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 در اين شماره مي خوانيد...

متناسب با    94انتظار و ضرورت كاهش سود بانكي در سال            
 كاهش تورم:

ايم و تورم در     درصدي را پشت سرگذاشته      40-30خوشبختانه تورم باالي     
% رسيده است و حتي هدف دولت، رسيدن به تورم تك            15به    93پايان سال   

رقمي است. در شرايط كنوني، انتظار بجاي بنگاههاي اقتصادي و صنايع،               
 كاهش سود تسهيالت بانكي است. 

 چند نكته و هشدار براي تاكيد بر ضرورت كاهش سود بانكي:  
                  رشد توليد و اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتي و اهداف آن، با سود

 % محال است. 30تا  25تسهيالت 

      تواند درصدي چگونه مي    30تا    25توليدكننده داخلي با سود تسهيالت
 % رقابت كند؟ 8تا  4اي با سود بانكي حدود با توليدكننده چيني و تركيه

                  با حفظ سطح فعلي سود بانكي، در كنار سودآوري بانكها، شاهد
 ورشكستگي و تعطيلي صنايع خواهيم بود. 

اين انتظار از شبكه بانكي بود كه بدون نياز به دستور و الزام از سوي بانك                   
مركزي، متناسب با كاهش مستمر نرخ تورم و رسيدن به شرايط پايدار و قابل              
اعتماد به نرخ تورم، اين بار در كاهش نرخ سود تسهيالت و ارائـه خدمات                  
رقابتي با كيفيت و جذاب، با هم رقابت كنند و يا با هماهنگي با هم، سود                    

 بانكي و به تبع آن سود تسهيالت را كاهش دهند. 
انتظار مي رود شبكه بانكي ضمن پايبندي به اختيارات تعريف شده قانوني و               
خروج از فعاليتهاي غيرمجاز (بنگاه داري، ساخت و ساز و ...)، براي كمك به               
تحقق اقتصاد مقاومتي، رشد توليد، رشد اقتصادي، رشد اشتغال و ... ضمن                

% به سپرده يكساله)، سود        17ها (مثال سود حداكثر        كاهش سود سپرده   
 % كاهش دهند.  20تسهيالت را به حداكثر 
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 دكتر جواد نوفرستي
 مدرس دانشگاه و كارشناس اقتصادي

گذاران را در قـالـب     هاي سپردهنقش اصلي و قانوني بانكها اينست كه سپرده
انواع تسهيالت بانكي به متقاضيان بويژه بنگاههاي اقتصادي و توليدي با نرخ 

هـا  ارتباط با سود سپـرده سود مشخص وام بدهند. لذا سود تسهيالت بانكي بي 
شان بپردازند، درآمد اصـلـي     ها به ايفاي نقش اصلي و قانونينيست. اگر بانك

ها خواهد بود كه از اين محل، بانك، مابه التفاوت سود تسهيالت با سود سپرده
يابد. بـطـور      هاي بانك را پوشش دهد و هم به سود خود دست ميهم هزينه
 خالصه: 

ها (معموالٌ درصدي باالتر از  نرخ سود تسهيالت بانك تقريبا= نرخ سود سپرده 
 هاي بانك + درصدي بابت سود بانكنرخ تورم) + درصدي بابت هزينه

هـا  ها نيز، بي ارتباط با نرخ تورم نيست. سود سپرده از طرف ديگر، سود سپرده
-كننده تورم باشد تا در سپرده گذاران، انگيزه كافي جهت سـپـرده    بايد جبران

 گذاري ايجاد كند.
 

ها و تسهيالت در سالهاي با تورم باال: رقابـت   مرور سود سپرده
 ناسالم در جذب سپرده و فعاليت غيربانكي

هـاي  درصدي را شاهد بوديم، بانك 40الي 30در سالهاي گذشته كه نرخ تورم 
دولتي و خصوصي و بويژه موسسات مالي و اعتباري با ارائـه سود بيشتـر بـه     

ها پرداختند و حتي اگـر تـرس از         گذاران، به رقابت براي جذب سپردهسپرده
% هـم بـودنـد.         30نظارت بانك مركزي نبود، حاضر به پرداخت سود باالي   

گيرندگان بانكها حاضر بـودنـد   چگونه چنين چيزي ممكن بود؟ مگر تسهيالت
هايي بپردازند؟ پاسخ اين سوال منفـي اسـت و       وام و تسهيالتي با چنين نرخ

علت آن، وجود فرصتهاي كاذب با سودآوري بسيار باال (ارز، سـكـه، زمـيـن،        
ساختمان، واردات، انبارش انبوه كاال و ....) در اقتصاد بهـم ريـخـتـه كشـور               
همزمان با افت شديد ارزش پول ملي بود. در چنين شرايطي، بانكها نه تنها به  

هـاي مـخـتـلـف بـر اسـاس              شان در رعايت توزيع منابع در بخشتعهدات
دستورالعمل بانك مركزي عمل نكردند بلكه فراتر از چـارچـوب اخـتـيـارات        

داري، خريد و فروش زمين و امالك، ساخت قانوني، از طريق  فعاليتهاي بنگاه
هاي با سودآوري باالي مقطعـي  و ساز، خريد و فروش ارز و سكه و... به حوزه   

زدن به اين جذابيت و سـودآوري بـاالي         ورود كردند و خودشان هم با دامن
كاذب، حتي براي اقتصاد كشور مساله ساز شدند. بعنوان مثال، يكي از عوامـل   

هـا بـود يـا        رشد قيمت زمين و ساختمان و درنتيجه تورم، همين ورود بانـك 
بخشي از ركود بورس و افت شديد شاخص بورس در سال گذشته، سود باالتر 

 گذاري در بانك نسبت به سود مورد انتظار در بورس بود.  سپرده
% و سـود       30تـا     25، سود تسهيالت بانكي براي بخش صنعت 93در سال 
% متفاوت بود. مـثـال سـود        22تا  10ها بسته به مدت سپرده گذاري از سپرده

 % بوده است.22سپرده يكساله 
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 اخبار داخلي
هاي تجديدپذيـر    اقدامات برجسته ستاد توسعه فناوري انرژي  

 اعالم شد. 93در سال 
دبـير ســتاد توســعه فنــاوري انــرژي هــاي        
تجديدپذير، پيگيري تصويب و ابـالغ سـند         

هاي تجديدپذير در   راهبرد ملي توسعه انرژي
كشور  را از جمله اقدامات مهم  اين ستاد در 

 خواند. 93سال 
مهندس يوسف آرمودلي در اين خصوص اظهار داشـت: حمايـت از تكميـل          

هـاي ذخـيره و     مطالعات به منظور تدوين سند راهبردي و نقـشه راه سـامانه    
بـود كـه      93هاي تجديدپذير از ديگر اقدامات اين ستاد در سال تلفيق انرژي

