بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
ســاختمان )YAZD BUILDEX 2022( از 

5 دی ماه به مدت 4 روز در یزد برگزار شد.
شــرکت کننده   50 از  بیــش  رویــداد   ایــن  در 
اصفهــان،  یــزد،  تهــران،  اســتان های  از  معتبــر 
خراســان رضوی، هرمــزگان و کرمــان در فضایی 

به وســعت ۸ هــزار متر مربــع حضور 
و  دســتاوردها  آخریــن  و  داشــتند 

صنعــت  نویــن  فناوری هــای 
ساختمان در زمینه های مواد 
و مصالــح، تاسیســات برقــی 

درب  آسانســور،  مکانیکــی،  و 
تجهیــزات  و  شیشــه  پنجــره،  و 

جانبی به نمایش گذاشته شد.

برگزاری بیش از ۲5 کارگاه آموزشی وجه تمایز 
نمایشگاه ساختمان امسال بود. 

امیــد کــه تبــادل تجربیــات صاحبــان صنایع 
حــوزه ســاختمان منجــر بــه رشــد ایــن صنعــت 

ُپرطرفدار شود.
یکمیــن  و  بیســت  اســت،  گفتنــی 
نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان 
 )YAZD BUILDEX  2022(
 10 ســاعت  از  مــاه  دی   ۸ الــی   5
الــی 1۳ پذیــرای متخصصــان 
و از ســاعت 1۶ الــی ۲1 بــرای 
شــهرک  در  عمــوم  بازدیــد 
نمایشــگاه های بین المللی یزد 

برگزار شد.

از  یکـــی  به عنـــوان  ســـاختمان  صنعـــت  حاضـــر  حـــال  در 
شـــناخته  دنیـــا  تمـــام  در  صنایـــع  ُپرســـودترین  و  مهم تریـــن 
جایـــگاه  دارای  هـــم  ایـــران  در  ســـاختمان  صنعـــت  می شـــود. 
باالیـــی اســـت، به نحـــوی کـــه ایـــن صنعـــت یکـــی از صنایـــع پیشـــرو 
کشـــور محســـوب می شـــود و آن را  در امـــر توســـعه اقتصـــادی 
ـــوان به عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن محـــرک هـــای اقتصـــادی  می ت

ــرد . تلقـــی کـ
ــازی ســـاختمان ها به منظـــور جلوگیـــری از صدمـــات  سبک سـ
حـــوادث غیرمترقبـــه طبیعـــی و انســـانی باعـــث جهـــش خاصـــی 
در صنعـــت ســـاختمان جهـــان و ایـــران گردیـــده اســـت. همزمـــان 
ـــه  ـــده ک ـــث ش ـــاری باع ک در معم ـــا ـــو و پ ـــای ن ـــتفاده از انرژی ه اس

ـــد . ـــود آی ـــه وج ـــگرفی ب ـــول ش ـــز تح ـــاختمان نی ـــر س در ام
بســـیار  فرصـــت  ســـاختمان  صنعـــت  نمایشـــگاه  برگـــزاری 
مغتنمـــی اســـت تـــا شـــرکت های فعـــال در ایـــن صنعـــت دســـتاوردها 
و  دســـت اندرکاران  بازدیـــد  معـــرض  در  را  خـــود  محصـــوالت  و 
متخصصـــان ایـــن صنعـــت قـــرار دهنـــد و بـــا در نظـــر گرفتـــن رونـــد 
تقاضـــای بـــازار و  سمت وســـوی رشـــد ایـــن صنعـــت، فعالیت هـــا و 

نوآوری هـــای آتـــی خـــود را هدایـــت نماینـــد. همچنیـــن نمایشـــگاه 
ـــری در توســـعه و رونـــق ایـــن حـــوزه در کشـــور و اســـتان  نقـــش مؤث
ایفـــاء نمـــوده و فرصـــت نفـــوذ در بازارهـــای جدیـــد و آشـــنایی 
ــد  ــعه برنـ ــه توسـ ــک بـ ــتریان و کمـ ــدی از مشـ ــای جدیـ ــا گروه هـ بـ

مشـــارکت کنندگان را فراهـــم می کنـــد .
در ایـــن راســـتا و بـــه منظـــور برقـــراری ارتبـــاط منطقـــی و مؤثـــر فـــی 
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــرداران، س ـــدگان و بهره ب ـــن تولیدکنن مابی
ــاد تخصصـــی  ــوان بزرگ تریـــن نهـ ــزد به عنـ ــتان یـ ــاختمان اسـ سـ
اســـتان اقـــدام بـــه برگـــزاری بیســـت و یکمیـــن نمایشـــگاه صنعـــت 
ســـاختمان اســـتان نمـــوده اســـت. بـــدون شـــک وجـــود بیـــش از ۷ 
هـــزار عضـــو متخصـــص در صنعـــت ســـاختمان پشـــتوانه مطمئنـــی 

بـــرای برگـــزاری شایســـته ایـــن رویـــداد اســـت.
برگـــزاری تورهـــای بازدیـــد نمایشـــگاهی اعضـــای ســـازمان های 
نظـــام مهندســـی کشـــور، دوره هـــای آموزشـــی تخصصـــی ویـــژه 
نمایشـــگاه جهـــت اعضـــای ســـازمان، مســـابقات هنـــری ویـــژه 
ــه  ــره از جملـ ــاختمان و غیـ ــت سـ ــرد صنعـ ــا رویکـ ــوزان بـ دانش آمـ
برنامه هایـــی اســـت کـــه ایـــن دوره از نمایشـــگاه را از ســـایر دوره هـــا 

متمایـــز می گردانـــد.
ـــن دوره  ـــت و یکمی ـــته بیس ـــزاری شایس ـــدوارم برگ ـــان امی در پای
نمایشـــگاه صنعـــت ســـاختمان اســـتان یـــزد فصـــل نوینـــی در 
ـــایر  ـــی س ـــزاری تخصص ـــت برگ ـــی را جه ـــد و فرصت ـــه باش ـــن زمین ای

نمایشـــگاه ها فراهـــم آورد.

بــا توجه به نقش ســازمان مهندســی در ترویج ســاخت وســاز 
اســتاندارد، ســازمان نظــام مهندســی  و  ایمــن  ســاختمان های 
ســاختمان اســتان یــزد تصمیــم بــه برگــزاری بیســت و یکمیــن 
نمایشــگاه تخصصــی صنعــت ســاختمان اســتان یزد بــا رویکرد 
ارائه محصوالت اســتاندارد در این صنعت، نمود. بی شــک یکی 
از مهم تریــن مســائلی که ســبب ترویج و فرهنگ ســازی موضوع 
استانداردســازی و ایمنــی ســاختمان ها می شــود، ارتبــاط بیــن 
صاحبــان صنعت، ســازندگان، مهندســین ســاختمان و مالکین 
اســت کــه نمایشــگاه بســتری مناســب بــرای این امر محســوب 

می شود 
این دوره از نمایشگاه فرصت مناسبی برای صاحبان صنعت 
ساختمانی به منظور معرفی محصوالت خود بود، زیرا این امکان 
را برای ســازندگان و مردم عادی فراهم کرد تا با خیال آســوده با 
مصالح ســاختمانی اســتاندارد آشــنا شــوند که قطعا این موضوع 
خ  ســبب می شــود تا اتفاقــات خوبــی در بحث کیفیــِت مصالح ر

دهد. 
عالوه بر این، برقراری ارتباط و شبکه ســازی بین مهندسین، 

ســازندگان و صاحبان صنعت، باعث می شــود تــا تولیدکنندگان 
با خواســته ها و نیازهای ســازندگان آشنا شوند و آن ها را در تولید 

محصول خود رعایت کنند.
از مهم تریــن اتفاقات بیســت و یکمین نمایشــگاه تخصصی 
صنعت ســاختمان استان یزد فعال شــدن سامانه های جامع در 
حوزه ساختمان از سوی نظام مهندسی ساختمان استان است. 
در این دوره، کارت هایی همراه با QR کد برای مهندسین حاضر 
در این رویداد، صادر شــد تا از طریق آن مهندســین بتوانند وارد 
صفحه شخصی خودشان شوند و در آن توانایی ها، رزومه کاری 
و اطالعــات شــخصی خــود را بارگــذاری نماینــد. در این ســامانه 
برای صاحبان صنعت نیز امکان شکل دهی غرفه های  مجازی 
فراهــم شــد تــا  به واســطه آن تولیدکننــدگان بتواننــد اطالعــات 

محصول و اطالعات فروش شان را بارگذاری کنند.
گفتنی اســت، یک ســامانه ی جامع تر هم ایجاد شــده اســت 
کــه افراد عادی می توانند به آن ســر بزننــد و هر آنچه که مربوط 
بــه صنعــت ســاختمان اســت، را جســتجو، مقایســه و انتخــاب 
کننــد؛ از مهنــدس پــروژه و عوامــل ســاختمانی گرفته تــا مصالح 
مربوط به آن. در بیســت و یکمین نمایشــگاه تخصصی صنعت 
ساختمان اســتان یزد طیف های متنوعی در حوزه ساخت وساز 
حضور داشتند و تالش شد تا تمام موضوعات مرتبط به صنعت 
ساختمان از جمله برق، تاسیسات مکانیکی، معماری، عمران و 

نقشه برداری در این نمایشگاه شرکت کنند.

مجید جاللی زاده
دبیر اجرایی کارگروه نمایشگاه

مجتبی فرهمند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

محمد آقاباقری
مدیر اجرایی برگزاری نمایشگاه

برگزاری نشست های هم اندیشی 
با حضوِر مهندسین و صاحبان صنعت ساختمانی

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در یزد برگزار شد

بستری برای پیشرفت و توسعه ی روابط 

ضرورِت ترویج ساخت وساِز ایمن و استانداردفصلی نوین در صنعِت ساختمان

خ می دهد که  »بالندگــی صنعــت و تولید در کشــور زمانــی ر
محصول نهایی، با کیفیت و با ارزش افزوده باال به کشور های 
توســعه یافته صادر شود، در چنین شرایطی است که تولید در 
کشور امکان عرِض  اندام دارد و رشد و توسعه در منابع انسانی، 
خ می دهد. اما در حال حاضر به دلیل سطح  صنعت و تولید ر
پاییــن روابــط اقتصــادی با ســایر کشــور هــا، عمده صــادرات 
کشــور به صورت پیله وری و در نهایت با کشــور های همسایه 
صورت می پذیرد که بی شــک شــرایط مناسبی برای توسعه و 
تقویت تولید محسوب نمی شود. از طرف دیگر ضعف و نبوِد 
یــک زنجیره ی تامین پایدار مواد اولیه ســبِب افزایش قیمت 
تمام شــده محصوالت تا حدود ۶0 تا ۷0 درصد باالتر از قیمت 
جهانی شده؛ وضعیتی ویران  کننده که قیمت را برای مصرف 
کننده نهایی تا حد قابل توجهی افزایش داده است. که تداوم 
چالش های بیان شده سبب شده صنعت و تولید با روزمرگی 
دســت به گریبان شــود و از رشــد و بالندگی شایســته برخوردار 
نگــردد.« اینها بخشــی از صحبت های عباســعلی متوســلیان 
مدیرعامل گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا است. مشروح این 

گفتگو را در ادامه می خوانید…

از اهمیت تاسیسات مکانیکی در ساختمان برایمان بفرمایید؟  
تاسیســات مکانیکــی بــه منزله قلب ســاختمان اســت، به 
معنای دیگر کیفیت تاسیســات مکانیکی، آرامش و بهداشت 
ساختمان را تضمین می کند. از سویی دیگر کیفیت تاسیسات 
مکانیــک می تواند باعث افزایش طول عمر ســاختمان گردد 
که در همین راستا محصوالت یزد پولیکا با اتکا به این تفکر و 
با نگاه بهره بردارانه تولید می شــود و از 1۲ استاندارد مورد نیاز 

جهت تضمین کیفیت تاسیسات ساختمانی برخوردار است. 

تدوین اســتانداردهای گفته شده با چه ســازوکارهایی انجام 
می شود و تا چه اندازه قابل اعتماد و اندازه گیری است؟ 

منشــأ اســتاندارد های گفتــه شــده از اروپــا و امریــکا اســت 
کــه از ســوی NGO هایــی که در کشــور فعالیت دارنــد و برای 
مثال بنده که مســئول انجمن تولید کنندگان لوله و اتصاالت 
کشورهستم ترجمه و بومی سازی شده است. درواقع با کمک 
مهندســان ناظر و افرادی که دســت  اندرکار این حوزه هستند 
این اســتاندارد ها تدوین و پایش شــده و امروزه مورد استفاده 

قرار می گیرد.

متاســفانه در ســال های اخیر کیفیــِت تاسیســات مکانیکی در 

ســاختمان ها به یکی از دغدغه ها تبدیل شــده، زیــرا در موارِد 
بســیاری به خصــوص در واحدهای مســکونی ســبِب تحمیِل 
خســارات و به دنباِل آن هزینه های بســیاری شــده است، مگر 

این تاسیسات را با چه طوِل عمری طراحی می کنند؟
در گذشــته عمــر ســاختمان ها و تاسیســات بــه کار رفتــه در 
گفته نمانــد که در  آن هــا حــدود ۳0 ســال بوده اســت، البتــه نا
کشور های توســعه یافته نظیر امریکا نیز طول عمر ساختمان 
بــه همیــن میــزان بــود. امروزه امــا عمر متوســط ســاختمان و 
کشــور های  تاسیســات بــه کار رفتــه در آن در امریــکا و ســایر 
توســعه یافته بــه بیــش  از یکصد ســال افزایش یافتــه، این در 
حالــی اســت که متاســفانه در ایران این میزان بــه کمتر از ۲۶ 
سال تنزل پیدا کرده است. این موضوع نشان می دهد که ما 
در حوزه زنجیره تامین، طراحی و اجرای صنعت ساختمان، با 

چالش های جدی روبرو هستیم.

علت بروز چنین وضعیتی در صنعت ساختمان از نظر جنابعالی 
چیست؟

مهــم ترین ضعف و علــت بروز این وضعیت به عدم توجه 
کافــی بــه رویکــرد فرآینــدی و نــگاه بهــره بردارانــه در زنجیــره 
تامیــن و اجــرای صنعت ســاختمان باز می گــردد. معتقدم در 
چنیــن شــرایطی دولت، نظام  مهندســی و ســازمان اســتاندارد 
و همچنیــن ارگان هایــی کــه متولی استانداردســازی هســتند 
میبایســت در یک مســیر و برای یک هدف با یکدیگر همگام 
شوند، البته استاندارد سازی تنها مختص به محصول نیست 
بلکه باید تمام فرایند از تولید، اجرا و بهره برداری مورد پایش 
قرار گیرد، درواقع معتقدم مســکن یک سرپناه و سرمایه برای 
مردم اســت  بنابراین افزایش طول عمر تاسیســات ساختمان 
بــا نــگاه بهــره بردارانه مبتنــی بر تجربیــات جهانــی راهکاری 

مطمئن در جهت حفظ آرامش و امنیت مردم است.

با چالشــی جــدی در تامین مواد  اولیــه در فراینِد تولید مواجه 
هستید؟

  نکتــه جالــب پیرامــون ایــن مســاله این اســت کــه تمامی 
مواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولید، به ویــژه تولیــد محصوالت 
UPVC در داخل کشــور تولید می شــود. درواقع ایران جزو ده 
کشــور برتــر تولید کننــده رزیــن PVC در جهان اســت، اما این 
درحالــی اســت کــه ضعــف در تامیــن پایدار مــواد اولیه ســبب 
شــده کــه قیمت تمام شــده ایــن محصــوالت حــدود ۶0 تا ۷0 
درصد باالتر از قیمت جهانی باشد، به تعبیری می توان گفت 

وضعیتی ویران  کننده که قیمت را برای مصرف کننده نهایی 
تــا حــد قابل توجهــی افزایــش داده اســت. از ســوی دیگــر بــه 
دلیــل اینکه این محصــوالت در  پروژه های ملی هم اســتفاده 
می شــود، دولــت را نیــز بــا ضــرر و زیان زیــادی مواجه ســاخته 
اســت، تــا جایی که به این واســطه اغلــِب پروژه های عمرانی 
دولــت ناتمــام باقی مانده و یا اینکه اتمام آن ها زمان بر شــده 

است.

راهکار برون رفت از این چالش چیست؟
معتقدم سیســتم تنظیم مقرارت میبایست به درستی اجرا 
شــود؛ بــرای مثال در حــوزه ی فعالیــت تولیدی کــه ما حضور 
داریــم نیــاز اســت وزارت صمــت، شــرکت ملــی پتروشــیمی و 
بورس کاال تعامل بیشــتری داشــته باشــند و متخصصین  آنها 
نیز اشکاالتی که در سیستم تامین و قیمت گذاری وجود دارد 
را شناســایی و برطرف کنند. از ســوی دیگر ما در شــرایطی در 
حــال فعالیت هســتیم کــه ارتباط   مــان با دنیــا در پایین ترین 
ســطح خود قرار دارد و این در حالی اســت که اقتصاد آزاد باید 
رقابتــی باشــد. به همین دلیل نیاز اســت که پتروشــیمی های 
که نبوِدشــان موجب  جهانــی در بازار ایــران حضور یابند، چرا
بــروز وضعیــت شــبه انحصار می شــود، تاجاییکه هم مســائل 
کیفــی و هم قیمت گــذاری  تحت تاثیر قرار می گیرد. از ســوی 
دیگــر سال هاســت کــه دچــار عرضــه ی مــواد اولیــه بصــورت 
قطره چکانی هســتیم و این امر سبب شــده صنعت و تولید با 

روزمرگی دست به گریبان باشد.

