










































































به اس��تحضار مي رس��اند با توجه به اين كه نش��ريات زيادی در صنعت در و پنجره يو پی وی س��ی با نام های مشابه منتشر می شوند اين ذهنيت ايجاد شده كه نشريات يادشده، 
همان ماهنامه تخصصي و اطالع رساني پنجره ايرانيان است كه بيش از 7 سال از انتشار منظم آن مي گذرد.

توضيح اينكه نشريه پنجره ايرانيان داراي مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است و هيچ گونه وابستگي به سازمان، ارگان و يا شركت خاصی ندارد و به طور كامال 
مستقل توسط بخش خصوصي منتشر مي شود. 

بديهي اس��ت به دليل احتمال تش��ابه اس��مي و يا شباهت ظاهري برخي نشريات با نخس��تين ماهنامه تخصصي صنعت در و پنجره ايران با عنوان پنجره ايرانيان، برخي شركت ها 
و فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران دچار اش��تباه ش��وند و حسب گزارش هاي دريافتي اين مساله باعث شده تا با مشكالتي در زمينه همكاری با اين نشريه شوند. بدين 
وسيله رسما اعالم مي گردد كه ماهنامه پنجره ايرانيان با هيچ نشريه ديگري ارتباط كاري و تشكيالتي ندارد و مديريت، سردبيري و سازمان آگهي هاي نشريه پنجره ايرانيان تنها 
و تنها در دفتر نشريه مستقر بوده و فعاالن صنعت در و پنجره ايرانيان مي توانند از طريق تلفن هاي 33-44489429 با اين نشريه در ارتباط باشند و در غير اين صورت مسووليتي 

در قبال اشتباهات احتمالي در نتيجه همكاري با ديگر نشريات متوجه اين ماهانه نخواهد بود.
بنابراين تاكيد مي ش��ود كه نش��ريه پنجره ايرانيان، فقط يكي اس��ت و مس��ووليت امور آگهي هاي نشريه پنجره ايرانيان، به طور مس��تقيم زيرنظر دفتر اين نشريه بوده و مسووليت 

محتواي مطالب با مديريت و سردبيري نشريه پنجره ايرانيان است كه توسط جمعی از شناخته شده ترين روزنامه نگاران و خبرنگاران محتوی هر شماره تهيه و منتشر می شود.

نشريه پنجره ايرانيان فقط "يكي" است و نمونه مشابه و شعبه ديگري هم ندارد!
با سپاس
اميـر شيـری

پنجـره ايرانيـان
قابل توجه مديران شركت ها و فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران و صنايع جانبي آن

پنجـره ايرانيان فقط “يـكي” است
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 مقاله ها و ديدگاه های مندرج لزوماً بيانگر ديدگاه ماهنامه پنجره نيست. 
 نشريه در انتخاب و ويرايش متون آزاد است. 
 استفاده از مطالب و آگهی های نشريه بدون مجوز كتبی و يا ذكر ماخذ قابل پيگرد قانونی می باشد.



ي��ك س��ال مطالع��ه و تحقي��ق و بي��ش از 6 م��اه تالش س��رانجام به 
نتيجه رس��يد تا س��ايت رس��مي ماهنامه پنجره ايرانيان ب��ه عنوان بازوي 
رس��انه اي و فرهنگ��ي صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران به نش��اني 
www.panjereh-iranian.com در نهاي��ت رونمايي ش��ود. اما اين تحول 

و ابتكار در حوزه اطالع رس��اني صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي با رويكرد 
نهادينه س��ازي فرهنگ مصرف بهينه انرژي به ويژه صنعت ساختمان ايران 
با چه اهدافي انجام ش��د و چه خدماتي به مخاطبان و مش��تريان هميش��ه 
همراه پنجره ايرانيان ارائه مي كند؟ اجازه مي خواهم شفاف و صادقانه چون 
هميش��ه به مثابه آيينه اي صاف و بي غبار از چرايي راه اندازي سايت رسمي 
پنجره ايرانيان و چگونگي خدمات و امكانات آن س��خن بگويم و فروتنانه 
از شما بزرگواران استدعا نمايم كه با نقدها و نظرها و پيشنهادهاي خويش 
راهنماي ما باشيد تا اين نهال تازه روييده در صنعت در و پنجره يوپي وي سي 
ايران به درختي تنومند و مرجع رس��انه اي آن الين اين صنعت تبديل شود. 
بي ترديد آنچه در س��ايت رسمي پنجره ايرانيان، تقديم مي شود، نيازمند نقد 
و نظرهاي كارشناس��انه شما عزيزان خواهد بود و مهمترين سرمايه جاودانه 
پنجره ايرانيان، همانا اعتماد توام با نقدهاي س��ازنده و پيشنهادهاي عالمانه 
مخاطبان و مش��تريان ماهنامه پنجره ايرانيان در سراسر كشور خواهد بود. 
اما چرا راه اندازي سايت رس��مي پنجره ايرانيان با قالب و محتواي متفاوت 
و اختصاصي ضرورت داش��ت و چگونه قرار اس��ت ك��ه همگي فعاالن اين 

صنعت نوظهور در ايران از خدمات و امكانات آن بهره مند شوند؟
 آن الين بودن شرط الزم براي رقابت سالم: 

واقعيت اين اس��ت كه در دنياي امروز، رمز موفقيت جاودانه ش��ركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي، در گرو رقابت س��الم و ش��فاف است و به همين دليل 
نش��ريه پنجره ايرانيان در طول دوره انتشار خود همواره تاكيد داشته و دارد 
تا فضا و بس��تري براي رقاب��ت فراهم آورد و راه را ب��راي انحصارطلبي و 
مخدوش ش��دن فضاي رقابت ببندد. بر همين مبنا، راه اندازي سايت رسمي 
نش��ريه پنجره ايرانيان به نش��اني www.panjereh-iranan.com بستر و 
فضاي جديدي در عرصه اطالع رساني و تبليغات آن الين براي رقابت سالم 
و شفاف قلمداد مي شود و تالش بر اين است كه در اين فرايند، همه فعاالن 
صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي اي��ران بتوانند، اخبار، گزارش هاي خبري، 
گفتگوها، گ��زارش تصويري از فعاليت هاي خ��ود و همچنين افتخارات به 

