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با حمایت هافمن در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار شد:

اجالس سراسری
 انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران

هافمن حامی همیشگی انبوه سازان
در بخشــی از این اجالس مهندس مشــیرفر، مدیرفروش مجموعه هافمن حامی اجالس 
سراسری انبوه سازان کشور به نمایندگی از طرف مهندس محمد حمیدیه، مدیرعامل هافمن 
پشــت تریبون قرار گرفت و گفت: هافمن در راســتای انجام وظیفه مســئولیت اجتماعی و 
فرهنگی که مدیریت هافمن به کارکنان مجموعه ابالغ کرده اســت همواره خود را در کنار 
انبوه سازان و کلیه فعاالن صنعت ساختمان کشور می بیند و در این مسیر در اکثر همایش های 
انبوه ســازان کشور که در سال های اخیر برگزار شده است به عنوان حامی معنوی این عزیزان 

انجام وظیفه کرده است.
مشــیرفر افزود: هافمن تمامی مشــتریان و افرادی را که به هر نحوی با این مجموعه در 
ارتباط هستند به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ هافمن می داند و در ارتباط با همه این 

عزیزان به انجام وظایف خانوادگی خود بسیار مقید است.
مدیرفروش هافمن با اشــاره بــه صحبت های دکتر مظاهریــان در یکی از همایش های 
انبوه ســازان در سال های گذشــته عنوان کرد: دکتر مظاهریان در آن سال به لزوم توجه به 
مباحث بهینه ســازی مصرف انرژی در ساختمان ها اشاره کرد و در این زمینه صدور دفترچه 

استاندارد ساختمان و برچسب مصرف انرژی را ضروری دانست.
وی گفت: بر همین اساس ما نیز به بحث بهره وری انرژی توجه ویژه ای داشته ایم و در این 
راستا تحقیقات آکادمیک و کارگاهی زیادی در مجموعه هافمن با همکاری مراکز تحقیقاتی 

و دانشگاهی کشور صورت گرفته است.
مدیرفــروش هافمن افزود: دکتــر بیژن زنگنه چند ماه پیش به مبحث انرژی در کشــور 
پرداخت و با ارسال نامه ای از میزان سرانه بسیار باالی خانوار ایرانی در مصرف انرژی گالیه 
داشت. ایشان با اشاره به آیین نامه مبحث 19 ساختمان از لزوم بازنگری در نحوه ساخت وساز 

کشور در جهت بهبود میزان مصرف انرژی در ساختمان ها خبر می داد.
مشــیرفر به ارتباط مســتقیم موضوع بهره وری انرژی و فعالیت شرکت هافمن اشاره کرد 
و ضمن پخش اســالیدهایی در این زمینه گفت: جداول و نمودارهایی که در اینجا مشاهده 
می کنید نتیجه تحقیقاتی اســت که در شــرکت هافمن انجام گرفته اســت. با توجه به این 
موارد مشاهده می شــود که ســرانه جهانی میزان اتالف انرژی در بخش ساختمان 35 
درصد اســت که این میزان در کشور ما کمی بیشــتر و نزدیک به 36 درصد است. این 
میزان هدررفت 25 درصد از طریق سقف، 35 درصد دیوارها، 15 درصد کف و 25 درصد 

پنجره ها صورت می گیرد.
مدیرفروش هافمن با مقایســه آمار جدول های بعدی این تحقیق افزود: با در نظر گرفتن 
میانگین قیمت ساخت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران رقمی که برای بهره وری انرژی 
در ســاختمان هزینه می شود بســیار پایین و میزان کمی از مبلغ کلی ساخت وساز ساختمان 
است.  تفاوت هزینه ســاخت یک پنجره باکیفیت نسبت به یک پنجره بی کیفیت بازهم رقم 

بسیار ناچیزتر و واقعا غیرقابل توجهی است.
مشــیرفر در پایان خاطرنشان کرد: لذا برای کسانی که دغدغه مسائلی مانند کیفیت، برند 
خودشان در ساختمان سازی و منابع ملی کشور را دارند توجه به این نکته بسیار مهم است که 
ساخت یک پنجره باکیفیت درعین حال که رقم بسیار ناچیزی در کل پروژه به حساب می آید 

می تواند در بلندمدت فواید بسیار داشته و حتی بسیار به صرفه تر باشد.
نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس که به عنوان نخستین سخنران 