با تمامی چالش هایی که در عرصه تولید با آن دست به گریبان 
هســتید، چطــور توانســته اید در حوزه ی فعالیت تــان کیفیت را 

حفظ کنید؟
مردمــان یــزد روحیه ی سخت کوشــی قابل توجهــی دارند، 
نیروی هــای  از  تولیــدی  مجموعــه  ایــن  در  اینکــه  ضمــن 
تحصیل کــرده و توانمنــدی برخــوردار هســتیم کــه نتیجه آن 
کیفیت باالی محصوالت اســت. بــدون اغراق محصوالت یزد 
پولیکا از لحاظ کیفیت و به نسبت محصوالت مشابهی که در 
کشــور های توسعه یافته همچون آلمان تولید می شود جز در 

قیمت تمام شده، تفاوتی ندارد.

چــه میزان از تکنولوژی هــای دانش بنیان ها در مجموعه خود 
بهره مند هستید؟ 

معتقدم هیچ واحد صنعتی بدون حضور نخبگان، توسعه 
و پیشــرفت نخواهد داشــت. بر اساس همین تفکر یزدپولیکا 
بیــش از 15 ســال اســت کــه واحــد R&D  )تحقیق و توســعه( 
از دانــِش نخبــگان بهره منــد اســت. درواقــع تمامــی  دارد و 
نوآوری هایی که در یزدپولیکا شاهد آن هستید حاصل تالش 
تیــم تحقیقاتــی فعــال در ایــن مجموعــه ی تولیــدی اســت. 
متاســفانه بایــد عنوان کــرد که چنانچــه صنایع داخلــی مورد 
حمایت قرار گیرد این نخبگان جذب صنایع داخلی می شوند 
ج از کشور  در غیر این صورت شاهد مهاجرت نخبگان به خار
هستیم که معتقدم این اتفاق زنگ خطِر بزرگی برای تولید و 

صنعت کشور محسوب می شود.

وه تولیدی صنایع یزد پولیکا: مدیرعامل گر

چالش های صادراتی عامل اصلی روزمرگی 
و عدم توسعه ی صنعت کشور است

 برگــزاری نشســت های تخصصــی و هم اندیشــی بیــن صاحبــان صنعــت 
ســاختمانی و مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان از اتفاق های خوب 
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان یزد بود. سازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، در ایــن دوره از نمایشــگاه تخصصــی 
صنعت ســاختمان، به منظور ارتباط بین مهندســین سازمان با تولیدکنندگان، 
تصمیم به برگزاری نشســت های هم اندیشــی کرد. بیش از 50 شــرکت کننده در 
این نمایشــگاه حضور داشــتند که از ایــن تعداد، حدود ۲۶ شــرکت تولیدکننده 
محصوالت ساختمانی، تقاضای برگزاری نشست های جانبی داشتند، بنابراین 
مقرر شد این جلسات در چهار روز نمایشگاه و در دو نوبت صبح و عصر به مدت 

زمان ۳0 دقیقه برگزار شــود تا در این جلســات، شــرکت ها به معرفی محصوالت 
خود و نکات فنی آن بپردازند.

 گفتنی اســت که با توجه به ســرفصل های ارائه شــده در این نشســت های 
کید بیشتر بر روی نکات فنی محصول بود. امید که که اینگونه  هم اندیشی، تأ
نشست های هم اندیشی، در آینده نیز ادامه دار باشد؛ به همین منظور سازمان 
کره شده تا این جلسات در  نظام مهندسی ساختمان با تمام شرکت ها وارد مذا

آینده در سازمان نظام مهندسی برگزار شود. 
پیش از برگزاری این نمایشگاه، تقاضای مهندسین سازمان نظام مهندسی 
بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ارتبــاط بــا صاحبــان صنعــت در محــل 
کارخانجــات بــود و به دلیل اســتقبال از برگــزاری این دوره هــا، تصمیم گرفتیم 
در ایــن نمایشــگاه و بــا توجــه بــه حضــور صاحبان صنعــت ســاختمانی در آن، 
کید  نشست های آموزشی با حضور مهندسین ساختمان و تولیدکنندگان و با تأ
بیشــتر بــر روی نکات فنی محصول برگزار و برای ادامــه دار بودن آن نیز تالش 

شود. 
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در ســـال های اخیـــر پیشـــرفت ها در حـــوزه تکنولـــوژی در دنیـــا 
به قـــدری چشـــمگیر بـــوده اســـت کـــه برخـــی جهـــان امـــروز را جهـــاِن 
تبدیـــل رویاهـــا بـــه واقعیـــت می  نامنـــد. یکـــی از ایـــن پیشـــرفت ها 
اســـت.  داده  رخ  ســـاختمان ها  هوشمندســـازی  حـــوزه  در 
سیســـتم های هوشـــمند بـــا هـــدف ذخیره ســـازی انـــرژی طراحـــی 
ــرای  ــاختی بـ ــه هوشـــمند، زیرسـ ــاوری خانـ ــده اند. فنـ ــد شـ و تولیـ
ــق  ــرژی، از طریـ ــره وری انـ ــش بهـ ــودگی خاطر و افزایـ ــی، آسـ راحتـ
کنتـــرل لـــوازم خانگـــی در گوشـــی هوشـــمند یـــا ســـایر دســـتگاه های 
قابـــل اتصـــال بـــه اینترنـــت اســـت، بـــه ایـــن صـــورت کـــه داده هـــای 
مصـــرف مشـــتری بیـــن لـــوازم منـــزل به اشـــتراک گذاشـــته می شـــود، 
بـــا ایـــن مزیـــت کـــه تمامـــی کارهـــا از راه دور امکان پذیـــر اســـت. بـــه 
بیانـــی دیگـــر، در خانـــه هوشـــمند تمامی وســـایل به ویـــژه در بحث 

انـــرژی بـــرق، گرمایـــش و ســـرمایش کـــه 
قابلیـــت اتصـــال بـــه اینترنـــت دارنـــد 
تحـــت کنتـــرل ســـاکنین خانـــه هســـتند 

و می تـــوان گفـــت یـــک هماهنگـــی 

ـــوژی و انســـان برقـــرار اســـت. ـــا تکنول کامـــل ب
جـــواد سرســـنگی مدیـــر شـــرکت "حمایـــت هوشـــمند کاِرن" 
در تشـــریح جزییـــات و مشـــخصات فنـــی ایـــن زیرســـاخت های 
هوشـــمند می گویـــد: سیســـتم های هوشـــمند بـــه دو بخـــش 
باســـیم و بی ســـیم تقســـیم می شـــوند؛ در سیســـتم های بی ســـیم 
کلید هـــا تحـــت پروتـــکل Z-Wave هســـتند کـــه طراحـــی بســـیار 
جـــذاب و زیبایـــی دارنـــد، ایـــن کلید هـــا بـــه صـــورت چهارپـــل، 
ســـه پل، دو پـــل و ترموســـتات و کلیـــد پـــرده برقـــی طراحـــی شـــده اند 
و از مزایـــای اســـتفاده از ایـــن کلیدهـــا ایـــن اســـت کـــه جریـــان 
الکتریکـــی آن هـــا 10 آمپـــر واقعـــی و دارای اپلیکیشـــن هســـتند؛ بـــه 
ایـــن معنـــی کـــه کاربـــر به راحتـــی می توانـــد بـــه صـــورت دســـتی و 
همچنیـــن از طریق سیســـتم ایـــن ابزارهـــا را هدایـــت و کنترل کند.

امکاِن هوشمندسازی در سیستم های سنتی 
بـــه گفتـــه او، از دیگـــر مزایـــای ایـــن سیســـتم این اســـت که 
چـــه در پروژه هـــای در حـــاِل ســـاخت و چـــه در سیســـتم های 
ســـنتی، هوشمندســـازی بـــه راحتـــی امکان پذیـــر اســـت. برای 
مثـــال چنانچه کلید هـــای دو پل و یا ســـه پل مکانیکـــی دارید 
می توانید نمونه مشابه لمســـی را جایگزیِن آن ها کنید، زیرا این 
کلیدها دارای بردهای هوشـــمند هستند، بنابراین می توان 
از طریق اپلیکیشـــن در داخل و بیـــرون فضای خانه و یا 
دفتـــر کار این کلیدها را مدیریـــت کرد. ضمن اینکه ۳ 

ســـال هم گارانتـــی دارند.
جـــواد سرســـنگی در تشـــریح قابلیت هـــای 
هوشـــمند  زیرســـاخت های  ایـــن  مصرفـــی 
بـــرای  کار  و ســـادگی  قیمـــت  اگـــر  می گویـــد: 
خریدار دارای اهمیت باشـــد این سیستم های 
بی سیم را پیشـــنهاد می کنیم چراکه به راحتی 
بـــر  روی سیســـتم ســـنتی نصـــب می شـــوند و 
هزینه زیرســـاخت ندارند، ضمن اینکه امکان 
مدیریـــت و کنتـــرل آن از طریق تلفن همـــراه هم فراهم 

. ست ا
او ادامـــه می دهـــد: بخـــش دیگـــر، سیســـتم های هوشـــمند 
 knx هستند، که "حمایت هوشـــمند کاِرن" تحت پروتکل Knx
بـــا یک برنـــد اســـپانیایی در این زمینـــه همکاری می کنـــد. این 

سیستم  شـــامل کلید های لمســـی، ترموســـتاتیک، تاچ پنل ها و 
تعدادی کنترل گر اســـت که داخل تابلو کار می شوند. کاربرد این 
زیرســـاخت های هوشـــمند هم به گونه ای است که می بایست 
ابتدا طراحی و ســـپس نقشـــه ی آن در اختیار پیمانکار قرار گیرد 
تـــا مراحـــل اجرا و ســـپس نصـــب آن انجام شـــود. نـــوِع دیگر نیز 
تاچ پنل هـــای هفـــت اینچ با پنل هـــای دارای محیـــط گرافیکی 
هســـتند که می تـــوان عکـــس محیط را بـــه صـــورت گرافیکی و 
َرنـــِدر وارد و آیکن گذاری و به واســـطه ی آن فضاهای مختلف را 

مدیریـــت و کنترل کرد.
جواد سرســـنگی در خصـــوص اهمیت کاربرد سیســـتم های 
هوشـــمند توضیح می دهد: تکنولـــوژی خانه هوشـــمند در دنیا 
بـــا هدف ذخیره ســـازی انرژی انجام شـــد. برای مثـــال در بحث 
سیســـتم های گرمایش و ســـرمایش و کنترل کولرهـــای گازی و 
فن کوئـــل این امکان بـــرای کاربر فراهم می شـــود کـــه مدیریت 
دمـــای محیط را بیـــرون از محیط خانـــه و از راه دور کنترل کند. 
بـــرای مثـــال زمانی که ســـاعت ۳ به خانـــه می روید ایـــن امکان 
فراهم اســـت که پیش از رســـیدن به خانه سیســـتم گرمایشـــی 
یا سرمایشـــی را روشـــن کنید تا هوای مطبوع خـــود را با درجه ی 
دلخواه تنظیم کنید، یـــا زمانی که که به خانه بازمی گردید درجه 
دمـــا را به 1۷ درجه ســـانتیگراد کاهش دهید. بی شـــک به دلیِل 
اینکه از راه دور این اقدامات انجام می شـــود، در ذخیره ســـازی و 

کاهش مصرف انرژی بســـیار تاثیرگـــذار خواهد بود.

ن" تاکید کرد: مدیر شرکت "حمایت هوشمند کاِر

تکنولوژی خانه هوشمند راهکاری مفید 
و به صرفه برای ذخیره سازی انرژی
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خشکســالی های پی در پی کیفیتِ  آب های زیرزمینی را 
در ســال های اخیر به شــدت پایین آورده اســت، همین امر 
هم سبب شده کیفیِت آب شرب به دلیِل ارتباِط مستقیم با 
ســالمتی، تبدیل به یکی از دغدغه های مردِم عادی شود، 
در ایــن میــان اما صاحبــان صنایع نیز این مســئله را جدی 
گرفته اند، زیرا در صورِت استفاده از آب های بی کیفیت، در 
رونــِد تولید دچار چالش و حتی گاه ضررهای کالن خواهند 

شد.
محمدمهدی آرمان مدیرعامل شــرکت مهندســی فالت 
قــاره که بــا نام تجاری "جهان تصفیه " شــناخته می شــود، 
معتقــد اســت: واحدهــای صنعتــی از جملــه شــرکت های 
جملــه  از  خــود  تولیــِد  مراحــِل  از  بســیاری  در  فــوالدی 
تولیــد بخــار و خنک ســازی نیــاز بــه آب دارنــد، اســتفاده از 
آب هــای بی کیفیــت ســبِب خوردگــی دســتگاه های خــط 
تولیــد و دیگ هــای بخــار می شــود، بنابرایــن اســتفاده از 

آب شیرین کن ها یکی از ملزوماِت این واحدها است.
فعالیت ِ هــای فــالت قــاره در قالــب طراحــی، ســاخت و 
مشاوره سیستم های تصفیه صنعتی و خانگی آب به روش 
اســمز معکــوس در صنایع نســاجی، کشــاورزی، دامپروری، 
گفتــه  بــه  اســت،  شــده  تعریــف  و…  درمــان  و  بهداشــت 
محمدمهــدی آرمــان، در بخــش کشــاورزی به خصوص در 
کشت های گلخانه ای امکاِن استفاده از آب های بی کیفیت 
وجــود ندارد، زیــرا برای مثال آب های موجــود در چاه های 

کشــاورزی در ســال های اخیر بســیار شور شــده اند و همین 
امر ســبِب آســیب بــه محصوالتــی از جمله پســته به عنواِن 
کیفیــت در  یــک محصــوِل اســتراتژیک شــده اســت. آب با
واحدهــای پــرورِش دام و طیــور نیز اهمیت بســیاری دارد، 
زیــرا درغیــر این صورت بــرای مثال فراینِد رشــِد یک مرغ از 
45 روز گاه بــه ۲ مــاه افزایــش پیــدا می کند و عــالوه بر این 
ک را بــه پرورش دهنده  هزینه هایــی همچــون تامیِن خــورا

تحمیل می کند. 
او دربــاره اســتفاده از ایــن سیســتم در مصــرف خانگــی 
توضیح می دهد: دور ریِز دســتگاه های تصفیه آب خانگی 
بســیار باال اســت، بنابراین برای حِل این مسئله استفاده از 
تصفیه آب مرکزی بهترین راهکار اســت زیرا در این صورت 
کیفیت، قابلیِت استفاده بخشی  عالوه بر تامیِن آب شرِب با
از پســاِب آب بــرای اســتفاده در فــالش تانک هــا و آبیــاری 
باغچه هــا نیز وجود دارد و عمال ســبِب صرفه جویی در آب 
می شود، این امر تنها با در نظر گرفتِن تمهیداتی در ابتدای 

ساخت به راحتی امکان پذیر است.
محمدمهدی آرمان در پاسخ به این سوال که آیا مصرِف 
برق در این نوع سیســتم ها به صرفه اســت یا خیر می گوید: 
یکی از مزیت های اســتفاده از سیســتم های آب شیرین کن 
نســبت به روش های دیگر از جمله سیســتم های تبخیری 
این است که ضمِن راندماِن باالی بازیافت، مصرِف برقِ  آن 

نیز حدودا ۳0 درصد پایین تر از روش های ذکر شده است.
به گفته او، حسِن این محصول سفارش سازی آن است، 
بــا این توضیح کــه ورودی آِب این سیســتم، آب رودخانه، 
قنات، چاه و آب های به اصطالح غیرمتعارف است  که پس 
از تصفیه، مصارِف متعددی را در برمی گیرد و طبِق ظرفیِت 
مورِد نیاِز مشتری، سیستم طراحی و ساخته می شود. حتی 
گر ورودی سیستم آِب دریا هم باشد امکان آن وجود دارد  ا

که بهترین خروجی را دریافت کنیم.
گفتنی است، شرکت مهندسی فالت قاره، توانایی تولید 
و تهیــه آب مقطــر از طریق طراحی و ســاخت دیونایزرهای 

صنعتی را هم دارد.

