همذهِ :
دس صٌقت ساختواى ایشاى تالغ تش ّطتاد دسصذ اص سمف ّای ساختواى اصتیشچِ تا خشپای هیلگشدی ٍ
تلَن استفادُ هیطَد .تا تَجِ تِ ًیاص اًثَُ ٍ فضایٌذُ هسىي دس ایشاى  ،تَلیذ تلَن ّای جذیذ تا لاتلیت
وٌتشل ویفی  ،سفایت هطخصات فٌی ٍاستاًذاسد ّای الصم جْت ساخت تٌا تا ویفیت تْتش  ,سثىتش ,
همشٍى تِ صشفِ تش ٍفایك تَدى دس تشاتش سشهایص ٍ گشهایص ( سفایت هثحث  19همشسات هلی ساختواى )
یه ًیاص هثشم هی تاضذ
وطَسهاى اص ًؾش جغشافیایی تشٍی یىی اص فقالتشیي ووشتٌذّای صلضلِ خیض جْاى تحت فٌَاى آلپ ایتالیا
لشاس داسد وِ تغَس هیاًگیي ّشسال یه صلضلِ تضسي حاصل ایي ّوضیستی است وِ تا تَجِ تِ ایي هْن
ضشٍسی است هصالحی هَسد استفادُ لشاس گیشد وِ دس صهاى تشٍص تالیای عثیقی ًخالِ ووتشی ایجاد ًوَدُ
ٍ سًٍذ اهذاد سساًی سا هختل ًىٌذ وِ تلَن تَلیذی جذیذ تا ووتشیي ٍصى هوىي (  4ویلَگشم ) ٍ داسا
تَدى حذاوثش فضای خالی تیي ضثىِ ّا تِ ایي هَسد دست یافتِ است .
گام اٍل دس پایذاسساصی ساختواى ّای هَجَد تِ جْت ضىل گیشی پشاوٌص ٍاحذّای ًاپایذاس ضْشی ؛
تْثَد پایذاس ساصی تاسیسات صیشتٌایی ٍ ساختواى ّای هَجَد – ًَساصی ٍاحذّای سٍستایی – ًَساصی
ٍتْساصی تافتْای فشسَدُ ضْشی – تَاًوٌذ ساصی هٌاعك تا اسىاى غیشسسوی ( حاضیِ ًطیي ّا ) ٍ
هماٍم ساصی ساختواى ّای ًاپایذاس ضْشی دس حال فولیاتی ضذى است.
گام دٍم استفادُ اص في آٍسیْای هٌاسة جْت ساخت تٌاّای سثه  ،هماٍم ٍ هتٌاسة تا اللین ٍ ضشایظ
تَهی وطَس است وِ تایذ دس حَصُ ساخت ٍ ساص وطَس هَسد تَجِ خاظ لشاس گیشد.
گام سَم اجشای استاًذاسدّای هلی ایشاى وِ تٌفـ توام هشدم ٍ التصاد وطَس است ٍ تافث افضایص
صادسات ٍ فشٍش داخلی ٍتاهیي ایوٌی ٍ تْذاضت هصشف وٌٌذگاى ٍصشفِ جَئی دس ٍلت ٍ ّضیٌِ ّا ٍ دس
ًتیجِ هَجة افضایص دسآهذ هلی ٍسفاُ فوَهی ٍ واّص لیوت ّا هیطَد.
تشای پاسخگَیی تِ ایي ًیاصّا تَلیذ تلَن ّای جذیذ ٍ واسآهذتش دس واسخاًجات هجْض تصَست هاضیٌی ٍ
هىاًیضُ یه ساُ حل لغقی است وِ هجوَفِ هستحىن سفال یضد دس ساستای استفادُ اص في آٍسی ًَیي ٍ
استاًذاسد ساصی تَلیذ هصالح ساختواًی ٍ ساخت ٍ ساص اصَلی تا ّذف تَلیذ صحیح ٍ تا ویفیت تلَن
سمفی فایمذاس تشای اٍلیي تاس دس ایشاى فضیض اسالهی تشای استفادُ دس سمف ّای تیشچِ تلَن لذم
تشداضتِ است .