اجالس سراسری انبوه ســازان مسکن و ساختمان ایران با حمایت 
هافمن، تولیدکننــده مطرح انواع مقاطع پروفیل یو.پی.وی.ســی، و 
حضور مسئوالن، نمایندگان مجلس، انبوه سازان، فعاالن و نمایندگان 

تشکل های بخش مسکن در تهران برگزار شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، اولین اجالس سراســری انبوه ســازان 
ایران با دو رویکرد بازآفرینی شــهری پایدار و صادرات خدمات فنی 
و مهندسی روز دوشــنبه ۲9 بهمن ماه 1397 در سالن همایش های 
خلیج فارس محل دائمی نمایشــگاه های تهران پذیرای عالقه مندان 
و فعاالن صنعت ســاختمان کشــور بود. در این اجالس سراسری، 
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی، مهندس حمیدیه، مدیرعامل هافمن، مجید روســتا، عضو 
هیات  مدیره شــرکت بازآفرینی شهری، جمشید برزگر، رئیس کانون 
سراسری انبوه سازان کشور، محمدرضا مودودی، معاون صادراتی وزیر 
صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت، استادان دانشگاه، فعاالن 

صنعت ساختمان و انبوه سازانی از سراسر کشور حضور داشتند.
همایش مشــترک کانون سراســری انجمن های صنفی کارفرمایی 
انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران با سازمان توسعه تجارت ایران 
باهدف بررسی شرایط کنونی تولید و عرضه مسکن توسط انبوه سازان 
در داخل و خارج کشور و با توجه به اهمیت صنعت ساختمان به عنوان 
یکی از پیشران های مهم اقتصاد در شرایط فعلی کشور برگزار می شود.

ش             
زار

گ



13
7-

13
ه 8

ـار
شم

  9
ن 8

ردی
فرو

 و 
97

ند 
سف

  ا
هم

ازد
 دو

ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

103

در اجالس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در جایگاه قرار گرفت، گفت: کشور 
حداقل ســالی به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این تعداد واحد مسکونی باید در تمام 
شهر ها ساخته شــود. در خوش بینانه ترین شرایط، 3۰۰ تا 37۰ هزار واحد مسکونی در سال 

ساخته می شود.
وی گفت: با توجه به شــرایط حوزه ساخت وساز و مسکن و کمبود های موجود، سال آینده 

بازهم شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
رضایی گفت: 7۰ درصد درآمد شــهرداری ها از محل تولید مســکن تامین می شود که به 
علت راکد شــدن حوزه ساخت وساز، شهرداری ها مجبور به شهر فروشی شده اند و 5۰۰ هزار 
مهندس عمران در کشــور نیز به جای اینکه در این حوزه فعال باشند برای کسب درآمد خود 

به کار های دیگری روی آورده اند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اســالمی مهاجرت مردم از روستا ها و شهر های 
کوچک به شهر های بزرگ را دارای معضالت زیادی برای کشور دانست که به حاشیه نشینی 

و جمعیت نامتعارف در شهر ها و به بحران بی هویتی دامن زده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از فرسوده بودن 1۴1 هزار هکتار از بافت 
شــهری کشور خبر داد و گفت: این میزان 2۰ درصد بافت های شهری را شامل می شود که 

نیاز به بازسازی و بازآفرینی دارد.
رضایی افزود: حدود 19 میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در این بافت ها زندگی می کنند 

که حدود یک سوم جمعیت شهری است.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این جمعیت فکری اساســی شود، گفت: در برنامه ششم بر 
اســاس ارزیابی صورت گرفته حدود دو هزار و 7۰۰ محله باید از سوی دولت شناسایی و در 

مدت 1۰ سال و سالی 27۰ محله بازآفرینی شود.

