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چرتکه 3

رئیس جمهور در روز ملی صنعت و معدن:
تصميمات خلق الساعه به ضرر 
حمایت از توليد و صنعت است

سياست 2

یک کارشناس روابط بین الملل:  
 سفر مذاکره کننده ارشد ایران
به روسيه جلوه خوبی نداشت

یکشنبه 12 تیر   1401  /     3 ذی الحجه 1443  /  3 جوالی   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1109

هادی حق شناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

 تورم، مالیاتی است که از فقرا 
شود ستانده می 

چرتکه 3

سياست 2

اصولگرایان به دنبال بازنگه داشتن پرونده های تخلف
و فساد رئیس مجلس هستند 

قالیباف
انقالبی ها  معرکه  وسط 

پرانقالبی ها سو و 
مجلس یازدهم موسوم به »مجلس انقالبی« 
بیش از نیمی از عمر خود را گذرانده و در ســپهر 
سیاســی ایران نزدیک ترین انتخاب، انتخابات 
مجلس شورای اســالمی است. طبیعی است که 
نمایندگان آرام آرام گرایــش انتخاباتی به خود 
بگیرند و ســعی کنند با اتصال خــود به محافل 

سیاسی جایگاه و شانی داشته باشند.
داســتان محمدباقر قالیباف، هــم به عنوان 

رئیس مجلس و هم فردی که سال ها تالش کرده 
جریان ساز باشد؛ متفاوت است. قالیباف از پس 14 
سال مبارزه ناکام در انتخابات ریاست جمهوری، 
ســال 1398 در قامت رئیس قوه مقننه جایگاه 
جدیدی گرفت. بااین حال ایــن جایگاه هرگز او 
را تبدیل به یک لیدر پیشــرو نکرد و همیشه این 
نگرانی را دارد که با چرخشی همین عنوان هم از 

وی گرفته شود...

29 زلزله در بندر خمیر استان هرمزگان چندین روستا را تخریب کرد؛ 

ویـرانی ماند
و 5 کشته و 84 مصدوم

شهرنوشت 6

تشدید مانور رسانه ای ترکیه در چارچوب توافق 
با سوئد و فنالند علیه  ُکردها؛ 

بازی اردوغان با کارت اروپا 
در دو محور! 

در جریان سفر به سوریه انجام شد؛

 دیدار امیرعبداللهیان
با بشار اسد

 نگاهی به مواضع اخیر علی دایی

علیه تاریخ، علیه مسئولیت! 

مروری بر تبعات سکوت قانون در برابر 
کودک همسری به بهانه هفته ازدواج ؛ 

کودکی نکرده »مادر«، 
»پدر« و »مطلقه« می شوند 

مقاومت دولت برای ابقای مصوبه افزایش 
۱۰درصدی مستمری ادامه دارد

کنترل تقاضای عمومی
 با پایین نگه داشتن 
حقوق بازنشستگان

آدرنالين 8

شهرنوشت 6

دسترنج 4

سياست 2

جهان 5

به گزارش پایگاه اطالع رســانی روابط عمومی 
شرکت پیوان این شــرکت با داشتن تجربه سال ها 
فعالیت متمادی،مستمر و موثر در تامین و توزیع انواع 
تخته های نراد نقش اساسی را در حوزه تامین و توزیع 
محصوالت مختلف چوبی  داشته است  تا ضمن ایجاد 
رضایت مندی ، محصوالت با کیفیتی را در اختیار 
مشتریان ارجمند قرار دهد بی شک فعالیت گسترده 
و فراگیر شــرکت پیوان مرهون عملکرد و خدمات 
شایان  و قابل توجه طی چند دهه اخیر  و حکایت از 

اعتماد وافر مشتریان وفادار است .
این گزارش می افزاید :با عنایت به نقش و اهمیت 
فرآورده های چوبی در اقتصاد کشور و صنایع وابسته 
به این محصول کلیدی و همچنین مراقبت و صیانت 
از منابع طبیعی و حیاتی کشور ، همواره تامین و توزیع 
فرآورده های پایه ای چوب را بــه عنوان یک هدف 

اساسی در چشم انداز خود داشته ایم
براســاس همین گزارش :  بر اســاس آخرین 
آمارها تولید ساالنه چوب در جهان ۲۵۰۰ میلیون 
متر مکعب اســت خواص و ویژگی های فیزیکی و 
شیمیایی و نیز مکانیکی چوب در حال حاضر آن 
را به محصولی بدون جانشین مبدل ساخته است .
بی شک چوب یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین 
مصالح موجود ســاختمانی در طبیعت است که 
بشر در طول تاریخ همواره از آن بهره برده است در 
سخنان و نقشواره های ایرانیان باستان نیز شواهد 
بسیاری مبنی بر استفاده از چوب در ساخت وسایل 
مختلف وجود دارد  و می توان گفت که چوب تنها 
مصالح ساختمانی اســت که از منبع قابل تجدید 

بدست می آید 
 و بهمین دلیل چوب یکی از محصوالت با ارزش 
قابل اطمینان و حیاتی محسوب شــده و از منابع 

درآمد هر کشور به شمار می رود.