ِاستفاده از آب شیرین کن ها یکی از ملزوماِت واحدهای َصنعتی 
برای افزایِش راندمان

یــــزد، همــان  نــــه چنــــدان دور،  روزگاری  شــادی شــفیعی: 
اولین شهر خشــــتی جهان، ســاختمان هایی با معماری منحصر 
بــه فــرد داشــت و آن را بــا خانه هــای خشــتی، بادگیــر و هشــتی 
می شــناختند، اما امروز ســاختمان های بی قواره بر قامت یزد زار 
می زنــد. خانه های بزرگ تک طبقه با حیاط میانی، هشــتی ها و 
راهروهای خیال انگیز و اتــاق های ســه دری و پنج دری که دور تا 
دور حیــاط مرکزی و بــه گرد حوض فیروزه ای خانه های ساخته 

شده با باغچه هایی مملوء از یاس و نارنــج 
و انار ســــخن از معماری منحصر به فردی 
داشتند. این روزها اما یزدی که بزرگ ترین 
و نخســتین شــهر خشــتی جهــان به شــمار 
و  ناهمگــون  توســــعه ای  درگیــر  مــی رود، 
نامتناســب شــده و هــر روز ســاختمانی در 
گوشه ای از این شهر سر به آسمان می برد. 
و  تکنولــوژی  و  علــم  پیشــرفت  بــا  امــروز 
تنــوع مصالح ســاختمانی به نظر می رســد، 
معماری این شهر نیز به قهقرا رفته و دیگر 
تناســبی بــا معمــاری خشــتی کــه یــزد را در 

جهان شهره کرده، ندارد.
 الهام اســماعیلی رئیــس انجمن صنفی 
مهندســان معمار اســتان یزد معتقد اســت 
که تفــاوت عمده معمــاری گذشــته و امروز 
شــهر یزد در ارتباط معماری با زمینه است. 

زمینه معماری عالوه بر محیط طبیعی و شــهری شامل فرهنگ 
و باورهــای مــردم، شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه نیــز 
می شود. معماری یزد در گذشته هماهنگ بود با شرایط اقلیمی 
یزد، با فرهنگ مردم و نوع تعامل های اجتماعی و اقتصادی آن 
زمان. اما معماری امروز شهر یزد با هیچ کدام از جنبه های زمینه 

خود نسبتی برقرار نمی کند.

معماری شهر یزد در این چند سال دست خوش تحوالت زیادی 
شده است. به نظر شما این معماری جدید بی هویِت شهر ریشه 

در چه چیز دارد؟
آن چه که امروز بر چهره شــهر و معماری مشــاهده می شــود، 
ریشــه در فرهنــگ امــروز مــا دارد. جامعــه مــا در تمــام ابعــادش 
حرکــت از ســنت بــه مدرنیتــه را کامــل طــی نکــرده و در میانــه 

ایــن دو دچــار ســردرگمی شــده اســت. این ســردرگمی در شــهر و 
معماری هم خودش را نشــان می دهد. همین ســردرگمی باعث 
شــده کــه معمــاری ما تعلقی بــه این زمــان و این مکان نداشــته 
باشــد بلکــه یا ادای ســنتی بــودن و پای بندی بــه ارزش های را 
در مــی آورد یــا ادای مــدرن بودن را. اســتفاده از فرم های ســنتی 
بــدون توجــه بــه اصالت شــان  و اســتفاده از فرم هــای آزاد بدون 
توجه به مفاهیم آن ها نوعی معماری باســمه ای را باعث شــده 
اســت. این شــرایط هم شــامل مردم ما به 
عنوان درخواســت کننده معماری می شود 
و هــم شــامل بخــش زیــادی از جامعــه ی 
کــه  نیســت  موضوعــی  ایــن  مهندســی. 
گــره اش تنها بــه دســت معماران باز شــود 
و  جامعــه  عمومــی  خواســت  بایــد  بلکــه 
نــگاه مدیریتــی نهادهــای تصمیم گیــر نیز 
گــر بخواهم به ضعف  همراهــی کنند. اما ا
فضای معمــاری در برخورد با این مســئله 
اشاره کنم باید بگویم به نظر من طی این 
ســال ها روی مبانــی معمــاری کار زیــادی 
صــورت نگرفتــه اســت. تالیفــات معماری 
در این زمینه بســیار کم اســت و نتوانسته 
در معمــاری جریان ســازی نماید. می توان 
گفــت جامعــه معمــاری بــا ایــن مســاله به 
صــورت جــدی و عمیــق برخــورد نکــرده، 
شاید چند معمار در تعدادی پروژه، دستاورهای ارزشمندی ارائه 
کرده باشند اما این ها نتوانسته جریان عمومی معماری را تحت 

تاثیر قرار دهد.

آیا معماری جدید شهر ما، شاخصه و ویژگی دارد؟
خیــر. نمی تــوان بــرای معمــاری امــروز شــهر یزد شــاخصه ای 
معرفی نمود جز بی شاخص بودن! این نه تنها شامل حال شهر 
یزد بلکه در ســایر شــهرهای ما نیز وضع به همین منوال اســت. 
در شهِر امروز تنوع و تکثر معماری به گونه ای است که نتوانسته 
منجر به وحدت و یکپارچگی شود. در گذشته الگوهای معماری 
و مصالح ســاختمانی محدود بود. روابط و تناسبات معماری نیز 
از الگــوی خاصی پیــروی می کرد و همین امــر باعث یکپارچگی 
و انســجام معماری و شــهر می شــد. در درون این محدودیت ها 

امــا تنــوع زیادی شــکل می گرفــت و فضاهای 
دلنشــینی ساخته می شــد که تا به امروز برای 

ما خوشایند است.

به نظر شما می توان معماری سنتی و مدرن را با 
یکدیگر تلفیق کرد؟

من اصطالح تلفیق را برای نسبت بین معماری قدیم و جدید 
مناســب نمی دانم. ترجیح می دهم از واژه تداوم اســتفاده کنم. 
معمــاری امــروز مــا باید تــدوام معماری گذشــته ما باشــد. تداوم 
معماری در مقطعی از تاریخ که ما تصمیم گرفتیم بدون داشتن 
زیرساخت های یک جامعه مدرن صرفا با بکارگیری محصوالت 
دنیای مدرن ادای مدرن شــدن را دربیاوریم، متوقف شد. برای 
رسیدن به مبانی معماری جدید و به روز باید برگردیم و معماری 
گذشــته خود را عمیق بررسی کنیم، ارزش ها و اصالت های آن را 

کاوی نماییم و آن ها را به زبان امروز بازآفرینی کنیم. وا

مهمتریــن مســئله ای کــه به بازســازی خانه هــای تاریخی آســیب 
می زند، از نظر شما چه می تواند باشد؟

بافت تاریخی نیاز به حفاظت و پویایی 
دارد. بافت تاریخی بدون حفاظت مســتمر 
و بدون جریــان زندگی از بین خواهد رفت. 
توســعه گردشــگری در بافت تاریخی تا حد 
زیادی به این دو مسئله پاسخ می دهد. اما 
توسعه گردشگری و ورود سرمایه گذاران به 

بافت تاریخی خالی از آسیب نیست. 

شــما بیــش از یک ســال اســت که ریاســت 
انجمــن مهندســان معمــار اســتان یــزد را بر 
عهــده داریــد. ایــن انجمــن در چــه ســالی 
تأسیس شد و بیشترین تمرکز آن بر روی چه 

مسائلی است؟ 
انجمــن صنفــی کارفرمایــی مهندســان معمــاری اســتان یزد 
در ســال 1۳۸۳ تأســیس شــده اســت. ایجــاد وحــدت رویــه در 
امــور صنفــی و تقویــت تعامــالت حرفــه ای از جملــه مهم تریــن 
کــه طــی ایــن ســال ها مــورد توجــه هیــات  موضوع هایی ســت 
مدیره هــای انجمن قرار گرفته اســت. دســتاورد انجمــن در امور 

صنفی شــامل تدوین مبانی قیمت گذاری بر خدمات معماری و 
خ نامــه این خدمات، تدوین نظام نامه عقــد قرارداد و  تنظیــم نر
تهیــه تیپ قــرارداد خدمات معماری و تدوین آئین نامه شــورای 
ح  حــل اختــالف قراردادهــای معمــاری می باشــد. همچنین شــر
خدمــات مــواردی چــون طراحــی نمــا، طراحــی داخلــی، طراحی 
محوطــه توســط انجمــن تهیــه شــده اســت. در حــوزه تعامــالت 
کنــون 19 نشســت تحــت عنــوان سلســله  حرفــه ای، انجمــن تا
نشست های معماری و شهرسازی معاصر یزد برگزار نموده است. 
در این نشست ها معماران باسابقه یزد، مهندسان مشاور استان 
و معماران صاحب نام کشوری به ارائه تجربیات خود پرداختند. 
همچنین دورهمی های دوستانه معماران به منظور همفکری و 
تبادل نظر بر روی مسائل حرفه ای توسط انجمن برگزار می شود.

بزرگترین دستاورد انجمن معماری استان 
یزد چیست؟ 

انجمن ها از نظر قانونی جایگاه خوبی 
حرفــه ای  ارتقــاء  در  می تواننــد  و  دارنــد 
خــود  اعضــای  خواســت های  مطالبــه  و 
موثر باشــند. مــواردی که قبال اشــاره کردم 
نتایــج فعالیت هــای نزدیــک بــه دو دهــه 
انجمــن اســت. امــا از نظــر مــن مهم ترین 
دستاورد انجمن یزد که با همکاری هیات 
مدیره های دوره هــای مختلف و اعضای 
انجمــن بــه دســت آمــده ســر پــا مانــدن و 
فعالیــت مســتمر و پویایــی آن اســت. در 
فعــال  معمــاری  انجمن هــای  کشــور  کل 
زیادی نداریم و شاید بتوان گفت انجمن یزد یکی از فعال ترین 
انجمن هــای معمــاری کشــور اســت. در کل امــا تــا رســیدن بــه 
جایگاهــی که بتــوان عنوان دســتاورد بر آن نهــاد فاصله زیادی 

داریم.

رئیس انجمن معماری استان یزد:

در ِمعماری جدید، در شهر َوحدتی دیده نمی شود
سردرگمی میاِن سنت و مدرنیته سبب شده معماری مان تعلقی به این زمان و مکان نداشته باشد

برای رسیدن به مبانی 
معماری جدید و به روز 

باید برگردیم و معماری 
گذشته خود را عمیق 

بررسی کنیم، ارزش ها و 
اصالت های آن را واکاوی 
نماییم و آن ها را به زبان 

امروز بازآفرینی کنیم

معماری امروز ما باید 
تدوام معماری گذشته 

ما باشد. تداوم معماری 
در مقطعی از تاریخ که 

ما تصمیم گرفتیم بدون 
داشتن زیرساخت های 

یک جامعه مدرن صرفا 
با بکارگیری محصوالت 
دنیای مدرن ادای مدرن 

شدن را دربیاوریم، 
متوقف شد

و  سیاســتگذاری ها  از  اقتصــادی  فعــاالن  از  بســیاری 
تصمیم هــای اشــتباه در کشــور به عنــوان خودتحریمی  یاد 
می کنند که در عمل تاثیرات بســیار مخرب تری از تحریم را 
در پی دارد.  سیاست ها و رویکرد هایی که از سوی نهادهای 
تصمیم گیــر اتخــاذ می شــود و بیــش از آن که تســهیل کننده 

باشد مانعی بر سر راه تولید است.
رضا یزدان نژاد از تولید کننده های ساندویچ پنل در ایران 
می گوید: تولید در ایران همیشــه با چالش های متعددی رو 
بــه رو اســت. به معنــای دیگر کشــور درحالی با اثــرات منفی 
ناشــی از تحریم های خارجی در اقتصاد و صنعت دســت به 
گریبان است که از سوی دیگر به واسطه سوء مدیریت های 

داخلی نیز دچار خود تحریمی است.
یزدان نژاد ادامه می دهد: به طور مشخص بخش عمده 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ساندویچ پنل در کشور تولید 

می شود اما به دلیل ســوءمدیریت، صنایع باالدستی امکان 
تامین مواداولیه بخش تولید را ندارند. درواقع مواداولیه در 
زمان مناسب و به سهولت در اختیار تولیدکننده واقعی قرار 
نمی گیرد. برای مثال شــرکت های دولتی نظیر فوالد مبارکه 
در گذشــته ورق هــای موردنیــاز این مجموعه تولیــدی را با 
کیفیت مطلوب، به اندازه ی کافی و با قیمت مناسب در بازار 
تامین می کرد، این درحالی است که در مدت اخیر ورق های 
مــورد نیــاز در بازار عرضه نمی شــود و یا اینکه ســهمیه های 

تخصیص یافته با تاخیر بیش از 5 ماه وارد بازار می شود.

چرخه ی معیوِب عرضه مواداولیه
عرضــه  معیــوِب  چرخــه ی  ایــن  اینکــه  توضیــح  بــا  او 
مواداولیــه، باِر مالی ســنگینی را برای تولیدکننــده به همراه 
دارد، می گوید: در چنین شرایطی ناچار هستیم برای اینکه 
به تعهدات مشــتری عمل کنیم مواداولیــه را با قیمت های 

باالتر تامین و یا با تاخیر، سفارش مشتری را تحویل دهیم.
یزدان نــژاد در ادامــه عــدم ثبــات مواداولیــه را از دیگــر 
چالش  های بخش تولید توصیف می کند. او ادامه می دهد: 
مواداولیــه ای کــه امروز خریــداری می کنیم قیمــت آن با روِز 
بعــد متفــاوت اســت، وضعیتی کــه توأمــان زیان مشــتری و 
تولید کننده را در پی دارد. بنابراین تقاضای ما از مســئولین 
این اســت که مشــکالت صنایع را با اتخاذ تصمیم هایی که 
پشــتوانه کارشناسی دارد و در جهت تقویت و حمایت تولید 

است، برطرف کنند.

خودتحریمی، مخرب  تر از تحریم
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پلتفــرم "دس تــو دس" یــک پلتفــرم جامــع خدمــات و 
محصوالت اســت کــه زنجیــره ارزش در حوزه های مختلف 
صنعــت را بــه هــم متصــل می کنــد. بــه معنــای دیگــر بــه 
واســطه این پلتفرم بازار ی کالن در بخش صنعت، صنعِت 
ســاختمان همچنین نظام مهندســی ایجاد شــده که خالء 
ارتباطــی بیــن ایــن شــرکت ها را کــه تــا پیــش از ایــن وجود 

داشت به طور کامل برطرف کرده است.
نکتــه جالــب دربــاره ایــن پلتفرم این اســت کــه پیش از 
ایــن هیچ ســامانه ای وجود نداشــت که به صــورت جامع و 
در ســطح کالن ظرفیت هــا و توانمندی هــای شــهرک های 
کنون به واسطه  صنعتی را ارایه کند، و این درحالی است که ا
ایــن ســامانه امــکان دسترســی و بررســی تمامــی زون های 
شــهرک ها و ناحیه هــای صنعتــی و اینکــه چــه فعالیتــی در 
بخش هــای مختلــف آن هــا در جریان اســت فراهم شــده، 
به عــالوه اینکــه به واســطه این پلتفــرم ارزش هایی شــامل 
بازاریابــی جمعــی، محتــوای جمعــی و  فروشــی جمعــی و 

بین المللی را ایجاد کرده است.
از ســوی دیگــر وقتــی اصحــاب صنایــع و شــرکت ها بــه 
صورت تجمیعی در این پلتفرم یا بازارچه تخصصی حضور 
پیــدا  کنند نــه تنها امــکان بازاریابی بین المللی بــرای آن ها 
فراهم می شود بلکه به باالبردن کیفیت خدمات، محتوای 

جمعی و هزینه هایی که دارند هم کمک می شود.
ایــده  مربــوط  هــم  نــوآوری  ایــن  جالــب  دیگــر  بخــش 
شــکل گیری آن اســت. امیر نجفــی مدیرعامــل و بنیانگذاِر 
َدس تــو َدس در توضیــح چگونگی تولید و عملیاتی شــدن 
ایــن پلتفــرم می گوید: » چند ســال ها پیش دســتگاهی را از 
ترکیــه وارد کردیــم کــه در زمــان خرابــی قطعه یدکــی آن در 
کشور وجود نداشت، به ناچار برای تهیه قطعه و در شرایط 
کرونایــی بــه ترکیه ســفر کردیم که متاســفانه نه تنها قطعه 
مورد نیاز را تحویل ندادند بلکه نیروی متخصص شرکت را 
هم برای تعمیر ماشین نفرستادند، بعد از ۶ ماه پیگیری و 
پرس وجو از کشــور های دیگر باز هم موفق به تهیه قطعه 
مورد نیاز نشدیم، تا اینکه در نهایت یکی از دوستان عنوان 
کرد که در مهریز یک شرکت دانش بنیان این قطعه را تولید 
می کنــد و مــا متوجــه شــدیم این شــرکت می  توانیــم قطعه 
مــورد نیازمــان را با یک صــدم قیمت تهیه کنیــم، بنابراین 
در عــرض کمتر از ۲4 ســاعت دســتگاه مان فعالیت خود از 

سر گرفت.«
او ادامه می دهد: این مساله باعث شد به این فکر کنم 
که چرا نباید اطالعات جامع از ظرفیت ها و توانمندی های 
تولیــد هــر منطقــه اقتصادی وجود داشــته باشــد، و درواقع 
همین موضوع جرقه ای شــد تا تصمیم به طراحی پلتفرمی 
بگیــرم کــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای تولیــد را یکجــا و 
یکپارچه ارائه کند. حدودا ۳ سال زمان برای بحث مطالعه 
و تحقیق این پروژه صرف شد و طی یک سال اخیر هم در 

مرحله اجرایی و عملیاتی قرار گرفت.
بــه گفته نجفی، در حال  حاضر 5 شــهرک صنعتی و 100 
کارخانه دار عضو این پلتفرم هســتندو بازرایابی برای کشــور 
عــراق، اربیل عراق، ارمنســتان و ترکمنســتان انجام شــده، 
ضمــن اینکــه در بازار داخلــی هم با اســتقبال فراوانی رو به 

رو بوده است. از قدیم تا به امروز سه روش برای پوشاندن و عایق کاری 
ســطوح وجود داشــته؛ قیرگونی، ایــزوگام و عایق ســفید! ما 
اصــال درمورد قیرگونی هیچ بحثی نداریم چون با پیشــرفت 
تکنولــوژی، امــروزه نــه تنها قیرگونی بــرای ما ســودی ندارد 
بلکــه حتــی به انســان و محیــط زیســت صدمه می زنــد. اما 
امــروزه با پیشــرفت تکنولوژی، عایق ســفید توانســته جای 
خــود را بــه عنــوان جایگزین مناســبی برای ایــزوگام در بین 
اهالــی ســاخت وســاز باز کنــد. عایق ســفید، الیــه ای آب بند 
و پوششــی محافظــت کننــده از ســطوح در برابر نفــوذ آب و 
رطوبت به داخل سازه ها و ساختمان ها است. اما برای این 
که بتوانید ایزوگام و عایق سفید را با هم به درستی مقایسه 
کنیــد بایــد از خصوصیــات و ویژگی هــای هرکــدام از ایــن دو 

گاه باشید.  به خوبی آ

بهترین جایگزین برای ایزوگام
قاسم محمدی مدیریت عامل دفتر نمایندگی انحصاری 
مصالــح  انــواع  کننــده  تولیــد  کرمانیــان  ســفیدبام  شــرکت 
شــیمیایی ســاختمان اســت. او بــا بیــان ایــن موضــوع کــه 
عایق سفید می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای ایزوگام 
باشــد، می گویــد: عایــق ســفید، فراورده هایی بــا ویژگی ها و 
توانایی هــای یــک عایــق رطوبتی فــراوان بوده کــه آن را به 
جایگزینی بسیار مناسب برای عایق های سنتی تبدیل کرده 
اســت. ایــن نوع عایــق، کاربردهــای فراوانــی دارد و بهترین 

جایگزین برای عایق کاری بام و فنداسیون است. 

