
دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 
SANATYAZD.IR

سرمقالهپنج شنبه 15 دی  1401     5 ژانویه 2023    12 جمادی الثانی 1444   سال هفتم   شماره  149   8 صفحه

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد

 گروه گروه نیک بسپار نیک بسپار

یزدیزد

ی: تهران، خیابان مالصدرا، شیراز جنوبی، کوچه بهاران، پالک ۲۰ دفتر مرکی

تاسیساِت ساختمان
قلِب تپنده ی خانه

نمایشــگاه های تخصصــی بیــش از هــر چیــز 
فرصتی هســتند برای مقایسه توان و ظرفیت های 
موجود و آنچه که نیاز واقعی است، بنابراین برگزاری 
چنیــن رویدادهایــی بی شــک در جبــراِن خالء ها و 
رشــِد صنایــع نقــِش بی بدیلــی دارد. از ســوی دیگر 
نمایشــگاه هایی کــه با نیازهــای اساســی زندگی ما 
انسا ن ها در ارتباطند و بخِش گسترده تری از جامعه 
را پوشــش می دهنــد، می تواننــد در بهبــوِد کیفیِت 

زندگی و افزایِش رضایتمندی تاثیرگذار باشند.
کارشناســان معتقدنــد، تاسیســات مکانیکــی و 
الکتریکی قلب تپنده ی یک خانه به شمار می رود 
و بیشــترین تاثیر را در ایجاد آسایش دارد، بنابراین 
اجــرای نادرســِت تاسیســات و کیفیــِت نامطلــوِب 
آن ها می تواند این آسایش را به راحتی مختل کند. 
صنعت تاسیسات بی شک یکی از صنایع تاثیرگذار 
و پرکاربــرد اســت کــه مهم ترین نقــش را در کاهش 
هزینه هــای انــرژی چه در خانه هــا و چه در صنایع 

مختلف دارند. 
نمایشــگاه  یکیمــن  و  بیســت  خوشــبختانه 
گرمایشــی بــا  تخصصــی تاسیســات سرمایشــی و 
فاصله ای کوتاه از نمایشــگاه ساختمان و با حضوِر 
برندهای معتبر و تولیدکنندگاِن صاحب نام و قوی 
برگــزار شــد، رویــدادی که هــدِف اصلی اش فــارغ از 
معرفــی دســتاوردهای نو و محصــوالِت باکیفیت و 
همچنین تعامل میاِن تولیدکنندگان، فروشندگان 
و مصرف کننــدگان، بررســی خالءهــای موجــود در 
ایــن صنعت در راســتای بهبــوِد کیفیــت و افزایِش 
راندمان است، به خصوص در شرایطی که به دلیِل 
محدودیت هــای واردات و افزایــِش بی رویــه نــرِخ 
محصوالِت خارجی، اقبال نسبت به تولیدات داخل 
افزایش یافته، بنابراین بهترین فرصت است تا باال 
بــردِن کیفیت و بهره گیــری از تکنولوژی هــای روز، 
تولیدکنندگان بازاِر خوبی را از آن خود کنند و حتی 

در بازارهای صادراتی با اقتدار ظاهر شوند. 

وش شیرآالت َشالله مطرح کرد: مدیرفر

نوسانات قیمت مواد  اولیه 
بالی جاِن تولید
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ــات  ــی تأسیسـ ــگاه تخصصـ ــن دوره ی نمایشـ ــت و یکیمـ بیسـ
سرمایشـــی و گرمایشـــی اســـتان یـــک فرصـــت مناســـب هـــم بـــرای 
ــتاوردهای  ــا و دسـ ــد توانمندی هـ ــه بتواننـ ــران اســـت کـ صنعت گـ
بـــه  مصرف کننـــدگان  بـــرای  هـــم  و  بدهنـــد  نشـــان  را  خـــود 
ــا  ــد بـ ــا می تواننـ ــاختمان تـ ــت سـ ــوزه صنعـ ــن حـ ــوص فعالیـ خصـ
ج از  تولیدکننـــدگان مختلـــف چـــه در ســـطح اســـتانی و چـــه در خـــار
اســـتان آشـــنا شـــوند و بـــا یکدیگـــر ارتبـــاط برقـــرار کننـــد و در نهایـــت 

ــد. ــتفاده نماینـ ــود اسـ ــای خـ ــول در پروژه هـ ــن محصـ از بهتریـ
تأسیســـات ســـاختمان، قلـــب ســـاختمان نامیـــده می شـــود 
کارکـــرد  تأسیســـات ســـاختمانی می توانـــد ســـالمت  و ســـالمت 
ــته، در  ــالیان گذشـ ــفانه در سـ ــد. متأسـ ــن کنـ ــاختمان را تضمیـ سـ
بحـــث بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی و اســـتفاده از تأسیســـات 
مناســـب چـــه در منـــازل مســـکونی و چـــه در ســـایر کاربری هـــا، 
فعالیت هـــای مطلوبـــی نداشـــتیم کـــه شـــاید مهم تریـــن دلیـــِل آن 
قیمـــت ارزان انـــرژی در کشـــور مـــا اســـت، امـــا امـــروزه کـــه هـــم بـــا 
ـــوی  ـــه س ـــا ب ـــه قیمت ه ـــم اینک ـــتیم و ه ـــرو هس ـــرژی روب ـــود ان کمب
ـــات  ـــذاری تأسیس ـــت، تأثیرگ ـــت اس ـــال حرک ـــدن در ح ـــر ش واقعی ت
محصـــوالِت  خوشـــبختانه  می دهـــد.  نشـــان  را  خـــود  بهینـــه 
ارائـــه شـــده در ایـــن دوره از نمایشـــگاه تخصصـــی تأسیســـات 

شـــرکت های  کـــه  بـــوده  موضـــوع  ایـــن  نشـــانگر  ســـاختمانی، 
ــرژی  ــرف انـ ــی را در جهـــت کاهـــش مصـ ــده، محصوالتـ تولیدکننـ
تولیـــد کرده انـــد و مـــن از کلیـــه فعـــاالن حـــوزه ســـاختمان دعـــوت 
تأسیســـات  تخصصـــی  نمایشـــگاه  دوره  ایـــن  از  کـــه  می کنـــم 
می توانـــد  رویـــداد  ایـــن  زیـــرا  کننـــد،  بازدیـــد  ســـاختمانی 

دســـتاوردهای کاربـــردی بـــرای آن هـــا داشـــته باشـــد. 
در پـــروژه مســـکن ملـــی مـــا بـــه دنبـــال مناسب ســـازی هســـتیم؛ 
مناسب ســـازی نـــه بـــه آن معنـــی کـــه لزومـــا ارزان ســـازی صـــورت 
گیـــرد، بلکـــه بتوانیـــم بـــا اجناســـی کـــه کیفیـــت و قیمـــت مناســـبی 
ح ملـــی آمـــاده  دارد، ســـاختمان ها را بـــرای متقاضیـــان مســـکن طـــر
کنیـــم، در ایـــن راســـتا ســـازندگان و مجریانـــی کـــه در ایـــن حـــوزه 
فعالیـــت می کننـــد می تواننـــد بـــا بازدیـــد از بیســـت و یکمیـــن دوره 

نمایشـــگاه تخصصـــی تأسیســـات سرمایشـــی و گرمایشـــی اســـتان، 
ح مســـکن  از ظرفیـــت ایـــن نمایشـــگاه در قالـــب ســـاخت وســـاز طـــر

ملـــی اســـتفاده کننـــد. 
در حـــوزه تأسیســـات در ســـالیان گذشـــته معمـــوال اجنـــاس و 
اقـــالم وارداتـــی بـــود امـــا در ایـــن دوره از نمایشـــگاه بســـیاری از 
محصـــوالت تولیـــدی، ســـاخت داخـــل اســـت و بـــه نظـــر می رســـد 
ـــز رشـــد کـــرده اســـت. یکـــی از برنامه هـــای دولـــت در  کیفیت هـــا نی
حـــوزه ی ســـاخت وســـاز ایـــن اســـت کـــه اســـتفاده از محصـــوالت 
ـــاختمان های  ـــاز س ـــاخت وس ـــد داخـــل در س ـــی مشـــابه تولی واردات
ـــور  ـــل کش ـــای داخ ـــه ظرفیت ه ـــه ب ـــا توج ـــود و ب ـــوع ش ـــی ممن دولت
بـــرای ســـاخت تأسیســـات ســـاختمانی، تولیدکننـــدگان می تواننـــد 

ـــد.  ـــرف کنن ـــور را برط ـــاز کش نی

هـــدف از برپایـــی بیســـت و یکمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی 
تاسیســـات سرمایشی و گرمایشی یزد، آشـــنایی تولیدکنندگان با 

مصرف کننده هـــا و برقـــراری ارتباط مســـتقیم بین آن ها اســـت. 
ایـــن نمایشـــگاه می توانـــد محـــل مناســـبی بـــرای تعامـــل  بین 
مهندســـین، ناظران و پیمانکاران با یکدیگر باشد؛ در فضاهای 
نمایشـــگاهی واحدهـــای تولیدکننـــده مشـــتریان خـــود را پیـــدا 
می کننـــد و مشـــتریان می تواننـــد از بیـــن محصوالتـــی که عرضه 
شـــده، بهتریـــن را انتخـــاب کنند؛ چرا کـــه تنوع محصـــوالت در 

این دوره از نمایشـــگاه بســـیار باالســـت. 

