به نام خدا
فرم درخواست نمایندگی شهرستان شرکت پارت سازه
(نسخه طراحان سازه و مهندسین مشاور)
سیستمهای میراکننده انرژی زلزله در حال حاضر در بسیاری از کشورهای لرزهخیز و توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به
شرایط لرزه خیزی ایران انتظار میرود در آینده نردیک شاهد کاربرد گسترده اینگونه تجهیزات در بسیاری از ساختمانها باشیم .میراگر
تدس تولیدی شرکت پارت سازه از نوع فلزی پره مثلثی جاری شونده میباشد که تکنولوژی طراحی و ساخت آن در شرکت پارت سازه
بومی سازی گردیده است .در خصوص نحوه تعامل شرکت پارت سازه با طراحان محترم سازه و مشاوران محترم فعال در
شهرستانها نکات زیر حائز اهمیت میباشد:

 -1در خصوص پروژه هایی که طراحی آن توسط شرکت شما در حال انجام میباشد یا هنوز آغاز نشده است؛ به جهت اینکه کلیه هزینه
های طراحی سازه و مشاوره در قالب قرارداد فروش میراگرها به کارفرما درنظر گرفته شده است ،لذا بار مالی یا زمانی مضاعف برای شرکت
مشاوره محترم به جهت طراحی مجدد سازه ایجاد نخواهد کرد و در عین حالی که دریافتی شرکت شما از سازمان نظام مهندسی شهرستان
یا کارفرمای محترم بدون تغییر باقی می ماند ،کلیه هزینهها و زمان اختصاص یافته توسط شرکت شما به طراحی پروژه حذف خواهد
گردید.
 -2طبق بند  6تعهدات مشاور در قرارداد فیمابین شرکت و کارفرما ،استفاده از میراگر تولیدی پارت سازه(طرح سازه با میراگر) در مقایسه با
طرح سازه بدون میراگر با استناد به کاهش وزن اسکلت سازه در طرح سازه با میراگر ،نه تنها هیچ گونه بار مالی برای کارفرما ایجاد نمیکند
بلکه در بسیاری از موارد باعث کاهش هزینههای ساخت اسکلت سازه نیز میگردد و درعینحال مزایای مختلف استفاده از آنها طبق
مستندات پیوست به سازه اضافه خواهد شد.
 -3الزم به ذکر است میراگر تدس در تمامی سازه ها اعم از بتنی یا فلزی با هر متراژ زیربنا و تعداد طبقه ای می تواند کاربرد داشته باشد
ولی بیشترین اثر در افزایش میرایی سازه و کاهش برش پایه طراحی و در نتیجه کاهش وزن اسکلت سازه برای سازه هایی با متراژ باالتر از
 2500متر مربع و ارتفاع بیش از  15متر از تراز پایه اتفاق می افتد که در این صورت می تواند حتی باعث صرفه جویی 10الی  15درصدی
در هزینه ساخت اسکلت سازه گردد .در بسیاری از طراحی های صورت گرفته استفاده از میراگرها منجر به حذف دیوارهای برشی و شمع
های فونداسیون نیز گردیده است.
 -4طبق تصویب هیئت مدیره شرکت پارت سازه 15 ،درصد از مبلغ کل قرارداد حاصله از محل فروش محصوالت میراگری انرژی زلزله در
هر پروژه ،به نمایندگی شرکت پارت سازه در شهرستانهای مربوطه(بهغیر از استان تهران و در سال اول نمایندگی)اختصاص خواهد یافت.
همچنین استفاده از میراگرها در سازهها میتواند منجر به شاخص شدن طرحهای جنابعالی در شهرستان گردد.
 -5جهت دریافت آخرین نسخه از کاتالوگهای میراگر تدس به آدرس اینترنتی شرکت در قسمت اخذ نمایندگی مراجعه نمایید:
http://partsazeco.com/fa/2018-06-02-11-11-09

 -6لطفا اطالعات زیر را تکمیل نمایید و اسکن آن را به صورت ممهور به آدرس پستی  info@partsazeco.comارسال
نمایید.

-1مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی
-

نام :

-

تاریخ شروع فعالیت/ثبت :

-

شهرستان:

-

آیا دارای گرید مشاوره ای یا پیمانکاری(شخص حقوقی) می باشد :

-2شخص حقیقی یا اعضای شخص حقوقی دارای عضویت در سازمان نظام مهندسی شهرستان می باشد؟
پایه نظام

نام اعضا

پایه 3

پایه 2

پایه 1

پایه ارشد

عضو شرکت /
همکار

مهندسی
سال اخذ
سال اخذ

-3تعداد پرسنل مستقر در دفتر کار
عنوان

دفتر فنی
طراحی

تعداد پرسنل

-4نحوه تماس با شما
* تلفن :
* ایمیل :
* شماره همراه :
* آدرس:

نقشه کشی

مالی/بازرگانی
محاسبات

دفتر دار

غیره