اجرای ساده و راحت 
ایــن مهنــدس ســاختمان، مقاومت بــاال در برابر شــرایط 
جوی، مقاوم در برابر اشعه uv خورشید، اجرای بسیار سریع و 
آسان، انعطاف باال و مقاومت در برابر لرزش های ساختمان، 
سبکی آن، عدم جاری شدن در اثر گرما و قابلیت اجرا با قلم 
مــو و پمپ هــای airless  و رولــر را از مهم ترین مزایای عایق 
ســفید می دانــد و توضیح می دهــد: عایق ســفید محصولی 
اســت کــه پــس از اجــرا، ســطح مــورد نظــر را ســفید می کنــد 
کــه ایــن قابلیــِت منحصــر به فــرد از لحــاظ صرفه جویــی در 
مصرف انرژی بسیار تاثیرگذار بوده و توان انعطاف پذیری و 
چسبندگی زیاد این نوع عایق، آن را تبدیل محصولی کارآمد 
بــا مانــدگاری و طول عمر زیاد کرده اســت. قاســم محمدی 
بــا بیان ایــن موضوع کــه برای اســتخرهایی که دچــار ترک 
شــده اند و از حالــت آب بنــدی خارج شــده اند، نیــز می توان 
از عایــق اســتفاده کــرد، می گویــد: عایــق اپکس یــک عایق 
دوجزئی و پایه سیمانی است که جهت عایق کاری استخرها 

و جاهایی که رطوبت باال دارند، استفاده می شود.  

عایق های حرارتی و صوتی
قاســم محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازندگان بناهای 
ســاختمانی و کارشناســان همواره در تالش اند تا برای حفظ 
انرژی گرمایشی و سرمایشی سازه های مختلف از عایق های 
حرارتی استفاده کنند، ادامه می دهد:  استفاده از عایق های 
حرارتی اســتاندارد کمک می کند تا به میزان قابل توجهی از 
هدر رفتِن انرژی گرمایشی و سرمایشی و پرداخت هزینه های 
سنگین پیشگیری شود. وی در خصوص استفاده از عایق 
صوتی و کاربرد آن نیز معتقد است که عایق صوتی به مکان 
خاصــی محدود نمی شــود و از دیوار مشــترک آپارتمان ها تا 
عایق سازی صوتی کارگاه های صنعتی و حتی عایق سازی 
خــودرو و عایــق ســازی صوتــی دیوارهای پیرامــون خانه ها 

کاربرد دارد.

تنها َچند کلیلک َبرای ورود به بازاری َکالن و ُمتنوع

با ِاستفاده از عایق ها، آرامش را به خانه َبرگردانید!

هلدینــگ فوالد یزد یکی از بزرگتریــن مجموعه های تولیدی 
کشــور اســت که با اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر در 11 استان کشور 
در زمینــه اســتخراج معدن، فوالد ســازی و َنــَورد فعالیت می کند، 
فعالیِت تولیدی گسترده که با وجود نقش بی  بدیلی که در رونق 
و اقتصــاد کشــور و منطقــه بــه همــراه دارد بــه دلیل نبــود برنامه 
مشــخص و سیاستگذاری نادرســت از سوی دولت، عدم تعامل 
سازنده نهاد های متولی با صاحبان این صنایع، نظیر مشکالت 
در تامیــن انــرژی بــرق و گاز، موانــع صادراتــی و… این مجموعه  
تولیدی استراتژیک را با چالش های بر زمین مانده زیادی مواجه 
کرده اســت که مانعی جدی ســِد راه توسعه این فعالیت تولیدی 
به شمار می رود. در ادامه مشروح گفت وگوی محمد رضا صادقی 
مدیــر فــروش هلدینگ فــوالد یــزد را پیرامون فعالیت هــای این 

گروه صنعتی می خوانید:
محمد رضــا صادقــی در تشــریح فعالیت هــای ایــن مجموعه 
تولیدی می گوید: هلدینگ فوالد یزد شــامل زنجیره ای از معدن 
تا فوالد ســازی اســت؛ یکــی از بزرگترین مجموعه هــای تولیدی 
که در زمینه معدن، فوالد ســازی و َنَورد فعالیت می کند، فعالیتی 
گسترده در 11 استان کشور که برای بیش از ۶ هزارنفر اشتغالزایی 
بــه همــراه داشــته اســت ظرفیتــی عظیــم کــه به عنــوان یکــی از 
کشــور در بخــش  بزرگتریــن مجموعه هــای معدنــی و فــوالدی 

خصوصی فعالیت می کند.
او در توضیــح چالش هــای  پیش روی  فعالیت های گســترده 
ایــن صنعــت می گویــد: فــوالد یــزد بــا وجــود گســتردگی حجــم 
فعالیت هایــی کــه دارد بــا چالش هــای فراوانــی در حــوزه تولید، 
توســعه و صــادرات مواجــه اســت، وضعیتی کــه بیــش از هرچیز 
کارشناســی در  کوتاه   مــدت و بــدون پشــتوانه ی  ناشــی از نــگاه 
سیاســت گذاری های کالن اقتصادی کشــور اســت که مجموعه 
تولید کننــدگان صنعتی را با چالش های جدی مواجه می ســازد. 
نمونه مشــخص آن نیز قطعی برق و گاز اســت که خطوط تولید 

را در تمامــی حلقه هــای مختلف زنجیره تامیــن متوقف می کند 
و تدام آن طی ســه ســال گذشــته صنایع فوالد ســازی را به شدت 
تحــت فشــار قــرار داده اســت. در چنیــن مواقعــی ســفارش های 
صادراتی، که مشتریان خارجی نسبت به زمان تحویل آن بسیار 
حساس هستند در فصل هایی مثل زمستان به خاطر قطعی گاز 

با تاخیر زیاد مواجه می شود که ضربه به تولید است.
صادقی می گوید: در واقع برای سیستم دولتی زمانی که تولید 
و توزیــع بــرق با مشــکل مواجه می شــود، توقــف تولید فوالد ســاز 
اهمیتــی نــدارد، رویکــردی کوتاه مدت و مقطعی از ســوی دولت 
که نه تنها روند توســعه را مختل، بلکه خروج ســرمایه را تســریع 
و ســرمایه گذاری خارجی را هم با رکود مواجه می ســازد. از ســوی 
دیگر بخش هایی در زنجیره ی معدن و فوالد مثل حلقه ی احیا 
نیز دچار کمبود و ضعف هایی اســت، درواقع دولت در شــرایطی 
سیاســت ظرفیــت 55 میلیون تن فوالد خام را اتخاذ کرده اســت 
کــه به نظر می رســد ایــن حلقه رشــد نامتوازنــی دارد و در نتیجه 
تولید کننــدگاِن آن حلقــه از زنجیــره ی تامیــن را دچــار مشــکل 
می کنــد؛ برای مثال در بحث آهن اســفنجی تقاضــا باال و عرضه 
بــه صــور قطره چکانی انجام کــه تداوم این رونــد باعث افزایش 
قیمت می شود و از طرف دیگر تامین مواد اولیه برای فوالدسازها 
را با دشــواری همراه می ســازد. در چنین شرایطی است که دولت 
می بایســت بــا سیاســت گذاری درســت در اعطــای مجــوز تولید 

توازن این حلقه ها را رعایت و برقرار کند.

َتعهد اصحاب صنایع به تداوم تولید در شرایط سخت  
وجــود  بــا  چگونــه  صنایــع  اینکــه  بــه  پاســخ  در  صادقــی 
خ  سیاســتگذاری های نادرســت و چالش هــای گفتــه شــده چــر
تولیــد را می چرخاننــد توضیــح می دهــد: معتقدم افــرادی مانند 
مدیرعامــل فــوالد یــزد و دیگر تولید کنندگان این کشــور به دلیل 
کــه بــر  صبــر و شــکیبایی در برابــر موانــع و مشــکالت تولیــدی 

آن هــا تحمیل می شــود، شایســته احترام هســتند، انســان هایی 
سخت کوش که با تماِم توان در مملکت فعالیت می کنند تا تولید 
خ دهد و این افتخاری برای کشــور اســت کــه این افراد در  ملی ر
ج کردن ســرمایه از مملکت نیستند.  چنین شــرایطی در فکر خار
معتقدم دولت و نهادهای متولی میباست کارآفرین های کشور را 
خ تولید کشور را می چرخانند حمایت و  که در چنین شرایطی چر
 پشــتیبانی کند، همچنین با برگزاری جلســات مختلف، ارتباط و 
تعامل ســازنده، بررسی و شناســایی نیازها و خواسته های آن ها، 
راهــکار برون رفــت از این موانع و مشــکالت را تدوین و عملیانی 

کند.

هزارتوی چالش های اصحاب صنایع 
صادقی همچنین در تشریح موانع صادراتی می گوید: باوجود 
گیری  کید دولت است با قوانین دست و پا اینکه صادرات مورد تا
مواجــه هســتیم. مجموعه موانعی نظیر عــدم همکاری گمرک، 
ســخت گیری های اداره استاندارد و نگاه های بخشی، که نشان 
می دهد متولیان این بخش سیاست مشخصی برای رفع موانع 
ندارنــد. درواقــع در مقطعــی که کشــور تــا این انــدازه نیازمنــد ارز 
خ ارز در زندگی مردم اثر مســتقیم گذاشــته  اســت و نوســانات نر

اســت، انتظار می رود که دولت با نشست ها و همایش ها در کنار 
تولید کننــده قــرار گیــرد اما تحــرکات متولیان امر نشــان می دهد 
تمامی سیاســتگذاری ها در جهت عکس ارزآوری این صنایع در 

حال انجام است.

َضعف تعامل دولتی ها با َاصحاب صنایع 
صادقــی معتقــد اســت کــه تعامــل دولــت بــا بخــش صنعــت 
ضعیف اســت، او می گوید: برای مثال در کشــوری مثل ژاپن که 
منابــع معدنی قابل توجهی ندارد به واســطه تعامل باالی دولت 
خ داده اســت، ایــن درحالی اســت کــه ایران  و صنعــت توســعه ر
بــه عنوان کشــوری ثروتمند و غنــی از منابع گاز، نفــت و معادن 
متاســفانه از رشــد و توســعه مطلوبی برخوردار نیست. به همین 
دلیــل معتقــدم اصلی تریــن نقطه ضعف کشــور در عدم توســعه 
ناشــی از عــدم تعامــل دولــت بــا بخش هــای مختلــف به ویــژه 
صنعت اســت. به طور مشــخص حداقل طی ســه ســال گذشته 
کمبــود بــرق و گاز و قطعی آن نهایت فشــار را به تولید کننده وارد 
گر تعامل وجود داشــت و حتی از سرمایه  کرده اســت، درحالیکه ا
همین فوالدسازها برای بخش انرژی کمک  می  گرفتند مشکالت 
کــه گاهــی  برطــرف شــده بــود. درواقــع مشــکالت باعــث شــده 
تصــور کنیم بــه انــدازه ای که نهاد هایــی نظیر صنعــت و معدن 
دغدغه هــای خــاص خودشــان را دارنــد بــه چالش هــای حــوزه 
صنعت نپرداخته اند، درحالی که سرمایه و فرصت  های زیادی در 

این صنایع وجود دارد اما مورد غفلت قرار گرفته است.
 او همچنیــن در خصــوص شــرکت در نمایشــگاه ســاختمان 
می گویــد: با توجه بــه اینکه فوالد یزد جزو تولید کنندگان مصالح 
ســاختمان اســت، در ایــن نمایشــگاه شــرکت کرده ایــم، ضمــن 
اینکــه علــت حضور ایــن مجموعه، تعامــل با نظام مهندســی و 
انبوه ســازان و سایر تولیدکنندگان اســت که نشست های خوبی 

تا به امروز برگزار شده است.

فرصت    سوزی کشور در َبهره مندی از ظرفیت های اقتصادی و صادراتی َصنایع فوالد
دشواری های ناتماِم تولید و اصحاب صنایع در سایه سیاستگذاری های نادرست دولت ها
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در ســـال های اخیر بلند مرتبه ســـازی و بـــه دنبال آن نصب 
آسانســـور بـــرای تســـهیل رفـــت وآمـــد افزایـــش چشـــمیگیری 
داشـــته اســـت امـــا روی دیگـــر ســـکه ســـهولت در رفـــت وآمد، 
حـــوادث ناشـــی از آن اســـت کـــه گاهـــًا اخبـــار حوادث کشـــور را 
بـــه خـــود اختصـــاص می دهـــد. در این بین بررســـی ها نشـــان 
می دهـــد علت بیشـــتر ایـــن دســـته از حـــوادث، نواقـــص فنی 
ناشـــی از نبود دقت در نصب و راه اندازی آسانســـور و اســـتفاده 
از وســـایل و قطعات نامناســـب است. درواقع بســـیاری از مردم 
جذب اتاقِک شـــیک و پرزرق و برق آسانســـورها می شـــوند، در 

حالـــی که ایمنی و ســـالم بـــودن قطعات آسانســـور یک اصل و 
که کوچک ترین نقصی ممکن اســـت جان  ضرورت اســـت، چرا

اســـتفاده کنندگان آسانســـور را به خطـــر بیاندازد.
در همیـــن ارتباط  محمد جـــواد کمالی رییـــس هیأت مدیره 
بهروتیـــس کـــه در زمینـــه تولیـــد آسانســـور، فـــروش، نصـــب و 
نظـــارت بر اجـــرای آسانســـور و پله برقی فعالیـــت دارد می گوید: 
آسانســـور یـــک صنعـــت گنـــگ و غیرشـــفاف اســـت، به معنای 
دیگـــر شـــما می توانید یـــک قطعـــه از آسانســـور را بـــا هزینه ی 
تمام شـــده و کیفیت هـــای متفاوت خریـــداری کنید، اما همین 

تفا وت هـــا در ایمنی آسانســـور نقـــش تعیین کننـــده دارد.
از  اســـتفاده  بـــا  مرتبـــط  ســـوانح  مـــورِد  در  توضیـــح  بـــا  او 
آسانســـورهای بی کیفیـــت عنـــوان می کنـــد: در بحـــث ایمنـــی 
کیفیـــت و بهترین برندهایی  آسانســـور میبایســـت از قطعات با
ج از کشـــور موجـــود اســـت اســـتفاده کرد،  کـــه در داخـــل و خـــار
درواقع زمانی شـــاهد حوادث در آسانســـور هســـتیم که مردم و 
یـــا خریداران به ســـراغ اجنـــاس ارزان که اغلـــب دارای کیفیت 
پایینی هســـتند، می رونـــد. به همین دلیل سیســـتم های مورد 
اســـتفاده در آسانســـور های بهروتیس به روز و همچنین از نوع 
گیرلس اســـت که راندمـــان باال، تکان و لـــرزش کم و همچنین 

ســـرعت باالیـــی دارنـــد، ضمن اینکـــه مصـــرف انـــرژی در این 
نوع سیســـتم ها در ســـطح مطلوبـــی قـــرار دارد. از طـــرف دیگر 
در صنعـــت آسانســـور ایـــران در ســـرعت های دو و دو و نیم متر 

خودکفـــا و قابـــل رقابت با محصـــوالت خارجی هســـتیم.
پیـــش روی  چالش هـــای  پیرامـــون  کمالـــی  محمد جـــواد   
صنعت آسانســـور می گوید: بخشـــی از چالش هـــای پیش روی 
این صنعت ناشـــی از سیاســـت  های دولت  در حمایت از تولید 
داخـــل و ممنوعیـــت ورود قطعـــات خارجـــی اســـت، در چنین 
مواقعـــی ناچار به اســـتفاده از قطعاتی هســـتیم کـــه مطلوب ما 
نیســـت. درواقـــع  ۶0 درصـــد قطعات آسانســـور در ایـــران تولید 
می شـــود و مابقی وارداتی است، در چنین شـــرایطی ناچاریم از 
یـــک تعداِد محـــدود تولید کننده داخلی خرید کنیـــم که از نظر 
زمـــان تحویل جنـــس، و کیفیت مناســـبی که ما بـــه دنبال آن 

هســـتیم برخوردار نیستند.
کمالـــی ادامـــه می دهـــد: بـــه معنـــای دیگـــر برخـــی قطعات 
کـــه در ایـــران تولید می شـــود بـــرای ســـاختمان هایی بـــا ارتفاع 
کم و ســـرعت پایین مناســـب اســـت، درحالی که بـــرای طراحی 
ج هـــا مـــا نیازمند قطعاتی هســـتیم که ســـرعت  آسانســـور در بر

بـــاال و کیفیـــت در ایـــن سیســـتم  را تضمین کند.