تهيه استراتژي و نقشه راه توسعه بيوانـرژي در كـشور، حمايـت از تاسـيس           
هـاي تخصـصي بـا تكيـه        مراكز تحقيقـات كـاربردي و نـيز ايجـاد قطـب           

سوختي، فتو ولتائيـك، توربيـن        هاي پيل هاي موجود كشور درحوزه  برظرفيت
آوري از  خورشيدي و ... به منظور كسب دانش و فـن         بادي ونيروگاه حرارتي 

  ها شده است.جمله عناويني بوده كه شامل اين حمايت
آرمودلي درباره بخش ديگري از دستاوردهاي مهم ايـن سـتاد عنـوان كـرد:        

هـاي    سـنجي منـابع انـرژي     حمايت از تكميل فرآينـد شناسـايي و ظرفيـت        
هاي مربوطه در هر حوزه در سطح كـشور و تعييـن     تجديدپذير و تهيه اطلس
هاي تجديدپـذير بـا لحـاظ كليـه        برداري از انرژي مناطق داراي اولويت بهره

هـاي دانـش بنيـان بـه        معيارها، حمايت از تأسيس و تكميل فعاليت شركت   
سازي نتايج تحقيقات و همچنين افزايش سطح تعامـل بخـش    منظور تجاري

انرژيهاي تجديدپذير با مراكز علمي و تحقيقاتي داخلي و خـارجي توانمنـد و      
سازي آن با يك رويكرد كالن ملي و حمايـت از تعريـف و اجـراي                نهادينه
هاي كاربردي نيز از ديگر مواردي است كه مورد حمايت اين ستاد در      پايلوت

هاي زمينه تكميل مطالعات به منظور تدوين سند راهبردي و نقشه راه سامانه 
 هاي تجديدپذير شده است. ذخيره و تلفيق انرژي

هـاي  عناويني چون حمايـت از فعـال سـازي شـبكه آزمايـشگاهي انـرژي                
هـاي    تجديدپذير در كشور، مشاركت در قانونگذاري و اجراي قـانون انـرژي        

تجديدپذير در دولت، مجلس و شوراي عالي انقـالب فرهنگـي و برگـزاري            
جلسات با كميسيون انـرژي، مـديريت دانـش، سـاماندهي و مستندسـازي                

هـاي    دستاوردهاي علمي، فناوري حاصل از دستاوردها، بومي سازي فنـاوري  
هـاي تجديدپـذير و جلـب و حمايـت از            منتخب تأثيرگذار در توسعه انـرژي  

ها نيز شـامل حمايـت سـتاد توسـعه        گذاري در توسعه اين نوع انرژيسرمايه
هاي تجديدپذير، از ديگر اقداماتي بـود كـه آرمودلـي دربـاره              فناوري انرژي

فعاليت هاي ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجديدپذير در سال گذشته بـه       
  آن اشاره كرد.

وي در پايان، كمك به ايجاد بازار بـراي حمايـت از محـصوالت و توليـدات            
هـاي تجديدپـذير و     داخلي، فعال سازي ارتباطات بين المللي در حوزه انـرژي    

هـاي  هاي مناسب براي تسهيل ارتباطات بيـن فعـالين انـرژي          ايجاد مكانيزم
تجديدپذير در داخل و خارج كشور توسط اين ستاد را در زمره حمايتهاي ايـن    

 ستاد اعالم نمود.

 ابالغ برچسب انرژي ساختمان توسط سازمان ملي استاندارد  
اميرعباس دودابي نژاد، معاون آموزش و   

ســازي مــصرف انــرژي ســازمان    بهينــه
وري انرژي ايران از ابالغ برچـسب    بهره

ــاختمان   ــرژي س ــسكوني و     ان ــاي م ه
غيرمسكوني توسط سازمان استاندارد خبر داد و گفت: برچسب انرژي ساختمان   
فعالً الزم االجرا نيست، اما ابزار بسيار خوبي براي تـشخيص مـيزان مـصرف           

  ها است.انرژي ساختمان
-وي افزود: اين موضوع خود عامل تشويقي است تا سازندگان به مباحث بهينه

توجه كنند. دودابي نژاد با بيان اينكه فرآينـد   19سازي مصرف انرژي و مبحث 
كنيم، گفت: قصد داريـم     آغاز مي 94گذاري بر ساختمان ها را در سال برچسب

در چند استان به صورت داوطلبانه اين برچسب بر تعـدادي از     94كه طي سال 
  هاي اداري نصب شود.ساختمان

وي تأكيد كرد: فرآيند برچسب گذاري بر ساختمان هـا اقـدامي كوتـاه مـدت            
نيست و نياز به برنامه ريزي، بازنگري و هدف گذاري مستمر دارد و افزود: بـر     

هاي انجام شده ميزان مصرف انرژي ساختمان داراي برچـسب      اساس محاسبه
 5تـا     Gدر مقايسه با ساختمان داراي برچسب انرژي با رتبة  Aانرژي با رتبة

هاي مديريت انرژي در    وي با اشاره به اهميت استقرار سامانه  برابر تفاوت دارد.
هاي صورت گرفته يك پكيـج   ريزيهاي اداري، گفت: براساس برنامهساختمان
  تدوين است. درحال دولتي هايساختمان مصرف انرژي مديريت براي مديريتي
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 پايان سالي شيرين براي موسسه فني شاهرخي
اسفند ماه سـال     27جشن پايان سال موسسه فني شاهرخي در روز چهارشنبه 

با حضور كليه اعضا خانواده موسسه فـني شـاهرخي در كارخانـه ايـن             1393
برگزار گرديد. در اين مراسم آقـاي حميدرضـا شـاهرخي، مديرعامـل            شركت

گرفتـه در طـول سـال         هاي صورت  موسسه فني شاهرخي با تمجيد از فعاليت
به اتكاء به تالش و فعاليت   شاهرخي  خانواده بزرگ موسسه فني :، گفت1393

اي مملو از اميد و سرزندگي     كند. پس با روحيه دريغ شما عزيزان افتخار مي بي
هاي روشني از موفقيت و تعالي را پيـش    رويم و افق به استقبال سال جديد مي

من به عنوان نماينده و خدمتگزار ايـن خـانواده از       كنيم. روي خود ترسيم مي
شـائبه تـشكر و قدردانـي         تمامي شما به خاطر يك سال تالش خالصانه و بي

كنم. در سال جديد نيز به لطف و ياري خداونـد و همچنيـن پـشتيباني و             مي
   هاي موثر و مهمي برخواهيم داشت. همياري شما دوستان و عزيزان گام

افزايش سـقف نـصب انـرژي خورشـيدي بـراي مـشتركان             
 غيرخانگي  

مدير دفتر انرژي خورشيدي سازمان انرژيهـاي    
نو ايران (سانا) از افزايش سقف نـصب انـرژي        

  خورشيدي براي مشتركان غيرخانگي خبر داد.  
سامان ميرهادي مدير دفتر انـرژي خورشـيدي     

قـانون    9، همچنين بند ز تبـصره        11سانا اظهار كرد: در اجراي بند و تبصره 
هــاي نيروگاهــي  ، دســتورالعمل نــصب و اجــراي ســامانه      93بودجــه ســال   

كوچك متصل به شبكه با توان بيش از يك كيلووات تهيـه شـده       فتوولتاييك
هاي خورشـيدي بـراي     وي ادامه داد: براين اساس، امكان نصب سامانه است.