دس��ت آمده را آن الين ارائه كنند. باور ما اين است كه آن الين بودن شرط 
الزم براي رقابت سالم است و اين حق دسترسي براي همگان فراهم است 
كه مديران ش��ركت ها و كارآفرينان صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران 
و ديگر صنايع و خدمات جانبي و وابس��ته بتوانند فصل جديدي را در دنياي 

صنعت و تجارت بر بستر رقابت تجربه كنند.
 سايت پنجره ايرانيان مكمل ماهنامه پنجره ايرانيان

واقعيت روشن ديگر اين است كه سايت رسمي پنجره ايرانيان، جداي از 
نشريه تخصصي و اطالع رساني پنجره ايرانيان نبوده و بر همين مبنا، افزون 
بر انتشار و انعكاس تمامي محتواي چاپ شده در ماهنامه بر روي وب سايت 
رس��مي پنجره ايرانيان هم به صورت پ��ي دي اف و هم به صورت متني در 
محيط وب، روزانه آخرين خبرها و تحوالت بازار مسكن و صنعت ساختمان 
در س��ايت رسمي پنجره ايرانيان منتشر مي ش��ود و اين حق براي همگان 
به صورت عادالنه و مس��اوي فراهم شده است تا اخبار و گزارش هاي مورد 
نظر خود را آن الين منتش��ر نمايند. با اين رويكرد جديد، بديهي اس��ت كه 
جريان اطالع رس��اني در پنجره ايرانيان و صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي 
ايران و ديگر صنايع وابس��ته و جانبي آن، محدود به زمان انتش��ار ماهنامه 
پنجره ايرانيان نخواهد بود. به ويژه اينكه روزانه خبرنامه الكترونيكي پنجره 
ايرانيان به نش��اني پس��ت الكترونيكي تمامي فعاالن صنع��ت كه ثبت نام 
كرده باش��ند، ارسال خواهد شد و اين راه ارتباطي يك راه ارتباطي يكسويه 
نخواه��د بود و همزمان اين امكان فراهم خواهد بود، كه همه بتوانند اخبار 
و اطالعات مورد نظر خود را از طريق خبرنامه به اطالع ديگران برس��انند. 
توضيح اينكه تنها كافي است شركت ها و افراد عالقه مند به دريافت روزانه 
خبرنامه پنجره ايرانيان، نشاني ايميل يا همان پست الكترونيكي خود را در 

بخش خبرنامه سايت پنجره ايرانيان درج نمايند.
 بانك اطالعات شركت ها؛ فرصتي استثنايي براي همه

يكي از بخش هاي قابل اعتنا و پيش��رفته س��ايت رسمي پنجره ايرانيان، 
پيش بين��ي صفحات اختصاصي براي تمامي ش��ركت هاي فعال صنعت در 
و پنجره يوپي وي س��ي اس��ت با اين توضيح كه يك صفحه ثابت نبوده و 
كامال از پويايي براي به روز رساني محتواي متني و تصويري در هر لحظه 
برخوردار اس��ت، تنها كافي اس��ت مديران ش��ركت ها و واحدهاي صنعتي 
فعال اين صنعت با مراجعه به وب س��ايت رسمي پنجره ايرانيان در قسمت 

تحول جدید در صنعت در و پنجره ایران 

با پنجره ايرانيان آنالين شويد
 امير شيري 
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»ف��رم بان��ك اطالعات« اطالعات مورد نظر خود را درج و نس��بت به ارس��ال آن الين 
فرم تكميلي اقدام نمايند. بديهي اس��ت كه به س��بب رويكرد اطالع رس��اني و تبليغاتي 
صفحات اختصاصي ش��ركت ها، حضور در بانك اطالعات مستلزم پرداخت هزينه برابر 
تعرفه تعيين ش��ده اس��ت. البته مهم اين اس��ت كه قابليت ها و امكانات بانك اطالعات 
پنج��ره ايراني��ان به دقت مورد توجه ق��رار گيرد تا امتيازها و برتري هاي آن نس��بت به 
برخي بانك هاي مش��ابه احتمالي روش��ن ش��ود. به واقع بانك اطالعات ش��ركت ها در 
س��ايت رس��مي پنجره ايرانيان، افزون بر نمايش اطالعات پايه هر ش��ركت نظير، نام 
مديرعامل، نشاني پست الكترونيكي و سايت رسمي آنها و معرفي فعاليت ها و كاالها و 
خدمات آن، از اين امكان برخوردار اس��ت كه در صفحه اختصاصي هر شركت در بانك 
اطالعات ش��ركت ها، آخرين گزارش تصويري مربوطه، خبرها و گزارش ها و گفتگو هاي 
اختصاصي و افتخارات كس��ب شده توسط هر ش��ركتي به طور مجزا به نمايش درآمده 
و البته در باالي هر صفحه اي يك طرح تبليغاتي ويژه هر ش��ركت درج خواهد ش��د، با 
اين توضيح كه صفحات بر اس��اس درجه بندي غرفه هاي مجازي، اين امكان در اختيار 
ش��ركت ها قرار گرفته كه بر اس��اس امكان��ات مورد نظر، اطالعات ش��ركت خويش را 
به نمايش بگذارند. البته تقس��يم بندي ش��ركت ها متناس��ب با حوزه فعاليت  آنها به پنج 
بخش پروفيل، يراق آالت، در و پنجره، ماش��ين آالت و ملزومات بوده و اولويت درج نام 
ش��ركت ها هم بر اساس حروف الفبا صورت مي گيرد. خاطرنشان مي سازد كه مسئوليت 
صحت اطالعات درج ش��ده بر روي صفحات اختصاصي هر ش��ركت در بانك اطالعات 
پنجره متوجه خود شركت هاس��ت و در آينده نزديك، نام شركت هايي كه اطالعات آنها 
تكميل نباشد، از فهرست بانك اطالعات پنجره ايرانيان حذف خواهد شد. براي تكميل 
اطالع��ات يا اطالع از نحوه انتخاب غرفه هاي مورد نظر و امكانات پيش بيني ش��ده بر 
اس��اس رتبه بندي ش��ركت ها، مي توانيد با واحد بازرگاني و تبليغ��ات پنجره ايرانيان در 