مزیت های ما  
-داشتن سابقه ممتد و طوالنی در حوزه صنعت 

چوب
- دسترسی مستقیم به تامین کنندگان بازارهای 

اصلی و هدف
-وجود متخصصان با دانش ، تجربه و آشــنا به 

صنعت چوب
-ارائه محصوالت  گوناگون  و متنوع 

-تامین و توزیع انواع تختــه نراد در کوتاهترین 
زمان

-داشتن انبارهای مسقف و کامال تخصصی
- ایجاد تسهیالت و تنوع در فروش محصوالت 
)اعتباری و اســنادی( متناســب با نگرش و نگاه 

مشتریان
-وجود مرکز امور مشتریان و پاسخگویی مستمر 

و منظم
-وجود میزهای تخصصی با حضور کارشناسان 

خبره 
-مشاوره های تخصصی متناسب با نیاز 

گونه ها و انواع تخته
  -تخته های خشکن رفته )یولکا(

از برندهای شناخته شــده این تخته می توان 
به اورالس و رداکتور اشــاره کرد این تخته ها از گونه 
درخت یولکا )Spruce( هســتند از ویژگی های 
این درخت کم گره و شــیره کم آن می باشــد وزن  
این تخته در حالت خشک به ۵۰۰ کیلوگرم در متر 

مکعب می رسد.
تخته های خشکن رفته بدلیل رطوبت بین 18 تا 

۲۰ درصد آماده هرگونه برش و استفاده است.
این تخته بیشتر در ساخت سازه های سبک مورد 

استفاده قرار می گیرد.

-تخته های خشکن رفته ساسنا
این تخته رطوبت بین 1۲ تــا 14 درصد دارد و 
بیشــترین کاربرد آن محصول ترمووود است که به 
فرایند قراردادن چوب در کــوره و حرارت دادن و از 
بین رفتن منفذ های ســلولزی و خارج شدن چوب 

از حالت عادی گفته می شــود  نام التین این تخته 
)Scots Pine( اســت و در ایران بیشتر در زمینه 
اجرای نماهای خارجی و زیباسازی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
از مشخصه ها و ویژگی های این تخته می توان به 
گره زیاد ، موج زیبا، انسجام باال و وزن ۶۰۰ کیلوگرم 

در هر متر مکعب اشاره داشت.

-تخته دونم توس
این تخته در ایران به توس  و غان شهرت دارد و نام 
التین آن )Birch( است و نوعی تخته صنعتی است 
که بیشــترین کاربرد را در ساخت پالی وود )تخته 
 ( OSB و )چوبی نازک که به هم چسبیده شده اند
ورقه های چیپس شده چوب( دارد رطوبت این چوب 
باالی 3۰ درصد اســت و از ویژگی های آن می توان 
به گره های کم و وزن باال  )۶۵۰ کیلوگرم در هر متر 
مکعب (اشاره کرد . این تخته به دلیل استقامت زیاد و 
خمیت کم بیشترین کاربرد را در ساخت لوازم چوبی 
داخل ساختمان ، کالف مبل و دیواره های معدن دارد

-تخته های دونم یولکا
این تخته باالی 3۰ درصد رطوبــت دارد گره و 
شــیره کم و وزن مخصوص ۵۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم 
این تخته را نســبت به ســایر تخته ها متفاوت می 
سازد .این تخته در ساخت سازه های سبک همچون 
مبل ،میز ،صندلی و ...مورد استفاده قرار می گیرد به 
دلیل گرمای هوا در شــش ماهه اول سال و سرعت 
باالی خشک شدن تخته ،بیشترین استفاده را در این 

مقطع از سال دارد.
این تخته همچنین استفاده زیادی در ساخت و 
سازهای پاالیشگاهی ،نفت و گاز )اجرای داربست(  
دارد.  ویژگی هایی که برای این تخته می توان برشمرد 
نداشتن ترک ،قدرت ،  انعطاف و تحمل وزن حداکثر 

1۲۰ کیلوگرم است
پایگاه اطالع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان 
در پایان این گزارش خاطرنشان می سازد :که آنچه 
ما را نسبت به دیگران دراین عرصه متمایزوبرترمی 
نماید دسترسی به تولیدکنندگان بازارهای اصلی و 
هدف به شکل مستقیم و بدون واسطه بوده است تا 
بتوانیم محصوالتی با کیفیت را با هرقیمتی مناسب 

در اختیارمشتریان قراردهیم.

گزارش ویژه

تامین انواع تخته و فرآورده های چوبی تخصص ماست 