به گفته او، تولید آسانســـور بیش از ســـایر اصناف در ارتباط 
مســـتقیم بـــا قیمت و نوســـانات ارز اســـت. برای مثـــال ممکن 
اســـت در ســـایر اصناف، نوســـانات ارز پس از دوماه اثرات خود 
را نشـــان دهـــد اما این درحالی اســـت که در صنعت آسانســـور، 
خ دهد روِز بعـــد در قیمت تمام  امـــروز کـــه افزایش قیمـــت ارز ر
شـــده بـــرای مصرف کننده اثرگـــذار اســـت. درواقع بیـــش از 40 
درصـــد از قطعـــات در تولید آسانســـور از طریـــق واردات انجام 

می شود.
کمالـــی در ادامـــه پیرامون فعالیت در این زمینـــه می گوید: از 
آنجایی که آسانســـور و پله برقی قلب تپنده ساختمان و یکی از 
مهم ترین بخش های تاسیســـات ساختمان به شـــمار می رود، 
بهتریـــن زمان برای کســـِب مشـــاوره، زمان طراحی ســـاختمان 
اســـت، به همیـــن دلیل رویکـــرد بهروتیـــس به گونه ای اســـت 
که در مرحله فونداســـیون، مشـــاوره  ها پیرامون جزییات، ابعاد 
آسانســـور و فضایـــی که میبایســـت جانمایی شـــود بـــه صورت 
رایـــگان انجـــام می شـــود، درواقـــع در مراحـــل اولیـــه ســـاخت، 
مشـــاوره برای اســـتفاده از قطعات و سیســـتمی کـــه جوابگوی 
نیاز، ترافیک و نوع کاربری ســـاختمان باشـــد صـــورت می گیرد 

تا بهتریـــن خروجی به ساختمان ســـاز ارایه شـــود.

ِنظارت، اجرا و تامین قطعه مناسب، پاشنه آشیِل ایمنی آسانسور

یکی از محدودیت های استفاده از سنگ های طبیعی و 
مصنوعی زمانی که با اســتفاده از دوغاب در محل موردنظر 
نصب می شــوند این اســت که بر اثر گرم و ســرد شــدِن هوا 

به خصوص در شــهرهای کویری همچــون یزد که اختالِف 
دمــا در آن هــا زیــاد اســت، گاه پیــش می آیــد کــه ســنگ از 
کــه ســنگ های لیکوییــدی ایــن  دوغــاب جــدا می شــود، 

مشکل را به دلیِل خاصیِت ضد آب بودن حل کرده اند.
کویــر  مانــگاِر  ُدّر  ســنگ  مدیرعامــل  دهقــان  نســرین 
به عنــوان اولیــن تولیدکننــده ســنگ های لیکوییــد اســت 
کــه در حــوزه ســنگ های پلیمــری، بتنــی، کفش پوش ها و 
دیوارپوش های سه بعدی نیز فعالیت دارد و اخیرا هم وارد 
حوزه ســنگ های آنتیک و گرانیت شــده است، می گوید: از 
مزیت های اســتفاده از محصوالت اپوکسی و کورین نسبت 
به ســنگ های طبیعی نیز، قیمتی بسیار مناسب، ظاهری 
گفته نماند که استفاده از رزین مطمئن  زیبا و دوام است. نا

در دواِم کار بسیار تاثیرگذار است. 

»نقشه برداری علم و هنر تهیه نقشه با استفاده از تعیین 
موقعیت نقاط و اندازه گیری فواصل و زوایای بین آنها است. 
به عبارت دیگر برداشــت عوارض و تصویر آن ها بر سطوح 
نقشه هدف اصلی است.« حسین سلمانی مدیرعامل گروه 
مهندسی دیبا که سال های زیادی را در حوزه نقشه برداری 
فعالیــت کرده، بــا این تعرف از نقشــه برداری، آن را هم هنر 
می دانــد و هــم علم و معتقد اســت که مهندس نقشــه بردار 
به عنوان بازوی هر پروژه مهندســی و به خصوص عمرانی 
اســت. او بــه ســابقه و تخصص شــرکت دیبــا در حوزه های 
مختلف نقشه برداری اشاره می کند و می گوید: نقشه برداری 

یــا علــوم مرتبــط بــا آن در واقــع علــم و روش هــای تعییــن 
موقعیت نقاط روی زمین، فاصله و زوایای بین آنها است. 

ایــن مهنــدس عمــران، کاربردهــای نقشــه برداری را در 
زمینه هــای نظامی، دریایی، تعیین مرزها و تا مقیاس های 
ک  امــال ثبــت  روســتایی،  شــهری،  نقشــه های  کوچک تــر 
می دانــد و ادامــه می دهد: فرآیند نقشــه برداری ســاختمان 
برای تحقق اهداف مختلف مانند تهیه نقشه، برنامه ریزی 
پروژه و … استفاده می شود و برای انجام موفقیت آمیز تمام 

کارهای عمرانی یا پروژه ها، این علم نقش مهمی را دارد. 
کــه نقشــه برداری  کیــد بــر ایــن موضــوع  ســلمانی بــا تأ
ســاختمان نقش بســیار مهمــی را در هــر پروژه ســاختمانی 
دارد، می گویــد: نقشــه برداری بــرای تعییــن موقعیــت و تراز 
بزرگراه هــا، پل هــا، ســاختمان ها و ســایر ســازه ها اســتفاده 

می شود. 
او نقشه برداری را اولین گام برای شروع یک پروژه جدید 
مهندســی عمــران می دانــد و می گویــد: ایــن علــم تکنیــک 
تعیین موقعیت نســبی ویژگی های مختلف در سطح یا زیر 
ســطح زمین با اندازه گیری های مســتقیم یا غیرمســتقیم و 
در نهایت نمایش آن ها بر روی یک صفحه کاغذ است که 

به عنوان پالن یا نقشه شناخته می شود.

َسنگ های لیکوییدی جایگزینی ُمناسب برای َسنگ های طبیعی!

نقشه برداری یک علم است

"الیت یانگ"اهِل چین اســت و حدودا ۶ ماهی می شــود 
که ســاکن یزد شــده اســت. فعالیِت اصلی او در حوزه کاشــی 
و ســرامیک اســت و در این نمایشــگاه برای یافتن و بررســی 

فرصت های سرمایه گذاری، همکاری و آشنایی بیشتر با فضا 
و پتانسیل های این استان حضور پیدا کرده بود. 

او بــا لبخنــدی رضایتمندانه یزد را خانــه ی دوم خودش 
عنوان می کند و به این نمایشگاه از 1 تا 10، نمره ۸ را می دهد.
به عقیده اواستان یزد فرصت ها و پتانسیل های ارزشمند 
بسیاری برای توسعه و رشد اقتصادی دارد و تا امروز نیز این 
رونــد را بســیار مطلوب باســرعت طــی کرده اســت، بنابراین 
بی شک در آینده ای نزدیک شاهِد اتفاقاِت بسیار خوبی در 

حوزه صنعت در این استان خواهیم بود.
"الیــت یانــگ" مدیرعامــل شــرکت  TOPNEWER)تاپ 
ایــن  دوره هــای  در  شــرکت  بــرای  بســیاری  نیوور(عالقــه 
نمایشــگاه و نمایشــگاه های مرتبط با حوزه فعالیت خود در 

ایران دارد.

َیزد فرصت های ارزشمندی برای پیشرفت در حوزه َصنعت دارد
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کـــه  کـــه دیـــوارش ســـبز اســـت، البـــی ســـاختمانی  تراســـی 
دیواری ســـبز دارد، رســـتورانی که دیوار ســـبزش به مشتری ها 
آرامـــش می دهـــد؛ اینهـــا فضاهایی خـــاص و زیبا را بـــه وجود 
می آورنـــد که نمونه ای از دکوراســـیون ســـبز هســـتند. گیاهان 
جزئـــی از دکوراســـیون هســـتند که زنـــده بودن و طـــراوت را به 
محیـــط ما هدیـــه می دهند. دیوارســـبز هم یک شـــکل از وارد 

کـــردن ســـبزینگی و طراوت به فضای ســـاختمان اســـت.

روح بخشیدن به فضاهای خشک شهری
ســـید مصطفـــی حســـینی، مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی 
سبزســـاز اندیشـــان پردیـــس آریـــا اســـت، این گـــروه عـــالوه بر 
فعالیـــت در زمینهـــی اجـــرای پروژه های ســـاختمانی، با هدِف 
همزیســـتی پایـــدار معمـــاری و شهرســـازی بـــا محیـــط زیســـت 
در قالـــب برنـــد "بونـــزی" فعالیت خـــود را در حوزه دیوار ســـبز 
توســـعه داده اســـت و بـــه گفتـــه ی حســـینی تمام تالش شـــان 
ایـــن اســـت کـــه بـــا نـــگاه متفـــاوت بـــه المان هـــای مصرفـــی 
شـــهری  فضاهـــای  و  ســـاختمان ها  در  موجـــود  فضاهـــای  و 
و شـــناخت صحیـــح از نیازهـــای مـــردم در زندگـــی مـــدرن و 
محیط های خشـــک امـــروزی فضایـــی را بـــرای روح دادن به 

ســـاختمان ها ایجـــاد کننـــد.
ســـبز  دیـــوار  طراحـــی  در  گیاهـــان  انتخـــاب  در  بی شـــک 
بایســـتی به محیطی که دیـــوار در آن وجـــود دارد، توجه کرد، 
حســـینی در این زمینـــه می گوید: نکته مهمی کـــه در انتخاب 
از  اســـتفاده  دارد،  وجـــود  ســـبز  دیـــوار  طراحـــی  در  گیاهـــان 
گونه هایی اســـت که با شـــرایط محیط خود ســـازگار هســـتند؛ 
محیط مـــورد نظر می تواند فضـــای داخلی خانه شـــما، نمای 

ســـاختمان یا دیواری باشـــد در گوشـــه ای از حیـــاط خانه تان.
او در جواب این ســـؤال که چگونـــه گیاهان در این دیوارها 
در حالـــت عمودی قـــرار می گیرند؟ می گویـــد: باید گفت آنچه 
بـــه عنـــوان زیـــر کار در دیـــوار ســـبز اســـتفاده می شـــود، انواع 
مختلـــف دارد. در نـــوع معمول آن گلدان هـــای ردیفی در کنار 
هـــم و به شـــکل صفحه ای قـــرار دارند که هرکـــدام از گیاهان، 
درون حفره هـــای آن قـــرار می گیرند. این گلدان هـــا می توانند 

از متریال مختلف ســـاخته شوند.
بـــه نصـــب دیـــوار  بـــه عالقه منـــدان  توصیـــه ی حســـینی 
ســـبز چـــه در محیـــط کار و چـــه خانه این اســـت که بســـیاری 
از سیســـتم های گیـــاه کاری نیاز به داربســـت دارنـــد، بنابراین 
ســـعی کنیـــد از یک  فـــرد حرفه ای بـــرای آویزان کـــردن دقیق 
سیســـتم ها و محاســـبه وزن و انـــدازه ی آن کمـــک بگیرید، تا 
مطمئن شـــوید دیوار شـــما می تواند سیســـتم معلق را در خود 
جا دهـــد. ضمنا فضایـــی را انتخاب کنید که دسترســـی به آن 
ک و برگ های ریخته آســـان  بـــرای آبیـــاری و تمیز کـــردن خـــا

باشد. 

یک باغچه ی کوچک روی سقف
ســـــاخت بام هــای ســـــبز در شهر یزد، در ســـــال های اخیــر 
افزایش پیـــــدا کرده اســـــت. روف گاردن یا بام سبز تکنولوژی 
مدرن ســـقف ســـبز اســـت، که در واقع بـــر روی پشـــت بام ها و 
تراس ها بســـتری مناســـب جهت رشـــد پوشـــش گیاهی ایجاد 
می کنـــد. مصطفی حســـینی در حوزه طراحـــی روف گاردن نیز 
فعـــال اســـت، او در ایـــن خصـــوص می گویـــد: روف گاردن نیز 
امروزه به عنوان یک آیتم ســـاختمانی بســـیار رایج اســـت ولی 

نکتـــه بد ماجـــرا این اســـت که ســـازندگان، به صورت ســـنتی 
و بـــدون در نظـــر گرفتن زیرســـاخت های مناســـِب باغچه ها، 
روی ســـقف ســـاختمان روف گاردن می ســـازند، کـــه ایـــن نوع 

اجـــرا باعث صدمه زدن به ســـاختمان می شـــود. 
کیـــد بر ایـــن موضوع که  مصطفـــی حســـینی در ادامـــه با تأ
اجـــرای روف گاردن بـــه صـــورت تخصصـــی بایســـتی انجـــام 
شـــود، توضیـــح می دهـــد کـــه ایـــن اقـــدام نیـــاز به کف ســـازی 
گیاهـــی  پوشـــش  از  اســـتفاده  و  درســـت  طراحـــی  مناســـب، 

متناســـب بـــا محیـــط دارد.

دیوارهای پیش ساخته 
شـــرکت ســـبز ســـاز اندیشـــان پردیـــس آریـــا یـــک مجموعه 
ســـاختمانی اســـت که نمایندگی گـــروه ابنه مقاوم آریـــا تهران 
و دیوارهـــای پیـــش ســـاخته وال اســـپید )wallspeed(  را هم 
دارد. ســـید مصطفـــی حســـینی در توضیـــح این نـــوع دیوارها 
می گویـــد: دیوارهـــای پیش ســـاخته بیشـــتر بـــه عنـــوان یـــک 
دیـــوار پیرامونـــی بـــرای اطـــراف کل ســـاختمان در طبقـــات و 
کننـــده در داخل واحدها اســـتفاده می شـــود.  دیوارهـــای جدا
ایـــن دیوارها در ابعاد مختلفی ســـاخته می شـــود کـــه هر کدام 

کاربرد خـــاص خـــود را دارند. 
او با اشـــاره به اینکه مشـــخصه ی اصلی این نـــوع دیوارها، 
ســـبک ترین  می دهـــد:  ادامـــه  اســـت،  آن هـــا  ســـبک  وزِن 
دیوارهای پیش ســـاخته در این صنعت بـــه گروه محصوالت 
می شـــود  اســـتفاده  پیرامونـــی  کـــه  دارد  تعلـــق    wallspeed
کـــه در مرحلـــه اجرایـــی هســـتند و  و بـــرای ســـاختمان هایی 
هنـــوز اســـکلت بنـــدی نشـــده، فوق العـــاده گزینه ی مناســـبی 

بـــرای سبک ســـازی اســـت. درواقـــع وزن پاییـــِن دیوارهـــای 
پیش ســـاخته باعـــث می شـــود که وزن اســـکلت کاهـــش یابد 
و ایـــن موضوع نیـــز کاربرد کمتـــر میلگرد مصرفـــی را به همراه 

کـــه باعـــث صرفـــه اقتصادی می شـــود.  دارد 
بـــه گفتـــه این مهنـــدس عمـــران عایـــق صوت و حـــرارت، 
ســـرعت اجـــرای پیاده ســـازی ایـــن نـــوع دیوارهـــا، نداشـــتن 
 ( و حـــذف وال پســـت ها  آن  بـــر روی  محدودیـــت پوشـــش 
شاســـی های آهنـــی نگه دارنـــده دیـــوار( از ویژگـــی دیگـــر این 
کید بـــر این موضـــوع که هیچ  محصول اســـت. حســـینی بـــا تا
محدودیتـــی بـــرای اجـــرای ایـــن دیوارهـــا نیســـت، توضیـــح 
می دهـــد: هرچـــه پروژه هـــا بـــه ســـمت بلندمرتبه گـــی پیـــش 
مـــی رود، صرفـــه و توجیـــه اقتصـــادی آن ها اهمیت بیشـــتری 
پیـــدا می کند، بنابراین دیوارهای پیش ســـاخته از آن دســـت 
کـــه عـــالوه بـــر صرفـــه اقتصـــادی بـــرای  محصوالتـــی اســـت 

محیط زیســـت نیـــز آســـیبی نـــدارد. 