ارتباط باشيد.
 اخبار شركت ها؛ دروازه اي براي اطالع رساني شفاف

يكي از ويژگي هاي خاص و وجه امتياز پيش بيني شده در سايت رسمي پنجره ايرانيان، 
امكان بازنش��ر اخبار ش��ركت هاي صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران و اطالع رساني 
آنالي��ن و ف��وري خبرهاي موفقيت  ش��ركت ها در عرصه رقابت و البت��ه معرفي آخرين 
اطالعيه هاي رسمي شركت ها در عرصه هاي گوناگون از جمله كسب جوايز و تنديس ها، 
معرفي محصوالت جديد و البته فهرس��ت بهاي كااله��ا و خدمات خواهد بود كه افزون 
بر نش��ر در س��ايت رس��مي پنجره ايرانيان در بخش ويژه »اخبار شركت ها« اين امكان 
فراهم ش��ده كه اخبار مورد نظر در قالب خبرنامه روزانه پنجره ايرانيان به نش��اني ايميل 
بيش از 3000 فعال صنعت س��اختماني اي��ران و به ويژه تالش گران صنعت در و پنجره 
يوپي وي س��ي ايران ارس��ال خواهد ش��د. بديهي اس��ت كه در صورت تماي��ل، مديران 
ش��ركت ها به تنظيم خبرها و گزارش هاي ارس��الي مورد نظر خود، اين آمادگي از جانب 
تحريري��ه ماهنامه پنجره ايرانيان وجود دارد كه نس��بت به اصالحات خبرها و گزارش ها 
حسب نظر مديران شركت ها اقدام نمايد. براي همين منظور در وب سايت رسمي پنجره 
ايرانيان، در قس��مت منوي اصلي، فرم ويژه اي با عنوان »ارسال خبر« گنجانده شده كه 
هم��گان مي توانن��د، با تكميل فرم يادش��ده، خبرها و تصاوير مورد نظ��ر خود را به طور 
مس��تقيم با بخش تحريريه پنجره ايرانيان كه زيرنظر مستقيم سردبيري ماهنامه فعاليت 

مي كند، ارسال كنند.
 تبليغات آنالين روي سايت رسمي پنجره ايرانيان

پنجره ايرانيان در طول 7 س��ال فعاليت حرفه اي خود، همواره بر اصل رقابت س��الم و 
ش��فاف تاكيد داش��ته و دارد كه فرصت تبليغ و معرفي محصوالت و خدمات براي همه 
ش��ركت ها فراهم آورد، هرچند محدوديت  صفحات باعث ش��ده تا اولويت هاي حرفه اي 
در پذي��رش آگهي هاي تبليغاتي اعمال ش��ود، كه اين محدوديت ه��ا و اولويت گذاري ها 
خوش��بختانه از س��وي فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران قابل قبول بوده و 
از اين منظر بايد تاكيد كنيم كه ش��بكه خبري و اطالع رس��اني پنجره ايرانيان به نشاني 
www.panjereh-iranian.com هم به دلي��ل محدوديت فضاي تبليغاتي مواجه بوده و 

بر همين اس��اس، پذيرش آگهي جهت نمايش در سايت رسمي پنجره ايرانيان، متناسب 
با اولويت هاي تعيين ش��ده از س��وي بخش تبليغات و بازرگاني انجام مي ش��ود و تالش 
مديريت ماهنامه همواره بر اين اصل اس��توار بوده و خواهد بود، كه ضمن احترام نهادن 
به نظرات مديران ش��ركت ها و فعاالن اين صنعت مبني بر عدم اختصاص دائمي فضاي 
تبليغاتي به برندها و ش��ركت ها، به گونه اي اقدام ش��ود كه دس��تكم بخش��ي از فضاي 
تبليغاتي در دوره زماني مش��خص متغير ش��ده و در اختيار ديگر برندها و شركت ها قرار 
گيرد. به همين منظور براي آگاهي از شرايط درج آگهي در سايت رسمي پنجره ايرانيان 
و رزرو محل تبليغ موردنظر خود، مي توانيد با بخش تبليغات و بازرگاني ماهنامه در ارتباط 
باشيد يا اينكه از شرايط عمومي تعيين شده و درج شده بر روي وب سايت رسمي پنجره 

ايرانيان، اطالعات مورد نظر را كسب نماييد.
 خدمات ويژه ديگر براي كسب و كار آنالين

البته اش��اره به خدمات كم نظير و قابل توجه پيش بيني ش��ده در س��ايت رسمي پنجره 
ايراني��ان، در اين نوش��تار مقدور نخواهد بود و به اندازه باي��د گفت كه افزون بر آنچه در 
باال اشاره مختصري بدان ش��د، همه مي توانند نشاني اينترنتي وب سايت رسمي شركت 
خويش را در بخش پيوندهاي پنجره ايرانيان درج نمايند و حتي براي ارس��ال طرح هاي 
تبليغات��ي و تصاوير مورد نظ��ر، از منوي خدمات پنجره ايرانيان، فرم هاي تعريف ش��ده 
را تكميل و نس��بت به ارس��ال آن اقدام نمايند. بخش نيازمندي ه��اي پنجره ايرانيان با 
بخش بندي ه��اي مجزا و تعريف ش��ده هم در اختيار همگان ق��رار دارد تا نيازمندي هاي 
خود را به اطالع ديگران برس��انند و همه مي توانند، متن كامل تمامي گفتگو هاي پنجره 
ايرانيان در 3 س��ال اخير را در منوي گفتگو مطالعه و حتي نس��بت به دانلود گفتگو هاي 

مورد عالقه خود به صورت پي دي اف اقدام نمايند. 
باور ما در پنجره ايرانيان اين اس��ت كه امروز صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران 
و ديگر صنايع وابس��ته و جانبي اين صنعت، بايس��ته و شايس��ته است كه فعاليت خود را 
مح��دود ب��ه جغرافياي خاص نكنند و يقي��ن بدانند كه ماندن در مي��دان رقابت، نيازمند 
گام نهادن صحيح در مسير صحيح و مطمئن براي موفقيت در كسب و كار است و از اين 
جهت، سايت رسمي پنجره ايرانيان مي تواند به عنوان زنجيره ديگري از خدمات ماهنامه 
پنجره ايرانيان به معناي گام نهادن در مس��ير صحيح و مطمئن در دنياي كس��ب و كار 