کاهش هزینه های شهری با احیای بافت های فرسوده
مجید روستا، عضو هیات  مدیره شرکت بازآفرینی شهری سخنران بعدی بود که در اجالس 
سراسری انبوه ســازان مسکن و ساختمان ایران به ایراد ســخن پرداخت. روستا با اشاره به 
معضل بافت های فرســوده در کشــور گفت: با احیای بافت های فرسوده شهری 3۰ درصد 
هزینه های شــهری در کشور کاهش می یابد. نوسازی بافت های فرسوده همچنین امنیت در 

این شهر ها را به صورت چشمگیری ارتقا می دهد.
عضو هیات  مدیره شــرکت بازآفرینی شــهری گفت: بر اســاس برنامه ششم توسعه باید 
ســالیانه 1۰ درصد از بافت های فرسوده شهری نوسازی شود درحالی که عملکرد ما تاکنون 
بسیار کمتر از 1۰ درصد بوده است. روستا افزود: در طرح بازآفرینی شهری قرار است 27۰۰ 
محله در شــهر های کشور در بافت های فرسوده نوسازی شود. وی با بیان اینکه 21 میلیون 
نفر از جمعیت کشــور در بافت های فرســوده زندگی می کنند، گفت: این 3۰ درصد مساحت 

شهری کشور را به خود اختصاص داده است.
روســتا با اشاره به پرداخت تسهیالت برای احیای بافت های فرسوده شهری به 27۰ هزار 
نفر افزود: در این زمینه انبوه ســازان مســکن به عنوان توســعه گران می توانند با استفاده از 

تسهیالت و منابع بانکی نقش آفرینی بیشتری را داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح نوســازی بافت های فرسوده اختصاص 2 هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان از محل وجوه اداره شــده به نوســازی مسکن در این بافت ها و 15۰۰ میلیارد 
تومان برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی این طرح مورد موافقت قرار گرفته است، گفت: 
امیدوارم موافقت نامه تخصیص آن به زودی از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور صادر شود.

وجود ۲0 میلیون مسکن فرسوده در کشور
جمشــید برزگر، رئیس کانون سراسري انبوه سازان مســکن ایران دیگر سخنرانی بود که 
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برای بیان مطالبش در اجالس سراســري انبوه ســازان مسکن و ســاختمان ایران پشت 
تریبون قرار گرفت. برزگر از وجود 2۰ میلیون مســکن فرسوده در کشور خبر داد و گفت: 
براي جلوگیري از آســیب ها و هنجار هاي اجتماعي و سیاســي، باید این تعداد از مسکن، 

نوسازي شود.
رئیس کانون سراســري انبوه ســازان مســکن ایران افزود: صنعت ســاختمان یکي از 
بزرگ ترین بخش اقتصادي کشــور اســت که 97 درصد کاال و محصوالت مورد نیاز آن 

در داخل تولید مي شود.
وي با طرح این ســوال که چرا، کاال ها و اقالمي که به طور کامل در داخل تولید مي شــود 
افزایش قیمت داشــته اســت، گفت: به عنوان مثال در مدت 1۰ روز قیمت میلگرد از 35۰۰ 

تومان به ۴7۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و کسي نیز در این زمینه پاسخگو نیست.
برزگر افزود: متاســفانه به علت نبود برنامه ریزی مناسب انبوه سازان مسکن در دو مرحله 
در سال هاي اخیر ورشکسته شده اند که یکي در سال 91 بود که انبوه سازان و تولیدکنندگان 
هرچه تولید کرده بودند باقیمت تمام شــده ۴ برابري، واحد هاي خود را به خریداران تحویل 
دادند و در ســال 96 و 97 نیز به علت افزایش قیمت ها انبوه ســازان مجبور شدند واحد هاي 

مسکوني خود را با چند برابر قیمت ساخته و به مردم تحویل دهند.
وي وضع قوانین دست و پاگیر را نیز از دیگر مشکالت در بخش مسکن بیان کرد و گفت: 

ازجمله قانون پیش فروش، قانون بیمه تامین اجتماعي کارگران و قانون ســاماندهي مسکن 
و دســتورالعمل و آیین نامه های آن نیز اجازه نمي دهد که تولیدکنندگان مســکن واحد هاي 
مســکوني خود را به سهولت به فروش برســانند و این یک قانون بازدارنده اي است که ما 

نمي توانیم در این زمینه بیش ازپیش فعال باشیم.
رئیس کانون انبوه ســازان مســکن ایران افزود: کشورمان ســالیانه به یک میلیون واحد 
مســکوني نیــاز دارد درحالی که به علت بی توجهی به توانمنــدي بخش خصوصي و فقدان 

حمایت قانوني از این بخش، شاهد رکود در حوزه ساخت وساز کشور هستیم.
برزگر گفت: مســکن یک کاالي مهم اســت که تولیدکنندگان با 25 درصد سود آن را در 
بازار عرضه مي کنند، اما در ســال هاي اخیر تولیدکنندگان، واحد هاي مسکوني خود را با سود 
بسیار کمتر از 2۰ درصد به بازار عرضه کرده اند و هم اکنون این مسئله باعث شده فعالیت در 