دس دستِ تٌذی هطىالت هشتَط تِ تَلیذ اٍلیي هطىل تاال تَدى لیوت توام ضذُ واال است وِ تِ دالیل
هختلف اص جولِ تاال تَدى حاهلْای اًشطی  ,لذیوی ٍ وٌِْ تَدى داًص تَلیذ  ,هستْله تَدى دستگاّْا
ٍ  ...تافث ضذُ لذست خشیذ تاصاس ّذف پاییي آهذُ ٍ آًچٌاى وِ تایذ ٍ ضایذ ضاّذ تْشُ ٍسی توام ٍ ووال
دس صهیٌِ ساختواى ساصی ًثاضین .
تا تَجِ تِ ایي هَضَؿ تش آى ضذُ این هحصَالتی اسائِ وٌین وِ پاسخگَی ایي ًیاص تاضذ  ,لذست خشیذ سا
تاال تشدُ  ,صشفِ التصادی داضتِ تاضذ ٍ دس دستشس تواهی الطاس جاهقِ لشاس گیشد تا دس ًْایت تىاهل
صٌقت تضسي ساخت ٍ ساص سا ًؾاسُ گش تاضین ٍ تَاًستِ تاضین تا تَجِ تِ فشهایطات همام هقؾن سّثشی
لذهی ّش چٌذ وَچه دس ساستای تحمك ضقاس "التصاد هماٍهتی -تَلیذ ٍ اضتغال" تشداضتِ تاضین .

پیام هذیش فاهل :
گزس صهاى دٍسُ فقالیت تی ٍلفِ هجوَفِ هستحىن سفال یضد سا تِ تیص اص ستـ لشى سساًذُ است  ،ایٌه
فشصِ صٌقت ساختواىً ،ام ایي هجوَفِ سا تِ فٌَاى ًواد ویفیت ،اصالت ٍ پیطگام دس استفادُ اص تاصُ
ّای تىٌَلَطی صٌقت ساختواى هی ضٌاسذ  ،حفؼ چٌیي ًام ٍ افتثاسی تذٍى تالش هستوش ،تقْذپزیشی
ٍ خاللیت هذاٍم اهىاى پزیش ًوی تاضذ .جلة سضایت حذاوثشی ری ًفقاى ٍ تضویي هَفمیت ٍ ویفیت
پشٍطُ ّا پایِ اصلی سٍیىشد هجوَفِ هی تاضذّ ،ذف ها ایجاد ٍ استمای داًص ساصهاًی اص عشیك تىاسگیشی
آخشیي تىٌَلَطی ّای ساختواًی ،تسظ صذالت ٍ اسصش ّای اًساًی هی تاضذ .ها تا تىیِ تش سَاتك واسی
ٍ تش اساس هأهَسیت ساصهاًی تا سفایت تواهی استاًذاسدّا ٍ پایثٌذی تِ همشسات هلی ساختواى تَلیذ
هحصَالتی هماٍم ،پایذاس ،ساصگاس تا ًیاصّای ضْشی ،سالئك ضْشًٍذی سا چطن اًذاص آتی خَد لشاس دادُ
این تا ّوچَى گزضتِ دس سضذ ٍ تقالی ایشاى فضیضهاى تالش ًوَدُ ٍ ٍؽایف خَد سا دس اًجام ایي تقْذ تِ
فالی تشیي ٍجِ ایفا ًوایین.

اهیش حاجی حسیٌی – هستحىن سفال یضد

تَلیذ تلَن سمفی سفالی تِ سٍش هاضیٌی ( اتَهاتیه ) داسای هضایایی هیثاضذ وِ اص جولِ هیتَاى تِ
هَاسد ریل اضاسُ ًوَد:
 .1هماٍهت تیطتش ًسثت تِ تَلیذ تا سٍش آفتاتی
 . 2حزف ضذى ًیشٍی اًساًی دس سًٍذ تَلیذ وِ تافث حزف خغا ٍ تاال سفتي ساًذهاى ًْایی هیطَد
 .3پاییي آهذى پشت دس صهاى اجشای واس تا تَجِ تِ ًحَُ تَلیذ ( واهال اتَهاتیه ) ًسثت تِ تَلیذ تا سٍش
سٌتی( آفتاتی )
 .4ضىیل تش تَدى اص لحاػ ضىل ؽاّشی تِ فلت حزف ضذى ًیشٍی اًساًی ( گًَیا تَدى صٍایا )
 .5تاال تَدى تشاون هحصَل ًْایی تا تَجِ تِ پشس صٌقتی
 . 6فذم تاثیش گزاسی ضشایظ جَی ٍ ًَساًات دهایی تشٍی هحصَل تَلیذی
 .7پخت دس دهای  1100دسجِ ساًتیگشاد ٍخٌه ضذى ٍ خطه ضذى تا دستگاُ تصَست هىاًیضُ
هضیت ّای استفادُ اص تلَن سمفی فایمذاس جذیذ :
 .1واّص ّضیٌِ حول تِ هحل تخلیِ ٍ جاتجایی دس عثمات تِ فلت اتقاد وَچىتش
تلَن سمفی سفالی