صنعت ساختمان ايران و البته اختصاصي صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران باشد.
از حاال به بعد با پنجره ايرانيان، آنالين شويد.
www.panjereh-iranian.com نشاني ما؛ 

w w w . p a n j e r e h - i r a n i a n . c o m
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شب باش��كوه و جشن سراسر شور و ايمان؛ اين بار جشن 
بزرگ مبعث حضرت ختمي مرتب، محمد مصطفي )ص( در 
ش��هر شيراز  و البته فرصتي مناس��ب براي سنجش آگاهي 
مردم نس��بت ب��ه در و پنجره هاي يوپي وي س��ي ايران. اين 
ابتكاري بود كه ش��ركت بازرگاني ص��در، نماينده انحصاري 
يراق آالت عرضه ش��ده توس��ط شركت س��اتيان با دو برند 
Roto و VHS در جش��ن مبع��ث از خ��ود نش��ان داد. بنابر 

اع��الم روابط عمومي ش��ركت بازرگاني ص��در، همزمان با 
شانزدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان شيراز، جشن بزرگ 
مبعث پيامبر بزرگ اسالم حضرت محمد )ص( در اين شهر 
با حضور مردم و مس��ووالن با حمايت شركت بزرگزار كننده 
نمايش��گاه و البته حمايت شركت بازرگاني صدر برگزار شد. 
در اين جش��ن باشكوه، شركت بازرگاني صدر در يك ابتكار 
جالب با برگزاري مسابقه ويژه اي با محور صنعت در و پنجره 
يوپي وي س��ي برگزار كرد و در پايان به 10 نفر از برگزيدگان 
جوايز نفيسي به رسم يادبود از سوي بازرگاني صدر اهدا شود.

به گفته مديريت ش��ركت بازرگاني صدر، هدف از اين اقدام، 
ارتقاي هرچه بيش��تر سطح دانش مردم نسبت به مزاياي در و 
پنجره هاي يوپي وي س��ي است و تالش خواهد شد تا اين مهم 
ب��ه روش هاي گوناگون انجام ش��ود تا ع��الوه بر آگاهي مردم 
به عنوان مصرف كننده نهاي��ي از ويژگي هاي در و پنجره هاي 
يوپي وي س��ي از جمله كاهش مصرف انرژي در س��اختمان ها، 
جلوگيري از ورود هواي آلوده و گرد و غبار به داخل ساختمان، 
محيطي آرام در برابر آالينده هاي صوتي در اختيار داشته باشند.

گفتني اس��ت پيش از اين شركت بازرگاني صدر در استان 
ش��يراز يك دوره آموزش��ي نص��ب در و پنج��ره و به ويژه 
يراق آالت را براي توليدكنندگان در و پنجره هاي دوجداره در 
استان فارس برگزار كرده بود كه با استقبال كم نظيري مواجه 
شده بود. شركت بازرگانی صدر نماينده انحصاری يراق آالت 
 VHS و Roto عرضه ش��ده توسط شركت ساتيان با دو برند
و البته عرضه كننده ورق های گالوانيزه تقويتی توليد ش��ده 
توسط شركت آهن و فوالد جهان سپاهان در استان فارس و 

استان های جنوبی ايران است. مهندس مقصودي مديرعامل 
شركت بازرگاني صدر پيش از اين در گفتگوي اختصاصي با 
پنجره ايرانيان اظهار كرد: اين ش��ركت با ارائه باكيفيت ترين 
يراق آالت و البته خدمات مطلوب، همراه مطمئن و هميشگی 
توليدكنن��دگان در و پنجره های دوج��داره ايران باقی بماند. 
اين فعال خوش��نام صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران 
تأكيد دارد: اس��تقبال هم��كاران و توليدكنندگان در و پنجره 
يوپی وی س��ی از كااله��او خدمات ش��ركت بازرگانی صدر، 
به دليل كيفيت و قيمت مناس��ب ي��راق آالت و پروفيل های 
عرضه شده است و همچنين تالش ما در جهت ارتقأ كيفی 
اين صنعت، خود يكی از داليل اين استقبال بی سابقه است. 
مهندس مقصودي خاطر نشان مي سازد: البته ما در بازرگانی 
صدر اقدام به ايجاد يك موسس��ه جهت آموزش س��اخت و 
نصب درب و پنجره های دوجداره يوپی وی سی كرده ايم كه 
ب��ه نظر بنده، يكی از بزرگتري��ن گام های موفقيت بازرگانی 

صدر همين ابتكار بوده است.

ابتكار بازرگاني صدر؛ جايزه به 10 برگزيده مسابقه ويژه
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 زمان طالیی خرید خانه فرا رسید

 ساخت مسکن با متراژ پایین را جدي بگیرید

پنجـره ايرانيان: تجربه تاريخی ما نش��ان می دهد 
خريداران فرصت های مناسب در بازار از دست می دهند 
به اين اميد كه بتوانن��د ارزان تر خريد كنند ولی اكنون 

بهترين زمان برای خريد خانه است.
مجتبی بيگدلی رييس انجمن انبوه س��ازان كشور در 
گفت وگو با ايس��نا، درباره وضعيت بازار مس��كن اظهار 
كرد: در حال حاضر آرامش قبل از طوفان در بازار حاكم 
است و يخ بازار رو به آب شدن است و بدين ترتيب بازار 
رو به رونق هر چه بيش��تر پيش خواهد رفت. وی تاكيد 
ك��رد: در حال حاض��ر وضعيت طاليی ب��رای خريداران 

بوجود آمده وبهترين موقعيت برای خريد است.
 بيگدلی خاطرنش��ان كرد: تجربه تاريخی ما نش��ان 
می دهد خريداران فرصت های مناسب در بازار از دست 
می دهن��د به اين امي��د كه بتوانند ارزان ت��ر خريد كنند 
و زمان��ی كه قيمت ها رو به افزايش می رود به س��مت 
بازار هجوم می آورند. رييس انجمن انبوه س��ازان كشور 
با اشاره به اين كه هجوم يكباره به سمت بازار وضعيت 
را متالطم می كند، تاكي��د كرد:  در حال حاضر بهترين 