كيلـووات فـراهم شـده اسـت و  گفـت:               50مشتركان غيرخانگي تا سـقف       
هـاي  توانند از اين پـس نـسبت بـه نـصب سـامانه             مشتركان غيرخانگي مي 

% تسهيالت بالعـوض از   50كيلووات اقدام كنند و از  50فتوولتاييك تا سقف 
  محل عوارض برق برخوردار شوند.

هاي خورشـيدي بـراي مـشتركان       ميرهادي تصريح كرد: سقف نصب سامانه  
خانگي همچنان يك كيلووات است، اما انشعابهاي مشاع آنها از ايـن قـانون          

تواننـد  كنند و مشتركان خانگي براي انشعابهاي مـشاع خـود مـي      پيروي نمي
  بيش از يك كيلووات سامانه خورشيدي نصب كنند.

 اطلس تهويه پارس، سال نو را با برند جديد ديگري آغاز نمود.
ايـتـالـيـا       WINDEXاطلس تهويه پارس، از     

بعنوان برند جديد خود رونمايـي كـرد. شـركـت          
اي از محصـوالت  يادشده توليدكننده طيف گسترده

هاي تهويه و تجهيزات تهويه مطـبـوع اتـاقـهـاي        شامل انواع چيلرها، سيستم
 باشد.  حساس مي

 چند خبر از گروه صنايع گيتي پسند
 
 

 

 حضور در نمايشگاه تجهيزات ساختماني عمان
المـلـلـي تـجـهـيـزات          پسند حضوري فعال در دوازدهمين نمايشگاه بينگيتي

ساختماني عمان داشت. شريعت مدير بازرگاني خارجي اين گروه درباره حضـور   
سازمان متبوعش در اين نمايشگاه گفت: گروه صنايع گيتي پسند بـا عـمـده         

اي، هاي آبياري قطـره اليه، لوله 5و   اليههاي تكمحصوالت خود از جمله لوله
هاي گرمايشي، انـواع  هاي فاضالبي، سيستمهاي سكويا چوب، پوش فيتدرب

هاي خورشيدي، محصوالت روشنـايـي، سـنـگ، رنـگ نـانـو،              چيلرها، پنل
سينك،هود و شيرآالت بهداشتي به استقبال از اين نمايشگاه رفت. گفتني است  

-اين نمايشگاه از دهم تا سيزدهم فروردين ماه سال جاري در مركز نمايشگـاه 
 المللي مسقط برگزار شد.هاي بين

 

 سايت جديدرونمايي از وب
، 1394در نخستين جلسه مديران ارشد گروه صنايع گيتي پسـنـد در سـال            

پرتال اينترنتي مجموعه در قالـب نسـخـه آزمـايشـي و در               نسخه جديد از
گـروه    رونمايي گرديد. مدير روابط عـمـومـي     www.sgpco.com نشاني

طراحي و اجـراي   1392گيتي پسند در اين خصوص اعالم نمود: از اواخر سال  
پرتال جامع گروه در دستور كار قرار گرفت كه از سه بخش پرتال اينـتـرنـتـي،     

شود و خوشحالـيـم كـه      پرتال سازماني و پرتال مشتريان (فروش) تشكيل مي  
هاي مختلف گروه امروز شاهد رونمايي از پس از يكسال تالش و جديت بخش

هـاي  انـدازي پـرتـال     فاز اول پرتال اينترنتي گروه هستيم و به زودي نيـز راه   
 سازماني و مشتريان نيز اجرايي خواهد شد. 

 نام نمايشگاه تاسيسات تهرانآغاز پيش ثبت
المللي تاسيسات تهران آغـاز شـد و       نام چهاردهمين نمايشگاه بينپيش ثبت

سـايـت   توانند جهت دريافت اطـالعـات بـيـشـتـر بـه وب               عالقمندان مي
www.iranhvac.com  .مراجعه نمايند 

مهرماه سال جاري در محل نمايشگـاهـهـاي     28الي  25اين رويداد از تاريخ 
 المللي تهران برگزار خواهد شد.بين

 نامه همكاري بين تهويه نيا و دانشگاه تهرانانعقاد تفاهم
اي كه بين شركت تهويه نيا نامهبه موجب تفاهم

و دانشكده فني پرديس دانشگاه تهران امضا شد 
مقرر گرديد اولين چيلرهاي سانتريـفـيـوژ ايـن       

شركت كه به دليل ماهيت ويژه خود (اتصال به صفـحـات خـورشـيـدي) در            
اي رئيس دانشـكـده فـنـي       اندازي شود. دكتر محمود كمره دانشگاه تهران راه

و كـار     پرديس دانشگاه تهران در اين مراسم گفت: در گذشته هر گونه روابـط  
پذيرفت و هيـچ  هاي دولتي صورت ميمشترك بين دانشگاه تهران با مجموعه

رسيديم. اين امر يـك   نمي مشترك در كار تعريف  بخش خصوصي به  زمان با
نقص بزرگ بود لذا سعي دانشگاه تهران بر اين است كه اين روند را تـغـيـيـر     

 دهد. اكنون بخش خصوصي در حال جايگزيني است. 

 رود.داما آريا امسال هم به شيراز و مشهد مي
امسال در تقويـم    Gasseroو   Teco، Sakuraداما آريا، نماينده برندهاي 

رويدادهاي خود حضور در نمايشگاههاي تاسيسات مشهد (خـرداد) و شـيـراز          
بيني نمود. اين شركت بطور معمول در نمايشگاههاي تاسيسـات   (آبان) را پيش  

 المللي تهويه مطبوع نيز حضور دارد. و ساختمان تهران و كنفرانس بين
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 انجمن شركتهاي خدمات انرژي، همكار جديد كنفرانس
انجمن شركتهاي خدمات انرژي ايران نيز بـه جـمـع        

المـلـلـي گـرمـايـش،         همكاران دبيرخانه كنفرانس بين
 سرمايش و تهويه مطبوع پيوست.