امتیاز بزرگ این نمایشـــگاه، ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان 
بـــرای ارائـــه محصول بـــا کیفیت تر بـــه مصرف کننده اســـت. در 
ایـــن فضـــا، مصرف کننده هـــا بـــه دنبـــال جنس بـــا کیفیـــت  و با 
قیمت مناســـب هســـتند و با تنوعی که در بیـــن محصوالت این 
دوره از نمایشـــگاه اســـت، انتخـــاب بـــرای آن ها راحت تـــر بوده 
و می تواننـــد بـــا تولیدکننده هـــا بـــرای خرید محصول مـــورد نیاز 

کره شـــوند.  خود وارد مذا

دســـتاورد اصلـــی بیســـت و یکمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی 
بیشـــتر  آشـــنایی  اســـتان،  گرمایشـــی  و  سرمایشـــی  تاسیســـات 
افـــراد بـــا هـــم اســـت. آشـــنایی و تعامـــل دانشـــجویانی کـــه تازه 
فارغ التحصیـــل شـــده و مهندســـانی کـــه تـــازه بـــه بـــازار کار راه 
یافته انـــد، با شـــرکت های ســـاختمانی و ارتباط آن هـــا با یکدیگر 
باعـــث ایجاد شـــبکه های افراد بـــا مهارت در فضای ســـاخت و 

ســـاز شـــهری است. 

محمدجواد ابوالحسنی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد

رضا اسعدی
مجری نمایشگاه

استفاده از ظرفیت نمایشگاه در قالب ساخت وساز طرح مسکن ملی

تعامل افراد متخصص با یکدیگر؛ دستاورد بزرگ نمایشگاه است

»اَبرچالِش این روزهای تولید کنندگان در حوزه 
لوله و اتصاالت ســاختمانی، نوسانات قیمت مواد 
اولیه اســت. چالشــی  که ما هر روز با آن دســت به 
گریبــان هســتیم و باعــث شــده امــکان ارزیابــی و 
اتخاذ تصمیم صحیح از تولید کننده سلب و تمرکز 
بر تولید تحت تاثیر قــرار گیرد. درواقع تولید کننده 
در شــرایطی با نوســانات بسیار شــدید قیمت مواد 
اولیه دســت به گریبان اســت که بازار ِکشــِش این 
میــزان افزایش قیمت را ندارد بطوریکه تداوم این 
رونــد نیــز رکود صد     در صدی این صنعــت را در پی 
دارد. از ســوی  دیگر نوســانات قیمت مواد اولیه در 
شرایطی به تولید کننده تحمیل شده که شرکت ها 
ســرمایه گذاری های زیادی انجام  داده اند و تعداد 
قابل توجهــی از نیــروی کار نیــز در ایــن واحدهای 
صنعتی مشغول به فعالیت هستند که این اتفاق 
ضربــه بزرگی به تولید و نیروی کار اســت. معتقدم 
تنهــا راه تعدیــل ایــن چالــش ایجاد ثبــاِت قیمت  
مواد اولیه است، به طور مشخص حتی اگر دالر ۴۰ 
هزارتومن است میبایست برای ۵ سال این قیمت 
تغییــری نکند تــا شــرایِط برنامه ریزی بــرای تولید 
 کننده فراهم شــود« اینها بخشــی از صحبت های 
ســید مصطفی مرتضــوی قائــم مقــام مدیرعامل 
شرکت نیک بسپار یزد است. مشروح این گفتگو را 

در ادامه می خوانید:

شــرکت نیک بســپار در چــه زمینه هایــی فعالیــت 
دارد؟

شــرکت نیک بســپار در ســال ۱۳۸۰ در راســتای 
تولیــد لوله و اتصاالت ســاختمانی اعم از سیســتم 
پوش فیت فاضالبی ساختمان، لوله های تک الیه 
و  پنــج الیــه فعالیت خــود را آغاز کرد و طی ۱۰ ســال 
گذشــته این شــرکت به یک گروه تولیدی با هفت 

تــا کارخانــه تبدیــل شــد. به طــور مشــخص برای 
اولیــن بــار در ایــران تولید ریســه های نوری تحت 
برنــد لوپ الیــت را تولیــد و در زمینــه بســته بندی 
مواد غذایی نیز خط تولید ِلیِبل های پی وی  ســی 
شیرینگ و لفاف های بسته بندی را در منطقه ویژه 
اقتصادی اســتان یــزد راه اندازی کردیم. تاســیِس 
 )MINI REFINERY( بزرگترین مینی ریفاینــری
خصوصی کشــور تحت عنوان شرکت پتروپاالیش 
نیــک یــزد را کــه در منطقه ویــژه اقتصــادی یزد و 
عسلویه مستقر اســت از دیگر زمینه های فعالیت 
ایــن شــرکت بــه شــمار می آیــد. تولیــد رنگ هــای 
ساختمانی نیز از جمله فعالیت های متفاوتی است 
که تحت عنــوان گروه نیک بســپار در حال انجام 

است.

در مورد محصولی که زمینه حضور نیک بسپار در  
نمایشگاه تاسیسات است توضیح دهید.

سیستم پوش فیت   PP ) پ پ ( فاضالبی، یک 
سیســتم جدید در دنیا اســت که برای اولین بار در 
آلمان تولید شد. همزمان با شرکت های آلمانی نیز 
این سیستم را در ایران مستقر کردیم که جایگزین 
سیســتم های قدیم فاضالبی پولیکا و پولی اتیلن 

است.
 

تفاوت این محصوالت بــا نمونه های قدیمی در 
چیست؟

 عمــده تفاوت های این محصوالت به نســبت 
تولیدات  گذشــته قابلیــت کاهش صــدا در جریان 
اســت،  ســاختمان  در  فاضــالب  انتقــال  حرکــت 
ویژگی متمایز دیگر نیز سهولت نصب و راه اندازی 
سیســتم  درواقــع  اســت،  ســاختمان  در  ســریع تر 
پوشــفیت از نظــر زمانــی و اجرایــی بســیار مقــرون 

بــه صرفه تر از نمونه های قدیمی اســت. از ســوی 
دیگــر مهم تریــن مشــخصه فنــی سیســتم های 
پوشفیت تمرکز سیســتم بر روی اورینگ است که 
تمامی این اورینگ ها از آلمان وارد می   شــوند. این 
تولیدات با ویژگی های گفته شده از این نظر دارای 
اهمیت هستند که در بلند مدت سیستم فاضالب 
ساختمان دچار شکستگی و فرونشست نمی شود.

محصولی از نیک بسپار در نمایشگاه و غرفه شما 
به نمایش  گذاشته شده است که گویا در مواجه با 
شعله های آتش مقاوم هستند، درباره دلیل تولید 

این محصول توضیح دهید؟
این محصول جدیدترین تولید گروه نیک بسپار 
یــزد اســت کــه در ســال ۱۳۹۷ بــرای اولیــن بــار در 
ایران تحت برند تجاری "نیک پالس" تولید شــد. 
دو ویژگی بسیار مهم این محصول بی صدا بودن 
و مهم تر از آن نســوز بودن اســت. به معنای دیگر 
تکنولــوژی این محصول به گونه ای اســت که در 
هنــگام آتش ســوزی آب آزاد می کنــد؛ قابلیتــی که 
مانع گسترش آتش بین لوله ها و طبقات می شود. 
ایــن  تولیــد  آتش ســوزی پالســکو  جرقــه  درواقــع 
محصــول بود، چراکه پس از این حادثه بســیاری 
از نظام مهندســی ها و مقــرارت ملی ســاختمان به 
این ســمت حرکــت  کردند که از مصالح کند ســوز و 
نســوز اســتفاده کنند، بــه دنبال چنیــن رویکردی 
فعالیت مان را با یک شــرکت بلژیکی شــروع و مواد 
را از ایــن شــرکت وارد کردیــم. پس از چندســال به 
کمک تیم تحقیق و توسعه در ایران موفق شدیم 
با مهندســی معکوس این مــواد را تولید کنیم و در 
حال حاضر تنها دارنده گواهی نامه نســوز در ایران 

هستیم.

چــه میــزان از مواد اولیــه در داخــل کشــور تامیــن 
می شــود و چه میــزان از دانِش تولید محصوالت 

بومی است؟    
 PP ) پ پ ( یکــی از گرید های مواد شــیمیایی 
اســت کــه در ۱۴ ســال گذشــته بــرای اولین بــار در 
ایران تولید شــده اســت، تــا پیش از آن تمــام مواد 
اولیــه از آلمــان و کــره وارد می شــد، امــا بــه کمــک 
و  داخلــی  مهندســین  و  ایــران  پتروشــیمی های 
همفکــری کــه صــورت گرفــت موفق شــدیم برای 
اولین بار توســط "پتروشــیمی نوید زرشیمی ایران" 

این مواد را تولید کنیم که خوشبختانه بعد از انجاِم 
آزمایش، تمام اســتاندارد های الزم را کسب کرد. در 
حال حاضر بالغ بر ۷۰ درصد مواد مصرفی در کلیه 
شرکت های تولید کننده لوله و اتصاالت در ایران از 
مواد داخلی اســت و مابقی مواد نیز از شرکت های 

ُکره ای و آلمانی تامین می شود.

از چالش ها و موانع تولید برایمان بگویید.
بی شک چالش هر روِز ما نوسانات قیمت مواد 
اولیه است، مساله ای که باعث شده امکان ارزیابی 
و اتخاذ تصمیم درست از تولید کننده سلب شود، 
در چنین شــرایطی به دلیل عــدم تمرکز بر تولید و 
درگیری با مسائلی از این دست، کیفیت محصول 
کاهــش میابــد، ضمن اینکه بــازار نیز کشــش این 
میــران افزایــش قیمــت را نــدارد. بر همین اســاس 
معتقــدم تــداوِم این روند رکــود صد  درصــدی را در 
پی خواهد داشــت، آن هم در شــرایطی که تمامی 
شــرکت ها ســرمایه گذاری انجــام داده انــد و تعداد 
قابل توجهی از نیروی کار مشغول فعالیت هستند.