وضعيت برای خريداران حاكم است.
 وی در ادام��ه درب��اره وظايف دول��ت در اين بخش 
گف��ت: جنجال هايی ك��ه در دولت قب��ل دراين زمينه 
ب��ه وجود آمد منجر به ركود در بازار مس��كن ش��د اما 
متاسفانه دولت جديد هم در حال حاضر حساسيت الزم 
را در اين بخش ندارد به طوری كه اعتقادی به مسكن 

مهر هم ندارد.
بيگدلی تاكيد كرد: طرح هايی از س��وی دولت جديد 
مانن��د مس��كن اميد، حمايت��ی و ويژه مطرح ش��ده در 
صورتی كه هنوز هيچ اقدامی برای اجرايی شدن طرح ها 

صورت نگرفت.
وی با بيان اين كه امسال با سونامی افزايش قيمت در 
بخش مسكن مواجه خواهيم بود، تاكيد كرد: اين روند 

از اواسط سال رو به رشد خواهد رفت.
رييس انجمن انبوه س��ازان كش��ور تاكيد كرد:  بدين 
ترتي��ب ماه ه��ای پي��ش رو طاليی ترين زم��ان برای 
خريداران مس��كن اس��ت چرا كه می تواند ب��ا بهترين 

شرايط تخفيف خريد خود را انجام دهند.
وی با بيان اين كه بع��د از افزايش قيمت حامل های 
ان��رژی و اجرای ف��از دوم هدفمن��دی  يارانه ها قيمت 
مصالح افزايشی چشمگيری داشته است، تصريح كرد: 
از اين به بعد هزينه ساخت ساختمان ها افزايش دارد به 
طوری كه همه ساختمان ها گران تر ساخته خواهند شد.
بيگدلی در ادامه به فروش��ندگان بازار مسكن توصيه 
كرد روندی كه در حال حاضر در بازار پيش گرفته اند را 
ادامه دهند و تا آنجايی كه می توانند مراعات را نس��بت 

به خريداران در نظر داشته باشند.
دبير كل جامعه اسالمی  كارآفرينان كشور خاطرنشان 

كرد: س��ازندگان دراين بخش نبايد منتظر اقدام خاصی 
از سوی دولت باشند واز آنجايی كه نام گذاری امسال با 
عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی 
از س��وی مقام معظ��م رهبری مطرح ش��ده و صنعت 
ساختمان بيش��ترين اش��تغالزايی را در پيشبرد صنعت 
كش��ور دارد از س��ازندگان دراين ب��ازار تقاضا می كنم 
پول هايش��ان را در بازارهای ديگ��ر خرج نكنند چرا كه 
خروجی اين بخش می تواند به اشتغال و كارآفرينی در 
كش��ور كمك كند و اقتصاد كشور را به سمت توليد هر 

چه بيشتر پيش ببرد.
بيگدل��ی با بيان اين كه صنعت س��اختمان 70 درصد 
اش��تغال كشور را تشكيل می دهد و 1200 گروه شغلی 
نيز زيرمجموعه آن هس��تند تاكيد ك��رد: اميدواريم كه 
كارشناس��ان دولتی و ارگان های مربوطه توجه الزم را 

به اين بخش داشته باشند.

پنجره ايرانيان: رئيس اتحاديه مش��اوران امالک اراک با اش��اره به فراز و فرودهای 
بازار مس��كن در چند س��ال اخير با بيان اينكه تجربه ثابت كرده اس��ت كه هميشه پس 
از يك جهش قيمت با ركود مواجه بوده ايم، گفت: س��ال گذشته خريد و فروش مسكن 
در ركود به س��ر می برد و اين ركود باعث افت قيمت ش��د اما، امسال با توجه به جنب و 
جوش بازار در ابتدای س��ال، تعداد معامالت، 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزايش پيدا كرده است.
محمود نوروزی افزايش تعداد معامالت را نش��انگر افزايش جنب و جوش بازار مسكن 
دانس��ته و گفت: هنگامی كه تقاضا زياد باش��د شايد قدرت چانه زنی خريدار كم شود، اما 
زمانی كه تقاضا كاهش يافته و عرضه زياد باشد، در اين صورت خريدار قدرت چانه زنی 
پي��دا می كند تا حدی كه گاهی می تواند قيمت ها را بش��كند و به قيمت های پايين تر از 

عرف بازار خريد كند.
نوروزی انتظار ايجاد تورم هر ساله را از عرف های غلط در جامعه عنوان كرد و گفت: 

دولت می بايس��ت هر س��اله و به طور مرتب امالكی ش��بيه مس��كن مهر را با شيوه ای 
متفاوت، با سود كمتر به جامعه تزريق كند، در اين صورت هيچ ايرانی بی خانه نمی ماند.

نوروزی گفت: هر س��اله در كش��ور تعداد زيادی از جوانان در ي��ك بازه زمانی به ثمر 
می رس��ند و نياز به مس��كن دارند بنابراين اگر دولت بتواند درخواس��ت و نياز جامعه را با 
قيمت تمام ش��ده مناس��ب، س��ود پايين و با متراژ مفيد زير 100 متر، در معرض خريد 
بگذارد و يا مسكنی مشابه مسكن اجاره به شرط تمليك واگذار كند كمتر دچار افزايش 

يا شوک های بازار مسكن خواهيم بود و بازارمسكن بالطبع آرام خواهد شد.
او تقاضای زياد و عرضه كم را از داليل عمده شوک های وارده بر بازار مسكن دانسته 
و با بيان اينكه عرضه بايد به نوعی توس��ط دولت جبران ش��ود، گفت: با افزايش تعداد 
س��اخت و س��از با الگوهای متراژ پايين برای خانواده های س��ه نفره، بايد بازار مسكن را 
تثبيت ش��ود و اگر طی دو تا س��ه سال اين روند ادامه پيدا كند، بی شك نياز جامعه را بر 

طرف خواهد كرد.
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 كیفیت پایین مصالح ساختماني بالي جان خانه ها مي شود