صل
َ
دیواری َسبز در چهار ف

بــر  ارز  قیمــت  نوســانات  بلنــد  و  ســنگین  ســایه ی 
فعالیت های تولیدی روز بــه روز عرصه را برای تولید داخل 
تنــگ می کنــد، به معنــای دیگــر درحالی کــه تصور می شــود 
تولیدات ایرانی قدری از نوسانات قیمت ارز در َامان باشند، 
اما صاحبان صنایع می گویند که نوسانات بازار ارز بر قیمت 
تمام  شــده تولیدات موثر است و عرضه ی محصول نهایی 

را با دشواری های زیادی  مواجه می کند.
مهــدی صبــوری خــواه یــک تولید کننــده دســتگاه های 
سرمایشــی و گرمایشی می گوید: دســتگاه های تولیدی این 
مجموعــه از چهــار تا پنج قطعــه مهم شــامل الکتروموتور، 
ایــن قطعــات  کــه تمامــی  کویــل و عایــق تشــکیل شــده 
تولیــد داخــل هســتند و توســط شــرکت های دانش بنیان و 

شرکت های ایرانی طراحی و تولید شده اند.
بــه گفته او، با وجود اینکه تمامــی قطعات تولیدی این 
دســتگاه در داخــل تولیــد می شــود متاســفانه از نوســانات 
کــه از محصوالتــی ماننــد  قیمــت ارز در امــان نیســتیم، چرا
جهانــی  قیمــت  کــه  می شــود  اســتفاده  آلومینیــوم  و  ورق 
دارد، بنابرایــن بــا افزایــش قیمــِت دالر قیمــت جهانــی این 
محصــوالت افزایش میابــد و قیمت نهایــی محصول برای 
تولیدکننده و در نهایت خریدار با افزایش چشمگیری همراه 

خواهد بود.
محمــد میــالدی مدیرآمــوزش شــرکت نیکتــاب نــور یزد 
برند لوپ  الیت تولید کننده سیستم های  روشنایی می گوید: 
سیســتم های  روشــنایی مخصــوص نورپــردازی بــا هــدف 

تولیــد روشــنایی اســت کــه به صورت ریســه های روشــنایی 
مخصــوص نورپــردازی نمــا، نورمخفــی و ســاختمان های 
مســکونی و مدرن که در حال حاضر در ســطح شهرها مورد 

استفاده و بهره برداری قرار می گیرند، کاربرد دارد.
از مزایای ریسه های تولید این شرکت آنتی یو وی بودن 
 Ip آن اســت کــه در برابر اشــعه ی نور آفتاب مقــاوم و دارای

۶5 و تعدادی نیز با Ip ۲0 تولید می شوند.
این محصــوالت راندمان نوری فوق العاده باالیی دارند، 
بــه معنــای دیگر مصرف انرژی کم و شــدت نــور آن در حد 

بسیار باالیی است.
این محصوالت در نمای ساختمان های اداری، تجاری  
مســکونی کاربــرد دارد، ضمــن اینکــه در دیوارهــا، ســقف و 

راه پله ساختمان نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

پرواِز ارز و پای لنِگ تولید

ریسه های نوری مصرف انرژی کم و شدت نور باال

در  ســفالی  برجســته های  نقــش  کاربــرد  بیشــترین 
دکوراسیون داخلی است، نقش هایی هنرمندانه که بر روی 
دیوار یا تابلوهای سفالی کار می شوند و در فضای داخلی یا 
کن عمومی  خارجی خانه و حتی گاه در سطِح شهر و در اما
استفاده می شوند. ماده اولیه این هنر اغلب گل رس است 
کــه طبیعــت در اختیارمــان قــرار داده، بنابراین هــم از نظر 
هزینــه مقرون به صرفه اســت و هم همچــون فعالیت های 

هنری دیگر مصائب یافتِن مواد اولیه را ندارد.
در مــورِد مقاومــِت این نقش برجســته های زیبا از ســید 

مرتضــی جــالل زاده میبــدی مدیــر مجموعــه هنــری "هنــِر 
خشــت پــارس" پرســیدیم و او اطمینــان داد کــه بــه دلیــِل 
جــذِب آِب پاییــن، مقاومت مناســبی در برابِر ســرما، گرما و 
رطوبت دارند و تنها ضربه ی بســیار شــدید به آن ها آســیب 

می زند.
برای ســاخِت این نقش برجســته ها مواد اولیه به شکل 
کلوخــه و ســنگ از معــدن تهیــه می شــود و در کارگاه بعــد 
از عملیــاِت خردایــش، توســط آســیاب بــه حالــِت پــودری 
کســترودر با رطوبت  در می آید و در نهایت توســط دســتگاه ا
1۶ تــا 1۷ درصــد، ِگل فــراوری و آمــاده بــرای کارهای نقش 
برجســته ســفال و ســاخِت آجر می شــود. دمــای پخت این 

محصوالت بین 950 تا 1150 درجه است.
به گفته جالل زاده، این نقوِش برجســته هنرمندانه، به 
ح و اندازه  دلیــِل دست ســاز بودن هیــچ محدودیتی در طــر
ح های مذهبی، خوشنویســی، نقاشــی خط،  ندارند و در طر
ح هایی  مینیاتوری و هندسی قابل اجرا هستند. البته در طر
کــه بــه صــورِت ماشــینی هــم اجــرا می شــوند، در مرحلــه 

قالب گیری، فرم دهی با دست انجام می شود.

قش هایی هنرمندانه برروی ُسفال
َ
ن
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شیرآالت ساختمانی هودین
زمینه فعالیت: تولید شیرآالت ساختمانی

Hoodin Construction Faucets
Field of activity: Production of construction faucets

بتن پیش تنیده باالر صنعت
زمینه فعالیت: اولین تولید کننده تیرچه های پیش تنیده در استان یزد

Balar Sanat prestressed concrete
Field of activity: The first producer of pre-tensioned beams in Yazd province

مرکز الکترونیک ایرانیان اختر ایمن )ساترا(
زمینه فعالیت: سیستم های حفاظتی- امنیتی و آیفون تصویری

Akhtar imen Iranian Electronic Center (Satra)
Field of activity: Protective security systems and video door-phone

آسانسور آلفا نیرو یزد
زمینه فعالیت: مشاوره،  طراحی، فروش  و نصب و راه اندازی انواع آسانسور، پله برقی و باالبرهای صنعتی

Yazd Alphaniro elevator
Field of activity: Consulting, designing, selling, installing, and commissioning 
all kinds of elevators, escalators, and industrial lifts.

آریا بارون توس
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع ساندویچ پانل های سقفی، دیواری، سردخانه ای، کلین رومی، کانکس و 

خانه های پیش ساخته.
Arya Baron Toos
Field of activity: Production of all kinds of sandwich panels for roofs, wall cold 
rooms, clean rooms, canopies, and prefabricated houses.

گروه صنعتی اوج گستر قرن
زمینه فعالیت: ارائه دهنده آسانسور و پله برقی با برند OJEC و خدمات پس ازفروش آسانسور و پله برقی 

SJECوKONE با برند
Oj Gostar Industrial Group
Field of activity: Provider of elevators and escalators with the OJEC brand and 
after-sales services of elevators and escalators with the KONE and SJEC brands.

KWC شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران
زمینه فعالیت: تولید شیرآالت بهداشتی ساختمانی

Construction and industrial faucets of Iran KWC
Field of activity: Production of building sanitary faucets

جاروی مرکزی آسایش
زمینه فعالیت: فروش انواع جاروهای مرکزی خانگی و جاروهای صنعتی

Asayesh Central Vacuum Cleaner 
Field of activity: Sale of all kinds of household central Vacuum Cleaner and 
Industrial Vacuum Cleaner

داد و ستد فروردین ایرانیان )بلوک لیکا(
زمینه فعالیت: مشاوره و فروش

Farvardin Iranian Trading (representative of Leca Company)
Field of activity: consulting and sales 

صنایع الکتریک داالهو
زمینــه فعالیــت: مشــاوره، طراحــی و اجرای ســاختمان های هوشــمند، نــور پــردازی و روشــنایی، نیروگاه 

خورشیدی
Dalahoo Electric Industries
Field of activity: Consulting, design, and implementation of smart buildings, 
lighting, solar power plant

افشان نیرو یزد و رعد گستر یزد
زمینه فعالیت: مشاوره و طراحی سیتم های هوشمندسازی برق ساختمان تحت IP و سیستم های ارتینگ
Afshan Niro of Yazd and Raad Gostar of Yazd
Field of activity: Consultancy and design of intelligent building electricity sys-
tems under IP and earthing systems 

باتیس درب یزد
زمینه فعالیت: تولید و عرضه کننده انواع درب های ساختمانی اعم از درب های ضدسرقت، درب های 

ضد حریق و درب های چوبی
 Yazd Batissdarb

Field of activity: Production and supplier of all construction doors, including 
anti-theft, fire, and wooden doors.

آریا درب یزد نمایندگی انحصاری افرا درب سلمان در استان یزد
زمینه فعالیت: تولید و عرضه کننده انواع درب های ساختمانی اعما ز درب های ضدسرقت، درب های 

ضد حریق و درب های چوبی
Aria door (The exclusive representative of Afra Darb Salman in 
Yazd province)
Field of activity: Production and supplier of all construction doors including 
anti-theft, fire, and wooden doors.

برسام ایمن صنعت آرشام
زمینه فعالیت: سیستم های اعالم و اطفاء حریق و تاسیسات برقی ساختمان

Barsam imenSanat Arsham
Field of activity: Fire alarm and extinguishing systems and building electrical 
installations

زمرد نور اسپرلوس)نمایندگی استان یزد فروشگاه سی کاال(
زمینه فعالیت: تولیدکننده چراغ های دکوراتیو

Sperlos ZomorodNoor (Representation of Yazd province of sea 
Kala)
Field of activity: Producer of decorative lights

شایان نور آرین صدوق
UPVC زمینه فعالیت: تولید کننده لوله و اتصاالت برقی و فاضالبی

ShayanNoor Arian Sadouq
Field of activity: Manufacturer of UPVC electrical and sewage pipes and fit-
tings

Tiss کلین کی تخصصی افزودنی های بتن و عایق
زمینه فعالیت: افزودنی های بتن ، عایق و چسب

Tiss Concrete and insulation additives Specialized Clinics    
Field of activity: Concrete additives, insulation, and glue

گروه صایا
زمینه فعالیت: فروش انواع آجرنما، کاشی و سرامیک پرسالن و موزا ییک

Saya Group
Field of activity: Selling all kinds of brick, porcelain, and ceramic tiles and mosaics

گروه صنعتی استیل آذر
زمینه فعالیت: عرضه کننده انواع نرده های استیل، چوب، برنز، پلکسی و انواع سازه  های استیل

Azar Steel Industrial Group
Field of activity: Supplier of all kinds of steel, wood, bronze, plexiglass fences 
and all kinds of steel structures

شرکت مهندسی سرداب یزد
زمینه فعالیت: مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان و صنعت

Sardab Yazd Engineering Company
Field of activity: Consulting, design, sale, and implementation of mechanical 
installations for construction and industry

آسانبر بهروتیس هونام
زمینه فعالیت: مشاوره، فروش و نصب انواع آسانسور و پله برقی

Hoonam Behrotis Elevator & Escalator
Field of activity: Consulting, sales and installation of elevators and escalators

راسا بنا ژیار
زمینه فعالیت: طراحی و اجرای سقف های وافل و پیش تنیده و والمژ )مهار لرزه ای دیوار(

Rasa Bana Zhiyar
Field of activity: Design and implementation of waffle and pre-tensioned ceil-
ings and valmezh (seismic wall insulation)

صنایع سنگ در ماندگار کویر
زمینه فعالیت: تولید انواع سنگ ، دیوارپوش و کفپوش

Kavir Dor Stone Industries 
Field of activity: production of all kinds of stone, wall covering, and flooring

صنایع بتن پیش تنیده آتی بام ایرانیان
زمینه فعالیت: تولید قطعات بتنی

AtiBam Iranian prestressed concrete industries
Field of activity: Production of concrete parts

کتیبه ایساتیس
زمینه فعالیت: مشاوره ، طراحی و تجهیز سالن های همایش، سینما، کنفرانس و بلک باکس

Katibe Isatis
Field of activity: Consulting, designing, and equipping conference halls, cine-
mas, conferences and black boxes

یاقوت یزدان کویر
زمینه فعالیت:نصب و راه اندازی درب های شیشه ای اتوماتیک

Yaqut Yazdan Kavir
Field of activity: Installation and operation of automatic glass doors

گروه صنعتی پنجره سبز یزد
زمینه فعالیت:تولید درب و پنجره دوجداره

Yazd Panjeresabz Industrial Group
Field of activity: Production of double-glazed doors and windows

ستاره یکتا نور ایساتیس
زمینه فعالیت: تولیدکننده چراغ های روشنایی

Setareh YektaNoor Isatiss
Field of activity: Producer of lighting lights

یزد موزاییک
زمینه فعالیت: تولید موزا ییک ماشینی تمام اتوماتیک

Yazd Mosaic
Field of activity: Fully automatic machine mosaic production

هولدینگ بازاریابی ساختمانی برجنا
زمینه فعالیت: بازاریابی صفر تا صد ساختمان

Borjana Construction Marketing Holding
Field of activity: Marketing zero to one hundred buildings

عمارت هوشمند کارن
زمینه فعالیت: هوشمندسازی ساختمان و سیستم های جریان ضعیف

Karen Home Intelligence
Field of activity: Make smart building and weak flow systems

البرز درب
زمینه فعالیت: تولید در ضدسرقت

Alborz door
Field of activity: Production in anti-theft door

نویا تک آرای ایساتیس
زمینه فعالیت:تولید سنگ ساختمانی باچیاکو با استفاده از تکنولوژی

NoyaTak Arai Isatis
Field of activity: Production of Bachiaco building stone by RP technology

مقاوم سازان برج داتیس یزد
زمینه فعالیت: مقاوم سازی، فورجینگ، کوپلینگ، کاشت میلگرد، برش و تخریب بتن

Resilient builders of Datis Tower
Field of activity: Reinforcement, forging, coupling, planting rebar, cutting, and 
destruction of concrete

نیک تاب نور یزد
زمینــه فعالیــت: تولید کننــده نوارهای نوری LED و ریســه هــای LED و محصوالت روشــنایی خانگی و 

LED صنعتی
Yazd NikTab Noor 

Field of activity: Manufacturer of LED light strips and LED filaments and LED 
household and industrial lighting products

گروه مهندسی دیبا
زمینه فعالیت: خرید و فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری، اجرای پروژه های نقشه برداری با پهباد 

و هیدروگرافی
Diba Engineering Group
Field of activity:  Buying and selling and repairing mapping equipment, imple-
mentation of mapping projects with drones and hydrography

شرکت بین المللی مهندسی و ساخت برسا صنعت یزد
زمینه فعالیت: آموزش، مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه

Barsa Sanat Yazd International Engineering and 
Fabrication Company

Field of activity: Training, consulting, and implementation of project man-
agement systems

نرده استیل - پنجره دوجداره برتر
زمینه فعالیت: مرکز توزیع ،طراحی و نصب انواع نرده اســتیل، چوبی، آهنی و ســاخت انواع درب و پنجره 

دوجداره آلمینیوم
Bartar Steel railing - double-glazed window
Field of activity: Distribution center, design, and installation of all kinds of 
steel, wooden, and iron fences and manufacturing of all kinds of aluminum 
double-glazed doors and windows.