براساس توافقات بعمل آمده، دبيرخانه كنفرانس از ايـن  
پس از ظرفيتهاي اين تشكل در برگزاري كنفرانـس و    

 مند خواهد شد. ساير فعاليتهاي خود بهره
تـاسـيـس و عـلـيـرغـم               1391انجمن شركتهاي خدمات انرژي در سـال      

اي جديدالتاسيس بودن، تاكنون حضور پر رنگي را در مجامع علمي و حـرفـه      
 كشور داشته است.

، اطالعات بيشتري را در مـورد ايـن       www.escoiran.irپايگاه اينترنتي 
 كند.تشكل ارائه مي

 اخبار كنفرانس
 لورچ، سانا عايق و داما آريا، اسپانسرهاي جديد كنفرانس

سه واحد صنعتي و تجاري جديد، حمايت خود را از كنفرانس اعالم نـمـودنـد.      
شركت لورچ، توليدكننده لوازم خانگي و تجهيزات حرارتي و برودتي، شـركـت     
سانا عايق، تنها توليدكننده عايقهاي حرارتي و رطوبتي در ايران و شركت دامـا  

حـامـيـان جـديـد          Gasseroو     Teco ،Sakuraآريا، نماينده برندهاي 
 باشند.المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع ميششمين كنفرانس بين

و   Durkflexپيشتر گروه صنعتي ايران رادياتور، گروه صنعتي بوتان، شركت 
 شركت تهويه حمايت خود را از كنفرانس اعالم نموده بودند. 

 فراخوان مشاركت در نخستين جايزه 
 مسئوليت اجتماعي شركتهاي تاسيساتي

 
المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع در راسـتـاي     دبيرخانه كنفرانس بين

اي را   اي در نظر دارد جـايـزه      تحقق اهداف خود مبني بر توسعه و بلوغ حرفه
تحت عنوان جايزه مسئوليت اجتماعي شركتهاي تاسيساتي (ويـژه واحـدهـاي       

 توليدي) برگزار نمايد.
اين جايزه با هدف تشويق و ترغيب به مشاركت هر چه بيشتر در فعاليـتـهـاي    
اجتماعي و پاسخگويي واحدهاي صنعتي در قبال ذينفعان محيطي و محـاطـي   
خود برگزار خواهد شد و از برندگان آن در مراسم اختتاميه هر دوره از كنفرانس 

 تجليل بعمل خواهد آمد. 
سـايـت كـنـفـرانـس بـه آدرس              پرسشنامه مشاركت در اين طـرح از وب     

conference.ir-www.hvac           قابل دسترسي بوده و مـهـلـت ارسـال
 ارديبهشت ماه سال جاري خواهد بود. 28فرمهاي تكميل شده، حداكثر 

 

المللي گرمايش، سرمايش و تهويه كنفرانس بين
 هاي اجتماعي مطبوع را در شبكه

 دنبال كنيد. ICHVACبا كليد واژه 
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 خبرنامه گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
 فروردين 23

 بيست و هفتمين سالگرد تاسيس 
 شركت شعله صنعت 

 
 
 

 

را گرامي داشته و ضمن عرض تبريك براي مديريت و كاركنان اين 
مجموعه صنعتي موفق، توسعه و بالندگي روزافزون آنان را 

 آرزومند است.
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المللي انرژي بعنوان مـعـاون     ، ايشان در گروه بين2007در سال 
مديرعامل و پژوهشگر ارشد مشغول بكار شدند و بعد از يك سال 
همكاري، وارد شركت مصدر شدند و بعنوان مدير بخش مديريت 
انرژي فعاليت خود را آغاز نمودند. ايشـان پـس از سـه سـال              
همكاري با اين موسسه، وارد دانشگاه مصدر شـده و از سـال           

 با اين دانشگاه همكاري دارند. 2011
هاي تحقيق و توسعه دكتر افشاري طي سالهاي اخير ارزش پروژه

رسد كه اين طرحها مورد حمـايـت   ميليون دالر مي2/5به حدود 
اي دولت امارات متحده عربي و شركت سـرمـايـش مـنـطـقـه           

Tabreed .بوده است 
دكتر افشاري تاكنون دو گواهي ثبت اختراع (پتنت) در آمريكا و     

هاي كـنـتـرل      يك گواهي ثبت اختراع ديگر در اروپا را در زمينه
بـيـنـي بـار       بهينه اقتصادي بار سرمايشي و گرمايشي و پـيـش    

 الكتريكي به نام خود ثبت نموده است.
ايشان همچنين به عنوان ارزياب متخصص با كميسيون اتحاديـه  

وري انرژي و انرژيهاي تجديدپذير هـمـكـاري    اروپا در زمينه بهره
مقـالـه عـلـمـي         40اند. از دكتر افشاري تا كنون بيش از  داشته

 منتشر گرديده است.
 

خبرنامه الكترونيكي گرمايش، سرمايش و تهويه مطـبـوع   
 براي اين استاد ارجمند آرزوي توفيق روزافزون را دارد.

دكتر افشين افشاري عضو هيات عـلـمـي و اسـتـاد دانشـكـده              
سيستمهاي مهندسي در دانشگاه مصدر در ابوظبي است. زميـنـه    

بينـي تـقـاضـاي       تحقيقاتي ايشان، مدلسازي انرژي شهري، پيش
 باشد. انرژي، شناسايي و رفع خطا و انرژيهاي تجديدپذير مي

سـازي مصـرف     سال سابقه در بهينـه  25دكتر افشاري كه داراي 
انرژي در ساختمان و مديريت تقاضاست همكـاري خـود را بـا          

آغاز نموده است. دانشگاه مصـدر،      2008دانشگاه يادشده از سال 
دانشگاهي براي تحصيالت تكميلي بوده و با مشاركـت دانشـگـاه      

MIT گردد. تاسيس و راهبري مي 
ايشان پس از اتمام دوره تحصيالت كارشناسي خود در دانشـگـاه     
ليون فرانسه در رشته مهندسي انرژي وارد دانشگاه اورسي شدنـد  
و مدرك كارشناسي ارشد خود را در رشته كنـتـرل و پـردازش        
سيگنال و درجه دكتراي خود را در رشته فيزيك كاربردي از ايـن  

هاي مهنـدسـي،   دانشگاه اخذ نمودند. عالوه بر تحصيالت در رشته 
از دانشكـده   MBAدكتر افشاري، داراي مدرك كارشناسي ارشد 

 باشند.اروپايي مديريت بازرگاني مي
اي خــود را در شــركــت         دكــتــر افشــاري، زنــدگــي حــرفــه      

Schlumberger Electricity Group          فرانسـه بـا سـمـت
مهندس پژوهشگر آغاز و سپس به مجموعه ديگـري در آلـمـان        

همكـاري خـود را بـا شـركـت               1999ملحق شد. وي در سال  
سيليكون انرژي آمريكا با عنوان مدير پروژه شروع كرد و سـپـس     

به كانادا رفت تا با دانشگاه كبك بعنوان مسـئـول    2002در سال 
 انتقال تكنولوژي و استاد همكاري نمايد.