مصالح غيراس��تاندارد با كيفيت پايين، نظارت صوري 
و غيرمس��ئوالنه، اجراي غير صحي��ح... مجموعه اي از 
عواملي هس��تند ك��ه مي توانند زنجيره يك س��اختمان 
غيراس��تاندارد را كام��ل كنند. با وجود اط��الع متوليان 
صنعت س��اختمان و وع��ده و وعيده��اي اميدواركننده 
همچن��ان اوضاع تغيي��ر نك��رده و فرصت طلب ها را در 
بهترين وضعيت قرار داده اس��ت. براس��اس اين گزارش 
مصالح غيراس��تاندارد با كيفيت پايي��ن، نظارت صوري 
و غيرمس��ئوالنه، اجراي غير صحي��ح... مجموعه اي از 
عواملي هس��تند ك��ه مي توانند زنجيره يك س��اختمان 

غيراستاندارد را كامل كنند 
س��عيد غفراني با بيان اينكه قواعد نظام مهندس��ي در 
صورتي كه در چرخه س��اخت وس��از رعايت شود ميزان 
حوادث در گ��ود برداري كاهش مي ياب��د، گفت: قانون 
نظام مهندس��ي به شكل ناقص اجرا مي شود در صورتي 
كه بايد در فرايند ساخت وساز طراحي خوب در 4 رشته 

انجام و سازنده ذي صالح اقدام به ساخت وساز كند. 
وي در ادام��ه افزود: س��ازمان نظام مهندس��ي اعالم 
آمادگ��ي ب��راي هم��كاري مي كند ولي متاس��فانه عدم 
همكاري نهاد وس��ازمان هاي ذيرربط از جمله ش��وراي 
شهر، ش��هرداري ها و مردم باعث ساخت وساز غير فني 

مي شود. 
نكته قاب��ل تامل اين اس��ت كه مال��كان پروژه هاي 
س��اختماني ريش��ه بخش اعظم ناهنجاري هاي صنعت 
س��اختمان مش��اوران ام��الک مي دانند. براس��اس اين 
گزارش يكي از مالكان و س��ازندگان ساختمان در مورد 
كيفيت مصالح س��اختماني در بازار گفت: كيفيت پايين 

برخي از مصالح صنعت ساختمان فاجعه است. 
وي با اش��اره به اينكه مصالحي مانند س��يمان كه پر 

مصرف ترين مصالح اس��ت، بايد هم��واره مورد آزمايش 
قرار گيرند و كيفيت آنها تأييد ش��ود، اما متاس��فانه اين 
س��يمان ها از چس��بندگي الزم برخوردار نيستند و بسيار 

بي كيفيت هستند. 
يكي ديگر از سازندگان ساختمان در خصوص وضعيت 
جوش س��اختمان ها ودستگاه هاي آنها، گفت: با توجه به 
قيمت هاي باالي اين دستگاه ها، جوشكاران يك راست 
به س��راغ دس��تگاه هاي چين��ي مي روند. براس��اس اين 
گزارش جهانگيري كارش��ناس صنعت س��يمان با اشاره 
ب��ه اينكه صنعت س��يمان ايران از نظ��ر تنوع محصول 
توليدي از دنيا عقب مانده است، گفت: 47 درصد از كل 
كارخانه هاي س��يمان موجود در كشور فقط سيمان تيپ 

2 را توليد مي كنند. 
وي با اش��اره به اينكه در كش��ورهاي منطقه در حوزه 
س��يمان اس��تانداردهاي اروپايي حاكم ب��وده و در توليد 
س��يمان تيپ 2 نيز از مواد افزودني اس��تفاده مي ش��ود، 
گفت: با استفاده از مواد افزودني مي توان 11 نوع سيمان 
مختلف از س��يمان تيپ 2 توليد كرد و در اروپا و س��اير 
كشورها نيز به همين شكل تنوع زيادي در توليد سيمان 

به وجود آمده است. 
جهانگيري در ادامه تصريح كرد: در ايران در مجموع 
حدود 13، 14 نوع س��يمان توليد مي شود اما عمده توليد 
سيمان در كش��ور مربوط به سيمان تيپ 2 مي شود؛ به 
طوري كه 47 درصد از كل كارخانه هاي سيماني كشور 

فقط همين نوع سيمان را توليد مي كنند. 
اين كارش��ناس صنعت با اش��اره به اينكه خاک ايران 
قابليت توليد انواع بيشتري از سيمان را دارد، اظهار كرد: 
طبق آمارهاي منتشر شده در سال گذشته 297 ميليون 

تن از مواد افزودني در توليد سيمان استفاده شد. 

به اين ترتي��ب مي توان نتيجه گرف��ت كه عمال اين 
ميزان اس��تفاده از مواد افزودني در توليد س��يمان باعث 
ش��د تا 297 ميليون تن گاز كربنيك توليد نشده و وارد 
هوا نش��ود. اين كارش��ناس صنعت س��يمان با تاكيد بر 
ضرورت تنوع بخش��ي به توليد انواع س��يمان در كشور 
براي مصارف مختلف گف��ت: بايد با اجراي برنامه هايي 
از وابستگي شديد صنعت سيمان كشور به توليد سيمان 

كلينكري كم كرد. 

 گردش مالي صنعت سيمان ايران 
رئيس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي نيز 
با اش��اره به گردش مال��ي 7000 ميليارد توماني صنعت 
س��يمان در اي��ران، گفت: از اين رق��م حتي يك درصد 
هم در بخش تحقيق و توس��عه صنعت س��يمان هزينه 

نمي شود. 
معاون وزير راه وشهرس��ازي با اش��اره ب��ه اينكه اگر 
صنعتي بخواهد از نظ��ر كيفيت در رده هاي بااليي قرار 
گيرد بايد بين يك تا س��ه درصد از كل درآمد خود را در 
حوزه تحقيق و توس��عه هزينه كند، افزود: با اين حساب 
صنعت سيمان بايد ساالنه حدود 70 ميليارد تومان روي 
تحقيق و توسعه هزينه كند اما چنين كاري اصال انجام 

نمي شود. 
ش��كرچي زاده با اش��اره ب��ه اينكه در دني��ا 27 يا 28 
نوع س��يمان توليد مي ش��ود ك��ه يكي از آنها س��يمان 
كلينكري است، گفت: دنيا در حال حاضر به سمت توليد 
س��يمان هاي آميخته رفته و توليد سيمان هاي پوزوالني 