بــه عقیــده جنابعالــی راهــکار بــرون رفــت از ایــن 
چالش و یا تعدیل این وضعیت چیست؟ 

تنهــا راه چاره بــرون رفت از این وضعیت ایجاد 
ثبات در قیمت ها است، به معنای دیگر چنانچه 
با افزایش  قیمت دالر تا میزان ۴۰ هزارتومن مواجه 
هستیم این قیمت میبایست حداقل برای ۵ سال 
ثابــت باشــد، در چنیــن شــرایطی حداقــل امــکان 
فراهــم  تولیــدی  واحدهــای  بــرای  برنامه ریــزی 
می شــود. به طور مشــخص مــا تنها در ســه هفته 
گذشــته یــک نوســان قیمت بــه میــزان بــاالی ۲۰ 
هــزار تومان در قیمت مواد اولیــه را تجربه کردیم، 
چراکه پتروشــیمی ها این مواد را در تناژ باال عرضه 
کــه  نمی کننــد و همیــن مســاله باعــث می شــود 
شرکت ها در خرید مواد اولیه با یکدیگر وارد رقابت 
شوند. از طرف دیگر بورس ایران نیز هیچ سقف و 
سازوکاری برای این رقابت تعیین نمی کند، یعنی 
برای خریدار ســقفی مشــخص نشــده کــه مثال ۲۰ 
درصد یا ۳۰ درصد امکان خرید وجود دارد. مثال در 
هفته گذشــته بورس ایران برای نوع مشخصی از 
مــواد اولیه ۱۰۸ درصد رقابت صورت گرفته اســت. 
موادی که با قیمت ۲۹ هزار تومان عرضه شد و با 
قیمت ۶۲ هزارتومان فروخته شــده اســت، چنین 

شرایطی تصمیم گیری را دشوار کرده است.

در زمینــه صــادرات هــم  فعالیــت داریــد و آیا این 
محصوالت قابل رقابت با نمونه مشــابه خارجی 

است؟
در چند سال گذشته به دلیل افزایش قیمت ارز، 
صادرات برای طرف های تجاری توجیه اقتصادی 
پیدا کرده است، درواقع صادراِت این محصوالت از 
جهت بعد مسافت و توجیه اقتصادی به کشورهای 
همســایه امکان پذیر اســت، این درحالی است که 
حمایــت دولــت در بخش صادرات ضعیف اســت 
وضعیتی که بازار این کشور ها را به سمت همکاری 
با بازار های ترک سوق داده است. به معنای دیگر 
محصوالت تولیدی ما از نظر تکنولوژی و کیفیت با 
نمونه های خارجی برابری می کند، به این دلیل که 
تمامی ماشین آالت مورد استفاده در واحد تولیدی 
آلمانــی و ایتالیایــی هســتند، بــه طور مشــخص از 
نظــر کیفــی محصــوالت ایرانی از مشــابه تــرک به 
مراتب باال تر اســت، اما بازار منطقه نظیر عراق که 
در گذشــته در اختیار شــرکت های ایرانی بود رفته 
رفته در حال حرکت به سمت برندهای ترک است، 
علت آن هم مشــوق های صادراتی است که برای 
شــرکت ها در کشور ترکیه درنظر گرفته شده است. 
در ایــران امــا دقیقا روند معکوِس آنچه گفته شــد 
در جریــان اســت. درواقع صــادرات درحالی انجام 
می شود که تولیدکننده میبایست تا چند ماه درگیِر 
بحــث برگشــت ارز، رفع تعهدات و مســائلی از این 
دست باشد که این روند به شدت دست و پاگیر و 

فرسایشی است.

به عنــوان ســواِل آخــر؛ بــه طــور معمــول لوله های 
موجــود در بــازار طوســی رنــگ هســتند، تولیــد 

لوله های به رنگ نارنجی دلیل خاصی دارد؟ 
ما از روز اول سیســتم پوش فیت فاضالب را به 
رنگ نارنجی تولید کردیم به این علت که شرکت 
نیک بســپار اولیــن تولید کننده سیســتم فاضالبی 
پوش فیت pp در ایران بوده است. به این دلیل که 
تفاوت این سیســتم با دیگر سیستم های موجود 
در بــازار در  پروژه ها مشــخص شــود تصمیم بر آن 
شد که این محصول به رنگی متفاوت تولید شود، 
ضمن اینکه در کشــورهایی نظیر روســیه و عمان 

هم این محصول با همین رنگ تولید می شود. 

قائم مقام مدیرعامل شرکت نیک بسپار یزد مطرح کرد:

ضعف مشوق های صادراتی و یکه تازی ترک ها در بازاِر همسایه
نوسانات قیمت مواد اولیه، اَبرچالش تولید کنندگان لوله و اتصاالت

بیســت و یکمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی و 
گرمایشی به مدت ۴ روز در یزد برگزار شد.

در ایــن رویــداد بیــش از ۳۰ شــرکت تولیــدی و کارخانه معتبر 
از اســتان های یزد، تهران، اصفهان و قم آخرین دســتاوردهای 
خود را در حوزه های لوله و اتصاالت، شیرآالت، چینی بهداشتی، 
صنعــت آب و فاضــالب و تجهیــزات وابســته ، هوشــمند ســازی 
و فناوری هــای نویــن و خدمــات فنــی و مهندســی در فضایــی 
بــه وســعت ۵۰۰۰ متــر مربــع در نمایشــگاه یــزد در معــرض دیــد 

بازدیدکنندگان قرار دادند.
ویژگی هــای  از  داخلــی  معتبــر  تولیــدی  واحدهــای  حضــوِر 

نمایشگاه تاسیسات یزد بود.
چنیــن نمایشــگاه هایی باوجــوِد تخصصــی بــودن، بســتری 
بــه فناوری هــای نویــن و  بــرای عالقه منــدان  اســت مناســب 

جرقه ی یک ایده نو.
ایــن نمایشــگاه از ۱۳ الی ۱۶ دی ماه از ســاعت ۱۶ الی ۲۱ در 

محل شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار شد.

نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در یزد برگزار شد

بستری برای جرقه ی یک ایده ی نو



3
دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 

SANATYAZD.IR

پنج شنبه 15 دی 1401    شماره  149



4
دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 

SANATYAZD.IR

پنج شنبه 15 دی 1401    شماره  149

دســتگاه فســت کولینگ تولیــد شــاخص شــرکت یــزدان 
تهویه است که کاشی و سرامیک را با سرعتی بسیار باال سرد 

می کند.
رضا اســعدی رئیس هیئت مدیره شــرکت یــزدان تهویه 
درباره مشخصات این دستگاه و نحوه عملکرد آن می گوید: 
در کارخانه های کاشی به ویژه در استان یزد زمانی که کاشی 
در خط تولید قرار می گیرد دارای حرارت بسیار زیادی است 

که الزم است قبل از رسیدن به مرحله ی چاپ خنک شود.
او بــا توضیح اینکه این دســتگاه هوای بســیار ســرد را با 
سرعت بسیار زیاد به کاشی منتقل می کند، ادامه می دهد: 
کاشــی پیــش از ورود بــه اتاِق چاپ حتما باید ســرد شــود تا 
چــاپ با کیفیت باالیی بر روی کاشــی انجــام پذیرد، ضمن 
اینکه سرد شدن کاشی پیش از قرار گرفتن در مرحله چاپ 
از خرابــی ِهِد دســتگاه چــاپ که  قطعه  ای وارداتی اســت و 

قیمت بسیار باالیی هم دارد جلوگیری می کند.
اسعدی با بیان اینکه یزدان تهویه تنها سازنده دستگاه 
فست کولینگ در ایران محسوب می شود، تصریح می کند: 
ایــن مجموعه بر اســاس نمونــه ی خارجی این دســتگاه را 

تولید کرده است.
ایــن  تولیــِد  فســت کولینگ  دســتگاه  اســت:  گفتنــی 
مجموعه، تا به امروز در ۲۰ کارخانه نصب و راه اندازی شده 
و مزیت دیگر آن قیمت مناســب و عملکرد مطلوب نســبت 

به نمونه ی خارجی این دستگاه است.

شــادی شفیعی: تا پیش از این همه نگرانی های جامعه 
دانشگاهی این بود که یک فرد فارغ التحصیل چرا باید بیکار 
باشــد و بدون شــغل بماند اما واقعیت این است که بسیاری 
از دانش آموختــگان رشــته های دانشــگاهی تــوان مهارتــی 
ندارنــد. البته مهارت ِصرف نباید به تنهایی در کانون توجه 
قــرار گیــرد، چراکه در این صورت دانشــجو به هنگام رشــد و 
توسعه تکنولوژی نمی تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد؛ 
چراکه از دانش کافی برخوردار نیست و دانشجو به اصطالح 
تنها یک آچار به دســت اســت. همیشــه این نقــد به جامعه 
دانشگاهی وارد بوده که در دانشگاه ها برنامه ای برای تربیت 

نیروی انسانی که قرار است وارد بازار کار بشود وجود ندارد. 