 مقدمه:
هاي برجسته ايراني قصد داريم در هر شماره از خبرنامه به معرفي چهره

ساكن خارج از كشور كه در حوزه علوم و صنايع تهويه مطبوع فعالـيـت   
نمايند بپردازيم. ترتيب معرفي اين دانشمندان و صنعتگران براسـاس   مي

 شان خواهد بود. دريافت رزومه و سوابق كاري
گردند، از كليه خوانندگان تقاضا دارد چنانچه به جز افراديكه معرفي مي

شناسند به دفتر خبرنامه اعـالم    هاي صاحب نام ديگري را نيز ميچهره
 نمايند تا حق مطلب بطور صحيح و كامل ادا گردد.

 )3هاي درخشان (ستاره

 دكتر افشين افشاري

 خبرنامه الكترونيكي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
 اي است.بستر مناسبي براي انعكاس نظرات و ديدگاههاي شما در خصوص مسائل حرفه
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رييس اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع بـا اشـاره بـه        
سال  5يا  4گويد: در تهران تا  كاهش استفاده از كولر آبي در كشور مي

ديگر، كولر ديگر آبي قابل استفاده نخواهد بود. چرا كه با تـوجـه بـه         
شرايط آب و هوايي ايران و بويژه تهران و از سوي ديگر بـروز پـديـده      
بحران آب، استفاده از كولرهاي آبي به هيچ وجه به صرفه نيست. اگـر     

توان گفت كه كولر آبي در تهران با آب و هواي خشك مناسـب  چه مي
است اما در حال حاضر در تهران با مشكل كمبود آب مواجهيم و ايـن    

كند. وي در ادامه افـزود:   موضوع، استفاده از اين نوع كولر را محدود مي
ها هم مشكالتي مثل مصرف زياد برق را البته كولرهاي گازي و اسپليت

 به همراه دارند.
به همين دليل در تالش هستيم تا كولرهاي گازي با مصرف كمتر بـرق  

رود استفاده هر چـه    را به بازار ارائه كنيم. آنچه از بازار كولر انتظار مي 
اي نه چندان دور است؛ چرا كه بيشتر مردم از كولرهاي گازي در آينده

آبي مواجه شود، اين كولرها خواه ناخواه كـنـار     اگر كشور با مشكل كم
شوند اما با به روي كار آمدن هر چه بيشتر كولرهاي گازي، گذاشته مي

مصرف برق نيز به ميزان چشمگيري بيش از حد مجاز خـواهـد شـد.        
بنابراين بايد راهكاري انديشيده شود تا كولرهاي گازي با مصرف بهينـه  

 انرژي جاي كولرهاي آبي را بگيرد.
-معتمد در ادامه در خصوص معضل قاچاق و تاثير آن بر بازار كولر مي

 شود. بيني ميگويد: امسال كاهش ميزان قاچاق اين كاال در بازار پيش

مردم براي خريد چنين كاالهايي كه قيمت به نسبـت بـااليـي دارنـد         
خواهان برگ ضمانتنامه و خدمات پس از فروش هستند. بـه هـمـيـن        
دليل واحدهاي صنفي در صورت ارائه كاالهاي قاچاق، بـا اسـتـقـبـال        
خريداران مواجه نمي شوند و در نتيجه كاال روي دست فروشنده بـاقـي   

هاي واردات اين ماند. او دليل ديگر كاهش قاچاق را در كاهش هزينه مي
 داند . تر شدن بازار ميكاال و همچنين رقابتي

كند: بـه دلـيـل       وي با اشاره به كاهش انگيزه قاچاق در كشور بيان مي
ها براي مشتريـان مشـكـل      اينكه نبود خدمات پس از فروش و ضمانت

كند، انگيزه افراد براي خريد اين كاالها نيز كمتر شده است. از  ايجاد مي
سوي ديگر، با رقابتي شدن بازار، قاچاق كاال توجيه اقتصادي نـدارد و      

ها محصول را با قيمت مناسب و از مبادي قانونـي بـه بـازار        واردكننده
 كنند.  عرضه مي

كنم كه كولرهـاي گـازي     بيني ميمهندس معتمد همچنان افزود: پيش 
درصـد، روبـرو        9الي  8تابستان امسال با اندكي افزايش قيمت، حدود 

شود و اين افزايش به دليل مسائلي مانند افزايش قيمت انرژي، دستمزد 
 هاي جاري در اين بخش است. كارگران، حمل و نقل و ديگر هزينه

 مهندس محمد باقر معتمد 
 رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع  

 بيني بازار كولرپيش 

 يــا د ا شــت . . . 

آيد برگرفته از مصاحبه روزنامه گسترش صنعـت،  مطلبي كه در پي مي
معدن و تجارت با آقاي مهندس محمدباقر معتمد، رياسـت مـحـتـرم       
اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع است كه در شـمـاره       

 چاپ گرديده است.  8اين نشريه، صفحه  1517
خبرنامه الكترونيكي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع با كسب اجـازه  

 كند.  از ايشان، بخشهايي از اين گفتگو را با اندكي تلخيص منتشر مي

تعداد خوانندگان خبرنامه گرمايش، سرمايش و تهويه 
 .خواننده در ماه گذشت 7000مطبوع از مرز 

 
مخاطبان اين نشريه، ويژگيهاي آن را، حجم كم ولي 

اي و مفيد، درج مطالب كاربردي، ارائه اخبار حرفه
 اند.انتشار گزارشهاي تحليلي شمرده

 

صنفيان ارجمند، تقاضاي از كليه همكاران و هم
نظرات و ديدگاهايشان جهت مشاركت در ارسال نقطه

 درج در خبرنامه داريم. 

 هو الباقي                     
 

 پورسركار خانم مهندس ولي
 قائم مقام محترم مديرعامل شركت شعله صنعت 

 
بدينوسيله مصيبت وارده را به جنابعالـي و خـانـواده        
ارجمندتان تسليت عرض نموده و علو درجات را بـراي  

 آن مرحوم مغفور مسالت داريم.
 