هم افزايش زيادي پيدا كرده است. 
وي افزود: در ايران هم اكنون تنها چهار تا پنج ميليون 
تن س��يمان پوزوالني توليد مي شود و متاسفانه انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان هم بيش��تر به منافع 
صنف خودش توجه مي كند و اهميت چنداني به موضوع 

كيفيت در توليد سيمان نمي دهد. 
رئي��س مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي با 
اش��اره به اينكه با سازمان ملي اس��تاندارد تعامالتي به 
منظور افزاي��ش كيفيت مصالح س��اختماني توليدي در 
كشور از جمله سيمان انجام شده است، گفت:  متاسفانه 
وضعيت آزمايش��گاه هاي سيمان در كش��ور اصال قابل 
قبول نيست و وضعيت اس��تاندارد سيمان در كشور هم 

چندان مناسب نيست. 
وي با اشاره به اينكه دنيا به سمت استاندارد عملكردي 
س��يمان رفته  در حالي كه ما همچنان مقيد به استاندارد 
نوع س��يمان هستيم عنوان كرد:  صنعت سيمان ايران از 
نظ��ر كمي موفق عمل كرده ام��ا از نظر كيفي عملكرد 

قابل قبولي نداشته است. 
براس��اس اين گزارش ش��كرچي زاده معاون وزير راه 
وشهرسازي در خصوص سيمان در كشور، گفت: سيمان 
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مهمترين جزء اين ماده ساختماني از لحاظ 
مصرف انرژي محسوب مي شود، بنابراين 
با توجه به اينكه توليد س��اليانه سيمان در 
كش��ور به بيش از 70 ميليون تن رس��يده 
است، س��رانه س��االنه مصرف سيمان در 
كشور نيز از 220 كيلوگرم در سال 1357 
ب��ه بيش از 800 كيلوگ��رم در حال حاضر 
رسيده اس��ت و بر اين اساس سرانه توليد 
بت��ن در اي��ران، حداقل 2 برابر بيش��تر از 

سرانه متوسط جهاني آن است. 
ب��ر اين اس��اس مرك��ز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرسازي، سند جامع چشم انداز 
بت��ن 1404 را به عن��وان گامي در جهت 
اهداف توس��عه پايدار در صنعت ساخت و 
س��از با تاييد صاحبنظ��ران و متخصصان 
دانش��گاهي،  تدوين كرده اس��ت و در نظر 
دارد ت��ا با هم��كاري كليه س��ازمان ها و 
نهادهاي ذيربط، مراحل اجرايي اين س��ند 

را فراهم آورد. 

 انبارهاي پر از مصالح ساختماني 
اي��ن گ��زارش مي افزايد:»ي��ك مالك 
س��اختمان در ادام��ه در رابط��ه با عواقب 
ناش��ي از هدفمن��دي يارانه ه��ا در بخش 
تولي��د مصالح س��اختماني گفت: هر زمان 
كه قيمت حامل هاي انرژي اضافه شود و 
هزينه هاي تولي��د مصالح افزايش يابد، به 
دليل اينكه تا يكي، دو ماه كارخانه ها اجازه 
گران كردن مصالح را ندارند، از كيفيت آن 
مي كاهند؛ بنابراي��ن در ابتداي اجراي اين 
طرح، خطر افت كيفيت مصالح وجود دارد. 
وي ادامه داد: همين االن كه براي خريد 
مصالح س��اختماني به مصالح فروش��ي ها 
مراجعه مي كني��م، عن��وان مي كنند تمام 
ش��ده و نداريم، در صورتي ك��ه انبار آنها 
پر از مصالح اس��ت. اين مالك س��اختمان 
در ادامه توضي��ح داد: وقتي هم مي گوييم 
پس چرا انبارتان پر است، پاسخ مي دهند: 
اينها پيش فروش شده و فقط منتظر آمدن 
خريدارش��ان هستيم. اما واقعيت اين است 
ك��ه چون فروش��نده از گران��ي مصالح در 
آينده نزديك با خبر است، ترجيح مي دهد 
مصالح را انب��ار كند تا به محض گراني با 
قيمت بيشتر بفروشد، در اين شرايط الزم 
اس��ت دولت بر اين فروش��ندگان نظارت 

بيشتري داشته باشد. 
 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 برخورد با ساخت و ساز در سواحل شمال و جنوب

اس��تاندارمازندران و امام جمعه بندرعابس در اظهارنظرهاي 
جداگان��ه خواس��تاربرخورد با عوامل س��اخت وس��ازغيرمجاز 

ساحلي شدند. 
اس��تاندارمازندران ب��ا ابراز نگراني از س��اخت و س��ازهاي 
غيرمجازدرمح��دوده قانوني س��احلي خواس��تار برخورد جدي 

مسووالن نهادهاي ذيربط با متخلفان شد.
ربي��ع فالح نبود مديريت يكپارچه و منس��جم در ادوار 
گذش��ته را علت اساس��ي ساخت وس��ازهاي غيرمجاز و 
تجاوز به محدوده هاي س��احلي دانس��ت و ادامه داد: به 
رغم تصويب طرح آزادس��ازي حريم 60 متري س��واحل 
درس��ال 87 در مجلس ش��وراي اس��المي اما همچنان 
ش��اهد س��اخت وس��ازغيرمجاز دراين مناطق هس��تيم. 
وي شناس��ايي س��ازه هاي دريايي غيرمجاز س��احلي و 
تصميم گي��ري اصولي براي قلع و قم��ع آن را از اهداف 

بازديدش از اين مناطق ذكركرد.
اس��تاندارمازندران همچني��ن از درياي خزرب��ه عنوان يك 
موهب��ت طبيع��ي خدادادي ي��اد كرد و گفت : باي��د با اعمال 
مديري��ت يكپارچه و اراي��ه مجوزهاي قانوني بس��تر را براي 
سرمايه گذاران بخش خصوصي كه زمينه سازاشتغال پايدار و 

رونق اقتصادي استان باشند، فراهم كنيم. 
طبق آماراز منابع رس��مي از طول 360 كيلومتري محدوده 
ساحلي مازندران حدود 10 درصد دراختيار نهادهاي نظامي و 
انتظامي، 25 درصد دولتي، 35 درصد بخش خصوصي و بقيه 

نيز براي دسترسي عموم آزاد است
امام جمعه بندرعباس هم گفت: س��اخت و سازها در حريم 
دري��ا بايد متوقف ش��ود. آيت اهلل غالمعل��ي نعيم آبادي اظهار 
داش��ت: ساخت و ساز در حريم دريا فضاي دلگيري را در اين 

شهر ساحلي ايجاد كرده است.