دانشگاِه مهارت محور
در ســال های اخیــر دانشــگاه آزاد اســالمی ســعی بــر ایــن 
کــرده که آموزش مهارت را در کنــار آموزش تئوری دروس نیز 
در دســتور کار خود قرار بدهد. شــهریور ماه ســال ۹۶، فرهاد 
رهبر رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی، آموزش های مهارت 
محوِر متناسب با نیازهای جامعه را از اولویت های دانشگاه 
آزاد اسالمی دانست و شعار اصلی این دانشگاه نیز بر همین 
اســاس و در ایــن چند ســال اخیر، »دانشــگاه آزاد؛ دانشــگاه 
مهارت محور و کارآفرین« بوده که بر محور همین شــعار نیز 
فعالیت های خود را گســترش داده  اســت.  رشــته تأسیسات 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اشــکذر بــه عنــوان یــک رشــته 
مهــارت محور در ســال ۸۵ راه اندازی شــد. محســن مزیدی 
مدیرگروه تأسیســات دانشــگاه آزاد واحد اشــکذر بــر این باور 
اســت که رشــته های دانشــگاهی باید متناســب بــا نیازهای 

جامعه باشد و مهارت آموزی باید در اولویت باشد. 
با این اســتاد دانشــگاه در مورد نیاز جامعه دانشگاهی به 

آموزش مهارت به گفتگو نشستیم:

چه احساس نیازی کردید که سبب شد تأسیسات به عنوان 
یک رشته ی دانشگاهی در این واحد، تدریس شود؟

اصــوال دانشــجویانی که در رشــته تأسیســات مشــغول به 
تحصیل هستند، در کار تجربی به خوبی مهارت و از قبل یک 
سابقه چند ساله کار دارند. آنها قطعا در مسیر کاری شان، به 
آموزش های فنی و دانشــگاهی یک احساس نیازی داشتند 
تا بتوانند به بحث علمی تأسیسات نیز کامل مسلط شوند و 
در کار خود موفق تر باشند. دانشگاه با سرفصل دروِس خود 
این کمک را به دانشــجو می کند تا هم بحث فنی را آموزش 

ببینند و از نظر علمی هم بتوانند کارش را بهتر انجام دهد. 

در رشــته  تأسیســات فــرِد با مهــارت وارد یک محیط علمی 
می شــود تــا بحث هــای فنی آن را هــم بیاموزد، نظر شــما در 
مورد اینکه فرد با مهارت وارد محیط علمی بشود، چیست؟

»دانشــگاه آزاد، دانشــگاه مهارت محور و کارآفرین« شعار 
دانشگاه آزاد در این چند سال اخیر است که در این سال ها 
با محوریت این شعار نیز فعالیت می کند و با توجه به اینکه 
تعــداد خیلی زیادی از درس های رشــته تأسیســات کارگاهی 
و آزمایشــگاهی بــوده و دروس تئــوری آن نســبت بــه ســایر 
رشــته ها کمتر است، نحوه تدریس اســاتید به صورتی  است 
گر دانشجویی بتواند به طور کامل مبحثی را یاد بگیرد،  که ا

می تواند در هر حوزه ای از تأسیسات موفق باشد. 

آیا این دانشگاه برای ورود به بازار کار، دانشجو را راهنمایی 
می کند؟

اغلب دانشــجویانی که در این واحد دانشگاهی مشغول 
به تحصیل هســتند، در بازار کار فعالیت می کنند که در کنار 
کار احساس نیاز به آموزش علمی داشتند؛ یا برای باال بردن 
سطح علمی خود، یا به دالیل تأسیس یک شرکت و یا گرفتن 
مجوز خاص. باالی ۸۰ تا ۹۰ درصد از دانشــجویان ما از بازار 
کار وارد دانشــگاه شــده اند و تعــداد کمــی هســتند کــه بعد از 

دانشگاه، می خواهند وارد بازار کار بشوند.

آیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر برنامه های حمایتی 
از پروژه های دانشگاهی دارد؟

ســعی ما بر این اســت که مواردی که نمونه های بیرونی 
دارد، هم در دانشگاه به دانشجو آموزش داده شود و هم به 
عنــوان یک پروژه دانشــگاهی آن را بســازند. از آن جایی که 
دانشــجو هم از نظر علمی و هم مهارتی، ساخِت دستگاه ها 
را آمــوزش دیــده، حتــی می تواند بعــد از فارغ التحصیلی هم 
به عنوان یک تولیدکننده وارد بازار کار بشــود. دانشــگاه آزاد 
چند ســالی اســت که به ســمت تأسیس شــرکت های دانش 
بنیان و مسئولیت محور حرکت می کند و با تکیه بر همکاری 
بیــن دانشــجو و دانشــگاه، فعالیــت کــرده و در ایــن زمینــه 

حمایت های مالی و اعتباری هم به دانشجو ارائه می دهد.

اساتیدی که در این رشته تدریس می کنند، از چه رشته هایی 
هستند؟

اســاتید بــا توجــه بــه قوانیــن دانشــگاه فارغ التحصیــل 
مقطع کارشناســی ارشــد هســتند و در بیرون از دانشــگاه نیز 
مجموعــه ای دارنــد که بر اســاس مهــارت خود به دانشــجو 
آموزش می دهند. البته این دانشگاه از فارغ التحصیالن خود 
نیز در مقاطع کارشناسی ارشد برای تدریس دعوت می کند. 
البته عده ای از اساتید هم از افرادی هستند که در صنعت از 

قدیم اعتبار و تجربه دارند. 

آیا در رشــته تأسیســات تمرکز بر روی مهارت اســت یا بحث 
تئوری آن؟ 

امــروز اولویــت بر مهارت آموزی اســت تــا دانش  آموختن. 
شخصی که مهارت نداشته باشد، در بازار کار خیلی جایگاهی 
نــدارد و ســعی بــر ایــن اســت کــه در کنــار دانش اندوختــن، 
فــرد مهــارت را یــاد بگیــرد یــا اینکــه قبــال مهارتــی داشــته و 
تصمیــم گرفته تئوری آن را نیز آموزش ببیند. دانشــجو هم 
بایســتی علم را هم یاد بگیرد و هم مهــارت را که بتواند بعد 
از فارغ التحصیلــی وارد بــازاد کار شــود؛ در غیــر ایــن صورت 

نمی تواند در بازار کار موفق باشد. 

برخی از تاسیســات ســاختمان  در معرض دید نیســتند. 
گر کوچک ترین ایرادی پیدا کنند، ممکن اســت  بنابرایــن ا
گواری به بار آورند و هزینه های هنگفتی برجای  خسارات نا
گر تاسیساتی نظیر لوله هاب آب و  بگذارند. به همین دلیل ا
فاضالب  از کیفیت و کارایی الزم برخوردار باشند، ساختمان 
نیــاز بــه بازســازی زودهنــگام نخواهــد داشــت. همچنیــن 
هزینــه ای کــه هنــگام راه انــدازی و اجــرا صرف می شــود در 

طوالنی مدت به صرفه خواهد بود.
محمد حســن همتی مدیرعامل شــرکت وینکا پولیکا در 
بیســت و یکمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی 
و گرمایشــی ســاختمان با توضیح اینکه زمینه فعالیت این 
شــرکت تولید لوله و اتصاالت u_vpc و اتصاالت فشــار قوی 
و نیمه قوی است، می گوید: فعالیت این شرکت حدود یک 

سال گذشته در شهرک صنعتی یزد آغاز شده است.
و  خوردگــی  عــدم  احتــراق،  برابــر  در  مقاومــت  همتــی 
زنگ زدگــی، حمــل ونقــل آســان و ســهولت بــاالی نصــب، 
مقاومت در برابر مواد شــیمیایی و اســیدی، مقاومت عالی 
در برابر رطوبت و عدم نفوذ پذیری را از ویژگی های شاخص 

کیفــی ایــن محصوالت معرفــی می کند و ادامــه می دهد: در 
تولید این محصوالت از بهترین مواد اولیه استفاده می شود 
و تمام فراینِد تولید مطابق با اســتانداردهای جهانی است، 
کیفــی  ضمــن اینکــه در حــال حاضــر بــرای ارتقــاء ســطح 
تولیــدات بــا ایجاد بخــش تحقیــق و توســعه و بهره مندی 
از توانمنــدی متخصصیــن داخلی به دنبــال ارتقاء تولید بر 

مبنای تکنولوژی های دانش بنیان هستیم.
همتــی بــا اشــاره به کیفیــت لوله هــای تولیــدی و مقاوم 
در برابــر فشــاِر شــدید  و ضربــه کــه در غرفــه نمایشــگاه هم 
بــه نمایــش درآمــده بــود، می گویــد: ایــن محصــول تمامی 
آزمون هــای کنتــرل کیفیت مواد اولیــه و محصوالت نهایی 
شــامِل چگالــی، نشــانه گذاری، ســفتی حلقوی، اســتحکام 
ضربــه، برگشــت طولی، دمــای نرمــی ویــکات، ویژگی های 
ظاهــری  وضعیــت   ،k_value و  وســیکوزیته  ابعــادی، 
محصــوالت، مقاومت در برابر دی کلــرو متان را با موفقیت 

گذرانده است.
همتــی بــا توضیــح اینکــه ۹۵ درصــد مــواد اولیــه ایــن 
خ مواد  محصوالت تولید داخلی اســت، نوســانات شــدید نر
اولیــه را از عمده چالش پیــش روی تولید می داند و عنوان 
می کند: در چنین شــرایطی امــکان قیمت گذاری محصول 

به سختی انجام می شود.
کیــد بــر لــزوم حمایــت دولــت از  همتــی در ادامــه بــا تا
مجموعه هــای تولیدی تازه تاســیس می گویــد: با توجه به 
اینکــه شــرکت نوپایی هســتیم در تامین برخی دســتگاه ها 
نظیر دستگاه های تزریق که قیمت باالیی دارد و همچنین 
تامین سرمایه درگردش به تسهیالت و حمایتی مالی بخش 

دولتی نیاز داریم.