 هيات تحريريه
 خبرنامه گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
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 المللياخبار بين
 خورشيدي جهان رونمايي شد. VRFنخستين سيستم 

خورشيـدي   VRFگري از نخستين سيستم 
 برداري نمود. جهان در دوبي پرده

جويي در مصـرف آن        اين محصول انقالبي با هدف توليد انرژي و نيز صرفه
توليد شده است. مديرعامل شركت نيا دوبي، كه مسئوليت توزيع اين محصول  

اي خورشيدي كه هيچ انـرژي  VRFگويد: عرضه سيستم  را برعهده دارد، مي
گيرد به مثابه آهنگ دلنوازي براي افرادي است كـه    را از شبكه سراسري نمي

كنند. اين محصول سه ويژگي اسـاسـي      در خط مقدم توسعه پايدار فعاليت مي
 هاي صفر!!!دارد: اتالفات صفر، مصرف برق شبكه صفر و نگراني

كتاب راهنماي كيفيت هواي محيطهـاي بسـتـه مسـكـونـي           
ASHRAE .در معرض اظهارنظر عمومي قرار گرفت 

انجمن مهندسان تهويه مطبوع آمريكا، ويرايش جديد كتاب 
راهنماي كيفيت هواي محيطهاي بسته مسكوني را بـراي    
اظهارنظر عمومي منتشر نمود. كتاب ياد شده، مستند همراه  

تهويه و حداقل كيفـيـت قـابـل       ” اين انجمن با عنوان  62/2-2007استاندارد 
است و اطالعاتي را درخصـوص    “  قبول هوا در ساختمانهاي مسكوني كوچك

نحوه دستيابي به كيفيت هرچه بهتر هوا در محيطهاي بسته و فراتر از الزامات 
 نمايد. استاندارد مذكور با استفاده از مثالهاي تجربي و تئوري ارائه مي

را بعنوان مبرد براي سيستمـهـاي خـود        CO2فولكس واگن، 
 انتخاب كرد.

در پي انتشار اهداف زيست محيطي خودروسازي فـولـكـس      
واگن، اين شركت اعالم نمود كه قصد دارد دي اكسيد كربـن  
را بعنوان مبرد در سيستمهاي تهويه مطبوع اتومبيلهاي خـود    

 بكار گيرد.  
المللي خودرو كه اخيرا در ژنو برگزار شد، اين شركت تـايـيـد    در نمايشگاه بين

نمود كه هدف تبديل شدن به برترين خودروساز دنيا از لـحـاظ سـازگـاري           
 براي خود برگزيده است.  2018محصوالتش با محيط زيست تا سال 

بنا به اخبار منتشره، اين شركت دو سري سيستم تهويه مطبوع با مـبـرد دي     
بـه    VW Phaetonو  A8اكسيد كربن را براي خودروهاي لوكس آئودي

 يك تامين كننده ژاپني سفارش داده است. 

Munters .شصتمين سال تاسيس خود را جشن گرفت 
شركت مانترز كه به نوآوري در طراحـي  
سيستمهاي با مصرف پـايـيـن انـرژي       

 شهرت دارد وارد شصتمين سال تاسيس خود شد. 
-در شهر كيستا سوئد توسط كارل مانترز پـايـه   1955اين شركت كه در سال 
كشـور جـهـان و فـروش            30نفر پرسنل در  2600گذاري شد اينك داراي 

 ميليون يورو است. 500اي معادل ساالنه
كارل مانترز از همان اوان جواني به نوآوري شهرت داشت. وي نخستين پتنت  

التحصيلي از دانشگاه به شركت خودروسازي اسكانيـا  خود را درست بعد از فارغ
گويد: روح كارل مانتـرز   فروخت. مدير تحقيق و توسعه مانترز در اين زمينه مي 

همين حاال هم در كارخانه جاري است؛ البته آميخته شده با نوآوري و برتـري  
در مهندسي. برخي از يك هزار پتنتي كه وي به ثبت رسانده است، هم اينـك   

 گيرد.در خطوط توليد ما مورد استفاده قرار مي

 كاري جديد فوجيتسوسيستم خنك
شركت فوجيتسو به تازگي از يك فناوري جـديـد   
خنك كاري تجهيزات الكترونيكي همراه مـانـنـد    

-برداري كرد. سيستم خـنـك   موبايل و تبلت پرده
شوند اما كاهش سـايـز   كاري مايع هم اينك نيز در كامپيوترها بكار گرفته مي

 آنها براي قابل استفاده بودن در تجهيزات پرتابل، چالش بزرگي است. 
 1مهندسان شركت فوجيتسو در پاسخ به اين نياز، يك لولـه حـرارتـي كـه           

حل پيشنهادي اين شركـت كـه     ميليمتر ضخامت دارد را عرضه كردند. در راه 
كننده درست از بـاالي      شامل يك سينك حرارتي و رادياتور است مايع خنك

كنـد  تري حركت ميموبايل) به فضاي خنك   CPUقطعه توليدكننده حرارت ( 
دهد. اين كار بدون نياز به استفاده  و گرماي آن قطعه را بدين روش كاهش مي

گردد و مانند يك سيستم خنك كننده پسيو عـمـل   از ظرفيت باتري انجام مي
 نمايد. مي

تواند گويد كه طرح جديدش در مقايسه با سيستمهاي موجود، ميفوجيتسو مي
برابر سريعتر حرارت را انتقال دهد و اظهار اميدواري كرده است كه طـرح   5تا 

 اين شركت به بازار عرضه گردد. 2017نهايي و عملي طي سال مالي 
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 فراخوان حضور

 
 عنوان سخنراني:

 سازي مصرف انرژي در ساختمانتجربيات فنالند در بهينه
 

 :سخنران
 دكتر اعال حسن

 فنالند VTTاستاد دانشگاه 
 
 :زمان

 15الي  13:30ساعت  - 1394خرداد  3يكشنبه، 
 مكان: دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف
 شركت در اين سخنراني براي عموم آزاد و رايگان است.