حوزه ساخت وساز کشور صرفه اقتصادي نداشته باشد.
وي افــزود: در صنعتــي که باید 9 درصــد مالیات بر ارزش افــزوده و 3۰ درصد عوارض 
شــهرداري و نیز 23 درصد حقوق بیمه کارگران به ســازمان تامین اجتماعي پرداخت شود 

هیچ کس حاضر به فعالیت نخواهد بود.
برزگر گفت: براي عملیاتي کردن قوانین مربوط به انبوه سازان، عزم ملي باید وجود داشته 

باشد تا بتوان به اهداف برنامه ستاد بازآفریني کشور برسیم.
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برند، زیربنای شکوفایی اقتصاد
محمدرضا مودودی، معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه 
اجالس انبوه سازان و در نشســت هم اندیشی با اصحاب رسانه درخصوص جایزه ملی نشان 
)برند( برتر تجاری ایران اظهار داشــت: اقتصاد های بزرگ زمانی شکوفا شده اند که نام های 
بزرگی را ایجاد کرده، رشــد داده و به بلوغ رســانده اند، اما تعداد این شرکت ها در کشورمان 

بسیار کم است و نیازمند برندسازی برای کسب سهم بیشتری از بازار جهانی هستیم.
وی افــزود: از بین 1۰ هزار صادرکننده، کمتر از پانصد شــرکت بــاالی 1۰ میلیون دالر 
صادرات داشــته اند که این عدد برای باالی پانصد میلیــون دالر صادرات به کمتر از پانصد 

شرکت و برای بیش از یک میلیارد دالر به یکی دو شرکت محدود می شود.
مودودی گفت: در همین زمان 9۰۰ واردکننده باالی 1۰ میلیون دالر کاال به کشــور وارد 
کرده اند و درحالی که در ایران بیش از یک صد هزار واحد صنعتی با تنوع تولید گسترده وجود 
دارد، امــا کمتر تولیدکننده ای قدرت رقابت با برند های جهانی دارد و این امر، نشــان دهنده 

اهمیت برند سازی در موضوع تجارت خارجی است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه فرایند انتخاب شرکت های 
برتر بر اساس معیار بین المللی طی شده تا این مراسم به صورت کامال متفاوت از بحث 
تندیس فروشــی های رایج برگزار شود، افزود: این مراسم در هفتم اسفند و با حضور 

رئیس جمهور برگزار می شــود و از چهل نشان تجاری برتر کشور که از میان یک صد 
و پنجاه شرکت متقاضی ارزیابی، انتخاب شده اند جایزه ملی دریافت خواهند کرد.

مودودی با بیان اینکه اساســا اهدافی برای صــادرات تولیداتمان تعریف نکرده ایم، 
گفت: در 5۰ ســال گذشــته بیش از 35۰۰ میلیارد دالر درآمد ارزی داشــته ایم، اما 
ماحصل این درآمد ها هنوز به تولیدی که برند آن در ســطح دنیا شــناخته شده باشد، 

منجر نشده است.
مودودی در بخش دیگری از ســخنان خود بیــان کرد: در دنیای رقابتی امروز، اگر 
بخش خصوصی بخواهد ارز صادراتی خود را برای واردات کاال هایی نظیر »سنگ پا« 
صرف کند و مردم هم متقاضی مصرف این کاال باشند باید پرسید که آیا بخش دولتی 
حق دارد در آن مورد تصمیم گیری کند؟ البته این بدان معناست که کاالی تولید داخل 

کیفیت الزم برای رقابت با نمونه خارجی را ندارد.
گفتنی اســت، شــرکت هافمن تولیدکننده مقاطــع مختلف پروفیــل دروپنجره 
یو.پی. وی.سی مانند سال های گذشــته حامی این همایش انبوه سازان کشور بود. در 
بخش پایانی این اجالس قرعه کشــی میان حضار انجام گرفت و به ۴ نفر از کسانی 
که فرم های مخصوص ارزشیابی شرکت هافمن را تکمیل کرده و در صندوق انداخته 

بودند جوایزی از طرف مدیریت هافمن اهدا شد.
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