مجتمع ساختمانی فخرآبادی
زمینه فعالیت: پخش لوله و اتصاالت پولیکای آب و برق- ایزوگام شرق و دلیجان

Fakhrabadi Construction Complex
Field of activity: Distribution of water and electricity pipes and fittings and 
Isogum Shargh

ROSI ( لوتوس سرام پاسارگاد )کارخانجات
زمینه فعالیت: تولید چینی بهداشتی )توالت فرنگی و وال هنگ(

Lotus Seram Pasargad (ROSI) 
Field of activity: Production of sanitary ware (toilet and wall hanging)

گنبد فیروزه
زمینه فعالیت: مشاور، تولیدکننده و مجری سقف های وافل

Gonbade Firozeh 
Field of activity: Consultant, producer and implementer of waffle roofs

گروه تولیدی فیداروین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع درب و پنجره ۲ و ۳ جداره- نماینده رسمی پروفیل ویستابست و آورتار در 

استان یزد
Fidarwin Production Group (The official representative of 
Vistabest and Avtar profile in Yazd province)
Field of activity: Manufacturer of -2 and -3pane doors and windows 

گروه بونزی
زمینه فعالیت: طراحی و اجرای بام سبز،دیوار سبز و محوطه سازی

Boonzee Group
Field of activity: design and implementation of green roof, green wall and 
landscaping

کاسیت شیمی پایار )نانوگستران(
زمینه فعالیت:تولید محصوالت خانگی، خودرویی و ساختمان نانو زیر نظر دانشگاه علم و صنعت ایران 

)دانش بنیان(
(CasitShimi Payar (Nanogostaran
Field of activity: Production of household, automotive, and nano-building 
products under the supervision of the Iran University of Science and Technol-
ogy (Knowledge based company)

رنگ مدرن پارسیان
زمینه فعالیت: اولین تولید کننده کاغذ دیواری مایع در ایران

Modern Color Persian
Field of activity: The first manufacturer of liquid wallpaper in Iran

دکوراسیون حکیمیان
زمینه فعالیت:دیوارپوش PVC ، سقف کاذب، پارکت وقرنیز

Hakimian decoration
Field of activity: PVC wall covering, dropped ceiling, parquet and cornice

جهان تصفیه
زمینه فعالیت: فناوری های نوین تصفیه آب و فاضالب و آب شیرین کن های صنعتی

Jahantasfieh
Field of activity: New technologies of water and wastewater treatment, in-
dustrial water softeners

تولیدی صنایع یزدپولیکا
UPVC زمینه فعالیت: تولید لوله و اتصاالت

YAZD POOLICA INDUSTRIAL COMPANY
Field of activity: Production of UPVC pipes and fittings

دیوار پیش ساخته وال اسپید
زمینه فعالیت: طراح و مجری نسل جدید دیوارهای پیرامونی و جداکننده های داخلی

WallSpeed prefabricated wall
Field of activity: Designer and implementer of the new generation of perime-
ter walls and internal dividers

تجهیزات روشنایی نورا
زمینه فعالیت:لوازم برق و لوستر

Noora Lighting Equipment
Field of activity: Electrical appliances and chandeliers

تکوین شیمی
زمینه فعالیت: شیمی ساختمان و تولید محصوالت نانو

Takvin Chemistry
Field of activity: Chemistry construction and production of nano products

نقش برجسته سفالی )نقش دست(
زمینه فعالیت:طراحی و اجرای نقش برجسته سفالی، دکوراسیون داخلی و نمای خارجی

Pars clay art workshop
Field of activity: Production of decorative bricks and pottery relief

آریا فلز
زمینه فعالیت: کف بندهای آریا فلز

AriyaFelez
Field of activity: Aria metal 
floor straps

شرکت های حاضر در بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی ساختمان  یزد
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Leca light blocks are one of the most important products of Leca Iran, 
which are light weight, thermal resistance, no cracking and controlled 
shrinkage, ease of use, stability and mechanical resistance, thermal com-
fort, use of standard base materials, and sound resistance are some of their 
important features. . For example, the low weight of these blocks makes it 
easy to implement and thus reduces the cost and time of implementation.

According to Mojtabi Hajihosseini, representative of Leca )the only manufacturer of 
Leca in Asia and the Middle East( in Yazd, One of the attractions of the 21st exhibition 
of specialized building was a concrete wall in the middle of which life had grown; The 

growth of hope in the middle of that volume of coldness and dryness.
Maryam Hajihosseini was an architectural engineer and designer of this booth and said 
about the idea of implementing this wall, this wall was made of Leca material and was 
used to create a semi-private and special space for negotiations.
It should be mentioned that the Leca Company produces unique products in the con-
struction and agricultural industry, so knowing this function, a window was created 
between Leca and a green plant was installed in it to cover both activities of this group.
The word Leca is derived from the term “light expanded clay aggregate”. These grains 
are obtained from the expansion of clay in rotary kilns at a temperature of about 1200 
degrees Celsius. Leca grains style )Leca industrial pumice( have an almost round shape 
and a rough and uneven surface. The outer microscopic surface of the seeds has small 
and brown pores and the inner part of the seeds has black cell tissue. 

In recent years, the developments in the field of technology in the world 
have been so impressive that some people call today’s world the world of 
turning dreams into reality. One of these developments has occurred in the 
field of building intelligence. Smart systems are designed and produced 
with the purpose of energy storage.
Smart home technology is an infrastructure for comfort, peace of mind, 

and increased energy efficiency through the control of home appliances on a smart-
phone or other internet-enabled device, such that customer consumption data is shared 

between home appliances, with the advantage that all work is possible remotely. In 
other words, in the smart home, all devices, especially in the matter of electricity, heat-
ing and cooling, which have the ability to connect to the Internet, are under the control 
of the residents of the house, and it can be said that there is a complete harmony with 
technology and humans.
Javad Sarasangi, the manager of Karen Smart Support Company, explains about the im-
portance of using smart systems: Smart home technology in the world was made with 
the purpose of energy storage. For example, in the discussion of heating and cooling sys-
tems and control of air conditioners and fan coils, it is possible for the user to manage the 
temperature of the environment outside the home and remotely. Undoubtedly, because 
these actions are carried out remotely, it will be very effective in saving and reducing 
energy consumption.

“Elite Yang” is from China and has been living in Yazd for about 6 months. His main 
activity is in the field of tiles and ceramics, and he attended this exhibition to find and 
investigate opportunities for investment, cooperation and getting to know more about 
the space and potentials of this province.
With a satisfied smile, CEO of New Year Company calls Yazd as a second home and 

added, he is very interested in participating in this exhibition.
According to him, Yazd province has many valuable opportunities and potentials for 
economic development and growth, and until today it 
has gone through this process very favorably and quick-
ly, so we will undoubtedly witness in the field 
of industry in this province in the near 
future.

Mohammad Javad Kamali, the chairman of the board of Behrotis, which is involved in 
the production of elevators, sales, installation and supervision of the implementation of 
elevators and escalators, says; The elevator is a dumb and non-transparent industry, in 
other words, you can buy a piece of the elevator with different costs and qualities, but 
these differences play a decisive role in the safety of the elevator.
Explaining the accidents related to elevators, he said: In the matter of elevator safety, 
quality parts and the best brands that are available inside and outside the country should 

be used. They are often of low quality.
Kamali added about the activity in this 
field: since the elevator and escalator are 
the beating heart of the building and one 
of the most important parts of the build-
ing facilities, it is the best time to get ad-
vice during the building design. For this 
reason, Behrotis’ approach is such that during the foundation stage, he provides con-
sultations regarding the details, dimensions of the elevator and the space that should be 
placed for free. In fact, in the process of consulting for the use of parts and systems that 
respond to the needs, traffic and type of use of the building. It is done to provide the best 
output to the builder.

Leca reduces the cost and time of implementation

Smart home technology is a useful solution for energy 
storage

Yazd has valuable opportunities for progress of industry

Supervision, implementation, the most important 
safety issue of the elevator

Building Codes
A building code )also building control or 
building regulations( is a set of rules that 
specify the standards for constructed objects 
such as buildings and non-building struc-
tures. Buildings must conform to the code to 
obtain planning permission, usually from a 
local council. The main purpose of building 
codes is to protect public health, safety and 
general welfare as they relate to the construc-
tion and occupancy of buildings and struc-
tures. The building code becomes law of a 
particular jurisdiction when formally enact-
ed by the appropriate governmental or pri-
vate authority. 
Building codes are generally intended to be 
applied by architects, engineers, interior de-
signers, constructors and regulators but are 
also used for various purposes by safety in-
spectors, environmental scientists, real estate 
developers, subcontractors, manufacturers 
of building products and materials, insur-
ance companies, facility managers, tenants, 
and others. Codes regulate the design and 
construction of structures where adopted 
into law. 
Building Codes Defined
A building code is a set of regulations that are 
enacted by either state or local governments 
regulating the construction, renovation, 
and repair of buildings and other structures 
that humans may occupy. We use the term 
ordinance to describe a regulation passed 
by a municipality, such as a city, village, or 
town. All the ordinances related to building 
and construction are collected together into 
a code. 
What Is a Building Code, Exactly? 
Building codes are laws that set minimum 
requirements for how structural systems, 
plumbing, heating, ventilation and air con-
ditioning )HVAC(, natural gas systems and 
other aspects of residential and commercial 
buildings should be designed and construct-
ed. In the U.S., building codes mostly fall 
under the purview of state and local govern-
ments. 
Lawmakers and government officials in 
most jurisdictions do not build their codes 
from scratch. Instead, they start with com-

mon draft language — called a model code 
— the requirements of which they may tight-
en or loosen, tailoring the code to their state, 
county or city’s needs. 
Content & Process
Building codes address the minimum stan-
dards necessary for new construction, ren-
ovation, and repair of buildings. Topics 
include, but aren't limited to, foundation, 
roofing, grading, structural support, venti-
lation, heating and air, electrical, plumbing, 
and drainage. 
Most codes require a building permit to be 
obtained before new construction or a sub-
stantial renovation can commence. Applying 
for a building permit is known as pulling a 
permit. Typically, only the owner of the real 
estate or a licensed contractor can pull a per-
mit. 
Getting a permit is only half the battle. A 
code enforcement inspector will ensure that 
the work complies with the building code by 
inspecting the work. If it doesn't, the inspec-
tor will indicate why the project doesn't meet 
the code, and the builder will have to remedy 
the issues to come within compliance. 
Types
Building codes come in different varieties de-
pending upon the type of construction and 
subject they are seeking to regulate. Many of 
the building codes adopted by governments 
in the United States are based upon model 
building codes drafted by the International 
Code Council )ICC(. The ICC has created The 
International Building Code, which applies 
to construction of new buildings of nearly ev-
ery type, The International Residential Code, 
which applies to new construction of one and 
two-family dwellings as well as townhomes 
that are no more than three stories high and 
The International Existing Building Code, 
which regulates the renovation, alteration, or 
repair of existing buildings.
Purpose & Importance
At a broad level, building codes serve a vital 
purpose in our modern urban society. They 
are enacted to protect the general health, 
safety, and welfare of the people that occu-
py the buildings. The codes ensure that the 
buildings they reside in, work in, and visit 
are safe. 
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The 21st specialized building industry exhibition )YAZD BUILDEX 2022( was held in 
Yazd from December 25 for 4 days
In this event, more than 50 participants from the provinces of Tehran, Yazd, Isfahan, 
Khorasan-Razavi, Hormozgan and Kerman were present in a space of 8 thousand 

square meters, and the latest achievements and new technologies of the construction 
industry in the fields of materials, electrical and mechanical installations, Elevator, door 
and window, glass and accessories were exhibited.
Holding more than 25 educational workshops was the distinguishing feature of this 
year’s construction exhibition. It is hoped that the exchange of experiences of the owners 
of construction industries will lead to the growth of this popular industry.
It should be noted that the 21st specialized building industry exhibition )YAZD BUILD-
EX 2022( was held on December 25 to 29 from 10:00 to 13:00 for professionals and from 
16:00 to 21:00 for the general public in Yazd International Exhibitions.

 “The water shortage crisis seriously threat-
ens the whole world, Iran is also one of the 
countries that is at the point of danger, and 
so if we cannot control water consumption, 
we will soon face a water shortage unfortu-
nately.” These are part of the words of Ah-

mad Jalili, the CEO of KWC.
According to him, KWC has always been one of its main 
policies to save water, until its products reduce water 
consumption by %50.
KWC Company in Iran has been operating in the field 
of construction valves and sanitary valves for almost 20 
years. This Swiss brand is more than 130 years old.
European quality, Iranian price
According to Ahmad Jalili, our main mission has always 
been to use the most up-to-date technologies to maintain 
and improve the quality of products.
According to the global standard, the permitted use of 
lead is %1, which unfortunately, most of the construction 
faucet brands in the world use more lead in order to make 
their products easier to form, which endangers human 
health, but KWC despite the difficulty in the casting pro-

cess and Due to the commitment to the company’s mis-
sion, it uses the allowed amount of one percent in the total 
production and increase of the finished product price. In 
the cartridge and water fountain of the faucets, prominent 
European brands approved by the Swiss brand KWC are 
used, which, in addition to quality, have many features, 
including the ability to reduce water consumption.
Stating that this company is producing 24 hours a day, he 
says: However, due to the high demand, we owe the mar-
ket, of course, the main part of this issue is due to internal 
policies, administrative and banking bureaucracies, laws 

related to imports and matters related to property. And 
social security returns, while the support and companion-
ship of these sectors will undoubtedly have a significant 
impact on the increase and ease of production.
A brief history of KWC 
About 140 years ago, in a small factory in a city in Swit-
zerland, KWC started its activity with the production 
of music boxes by “Adolph Karer”. However, after his 
death, “Walter Login bull” took over the management of 
this factory, stopped the production of music boxes and 
started producing faucets.
In 2013, the famous Swiss company Franke bought the 
KWC brand, and now KWC is considered a subset of the 
famous Franke brand. It should be noted that the naming 
of KWC was inspired by the phrase Karrer and Weber 
Co. has been a symbol of the name of the founders of this 
strong Swiss brand.
It should be noted that Iran KWC is one of the largest 
and most reliable valve manufacturers under the license 
of KWC Switzerland and the only official representative 
of KWC Switzerland in Iran and the Middle East, and 
currently produces construction valves, sanitary valves, 
eye valves, built-in valves, colored valves, Thermostatic 
valves and electronic eye valves.

The 21st specialized building industry exhibition was 
held in Yazd

KWC, the lasting brand

“The growth of industry and production in the country occurs when the 
final product, with high quality and high added value, is exported to de-
veloped countries. But currently, due to the low level of economic relations 
with other countries, most of the country’s exports are carried out in the 
form of cocoons and finally with neighboring countries, which is undoubt-
edly not a suitable condition for the development and strengthening of 

production. On the other hand, the weakness and lack of a stable supply chain of raw 
materials has caused the price of products to increase by %70-60 higher than the global 

price; a devastating situation that has sig-
nificantly increased the price for the final 
consumer. The continuation of the stated 
challenges has caused the industry and 
production to struggle with daily life and 
not enjoy the proper growth and develop-

ment.” These are part of the words of Abbas Ali Metouslian, the CEO of Yazd Poolica 
Industries Production Group.
According to him, the mechanical facilities are the heart of the building, in other words, 
the quality of the mechanical facilities ensures the peace and health of the building. On 
the other hand, the quality of mechanical installations can increase the life span of the 
building, and in this regard, Yazd Poolica products are produced based on this thinking 
and with a utilitarian view, and it has 12 standards required to guarantee the quality of 
construction installations.

The CEO of Yazd Poolica:
Export challenges are the main cause of the lack of 
development of the country’s industry

2022 will be a year of innovation in the construction 
industry, with several cutting edge technologies going 
mainstream. Some of the biggest innovations from the 
last couple of years are powering a new generation of 
construction technologies that are on track to define the 
year ahead. From innovations in safety to entirely new 
building methods, these construction technologies will 
make the greatest impact on the industry in 2022.
1. Construction Wearables
Wearables have become a staple of everyday life over 
the last several years, especially smartwatches. This 
technology is finally making a breakthrough into con-
struction, with innovations well beyond the everyday 
wristwatch. Construction wearables have boomed re-
cently, bringing a variety of form factors and feature sets 
to the industry.
Construction wearables are making safety both connect-
ed and convenient. In addition to construction-grade 
smartwatches, safety wearables can be found in several 
shapes and sizes, including vests, hard hats, and even 
boots. For example, smart hard hats can detect fatigue 
and even help prevent fatigue-related accidents through 
brainwave monitoring. Ultra-compatible clip-on wear-
ables can easily be connected to any safety vest to detect 
things like air quality, toxins, or gas.
3 .2D Printing
One of the most exciting new technologies sweeping the 
construction industry is 3D printing. This has evolved 
beyond 3D printing tools or plastic pieces and grown 
into an entirely new construction platform. Today’s con-
struction-grade 3D printers can print concrete and simi-
lar materials with speed, accuracy, and consistency. The 
key draw for 3D printing, however, is a notably lower 
price and drastically shorter build time than traditional 
construction is capable of.
In 3 ,2022D printing is on track to hit the market as a top 
choice for housing and other smaller projects. In fact, the 
world’s largest 3D-printed neighborhood will be break-
ing ground in Austin, Texas, in 2022. Projects like this 
help boost the sustainability of the construction industry 
and, as an added benefit, dodge supply chain issues that 
are leaving many traditional projects backed up. This 
combination of benefits makes 2022 the perfect time for 
3D-printed construction to take off.

3. Virtual Reality and Augmented Reality
AR and VR had a big year in 2021. The Oculus Quest 
2 headset brought high-quality virtual reality to the 
masses and Facebook, now under the company name 
Meta, released groundbreaking details into the future of 
augmented and virtual reality in the “metaverse.” These 
technologies are already changing daily life for many. 
VR and AR will be revolutionary for the construction 
industry in 2022.
Both AR and VR have multiple applications in construc-
tion, which will expand the capabilities of professionals 
on-site and in the office. For example, VR could be used 
in the project planning phase to get a first-person view 
of what a structure will look like. With the right soft-
ware, designers could actually “walk” through a virtual 
mockup of the building.
Similarly, AR could be used in the field to take hands-
free measurements or project a virtual mockup onto a 
physical structure. This becomes especially useful in 
training for new hires, where AR and VR could be used 
to give new employees a safe, hands-on learning expe-
rience.
4. Drones
Drones have been on the rise for a while now in construc-
tion, but they will have an increased impact in 2022 due 
to a couple of factors. The construction industry contin-
ues to grapple with labor shortages while demand con-
tinues to go up and pressure increases due to the supply 
chain crisis. Drones can ease several of the challenges 
that the current climate has created in the industry.