 
المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع و قطب علمي تبديل انرژي اين سخنراني علمي توسط دبيرخانه كنفرانس بين

 گردد. دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي

 انتشار رايگان كتاب 

Good Servicing Practices: Phasing Out HCFCs in 
the Refrigeration and Air Conditioning Servicing 

Sector 
 توسط برنامه محيط زيست ملل متحد

ها و كارگاههاي آموزشي براي اين كتاب براي موسسات و سازمانهايي كه دوره
كنند طراحي شده است. مخاطبـان   تكنسينهاي تبريد و تهويه مطبوع برگزار مي

 اصلي كتاب عبارتند از: 
هاي حذف گازهاي مربيان پروژهHCFC-22 
ايمربيان سازمانهاي فني و حرفه 
هاي تبريد و تهويه مطبوعمدرسان دوره 
تكنسينهاي تعمير و نگهداري 
مديران تعمير و نگهداري سازمانها 
 كارشناسان قانونگذاري و وضع مقررات 

فصل تهيـه   17صفحه و  188اين كتاب در 
شده است و در تدوين بسياري از كارشناسان 

المللـي حضـور     نام بينو متخصصان صاحب
 اند.داشته

توانيد به رايگـان از    اين مستند علمي را مي
 سايت ذيل دريافت نماييد.وب

www.unep.org/ozonaction  

 گذاريهاي سبز در جهاندرصدي سرمايه17رشد 
گذاري جهاني در حوزه انرژيهاي تجديدپذير در سال ميالدي گـذشـتـه    سرمايه

 2014ميليارد دالر در سـال    270% افزايش به رقم  17اي داشت و با رشد قوي
گـذاري در    رسيد. براساس نهمين گزارش ساالنه روندهاي جهاني سـرمـايـه      

) كه توسط برنامه محيط زيست ملل متحـد   2015انرژيهاي تجديدپذير (نسخه  
سابقه استفـاده از تـجـهـيـزات          منتشر شد داليل اصلي اين رشد گسترش بي
هاي بـادي    گذاري در حوزه پروژهخورشيدي در چين و ژاپن و افزايش سرمايه

بويژه در حـوزه بـاد و           –هاي تكنولوژي فراساحلي بوده است. كاهش هزينه 
-گذاري مـي   بيانگر آن است كه هر دالري كه در اين زمينه سرمايه -خورشيد

 گردد بطور چشمگيري متضمن ظرفيت بيشتري از انرژي است.  
گيگاوات ظرفيت جديد انرژيهاي تجديدپذير بـه شـبـكـه       103، 2014در سال 

گيگاوات در    86انرژي جهان اضافه شد كه در مقايسه با ارقام سالهاي پيشين:  
، 2011گـيـگـاوات در سـال            81و  2012گيگاوات در سال  89، 2013سال 

دهد. اين بدان معناست كه مجموع ظرفيتهاي ايـجـاد      جهشي بزرگ نشان مي
% از    9/1شده توسط انرژيهاي باد، خورشيد، زيست توده، ژئوترمال و آبـي،        

، 2013تقاضاي كل برق مورد نياز را جهان تامين نمودند كه اين رقم در سال   
گيـگـاتـن     1/3% گزارش شده بود. اين ظرفيت توليد انرژي معادل كاهش   8/5

-تقريبا دو برابر آلودگي كه خطوط هوايي جهان توليد مـي –دي اكسيد كربن 
 باشد.مي -كنند

% رشد نسبـت   39ميليارد دالري و با  83/3گذاري در اين ميان، چين با سرمايه
، مقام نخست را به خود اختصاص داد. پس از آن، آمـريـكـا بـا        2013به سال 

درصد رشد در مقام دوم جاي گرفت و در رتبه سوم، ژاپن 7ميليارد دالر و 38/3
 % رشد قرار گرفت.10گذاري و ميليارد دالر سرمايه 7/35با 
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 ISH 2015نمايشگاه 

 گزارش برگزاري 

 

كه به نحوي بزرگترين رويداد تجاري صنعت تـاسـيـسـات          ISHنمايشگاه 
اسفند ماه سال گـذشـتـه در شـهـر           28تا  24شود از تاريخ جهان خوانده مي

فرانكفورت برگزار گرديد. اين نمايشگاه در طي ساليان، به محلي براي نمايش  
و رونمايي از آخرين دستاوردها در صنعت گرمايش، سرمايش، تهويه مطبوع و   

 تجهيزات بهداشتي تبديل گرديده است.
شـركـت    2465هزار مترمربع و با حضور 260نمايشگاه اخير در فضايي بالغ بر 

بازديدكننده از سراسر جـهـان بـود.          198000برگزار گرديد و ميزبان بيش از 
الـمـلـلـي     كنندگان بـيـن  % بازديدكنندگان را مشاركت 37داران و % از غرفه 61

%رشد نسبت به دوره پـيـش در      16تشكيل داده بودند. نمايشگاه امسال شاهد  
الملل بود كه عمدتا از كشورهاي ايتالـيـا، فـرانسـه،       بخش بازديدكنندگان بين

 هلند، سوئيس و چين بود. 
كنندگان، كيفـيـت   براساس نظرسنجيهاي انجام شده، قريب به اتفاق مشاركت

اين نمايشگاه را در سطح بسيار بااليي ارزيابي كردند. بويژه پـارامـتـر تـعـداد         
به رقم   و  داد  داران، نمره خوبي را به خود اختصاصاز طرف غرفه  مشتريان جديد

بيني شده براي اين دوره بود. در حـوزه     % رسيد كه همين رقم، هدف پيش 84
 85الملل نيز، پارامترهاي دستيابي به هدف و ارزيابي كلي به ترتيب در حد بين
 % رشد داشتند.  4درصد ارزيابي شدند كه هر كدام نسبت به دوره پيش، 83و 

ارزيابيهاي انجام شده بين بازديدكنندگان، رقم باالتري را نشـان داد. نـمـره         
درصد از كل بازديدكنندگان، اظهار 97% بود و  97ارزيابي كلي توسط اين قشر، 

اند. در حدود يك سوم از افرادي كه از    داشتند كه به اهداف مدنظر خود رسيده
نفر) در موقعيتهاي مهندسي مشغول بـه كـار       63000نمايشگاه بازديد كردند ( 

 كنند. بودند و مابقي اظهار داشتند كه در سطوح مديريتي فعاليت مي
 بيني شده بود: در حاشيه نمايشگاه، برگزاري سه مسابقه پيش

 مسابقهDesign Plus      كه به برترين محصوالت عرضه شـده در
نمايشگاه كه از منظر پايداري، زيبايي و كاربرد باالترين رتبه را بـه      

 گردد؛  خود اختصاص دهند اعطا مي
             مسابقه نوآوري در معماري و تكنولوژي: جايـزه ايـن رقـابـت بـه

گردد كه به خوبي با نيازها و الزامات معماري سـازگـاري   محصوالتي اعطا مي 
 داشته باشند و 

 مسابقهZVSHK      كه به برترين محصوالت تاسيسات بـهـداشـت
 گردد.ساختماني اعطا مي

سخنراني علمي و صنعتي از جمله سمينـار فـدراسـيـون        8همچنين برگزاري 
 هاي اين رويداد بود. انجمنهاي تهويه مطبوع اروپا از ديگر برنامه

بندي جغرافيايي، بعد از آلـمـان كـه        داران از لحاظ طبقهبيشترين تعداد غرفه
كشور ميزبان بود، به ايتاليا و بعد از آن به چين اختصاص يافته بـود. مـيـزان       
مشاركت آمريكاييها بطور معمول در اين نمايشگاه بسيار محدود است. دلـيـل      
اين امر، مستغني بودن اروپا از محصوالت آمريكايي و ديـگـري بـرگـزاري           

در آمريكا بصورت ساالنه است. تركهـا، حضـور        AHR EXPOنمايشگاه 
شركت از اين كشور در نمايشگاه امسال حضـور   99اي داشتند و نسبتا گسترده
 يافته بودند. 