ست کولینگ"، یک تضمیِن کیفیت 
َ
"ف

برای چاِپ کاشی و ایمنی دستگاه

: وه رشته تأسیسات دانشگاه آزاد واحد اشکذر مدیرگر

هنوز باور نداریم که مهارت مهم است
تولد یک خالقیت در عرصه ی تولید لوله و اتصاالت
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دربــاره  َشــالله  شــیرآالت  مدیرفــروش  پناهــی  محمــد 
مشــخصات فنی محصول شــان می گوید: تمامی شــیرآالت 
آلیــاژ  بــا  ایــن واحــد تولیــدی طبــق اســتاندارد میبایســت 
برنــج تولیــد شــود، برنــج شــامل ۶۰ درصــد آلیــاژ مــس و ۴۰ 
درصــد روی اســت. تعــدادی از ایــن محصــوالت ریخته ای 
اســت یعنی به وســیله قالــب تولید می شــود و تعــدادی نیز 
"سی ان ســی" شــده است. یعنی شمش خالصی است که به 
صــورت تراش خورده به هم وصل می شــوند. گــواِه کیفیت 
محصوالت شــالله گارانتــی تعویض صدماهه  آن اســت. به 
گر یک قطعه از محصول دارای مشکل  معنای دیگر حتی ا
باشد تعویض می شود. از طرف دیگر ۱۸۰ ماه یعنی ۱۵ سال 
وارانتــی تعویــض دارد، کــه شــامل خدمــات پــس از فروش 
می شــود، به معنــای دیگر طی ۱۵ ســال چنانچه قطعه ای 
خراب شــود مشــابه همان قطعــه برای مشــتری به صورت 

رایگان تعویض می شود.
پناهی در پاسخ به اینکه محصوالت َشالله تا چه میزان 
قابلیــت کاهــش مصــرف آب و جلوگیــری از هدر رفــت آب 

را دارنــد توضیــح می دهــد: مغزی هــای بــکار رفتــه در ایــن 
شــیرآالت  از نــوع بســیار با کیفیــت مغزی های بازار هســتند 
ج  که آب را بدون افِت فشــار، بصورت فشــرده و پودری خار

می کند.
ُســرب یکی از آلیاژ های مضری اســت که تولیدکنندگان 
اســتفاده  محصــوالت  ایــن  فرم  پذیــری  بــرای  شــیرآالت 
می کنند، پناهی  در پاســخ به میزان اســتفاده از این  آلیاژ در 
محصوالت خود توضیح می دهد: تولید کنندگان شیرآالت از 
آلیاژ سرب به دلیل خاصیت فرم پذیری که دارد در بخشی 
از بدنه شیرآالت نظیر دستگیره ها استفاده می کنند، اما تنه 
شــیر آالت بــه دلیل اینکه در مجــاورت آب خورده می شــود 
و درعیــن  حــال بــرای ســالمتی مضــر و ســرطان زا اســت، 
میبایســت از آلیاژ برنج باشــد. ضمن اینکه اداره اســتاندارد 
نیز با استفاده از سرب در بخشی از بدنه شیرآالت که محل 
جریان آب اســت هم مخالف اســت. از طرف دیگر ما نیز از 
لحاظ ِوجدان کاری و رسالت حرفه ای که داریم از این آلیاژ 

تنها در حد استاندارد استفاده می کنیم.
پناهــی در ادامــه نوســانات قیمــت مــواد اولیــه و عــدم 
تامیــن به موقــع این مواد را از چالش هــای حوزه تولید این 
محصــوالت می دانــد و می گویــد: مــواد اولیــه بــا تاخیــر و در 
صــورت تامین بــا قیمت غیرواقعــی در اختیــار تولید  کننده 
قرار می گیرد، در چنین شرایطی ناچاریم که برای جلوگیری 
از توقف خط تولید مواد اولیه را با قیمت گزاف تهیه کنیم.

به گفته او، شیرآالت تولید ایران به ویژه محصوالتی که 
نشان استاندارد دارند همگی با برند های ایتالیایی و آلمانی 
ح دنیــا هســتند از لحــاظ کیفیــت قابل  کــه برندهــای مطــر

رقابت هستند.

با پیشرفت آپارتمان نشینی، تامین فشار و حجم مناسب 
از  یکــی  همــواره  ســاختمان ها  طبقــات  تمامــی  بــرای  آب 
اصلی ترین مشکالت و دغدغه های زندگی در شهر به شمار 
می رود که برای رفع این مشــکل بشــر اقدام به ساخت انواع 
پمپ های آب رسان کرده است. این پمپ ها در اثر نوسانات 
برق و یا خاموش و روشن شدن های مکرر در بازه های زمانی 
کوتاه دچار آسیب شده و در بعضی موارد به طور کامل از کار 
می افتند. برای حل این موضوع می توان از ست کنترل آب 

استفاده کرد. 
ســت کنترل یکی از تجهیــزات کاربردی در صنعت پمپ 
و سیســتم آبرســانی اســت. به طــور خالصــه، وظیفــه ســت 
کنترل، اتومات کردن، کنترل و تنظیم فشــار آب اســت. این 

تعریف ابوالفضل موســوی از ست کنترل آب است. موسوی 
کــه سال هاســت در حــوزه طراحــی و تولیــد سیســتم های 
اتوماســیون صنعتی فعالیت می کند، بــا طراحی و تولید یک 
ســت کنتــرل آب در بیســت ویکمیــن نمایشــگاه تخصصی 
تأسیســات سرمایشــی و گرمایشــی ســاختمان اســتان یــزد، 
حضــور دارد. به گفته این مهندس، در واقع ســت کنترل به 
عنــوان یکی از لوازم همراه پمپ ها در شــبکه های آبرســانی 
مختلف به کار می رود و با هدف کنترل جریان آب پمپ ها و 
جلوگیری از قطع  و   وصل شــدن جریان و خسارت های دیگر 
که در نوسانات به پمپ و حتی لوله کشی ساختمان ها وارد، 

استفاده می شود.
کیــد بــر ایــن موضوع کــه کنترلر  ابوالفضــل موســوی بــا تا
وظیفه تنظیم فشار آب را دارد، می گوید: اهمیت استفاده از 
این دستگاه از این جهت است که فشار بیش از حد آب، به 
پمپ آسیب می رساند و هزینه های نگهداری از آن را افزایش 
می دهد. از طرفی لوله هایی هم که در ساختمان وجود دارند 
و عمل انتقال آب را انجام می دهند، از این آسیب ها در امان 
نیســتند. او به مزایای اســتفاده از ســت کنترل اشاره می کند 
و ادامــه می دهد: نصب اصولی ســت کنتــرل باعث کنترل و 
ثابت ماندن میزان فشــار آب می شود و از آسیب رساندن به 
پمــپ آب خانگی جلوگیــری خواهد کــرد و با نصب صحیح 

ست کنترل مشکل فشار آب حل خواهد شد.

ح مســکن ملــی، یکی از مهم تریــن وعده های دولت  طر
ســیزدهم به مردم بود، طرحی که از همان آغاز روی زمین 
ماند، نه زمین رایگان به کســی داده و نه خانه ای ســاخته 
شــد. بعضی از کارشناســان حوزه مســکن بر ایــن باورند که 
رونــد ســاخت و تحویــل پــروژه نهضــت ملی مســکن مبهم 

است و آینده روشنی ندارد. 
بــا این وجــود؛ مهران فاطمی اســتاندار یزد در بیســت و 
ح نهضت  یــک آذرمــاه خبــر از ثبت نــام ۱۰۸ هزار نفــر در طر
ملی مســکن در اســتان داد و گفت برای اولین بار در کشور، 
در اســتان یزد تصمیم بر ویالیی ســازی پروژه های نهضت 
ملی مسکن گرفته شده است. استاندار یزد حتی از پیگیری 
های استان جهت افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن و 

خ سود مربوط به آن خبر داده است.  کاهش نر

وعده برای وام 
ح مســکن ملی  یکــی از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه طــر
دارد، این اســت که وامی معادل ۷۵ تا ســقف ۴۵۰ میلیون 
تومان موسوم به وام مسکن ملی دارد، البته میزان این وام 
در شــهرها و کالن شــهرها متفاوت اســت. البتــه وعده های 
بســیاری در خصــوص پرداخــت ایــن وام ها از ابتــدای آغاز 

ح مســکن ملی داده شده که بســیاری از آن ها هنوز هم  طر
محقق نشــده اســت. دی ماه ســال ۱۴۰۰ بود که وزارت راه 
و شهرســازی اعالم کرد که مبلغ مســکن ملی در تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان، در کالن شــهرهای بیش از یک میلیون نفر 
کــز اســتان ها ۳۵۰ میلیــون، در  ۴۰۰ میلیــون تومــان، در مرا
سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و در روستاها ۲۵۰ میلیون 
کثر مدت بازپرداخت ۱۸ ســال و طــول دورۀ  تومــان بــا حدا

مشارکت در ساخت ۲ تا ۳ سال است.