Drones more than make up for their initial cost by being 
capable of numerous applications and high flexibility. 
For example, drones can be used for site surveys, cutting 
down survey times from days to mere hours with a crew 
of one. Similarly, site security becomes far simpler and 
more intelligent with roaming surveillance drones that 
offer dynamic monitoring around the clock. As working 
remotely becomes more popular for those in the office, 
drones offer a way for stakeholders and project manag-
ers to oversee progress on-site without any necessary 
travel.
5. Artificial Intelligence
Artificial intelligence (AI) is on track to go mainstream 
in construction alongside the adjacent technologies that 
benefit most from it. A prime example of this is drone 
surveillance. AI security software could analyze securi-
ty drone footage in real-time and autonomously detect 
suspicious activity. This allows for constant site surveil-
lance without any need for dedicated monitoring staff.
Going well beyond security, AI has numerous high-val-
ue applications in construction. Drone footage can also 
be used to analyze a site for safety risks, which can keep 
risk assessment personnel safe during the analysis pro-
cess. Similarly, AI can be used in the planning phase of 
projects to help improve designs and optimize spending 
and resource usage, allowing construction companies to 
make the most out of every dollar.
6. Sustainable Materials
While not a single technology, sustainable materials are 
going to be center-stage in 2022. Sustainability has risen 
to the forefront of public concern over the past couple of 
years. With the 2021 bipartisan U.S. infrastructure bill 
set to launch countless new construction projects in the 
year ahead, sustainability will become an even bigger 
deal in construction. In fact, the Biden Administration 
has expressed a commitment to sustainability within the 
infrastructure bill and its many initiatives.
For the construction industry, sustainable materials are 
about more than meeting green building standards. The 
state of the global supply chain going into 2022 leaves 
much to be desired, but sustainable materials may of-
fer a respite. Some projects have begun experimenting 
with hybrid concrete and even concrete replacements 
that are made of plastic waste. Materials engineers have 
even found that these concrete mixtures can be far more 
durable than traditional concrete.

Construction Technologies That Will Make a Huge Impact in Future
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کنـد،  مـی  تهدیـد  را  دنیـا  تمـام  شـدت  بـه  کم آبـی  »بحـراِن 
ایـران نیـز جـزو کشـورهایی اسـت کـه در نقطـه ی خطر قـرار دارد، 
کنیـم،  کنتـرل  را  آب  مصـرف  نتوانیـم  کـه  صورتـی  در  بنابرایـن 
بـه زودی بـا بحـران کم آبـی و در نهایـِت بـا تاسـِف بسـیار، بی آبـی 
احمـد  صحبت هـای  از  بخشـی  این هـا  شـد.«  خواهیـم  مواجـه 

اسـت.  KWC جلیلـی مدیرعامـل شـرکت 
بـه گفتـه او، ایـن برند همـواره یکی از سیاسـت های اصلی اش 
صرفه جویـی در مصـرِف آب بوده اسـت، تاجاییکه محصوالتش 

گاهـا تـا 50 درصـد مصـرف آب را کاهش می دهند.
شرکت KWC در ایران قریب به ۲0 سال است که در زمینه ی 
تولید شـیرآالت سـاختمانی و شیرآالت بهداشتی فعالیت می کند. 

این برنِد سوییسی قدمتی بالغ بر 1۳0 سال دارد.

کیفیِت اروپایی، قیمِت ایرانی 
البتـه  و  جالـب  جملـه ی  ایـن  ماندگارنـد«،  یک هـا  »همیشـه 
آمـده،  شـرکت  ایـن  سـایِت  در  کـه  اسـت  شـعاری  تامل برانگیـز 

همـواره  داد:  پاسـخ  او  و  پرسـیدیم  جلیلـی  احمـد  از  را  دلیلـش 
بـرای  تکنولوژی هـا  به روزتریـن  از  اسـتفاده  اصلی مـان  رسـالِت 
کیفیـِت محصـوالت بـوده اسـت. ایـن موضـوع را  حفـظ و ارتقـاء 
بهتـر اسـت بـا مثالـی عینـی توضیـح دهـم؛ شـیرآالت از دو بخش 
کارتیـش و آب فشـان  اصلـی بدنـه و محتویـات داخـِل شـیرآب، 
ترکیـِب  برنـج)  جنـس  از  شـیرآالت  بدنـه ی  شـده اند.  تشـکیل 
مـس، روی و درصـد کمـی سـرب بـه دلیـِل خاصیـت فرم پذیـری( 
اسـت. طبِق اسـتاندار جهانی میزان اسـتفاده مجاز از سـرب یک 
کثر برندهای تولیدکننده ی شیرآالِت  درصد اسـت که متاسـفانه ا
سـاختمانی در دنیـا به جهـِت این که فرم پذیری محصوالت شـان 
کـه  گیـرد از روی بیش تـری اسـتفاده می کننـد  راحت تـر صـورت 
 KWC ایـن امـر سـالمتی انسـان ها را بـه مخاطـره می انـدازد، امـا
باوجـوِد دشـواری در رونـِد ریخته گـری و در کل تولیـد و افزایـِش 
قیمـِت تمـام شـده محصـول، بـه دلیـِل تعهـد بـه رسـالِت شـرکت، 
در  اسـتفاده می کنـد.  یـک درصـد  یعنـی همـان  میـزاِن مجـاز  از 
اروپایـی  ِح  مطـر برندهـای  از  نیـز  شـیرآالت  آب فشـاِن  و  کارتیـج 

کـه عـالوه بـر  مـورِد تاییـِد برنـِد سویسـی kwc اسـتفاده می شـود 
کیفیـت، قابلیت هـای بسـیاری از جملـه قابلیـت کاهـش مصـرف 
آب را دارد. رعایـِت ایـن مـوارد سـبب شـده این برند همـواره مورِد 

اقبـال باشـد.
او بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت ۲4 سـاعت شـبانه روز در حـاِل 
تولیـد اسـت، می گویـد: بـا ایـن حال بـه دلیِل تقاضای بـاال به بازار 
ایـن مسـئله بـه سیاسـت های  البتـه بخـِش عمـده  بدهکاریـم، 
بـه  مربـوط  قوانیـن  بانکـی،  و  اداری  بروکراسـی های  داخلـی، 
واردات و مـوارد مرتبـط بـا دارایـی و تامیـن اجتماعـی برمی گـردد، 
بخش هـا  ایـن  همراهـی  و  حمایـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بی شـک در افزایـِش و سـهولت تولیـد تاثیـر چشـمگیری خواهـد 

داشـت.

و اما مختصری درباره ی تاریخچه KWC سوئیس
از  کوچـک در شـهری  کارخانـه ای  حـدوِد 140 سـال قبـل در 
سـوئیس Kwc  توسـِط "آدلف کارر" با تولیِد جعبه های موسـیقی 
کـرد. پـس از مـرگ او امـا، "والتـر لوگینبـول"  فعالیـت اش را آغـاز 
ضمـِن به عهـده گرفتـِن اداره ی ایـن کارخانـه، تولیـد جعبه هـای 
موسیقی را متوقف و شروع به تولید شیرآالت کرد. در سال ۲01۳ 
کمپانی مشهور سوئیسی به نام فرانکه) Franke ( برند KWC را 
خریـد و در حـال حاضـر KWC  زیـر مجموعـه ای از برنـد معـروف 

نامگـذاری  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  بـه حسـاب می آیـد.   Franke
KWC بـا الهـام از عبـارِت Karrer and Weber Co. بـوده اسـت 
که نمادی از نام بنیانگذاران این برند قوی سوئیسـی می باشـد.

بزرگتریـن و معتبرتریـن  از  ایـران یکـی   KWC گفتنـی اسـت، 
تولید کنندگان شـیرآالت تحت لیسـانس KWC سـوئیس و تنها 
نماینـده رسـمی شـرکت KWC سـوئیس در ایـران و خاورمیانـه 
شـیرآالت  تولیدکننـده  حاضـر  حـال  در  و  می شـود  محسـوب 
شـیرآالت  چشـمی،  شـیرآالت  بهداشـتی،  شـیرآالت  سـاختمانی، 
شـیرآالت  و  ترموسـتاتیک  شـیرآالت  رنگـی،  شـیرآالت  تـوکار، 

اسـت. الکترونیکـی  چشـمی 

همیشه یک ها ماندگارند

 light expanded عبـــارت  از  لیـــکا  واژه 
clay aggregate بـــه معنـــي دانـــه رس ســـبک 
منبســـط گرفتـــه شـــده اســـت. ایـــن دانه هـــا از 
گـــردان  کوره هـــای  در  رس  ک  خـــا انبســـاط 
ســـانتیگراد  درجـــه   1۲00 حـــدود  حرارتـــی  بـــا 
 ( لیـــکا  ســـبک دانه های  می آینـــد.  به دســـت 
پوکـــه صنعتی لیـــکا ( دارای شـــکل تقریبا گرد 
و ســـطح زبر و ناهموارند. رویه میکروســـکوپي 
و  ریـــز  ج  فـــر و  خارجـــی دانه هـــا داراي خلـــل 
قهـــوه اي رنگ و  بخش داخلـــي دانه ها داراي 
بافت سلولي ســـیاه رنگ اســـت. مجموعه اي 
گســـترش  از ویژگي هـــاي قابل توجـــه، ســـبب 
مصنوعـــي  ســـنگدانه هاي  ایـــن  کاربردهـــاي 
ح هـــاي عمرانـــي،  در صنعـــت ســـاختمان ، طر
کشاورزي، محیط زیست،  راهســـازي و … شده 

. ست ا
بلوک ســـبک لیـــکا، از مخلوط ســـبک دانه 
بـــرای  بـــه دســـت می آیـــد.  بـــا ســـیمان و آب 
حفـــظ ســـبکی این قطعـــات، ریزدانـــه طبیعی 
محصـــول  بنابرایـــن  شـــده،  حـــذف  بتـــن  از 
نهایـــی بـــا تخلخـــل باالتری نســـبت بـــه بتن 
انـــواع  در  بلوک هـــا  ایـــن  اســـت.  نیمه ســـبک 

مختلـــف دیوارهای پیرامونـــی وتیغه ای تولید 
شده و دارای کاربردهای گســـترده ای در انواع 
دیوارهای پوشـــش خارجی، جـــدا کننده، نما، 
دو جـــداره، عایـــق، ضدآتش و نیز ســـقف های 

ســـبک بتنـــی )تیرچـــه و بلوکی( اســـت.
بـــه گفته مجتبـــی حاجی حســـینی نماینده 
و  آســـیا  در  لیـــکا  تولیدکننـــده  لیکا)تنهـــا 
خاورمیانـــه( در یـــزد، بلوک هـــای ســـبک لیکا 
از مهم تریـــن فرآورده هـــای لیـــکا ایران اســـت 
کـــه وزِن کم، مقاومت حرارتـــی، ترک نخوردن 
و جمع شـــدگی کنتـــرل شـــده، راحتـــی در اجرا، 
آســـایش  مکانیکـــی،  مقاومـــت  و  پایـــداری 
حرارتـــی، اســـتفاده از مصالح پایه اســـتاندارد و 
مقاومـــت صوتـــی، برخـــی از ویژگی هـــای مهم 
آن هـــا اســـت. بـــرای مثـــال وزِن پاییـــن ایـــن 
می شـــود  اجـــرا  در  ســـهولت  ســـبِب  بلوک هـــا 
و به تبـــع هزینـــه و زمـــان اجـــرا را نیـــز کاهـــش 

می دهـــد.
او در مـــورِد قابلیـــِت تـــرک نخـــوردن و جمع 
شـــدگی کنترل شـــده بلوک هـــای لیـــکا عنوان 
می کنـــد: قطعـــات بتنی و بلوک های ســـیمانی 
بـــر اثـــر جمـــع شـــدِن خمیـــِر ســـیمان بـــه مرور 

زمـــان در اثر تکمیل فرایند هیدراســـیون جمع 
گر بیش از اندازه  می شـــوند. این جمع شـــدگی ا
باشـــد، می تواند باعث ایجـــاد ترک های ریز در 
داخـــل بافـــت بتن شـــده و مقاومت بتـــن را به 
شـــدت کاهش دهـــد، امـــا میزان جمع شـــدگی 
در بلـــوک لیکا بـــه مراتب کمتر از میـــزان مجاز 
بـــوده و همیـــن امـــر مانـــع از ترک خوردگـــی و 

جمع شـــدگی در دیوار می شـــود.
عایق ســـازی پوســـته خارجی ســـاختمان ها 
مصـــرف  در  صرفه جویـــی  باعـــث  تنهـــا  نـــه 
گرمایشـــی  انرژی و کوچک شـــدن تأسیســـات 
و سرمایشـــی می شـــود، بلکـــه آســـایش حرارتی 
کنین را نیز تامین می کند، در صورت عدم  ســـا
اســـتفاده از مصالـــح عایق با مقاومـــت حرارتی 
مناســـب در صورتی که اختـــالف دمای محیط 
داخل ســـاختمان با دمای سطح داخلی دیوار 
بیشـــتر از۳ درجـــه ســـانتی گـــراد باشـــد موجب 
می شـــود تـــا دیـــواِر غیرعایق، عملکـــرد انتقال 
حرارتی از نوع تشعشـــعی داشـــته باشـــد و بدن 
انســـان با تبادالت حرارتی تشعشـــعی احساس 
نارضایتـــی مورمور شـــدن یا گرمازدگی داشـــته 
باشـــد. این احســـاس که به دلیل عدم تعادل 
نســـبی متابولیســـم بدن اتفاق می افتد باعث 
از بیـــن رفتـــن آســـایش و ســـالمتی می شـــود. 
بـــه گفتـــه حاجی حســـینی، اســـتفاده از بلـــوک 
لیـــکا با توجـــه به مقاومـــت حرارتی بـــاال باعث 
می شـــود تـــا اختالف دمـــای داخل ســـاختمان 
با ســـطح دیـــوار تفـــاوت چندانی نداشـــته، در 
نتیجه دیوار عملکرد تشعشـــعی نداشته باشد 

کنین را تامین نماید. و آســـایِش ســـا

بلوک ترمو لیکا
حاجی حســـینی ادامه می دهـــد: ترموبلوک 

حرارتـــی  مقاومـــت  افزایـــش  جهـــت  لیـــکا 
بلوک هـــای لیکا تولید شـــده اســـت. این بلوک 
با داشـــتن ســـه الیه بتـــن ســـبک دانه و دوالیه 
فیلم میانی هـــوا، دارای ضریب انتقال حرارتی 
مناســـبی به منظـــوِر پوشـــِش الزامـــاِت مبحث 
نوزدهـــم مقـــررات ملـــی ســـاختمان اســـت. از 
ایـــن بلـــوک جهـــت عایق بنـــدی دیوارهـــای 
پیرامونـــی حتـــی در مناطقـــی بـــا شـــرایط آب 
ســـاختمان هایی  بـــرای  و  ســـخت  وهوایـــی 
زیـــاد در مصـــرف  گـــروه صرفه جویـــی  کـــه در 
انـــرژی قرار می گیرنـــد، می توان اســـتفاده کرد. 
داشـــتن الیه میانی عالوه بـــر افزایش مقاومت 
حرارتـــی، باعـــِث افزایش مقاومـــت صوتی این 
بلـــوک شـــده و به همیـــن دلیل اســـتفاده از آن 
در دیوارهـــای پیرامونـــی مجاور بـــه فضاهای 
ُپـــر ســـروصدا و خیابان هـــای شـــلوغ توصیـــه 

می شـــود.

َتعبیری ُمتفاوت از امید
ویکیـــن  بیســـت  جذابیت هـــای  از  یکـــی 
نمایشـــگاه تخصصی ســـاختمان، دیواری بود 
بتنی کـــه در میانـــه ی آن زندگی روییـــده بود؛ 
رویـــِش امیـــد در میـــاِن آن حجـــم از ســـردی و 

 . خشکی
مهنـــدس  یـــک  حاجی حســـینی  مریـــم 

اســـت. غرفـــه  ایـــن  طـــراِح  و  معمـــاری 
دیـــوار  ایـــن  اجـــرای  ایـــده ی  دربـــاره  او 
می گویـــد: این دیـــوار از جنس لیـــکا و با کاربرد 
ایجـــاِد یـــک فضـــای نیمه خصوصـــی و ویـــژه، 
کرات ســـاخته شـــد. شـــرکت لیکا در  جهت مذا
صنعـــت ســـاختمان و کشـــاورزی محصـــوالت 
منحصر به فـــردی را تولیـــد می کنـــد، بنابراین 
با علـــم به این عملکـــرد، دریچـــه ای در میاِن 
لیـــکا ایجاد و گیاهی ســـبز در آن تعبیه شـــد تا 

هـــر دو فعالیـــِت این گـــروه را پوشـــش دهد.

رویِش امید در میانه ی لیکا