 از ايران نيز سه شركت آل ترم، انرژي و پليمر گلپايگان حضور داشتند.  
 برگزار خواهد شد.  2017در سال  ISHدوره بعدي نمايشگاه 
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 اخبار كنفرانس
 

 در كنفرانس REHVAحضور عضو هيات مديره 
آيد. توسعه روابط همكاريهاي دبيرخانه كنفرانـس   ) به كنفرانس مي REHVAعضو هيات مديره فدراسيون انجمنهاي تهويه مطبوع ( Egils Dzelzitsدكتر 

 با اتحاديه مذكور از جمله موضوعات مورد مذاكره دو طرف در اين ديدار خواهد بود.
 

 برگزاري ميزگرد آموزش در صنعت تاسيسات
ريزي كنفرانس ميزگرد تخصصي آموزش در صنعت تاسيسات در ايران را در برنامه كاري كنفرانس قرار داد. اين ميزگرد با حضـور نـمـايـنـدگـان            كميته برنامه

اي كشور، دانشگاهها، صنايع توليدي، بازرگاني و مهندسان مشاور برگـزار  ارگانهاي مختلف از قبيل كميسيون آموزش سازمان نظام مهندسي، سازمان فني و حرفه
 شدن روند آموزش حرفه تهويه مطبوع طي آن به بحث گذاشته خواهد شد.شده و مشكالت و راهكارهاي مربوط به بهينه

 دكتر فرزاد جعفركاظمي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب، دبيري اين نشست را بر عهده خواهند داشت.  
 

 نمايندگان جديد سازمان نظام مهندسي ساختمان در سازمان برگزاري كنفرانس
در با توجه به تغيير ساختار مديريتي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در ماههاي پاياني سال گذشته، اين سازمان نمايندگان جديد خـود را        

بين، نائب رييس شوراي مركزي بـه  اهللا عامري، دبير و آقاي مهندس مهدي حقدبيرخانه كنفرانس معرفي كرد. بر اين اساس، آقاي مهندس حجت 
 هاي علمي و صنعتي معرفي شدند.  عنوان نمايندگان سازمان در شوراي سياستگذاري و آقاي دكتر اصغر شيرازپور بعنوان نماينده سازمان در كميته

 

 گيرندمقاالت برتر كنفرانس در اولويت بررسي ژورنال پژوهش و كاربرد مكانيك قرار مي
گردند. براساس توافقات بعـمـل آمـده، مـقـاالت           با هماهنگيهاي بعمل آمده، مقاالت برتر كنفرانس جهت چاپ به ژورنال پژوهش و كاربرد مكانيك معرفي مي

ار خواهند گـرفـت.   قر پذيرفته شده كنفرانس با ارائه تسهيالتي از سوي صاحب امتياز اين نشريه (دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب) در روند داوري مقاالت  
 بر اين اساس، پذيرش و ارائه يك مقاله در كنفرانس گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع به منزله يك داوري با نتيجه مثبت تلقي خواهد شد. 

 

 خبرنامه كنفرانس منتشر شد.
 تماس حاصل نمايند. 26206727سايت كنفرانس مراجعه و يا با شماره تلفن توانند به وبعالقمندان به دريافت نسخه رايگان اين خبرنامه مي

 خبرنامه گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع 
 (ثبت شده در معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)

 

بهزاد عمراني، سينا مستوفيمؤسسين : 
:سينا مستوفي دبير تحريريه 
:حسين عبدي مدير فني 
:نسخه در ماه (ميانگين) 7000 تيراژ الكترونيكي 
آقاي دكتر جواد نوفرستي و خانمها مرضيـه   همكاران اين شماره :

 دشتي و الين ماركاريان
     مطالب درج شده در اين خبرنامه لزوما منعكس كننده نقطه نـظـرات

 باشد.متوليان آن نمي
 اين خبرنامه از كليه همكاران صنعت تاسيسات و تهويه مطبوع جهت

 .نمايدنظرات و نوشتارهاي خود دعوت به همكاري ميانعكاس نقطه
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 سايتوب محل برگزاري تاريخ برگزاري عنوان 

المللي بيست و سومين كنفرانس بين       1
 www.ismeconf.ir/2015 دانشگاه صنعتي اميركبير 94ارديبهشت  24الي  22 مهندسي مكانيك  

سومين كنفرانس هيدروژن و پيل           2
سازمان پژوهشهاي علمي و  94ارديبهشت  23و  22 سوختي

 /http://hfcc3.irost.ir صنعتي ايران

المللي گرمايش،  ششمين كنفرانس بين   3
پژوهشگاه صنعت  -تهران  94خرداد  7الي  5 سرمايش و تهويه مطبوع

 conference.ir-www.hvac نفت

المللي چهاردهمين نمايشگاه بين         5
محل دائمي نمايشگاههاي  94مهر  28الي  25 تاسيسات تهران

 www.iranhvac.com المللي تهرانبين

هجدهمين نمايشگاه ساختمان و          4
 /www.expo.ir مشهد مقدس 94خرداد  22الي  18 صنايع گرمايشي و سرمايشي

 تقويم رويدادهاي معتبر داخلي

 الملليتقويم رويدادهاي معتبر بين

 سايتوب محل برگزاري تاريخ برگزاري عنوان 

كنفرانس فناوريهاي پيشرفته در           1
HVAC و گاز طبيعي 

 www.rtu.lv لتوني -ريگا  94ارديبهشت  18الي  16

 w.ashrae.orgww آمريكا -آتالنتا  94تير  10الي  ASHRAE 6كنفرانس ساالنه  2

بيست و چهارمين كنگره بين المللي         3
 تبريد انستيتو بين المللي تبريد

 www.icr2015.org ژاپن -يوكوهاما  94مرداد  31الي  25

المللي تهويه  يازدهمين كنفرانس بين    4
 صنعتي

 www.ventilation2015.org  چين -شانگهاي 94آبان  6الي  4

المللي چهاردهمين كنفرانس بين         5
 )IBPSAسازي ساختمان (شبيه

 /www.bs2015.in هند -حيدرآباد  94آذر  18الي  16