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

ًَؿ تلَن

ؽشفیت دس واهیَى ( ضص چشخ )

01 * 01 * 21

01 * 01 * 51

 0011لالة

 0011لالة

*  20درصد کاّش ّسیٌِ حول تلَک سقفی جدید در زهاى تحَیل تِ هشتری
* شایاى ذکر است کِ تا تاال رفتي ظرفیت تارگیری( دُ چرخ ٍ تریلر)  ,تا تَجِ تِ هقرٍى تِ صرفِ تر شدى
کرایِ حول  ,قیوت توام شدُ پای کار کاّش خَاّد یافت .

 .2پاییي آهذى ٍصى سمف ٍ دس ًْایت واّص ٍصى ًْایی ساختواى
تلَن سمفی سفالی

تلَن سمفی سیواًی

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

ًَؿ تلَن

ٍصى

 8کیلَگرم

 01کیلَگرم

 2کیلَگرم

*  51درصد کاّش ٍزى حداقلی تلَک سقفی جدید عایقدار

 .3فایك صَتی ٍ حشاستی تسیاس واسآهذ
تا تَجِ تِ ًحَُ لشاسگیشی فَم پلی استایشى ٍ تقثیِ هحفؾِ ّای خالی دس تلَن سفالی عشاحی ضذُ ,
فایك ضذى سمف اجشا ضذُ دس تشاتش تشٍدت ٍ صَت حاصل ایي تذتیش هیثاضذ .

 .4فذم ًیاص تِ گچ هخصَظ فَم  ,فذم ًیاص تِ ساتیتس ٍ سمفْای چَتی  ,آلویٌیَهی ٍ اوَستیه وارب
تشای پَضص صیش واس
* تا پالستش هقوَلی ( گچ ٍ خان یا آستش سیواى ) تِ ساحتی ٍ تا حزف ّضیٌِ ّای فَق صیش واس پَضیذُ
هیطَد .

فذم ًیاص تِ گچ هخصَظ ,
ساتیتس  ,ضثىِ تٌذی ٍ...

تلَک سقفی عایقدار جدید

فَم تلَک

 .5هصشف ووتش تیشچِ دس اجشای سمف ; واّص ّضیٌِ ّا

تلَن سمفی سفالی

تلَن سمفی سیواًی

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

ًَؿ تلَن

اتقاد

01 * 01* 21
01 * 05 * 21

01 * 01 * 24

01 * 01 * 51

تقذاد تیشچِ
هَسد استفادُ دس

 08عدد

 04عدد

 05عدد

 10هتش عَل واس
ًحَُ هحاسثِ

= 08

01
58

= 04

01
42

= 05

01
48

افذاد  /68 ٍ /64 , /58اص هجوَؿ اًذاصُ ّای فشض یه فذد تیشچِ (  12ساًتیوتش )  +یه فذد
تلَن (  50یا  46یا ً + ) 40صف تیشچِ تقذی (  6ساًتیوتش ) وِ تصَست هطتشن تا تلَن تقذی
هیثاضذ وِ تِ هتش تثذیل ضذُ اًذ .

-

تِ فٌَاى هثال  :تشای تلَن سمفی فایمذاس جذیذ 12 + 50 + 6 ; 68

 تا استفادُ اص تلَن جذیذ هصشف تیشچِ ًسثت تِ تلَن سمفی سفالی لذین  3فذد واّص یافتِ
وِ ّویي اهش صشفِ جَیی  30دسصذی سا تِ ّوشاُ داسد .