یزد هم وام می دهد
به گفته ی اصغر دره زرشکی معاون شعبه مرکزی بانک 
مسکن یزد سقف مبلغ وام مسکن ملی در حال حاضر ۳۵۰ 
میلیــون تومان اســت. معاون شــعبه مرکزی بانک مســکن 
ح نهضت ملی مســکن می گوید:  یــزد، در خصــوص وام طر
ح نهضت ملی مســکن در اســتان، میزان تســهیالت  در طــر
ح نهضت ملی مسکن در سطح  پرداختی به متقاضیان طر
شــهر یزد ۳۵۰ میلیون و در دیگر شهرســتان ۳۰۰ و در روستا 
خ  تسهیالت  ۲۰۰ میلیون تومان است. او با بیان اینکه با نر
۱۸ درصــد و مدت بازپرداخت ۲۰ ســاله با احتســاب اســت، 
ادامــه می دهــد: اقســاط ایــن مبلغ پــس از اتمام ســاخت و 
تحویل به متقاضیان شروع می شود. معاون شعبه مرکزی 
بانک مســکن یزد در ادامه به سپرده ســرمایه گذاری ممتاز 
نهضت بانک مسکن اشاره می کند که به عنوان یک سپرده 
شش ماهه، باالترین بازدهی سپرده بانکی را به مشتریان و 
ســپرده گذاران خود اعطا می کند. اصغر دره زرشــکی بر این 
کید دارد که بخشــی از شرایط دریافت وام منوط  موضوع تأ
به این اســت که فرد متقاضی باید آورده ای داشــته باشــد و 
ح به تازگی آغاز شــده،  ادامه می دهد: از آنجایی که این طر
ح پیشــرفت فیزیکــی  در ماه هــا و ســال آینــده هرچقــدر طــر

داشته باشد، میزان وام پرداختی بیشتر می شود.

ســید حامد آیت الهی مدیرعامل شرکت تولیدی، تصفیه 
و تبخیــر آب یزد می گوید: ایــن مجموعه اولین تولیدکننده 
و خدمات  دهنــده در زمینــه تصفیــه آب، بازرســی و تعمیــر 
دیگ های بزرگ بخار اســت که ۵۰ ســال پیش توسط پدرم 

راه اندازی شد.       
کوچــک ایــن محصــول در  گفتــه او، سیســتم های  بــه 
بخــش ســاختمان مورد اســتفاده قرار می گیــرد، و  ۸۰ درصد 
از تولیدات نیز در سیســتم های صنعتی کاربرد دارد. درواقع 
ایــن دســتگاه ها در انواع مختلف و از نــوع کوچک خانگی، 
و  پاالیشــگاهی  نیروگاهــی،  صنعتــی،  بــزرگ  ظرفیت هــای 
تصفیه آب های شهری، صنعتی و تا تصفیه آب های دریایی 

کاربرد دارد.

آیت الهــی در پاســخ به بحث کاهش مصــرف انرژی این 
تولیدات و راندمان آن نسبت به نمونه های موجود در بازار 
ایران همچنین نمونه های مشابه خارجی می گوید: راندمان 
و میزان مصرف انرژی در این دستگاه ها متناسب با طراحی 
و نوع آب که در آن محل اســتفاده  شــود، مورد سنجش قرار 
می گیرد، اما با اتکا به تجربه ۵۰ ساله سعی کردیم که افزایش 
راندمان داشته باشیم بطوریکه ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش انرژی 
و مقدار بیشــتری کاهش پســاب داشته باشیم، همچنین از 

دور  ریز بیش از حد پساب جلوگیری کنیم. 
آیت الهــی بــا توضیــح اینکــه سیســتم ســختی گیِر آب در 
ایــن مجموعــه تولیدی  ۴۰ ســال پیــش با ابتــکار و نوآوری 
پدر او تولید شــد و مشابه خارجی ندارد، ادامه می دهد: این 
دستگاه ها ابتکاری است و مابقی دستگاه های تولیدی مان 
با نمونه تولیدی مشابه خارجی از نظر کیفیت آب خروجی، 
برابری می کنند. اما در زمینه افزایش راندمان به دلیل اینکه 
هنوز انرژی در ایران مثل کشــورهای اروپایی گران نیست  و 
همچنین قیمت تمام شده محصول بسیار باال است، بحث 
راندمــان و مصــرف انــرژی را بر اســاس ســفارش و خواســت 
مشتری تا حدی که مقرون به صرفه باشد، لحاظ می کنیم. 
اما در دنیا خیلی بیشتر از ما برای افزایش راندمان کار کردند 
گرچــه تحریــم و نبود قطعات مناســب هم در ایــن موضوع 

بی تاثیر نبوده است. 

بکارگیری سیســتم ارتینگ در هر ســازه ی ســاختمانی، 
موجــب حفاظــت و ایمنــی جان انســان، حفاظــت و ایمنی 
وســایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی می شــود. این 
تعریف ســاده ای از سیســتم ارتینگ یا Earthing اســت که 
محمد حســن همتی مدیرعامل شــرکت رعد گســتر الماس 
کویر یزد آن را عنوان می کند. او که بیش از یک دهه است 
کــه در حــوزه ارتینگ و صاعقه گیــر  فعالیت می کند، بر این 
باور اســت که نصب سیستم ایرتینگ باعث فراهم آوردن 
شرایط ایده ال جهت کار، جلوگیری از ولتاژ تماسی، حذف 
ولتــاژ اضافی، جلوگیری از ولتاژهای ناخواســته و صاعقه و 

اطمینان از قابلیت کار الکتریکی می شود.
آنطور که محمد حسن همتی می گوید: منظور از سیستم 
ارت، سیستم متصل کننده بدنه یک دستگاه الکتریکی به 
زمین است و  هدف از پیاده سازی سیستم ارت، این است 
کــه جریاِن ناخواســته ایجاد شــده با اســتفاده از تجهیزات 
بخصوصی به زمین منتقل گردد. او در پاسخ به این سؤال 

که چرا یک ساختمان به سیستم ارتینگ نیاز دارد، معتقد 
اســت که نصب این سیستم باعث حفاظت از تجهیزات و 

تاسیسات و حفاظت از اشخاص می شود. 
همتی در مورد مشخصات یک سیستم ارتینگ مناسب 
نیــز می گویــد: یک اتصــال زمین خوب بایــد مقاومت آن تا 
حــد امکان پایین بوده و دارای اســتحکام مکانیکی کافی 
ک، مثال کاهــش رطوبت  باشــد و اینکــه تغییر وضعیــت خا
بــر روی آن تأثیــر کمــی بگــذارد. بــه گفته ی ایــن مهندس 
گرچــه در ســاخت تجهیــزات ارتینــگ از مــس  ســاختمان ا
استفاده می شود اما استیل کارایی بیشتری دارد و می تواند 
جایگزین خوبی برای فلز مس باشد چرا که فلز مس بعد از 
کنش می شود و بایستی آن را تعویض کرد که  مدتی دچار وا

برای افراد هزینه بر است. 
شــرکت رعد گســتر الماس کویر یزد در حوزه صاعقه گیر 
نیز فعالیت می کند و آنطور که مدیرعامل شرکت می گوید: 
بــرای ســاختمان های مرتفــع و  نصــب صاعقه گیــر فقــط 
بــرای ســاختمان های  دکل هــای مخابراتــی الزم اســت و 
کوچــک، سیســتم ارتینــگ جایگزیــن مناســبی اســت. بــه 
باالتریــن  در  صاعقه گیــر  همتــی  حســن  محمــد  گفتــه ی 
ج یــا ســاختمان نصــب می شــود، زیــرا اولیــن  نقطــه ی بــر
کــه صاعقــه بــه آن برخــورد می کنــد. بــه  نقطــه ای اســت 
در  را  مهمــی  نقــش  صاعقه گیــر  مهنــدس،  ایــن  گفتــه ی 
حفاظــت از وســایل برقــی و تأسیســات شــبکه ای در برابــر 
گهانی، ایفا می کنــد و با تخلیه جریان  ایــن افزایش هــای نا
صاعقه به زمین، ساختمان ها از خسارات ناشی از صاعقه 

در امان می مانند. 

نوسانات قیمت مواد  اولیه بالی جاِن تولید

مراقب پمپ های آب رسان ساختمان خود باشید!

وام مسکن ملی به چه کسانی تعلق می گیرد؟

سیستم سختی گیر، ابتکاری کاربردی

این ساختمان خطر برق گرفتگی ندارد!
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شیرآالت ساختمانی هودین
زمینه فعالیت: تولید شیرآالت ساختمانی

Hoodin Construction Faucets
Field of activity: Production of construction 
faucets

گروه صنعتی اوج گستر قرن
 OJEC زمینه فعالیت: ارائه دهنده آسانسور و پله برقی با برند
و خدمــات پــس ازفــروش آسانســور و پلــه برقی با برنــد KONEو

SJEC
Oj Gostar Industrial Group
Field of activity: Provider of elevators and es-
calators 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 sani-
tary faucets

جاروی مرکزی آسایش
زمینــه فعالیــت: فــروش انــواع جاروهــای مرکــزی خانگــی و 

جاروهای صنعتی
Asayesh Central Vacuum Cleaner 
Field of activity: Sale of all kinds of household 
central Vacuum Cleaner and Industrial Vacu-
um Cleaner

شرکت مهندسی سرداب یزد
زمینه فعالیت: مشــاوره، طراحی، فروش و اجرای تاسیســات 

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

جهان تصفیه
زمینــه فعالیت: فناوری هــای نوین تصفیــه آب و فاضالب و 

آب شیرین کن های صنعتی
Jahantasfieh
Field of activity: New technologies of water 
and wastewater treatment, industrial 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

سی نور یزد
 LED زمینه فعالیــت: تولیدکننده انواع چراغ های روشــنایی

خیابانی، پروژکتـور، پارکـی و انواع پایه های روشنایی 
Yazd SEENOUR Lighting Industries
Field of activity: producer of all kinds of LED 

street lights, projectors, parking lights, and 
all kinds of lighting bases 

پرشین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع وان، جکوزی، کابین دوش 

و سونا، پانل دوش، زیردوشی، دوردوشی و پارتیشن 
Persian
Field of activity: Manufacturer of bathtubs, 
jacuzzis, shower cabins and saunas, shower 
panels, shower trays, shower enclosures and 
partitions. 

