ـﺮژی
ـﻮﯾﺶ اﻧـ
ـﺘﯿﻦ ﭘـ
ـﺎﻟﯿﺖ ﻧﺨﺴـ
ﻓﻌـ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی ﯾﺰد
آﻏﺎز ﺷﺪ
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ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
 10درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد
ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﯿﺶ
و در ﻗﺎﻟﺐ
ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪه ﻃﺮح ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻬﺎر ﺗﺎ
ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭼﺎﯾﭽﯽ در ﻧﺸﺴﺖ آﻏﺎز اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ اﻓﺰود :ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژ اﯾﺮان از
 20ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﻓﻨﺎوری و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  500ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی در اﺷﮑﺎل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدروﺳﺎزی  ،اﺑﺰار ،

ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و رﯾﻠﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺳﺖ  ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  15ﺗﺎ  20درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺎﯾﭽﯽ ﮔﻔﺖ :در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار  ،ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی
اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ  ،اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎری
ﻗﻄﺮه ای و ﭘﺮوژه ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺮژی را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ) ﯾﻮﻧﯿﺪو( دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺮژی در واﺣﺪ ﻓﻮﻻد
ﺳﺎزی ﺑــﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﻮرهﻫﺎی ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ
اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﺟﺮا ﺷﺪه و
از اﻣﺮوز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻧﺮژی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان –
ﯾﺰد ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺸﺒﺮد و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐﺮد.
در اﯾﻦ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ ﺑــﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﺮان ﻧﯿـﺰ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
)ﯾﻮﻧﯿﺪو( ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻠﻮت ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺮژی و ﮐﺎرزار
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان
)ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻدآﻟﯿﺎژی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻧﺴﯿﻢ ﺷﮑﺎری اﻓﺰود :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺟــﺮای ﮐــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارﺗﻘـــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧــﺮژی،ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در ﻣﺪت  6ﻣﺎه
در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(gefﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ) ،(UNIDOدر راﺳﺘﺎی
ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺮهوری و
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ) (IFCOﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر ﻣﻠﯽ
ﭘﺮوژه از ﺳﺎل  2012ﺗﺎ  2018در ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﻮﻧﯿﺪو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺟﺰو ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ  ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه و اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺪ
ﺗﻮان اﯾﻦ رﻗﻢ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و در ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  25درﺻﺪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﯿﺪو ،اﻧﺠﺎم

اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدآﻟﯿﺎژی اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه در
ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﻠﻮت ارﺗﻘﺎء
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدآﻟﯿﺎژی اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت
 715ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎدل  72ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی  ،ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﺎری ﯾﺎدآور ﺷﺪ 14 :درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺻﺮف راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ  18درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ 44 ،درﺻﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﺰد
ﺑﺎ  70درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ، 96ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻫﺰار و  600ﮔﯿﮕﺎوات در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎغ زادﮔﺎن اﻓﺰود :اﮔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ
 10درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ آب در ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف
 210ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان  90ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف
ﺳﺎﻻﻧﻪ  30ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ  ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﯾﺰد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف  ،ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻢ آﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺟﻮادﯾﺎن زاده اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮﺣﯽ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  100درﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ  50درﺻﺪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،
 30درﺻﺪ آب ﺻﻨﻌﺖ و  20درﺻﺪ آب ﺷﺮب ﻃﺮاﺣﯽ و در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﺣﻬﺎ  ،ﻃﺮح ﺳﭙﺎس آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
از روش ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم
ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻدی ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﭘﺎک اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در ﮔﺎز ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی رﺳﯿﺪه اﯾﻢ وﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺪاﻧﺸﺎﻫﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻓﻮﻻد آﻟﯿﺎژی

در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1378ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎ ،ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ،
اﺑﺰارﺳﺎزی  ،ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺧﻮدروﺳﺎزی  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ وﯾﮋه ،ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
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