 . 6صشفِ جَیی دس فَم
هْوتشیي فاهلی وِ تافث واّص ّضیٌِ ّای اجشایی سمف تا تلَن فایمذاس جذیذ ًسثت تِ اجشای سمف تا
تلَن توام فَم سمفی هیطَد واّص ضخاهت  40الی  50دسصذی دس فَم هصشفی هیثاضذ

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

فَم تلَن

ًَؿ تلَن هَسد استفادُ
جْت اجشای سمف
تیشچِ لالتذاس

ضخاهت فَم استفادُ دس سمف
تا خشپای  ( 20استفاؿ ) 20

011 * 51 * 01

011 * 51 * 01

ضخاهت فَم استفادُ دس سمف
تا خشپای  ( 25استفاؿ ) 25

011 * 51 * 05

011 * 51 * 05

واّص هصشف فَم

تا تَجِ تِ ایٌىِ فَم هَسد استفادُ دس ایي هجوَفِ اص واسخاًِ ّایی تْیِ هیطَد وِ هغاتك تا
اخشیي تىٌَلَطی سٍص دًیا تاالتشیي تشاون هَسد ًؾش سا داسا هیثاضٌذ( داًسیتِ  , ) 11000صشفِ
جَیی  35دسصذی دس ّضیٌِ هَسد اًتؾاس است وِ الثتِ تقضا تِ دلیل اًتخاب فَم تا تشاووْای
ووتش(تِ خَاستِ هطتشی) هیضاى ایي صشفِ جَیی تاال تش ّن خَاّذ سفت(تا  50دسصذ) وِ تِ
دلیل خاسج اص ضَاتظ ٍ استاًذاسدّای الصم تَدى ایي هَسد ,اصال اص عشف ایي هجوَفِ پیطٌْاد
ًویطَد

 .7ضذ حشیك تَدى 100دسصذی تلَن سمفی فایمذاس جذیذ
تشای حفاؽت اص تلَنّای فَم ٍ جلَگیشی اص تشخَسد هستمین ّش گًَِ حشیك احتوالی تا آًْا،
الصم است صیش سمف تِ ٍسیلِ پَضص هٌاسة هحافؾت ضَد .
تا تَجِ تِ پخت تلَن دس دهای تسیاس تاال (  1100دسجِ ساًتیگشاد ) دس صَست تشٍص حشیك  ,سفال
تِ هٌضلِ فایك ٍ پَضطی هٌاسة فول وشدُ ٍ اهىاى سشایت آتص سا تِ فَم تقثیِ ضذُ سٍی آى
سا غیش هوىي هیساصد وِ ایي هطخصِ دس هَسد فَم تلَن تا تَجِ تِ هَاد اٍلیِی ساختاسی وِ
فوذتا اتص صا هیثاضذ  ,صادق ًیست .

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

فَم تلَن

ًَؿ تلَن

هَاد تطىیل دٌّذُ

آب  +خاک

هحصَالت پترٍشیوی

ًحَُ تْیِ

داخل کَرُ تا حرارت تاال

تصَرت صٌعتی تا دستگاُ

خاصیت ضذ حشیمی

 .8همایسِ لیوتی تا هحصَالت هطاتِ
ًَؿ تلَن

سایس
لیوت ّش فذد

MPS

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

5 * 51 * 05
 00111ریال *

01 * 51 * 01
 4511ریال

صشفِ التصادی

* لیوت استخشاج ضذُ اص سایت ضشوت تَلیذی هَسخ  1396/05/01هیثاضذ .

فَم تلَن

MPS

تلَن سمفی فایمذاس جذیذ

ًَؿ تلَن

لیوت یه هتش
هشتـ سمف تا

 001111ریال

 051111ریال

021111ریال *

استفاؿ 20
لیوت یه هتش
هشتـ سمف تا

 001111ریال

041111ریال

 051111ریال *

لیوت استفاؿ 25

* لیوت هزوَس اص دفتش ضشوت تَلیذی هَسخ  1396/05/02تْیِ گشدیذُ است .

 .9فذم تشن خَسدى گچ سمف ( صیش واس )
هقوَالً گچ سمف دس هحل تیشّای فشفی ٍ هحل اتصال فَم تا تیشچِّا تِ دالیل هختلف اص جولِ
تفاٍت ضشیة اًثساط ،سغح گچ تشنّای صیادی هیخَسد وِ ایي هَسد دس اجشای سمف تا تلَن
سفالی فایمذاس جذیذ هطاّذُ ًویگشدد چًَىِ سغح صیش واس سفالی تَدُ ٍ ّیچگًَِ تواسی تا
فَم پلی استایشى تقثیِ ضذُ تشٍی تلَن ًخَاّذ داضت .
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