دیاکو
زمینه فعالیت: تولید انواع شیرآالت ساختمانی 

DIACO 
Field of activity: production of construction 
valves 

نیک بسپار
زمینه فعالیت: تولید انواع لوله و اتصاالت پلیمری 

Nikbaspar Yazd Company 
Field of activity: production of various types 
of polymeric pipes and fittings 

افشان نیرو
زمینــه فعالیــت: هوشمندســازی، فروش لوازم بــرق صنعتی، 

اجرای سیستم ارتینگ و ساخت تابلوهای برق صنعتی 
Afshan Niroo
Field of activity: intelligentization, sale of in-
dustrial electrical appliances, implementation 
of earthing system, and construction of indus-
trial electrical panels 

مقدسی )تجن(
زمینه فعالیت: سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

Moqdisi (Tajne)
Field of activity: cooling and heating systems 

اطلس نیرو
زمینه فعالیت: فروش، تامین، نصب و راه اندازی آسانســور و 

پله برقی 
Atlas Niroo
Field of activity: sale, supply, installation and 
commissioning of elevators and escalators 

وینکا پلیکا
زمینه فعالیت: عرضه کننده انواع پروفیل های پی وی سی، 

پلیمر 
Vinka Polika 
Field of activity: supplier of all kinds of PVC, 
polymer profiles 

حدادیان
زمینه فعالیت: تولید چهار چوب های فلزی 

Haddadian
Field of activity: produc-

tion of metal frames 

داالهو کویر یزد
زمینه فعالیت: هوشمند سازی ساختمان و نورپردازی 

Dalahoo Electronic Industries
Field of activity: Smart building and lighting 

بتیس تهویه پویا انرژی
زمینه فعالیت: مشــاوره، طراحی و تولید سیستم های تهویه 

مطبوع 
Betis Tahvieh
Field of activity: consulting, design and pro-
duction of air conditioning systems 

یزدان تهویه
کــت اســپلیت، چیلــر و  زمینــه فعالیــت: تولیــد فــن کوئــل، دا

ج های خنک کننده و...  مینی چیلر، فست کولینگ، ایرواشر، بر
Yazdan Tahvieh
Field of activity: production of fan coil, split 
duct, chiller, and mini chiller, fast cooling, air 
washer, cooling towers and ... 

بدر الکتریک
کولرهــای  زمینــه فعالیــت: دســتگاه های تهویــه مطبــوع و 

گازی 
Badr Electric Company 
Field of activity: air conditioners and gas cool-
ers 

ساترا
زمینه فعالیت: سیستم های هوشمند و برق 

SATRA
Field of activity: intelligent systems and elec-
tricity 

شیرآالت شالله
زمینه فعالیت: پخش انواع شیرآالت اهرمی و کالسیک 

Shalaleh Faucets
Field of activity: distribution of all types of le-
ver and classic valves 

آریا راهبرد
زمینه فعالیت: پمپ های آبرسانی و آتش نشانی 

Arya Rahbord
Field of activity: water supply and fire pumps

فالش تانک نیاز
زمینه فعالیت: فروش و پخش عمده فالش تانک 

Neyaz
Field of activity: wholesale sale and distribu-
tion of flash tanks 

تهویه پارسیان
انــواع  فــروش  و  اجــرا  نظــارت،  طراحــی،  فعالیــت:  زمینــه 

سیستم های تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی 
Tahviehparsian
Field of activity: design, supervision, imple-
mentation and sale of all types of heating and 
cooling air conditioning systems 

صنایع روشنایی نورا
زمینه فعالیت: انواع چراغ و صنایع روشنایی 

Nooralighting
Field of activity: all kinds of lamps and lighting 
industries 

آریا فلز
زمینه فعالیت: کف بندهای آریا فلز

AriyaFelez
Field of activity: Aria metal floor straps

دس تو دس
زمینه فعالیت: اطلس هوشمند

DSTODS
Field of activity: Smart Atlas

برجنا
زمینه فعالیت: وبسایت تخصصی ساختمان

Borjna
Field of activity: specialized website for con-
struction

تهویه برتر
زمینه فعالیت: فروش و نصب سرویس های تهویه مطبوع

Tahvieh Bartar
Field of activity: sale and installation of air 
conditioning services

بهسازان انرژی
Upvc  زمینه فعالیت: تولید انواع درب و پنجره

Behsazane Energy
Field of activity: Production of all types of 
Upvc doors and windows

ویدئو پروژکتور نجاریان
زمینه فعالیت: فروش انواع ویدئو پروژکتور

Najarian video projector
Field of activity: sale of video projec-
tors

بانک مسکن
Bank Maskan
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The 21st specialized exhibition of cooling and heating facilities was held in Yazd In-
ternational Exhibition Center for 4 days.
In this event, more than 30 manufacturing companies and reputable factories from 

Yazd, Tehran, Isfahan and Qom provinces exposed their latest achievements in the 
fields of pipes and fittings, faucets, sanitary ware, water and sewage industry and re-
lated equipment, new technologies and technical and engineering services in a space 
of 5000 square meters in Yazd Exhibition. The presence of reliable domestic produc-
tion units was one of the features of Yazd facilities exhibition.
Despite being specialized, such exhibitions are a suitable platform for those interested 
in new technologies and the spark of a new idea.This exhibition was held from 3rd to 
6th of January from 16:00 to 21:00 at the site of Yazd International Exhibitions.

“The major challenge these days for producers in the field of construction 
pipes and fittings is the fluctuations in the price of raw materials. The chal-
lenge that we are dealing with every day and that has caused the abili-
ty to assess and make the right decision from the producer and focus on 
production is affected. In fact, the producer is dealing with very severe 
fluctuations in the price of raw materials, and the market does not have the 

traction of this amount of price increase, so the continuation of this trend will lead to a 

%100 stagnation of this industry. On the other hand, the price fluctuations of raw ma-
terials are imposed on the producer in a situation where companies have made a lot of 
investments and a significant number of workers are working in these industrial units, 
which is a big blow to production and labor. I believe that the only way to moderate this 
challenge is to stabilize the price of raw materials, specifically, even if the dollar is 40,000 
tomans, this price should not change for 5 years in order to provide planning conditions 
for the producer. “These are part of the words of Seyed Mustafa Mortazavi, Deputy 
CEO of Yazd Nikbaspar Company.
It should be mentioned that Nikbaspar started its activities in 1380 in line with the 
production of construction pipes and fittings, including push-fit systems for building 
sewage, single-layer and five-layer pipes, and over the past 10 years, this company has 
become a production group with seven factories.

Mohammad Hassan Hemmati, the CEO of Vinca Polica, explained that 
the field of activity of this company is the production of u_pvc pipes and 
fittings and high and semi-high pressure fittings.

Hemmati introduced resistance to combustion, lack of corrosion and rust, easy trans-
portation and ease of installation, resistance to chemicals and acids, excellent resistance 
to moisture and impermeability among the quality index features of these products and 
added: in production these products use the best raw materials, while the entire produc-
tion process is in accordance with international standards.
Explaining that %95 of the raw materials of these products are domestically produced, 
Hemmati listed the severe fluctuations in the price of raw materials as a challenge for 
production and added: In such conditions, it is difficult to price the product.

The high volume of demand in the country has always been one of the 
main reasons for the development of an industry in the economic system, 
one of the areas that came to life in recent years due to the import ban is 
the activity in the field of cooling and heating systems, an activity that 
according to Ehsan Zainelpour, the manager of the air conditioning com-
pany has made significant progress in recent years and the result has been 

high-quality and competitive products.

Zainelpou  stated  that the purpose of their presence in this 
exhibition is to introduce Iranian products as high-quality 
and competitive products, because in his opinion, despite 
the high quality, there is still no trust in the use of these 
products, so it is necessary to take a step in this direction.

The activity of this company in the field of design, supervision, implementation and 
sale of domestic and industrial air conditioning and cooling and heating systems, 
central heating engine houses, intelligent energy management systems in buildings, 
renovation and reconstruction of building facilities systems, sauna and Jacuzzi pool 
systems, calculation and The construction of booster pumps for water supply is the 
conclusion of maintenance and repair contracts for building facilities and water and 
sewage facilities.

Mohammad Panahi, the sales manager of Shalale faucets, sayed about the 
technical specifications of their product: According to the standard, all the 
faucets of this production unit must be produced with brass alloy, brass 

contains %60 copper alloy and %40 zinc. Some of these 
products are cast, which means they are produced by a 
mold, and some are “CNC”. It means pure ingots that are 
cut and connected together.
The proof of the quality of Shalale products is its -100month 

replacement warranty. In other words, even if a part of the product has a problem, it will 
be replaced. On the other hand, it has a -180month, -15year deferred warranty, which 
includes after-sales service, which means that within 15 years, if a part breaks down, the 
same part will be replaced for free for the customer.

The specialized exhibition of cooling and heating 
facilities was held in Yazd  

The deputy CEO of Yazd Nikbaspar Company stated:

Fluctuations in the price of raw materials, the biggest 
challenge for pipe and fittings manufacturers

The CEO of Vinca Polica:

The birth of creativity in the field of pipe and fittings 
production

Director of Parsian Ventilation Company:

The demand caused the growth of the quality of 
domestically produced heating and cooling facilities

The sales manager of Shalale faucets:

Fluctuations in the price of raw materials are the bane 
of production
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حجم باالی تقاضا در کشــور همواره یکــی از دالیل 
اصلــی توســعه یــک صنعــت در سیســتم اقتصــادی 
بوده اســت، یکــی از حوزه هایی که در ســال های اخیر 
به واســطه ممنوعیــِت واردات جــان گرفــت، فعالیــت 
در زمینه سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی است، 
فعالیتی که به گفته احسان زینل پور مدیر شرکت تهویه 
پارســیان، طی ســال های اخیر پیشــرفِت چشمگیری 
داشــته و نتیجه اش شــده اســت، اجناسی باکیفیت و 

قابِل رقابت.
فعالیت این شرکت در زمینه طراحی، نظارت، اجرا و 
فروِش سیستم های تهویه مطبوع خانگی و صنعتی و 
سرمایشی و گرمایشی، موتورخانه های حرارت مرکزی، 
سیستم های هوشــمند مدیریت انرژی در ساختمان، 
نوسازی و بازسازی سیستم های تاسیسات ساختمان، 
سیستم های وان استخر ســونا و جکوزی، محاسبه و 
ساخت انواع بوستر پمپ های آبرسانی، انعقاد قرارداد 
تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان و تاسیسات آب 

و فاضالب است.
احســان زینل پــور در مــورِد رویکــرِد مدیریتــی ایــن 
شرکت و اهداف شان اینگونه می گوید: فروش، بخشی 

از خدمتی اســت که به مشــتریان مان ارائه می دهیم، 
این مجموعه از صفر تا صد در یک پروژه حضور دارد. 
درواقع از همان ابتدای کار و شــروِع طراحی و ســاخِت 
یــک پروژه ســاختمانی تا انتهــای آن در کناِر مشــتری 
هســتیم و نیازهای تیــِم طراحی ســاختمان را در مورِد 
جاگــذاری فضــای داکت هــا، مســیرهای لوله کشــی و 
هرآنچــه به سیســتم تاسیســات ســرمایش و گرمایش 
ساختمان مرتبط است را با مشورت و همکاری یکدیگر 
برطــرف می کنیــم. بعــد از این مرحلــه نیز تیــِم تهویه 
پارسیان به سراِغ محاسبات، تجهیزات و اجرای پروژه  
مــی رود و در نهایــت فــروش بعــد از اتمــاِم ایــن مراحل 
انجام می شود که شامِل تماِم تجهیزات از جمله لوله، 
اتصــاالت، تجهیــزاِت تهویه مطبوع وهرآنچــه در این 

زمینه مورد نیاز است، می شود.
بــه گفتــه او، ایــن برنــد تا چند ســال قبل یــک وارد 
کننده و پخش کننده بود، اما در حاِل حاضر دستگاه ها 
تولیِد داخل است و تنها برخی تجهیزات به دلیِل برخی 
محدودیت ها وارداتی اســت. برای مثال کمپرسورها و 
کنترل کننده های چیلرها وارداتی، اما مابقی تجهیزات 
از جمله فن، بدنه و لوله تولیِد داخل هستند، درواقع به 
جرات می توان گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزاِت مورد 

نیاز تولید داخل است.

تولیداتی قابِل رقابت و باکیفیت
احســان زینل پور در مورِد میزاِن مصرِف انرژی این 
محصوالت و بهره گیری از فناوری های روِز دنیا اینطور 
می گوید: این تجهیزات از نظِر طراحی، با تکنولوژی روِز 
دنیا همراه هستند و همچنین قابِل مقایسه با بهترین 
محصــوالت از برترین برندهای خارجــی. عالوه بر این 
بــرای تیــم مهندســی فعــال در کارخانــه از خبره تریــن 
افراد در حوزه بازار بهره گرفته ایم و در طراحی دستگاه 
نیز به گونه ای عمل شده که منجر به کاهش مصرِف 

انــرژی شــده اســت. بــرای مثــال چیلرهــا دارای چنــد 
کمپرسور و مدار مجزا است و ظرفیِت دستگاه بر اساِس 
نیاِز مشتری طراحی شده است، بنابراین زماِن استفاده 
قابــِل تغییــر و کنترل اســت و تــواِن خــود را بــا این نیاز 

تطبیق می دهد.
او ادامه می دهد: فن های دســتگاه نیز تواِن نصب 
اینورتر را دارند که با این تکنولوژی، در مواقعی که هوا 
خنک اســت دیگر نیاز نیست فن کندانســوِر دستگاه 
کــه وظیفه خنک کــردِن دســتگاه را دارد در دور باال کار 
کند و دســتگاه با دور پایین کار خود را انجام می دهد. 
خوشبختانه میزاِن هوشمندی سیستم ها در سال های 
اخیر بســیار افزایش داشــته اســت. برای مثــال میزاِن 
باالی هوشمندی بردهای مورد استفاده در دستگاه ها 
ایــن امکان را می دهد که ظرفیت کمپرســور و ظرفیت 
شیرهای انبساط و چیلرها و ظرفیت فن کنداسور کنترل 

شود که همگی سبِب صرفه جویی در انرژی می شود.
زینل پــور بــا بیان اینکــه تمــاِم دســتگاه های مورد 
اســتفاده ایــن شــرکت، برای اقلیــِم گرم و خشــک و به 
اصالح تروپیکال)حاره ای یا استوایی( طراحی شده اند 
که سبِب سهولِت عملکردشان در این مناطق می شود، 
تصریح می کند: زمانی که دستگاهی که بر اساِس دمای 
پایین طراحی شده است، در استانی همچون یزد مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد، دچار افــِت راندمان می شــود. 
خوشبختانه اما ما این امکان را داریم که به دلیِل اینکه 
دستگاه هایمان تولید داخل است بر اساِس محیِط گرم 

و خشک سفارش گذاری  شوند.
او در مــورِد میــزان اقبــال نســبت بــه تاسیســات 

سرمایشــی و گرمایشــی تولید داخل عنــوان می کند: تا 
چند ســال قبل درصِد بســیار باالیی از نیاِز جامعه را در 
این حوزه، واردات تامین می کرد، اما از زمانی که وارداِت 
دســتگاه هایی همچــون چیلــر ممنــوع شــد، اختالف 
قیمِت محصوالِت داخلی و خارجی به شــدت باال رفت 
و به طبــع تقاضا به ســمِت تولیداِت داخل ســوق پیدا 
کرد و همین امر هم سبب شد که تولیدکنندگان داخلی 
در ایــن حــوزه کــه تا آن زمــان تواِن تولیــد و تکنولوژی 
پایین تری داشتند، در چند ساِل اخیر به پیشرفت های 
قابل توجهی دست پیدا کنند که این کیفیت را می توان 
به راحتــی و طــی یک مقایســه متوجه شــد. البته باید 
بگویــم کــه هرچند در شــرایِط ایــده آل قــرار نداریم، اما 

بی شک روز به روز به آن نزدیک خواهیم شد. 

تامیِن تجهیزات و نوسانات قیمِت ارز، عمده چالش 
حوزه تولید

زینل پــور همچنین از موانع ســد راه تولید می گوید. 
به عقیده او، تامیِن تجهیزات و نوســانات قیمِت ارز از 
عمده ترین چالش هایی است که اکثِر تولیدکنندگان با 

آن مواجه هستند. 
احســان زینل پــور در مــورِد بــازار یــزد در ایــن حوزه 
عنــوان می کنــد: در ایــن بــازار شــرکت های قدرتمنــد 
بسیاری در حال فعالیت هستند و هر کدام با توجه به 
عملکرد، سهمی از بازار را از آِن خود کرده اند. محصوالت 
نیز متفاوت است؛ این مجموعه اما به دلیِل اطمینانی 
که به محصوالِت داخلی دارد، آن ها را پوشش می دهد، 
اما برخی شرکت ها اعتقادی به استفاده از دستگاه های 
تولید داخل ندارند، زیرا آن ها را قابل رقابت با تولیدات 
خارجی نمی دانند اما به عقیده مجموعه ما و براساس 
تجربه مان استفاده از محصوالِت ایرانی در سال های 
اخیــر باوجــوِد پیشــرفت هایی کــه داشــته اند، بســیار 

موردقبول و پاسخ گوی نیازها است. 
زینل پــور در پایــان هــدف از حضورشــان در ایــن 
نمایشگاه را معرفی محصوالِت ایرانی به عنواِن تولیدی 
مرغوب و قابل رقابت عنوان می کند، زیرا به عقیده او 
همچنان باوجود کیفیِت باال، اعتماد به استفاده از این 
محصوالت به وجود نیامده است، بنابراین باید در این 

راه قدم برداشت. 

مدیر شرکت تهویه پارسیان:

تقاضا سبِب رشِد کیفیِت تاسیسات سرمایشی و گرمایشی تولید داخل شد
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید

فروشگاه خلیل نژاد با هدِف ایجاِد یک فروشگاِه 
نوآور و پایدار در سال ۱۳۸۵ در یزد تاسیس شد. 
این فروشگاه متشکل از تیمی متخصص با ارائه 
محصوالت باکیفیت و خدمــات پس از فروش 
فوق العاده، همواره تالشــش ایجــاِد رضایت و 
آرامش برای مشــتریان در جهــِت تجربه ی  یک 

زندگی لذت بخش بوده است.
آیفون تصویری،  این فروشگاه در زمینه فروِش 
درب اتوماتیــک، دزدگیر اماکــن، قفل برقی و 
دیجیتــال، اعالم حریق، دوربین مداربســته و 
سیستم احضار پرستاری فعالیت دارد و نماینده 
انحصاری برندهای معتبــر کوماکس، کامکث، 

وینتا، اکسیناژ، ساترا، تسال و پیناکل است.
فروشگاه خلیل نژاد با ارائه محصوالِت متنوع از 
بهترین برندها، یک زندگی ایمن را به مشتریانش 

هدیه می دهد.