 افزایش كیفیت ساخت و ساز در بافت فرسوده
پنجره ايرانيان: معاون وزير راه و شهرس��ازی با اشاره 
به اينكه طرح پايا در آينده می تواند الگوی مناس��بی برای 
بخش های ديگر جامعه باش��د بر ضرورت افزايش كيفيت 
ساختمان س��ازی در بهس��ازی و نوس��ازی بافت فرسوده 

تاكيد كرد.
محمدس��عيد اي��زدی با بي��ان اينكه ش��هرداری ها بايد در 
بازآفرينی بافت های نابس��امان ش��هری محور باشند، اظهار 
داش��ت: اگ��ر توجه��ات و برنامه ريزی را در س��طح مقياس 
محله ای تعريف كنيم خدمات به مردم در اين مناطق كيفيت 

بيشتری پيدا می كند.
وی با اش��اره به اينك��ه دولت بجای دخالت مس��تقيم در 
بازآفرينی شهری بافت های هدف بايد تسهيالتی مانند وام را 
به عنوان مش��وق ارايه دهد، گفت: كمك به راه اندازی دفاتر 

تس��هيل گری در محالت هدف هم از ديگر اهدافی است كه 
دولت در نظر دارد.

معاون وزير راه و شهرس��ازی با بيان اينكه شهرداری ها با 
ارائه بس��ته های تشويقی مانند تخفيفات در عوارض و تراكم 
نفش زيادی در بهس��ازی محالت هدف دارند، افزود: اجرای 
طرح پايا می تواند در آينده الگوی مناس��بی برای بخش های 
ديگر جامعه باش��د و با اجرای اين طرح، اعتماد و مش��اركت 
گسترده مردم در محالت مناطق هدف و كيفيت های الزم از 

طريق نظارت و تدوين دستورالعمل ها تامين می شود.
معاون وزر راه و ش��هر سازی با تاكيد بر كيفيت در ساخت 
و س��ازها، اظهار داش��ت: بايد با توجه ب��ه موضوع كيفيت به 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده توجه شود كه اين امر 

بايد با تهيه دستورالعمل و ضوابط به اجرا برسد.
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 محدودیت شیب افزایش قیمت اوراق مسکن را مالیم مي كند؟

 شورای هماهنگی مسکن فعال تر مي شود

تازه ترين تصميم فرابورس براي كاهش س��فته بازي 
در ب��ازار اوراق مس��كن محدودي��ت 2 ماهه در فروش 
اوراق خريداري شده اعالم شد. پس از كاهش نرخ سود 
بانك ها و همچنين آغاز فصل خريد و فروش مس��كن 
قيم��ت اوراق مش��اركت افزايش چش��مگيري يافت به 
همين دليل مقامات بازار س��رمايه سعي كردند با ايجاد 
محدوديت منع خريد بيش از 90 برگه تعادلي در قيمت 
اي��ن اوراق ايجاد كنن��د و از افزايش قيمت بي رويه اين 
اوراق كه نتيجه س��فته بازي عده اي براي كس��ب سود 

است جلوگيري كنند. 
اما بازه��م در روزهاي اخير ش��اهد باالرفتن بي رويه 
قيم��ت اين اوراق و افزايش بيش از 10 درصدي قيمت 
اوراق مس��كن كه باعث ايجاد انح��راف اهداف تأمين 
مالي تسهيالت مسكن شد بوديم در نتيجه فعاالن اين 
عرصه فروش اين اوراق را تا 2 ماه پس از خريد ممنوع 
اعالم كردند و اين دومين اقدام پس از محدوديت خريد 

90 برگه اي اين اوراق در بازار فرابورس است. 
در همي��ن خصوص همايون دارابي كارش��ناس بازار 
س��رمايه، گفت: اين اوراق در فراب��ورس و قباًلً هم در 
بنگاه هاي مس��كن با مش��كالت و مس��ائلي مواجه بود 
و ع��ده اي بودند كه براي كس��ب س��ود خريد و فروش 
مي كردند و تقاضاي واقعي نداش��تند. همچنين در چند 
وقت اخير بازار س��هام هم عملكرد ضعيفي داشته است 
به همين دليل در چند وقت اخير بازار سهام هم عملكرد 
ضعيفي داشته است به همين دليل اكثر معامله گرهايي 
كه به دنبال س��ود كوتاه مدت بودند به سمت اين اوراق 
آمدند در نتيجه اين عوامل باعث ش��د قيمت اين اوراق 
از حالت عادي خارج ش��ود و افرادي كه متقاضي واقعي 
خريد مسكن بودند نتوانند به اين اوراق دست پيدا كنند. 
دارابي در خصوص اينكه آيا اين محدوديت تأثيرگذار 
اس��ت يا خير؟ گفت: كس��اني كه سپرده ممتاز در بانك 

مسكن داشته باشند مي توانند به عنوان جايزه اين اوراق 
را دريافت كنند و اين باعث ش��د عرضه اين اوراق زياد 
ش��ود و امروز محدوديت جدي��دي بگذارند و خريداران 

نمي توانند تا 2 ماه اوراق خود را بفروشند. 
وي تصري��ح ك��رد: انتظار اين اس��ت اي��ن اوراق در 
اختي��ار بخش واقعي اقتصاد ق��رار بگيرد اما در ماه هاي 
ارديبهش��ت، خرداد، تير و م��رداد كه فصل اوج خريد و 
فروش مسكن است تقاضا براي اوراق بيش از ماه هاي 
ديگر اس��ت. اين كارشناس بورس و اوراق بهادار گفت: 
مق��داري هم بايد ط��رف عرضه تقويت ش��ود تا افراد 
تشويق شوند با س��پرده گذاري در بانك مسكن ميزان 
بيش��تري اوراق مسكن به بازار فرابورس تزريق كنند و 
اميدواريم كه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه منابع 
بيش��تري دارند در بانك مس��كن سپرده گذاري كنند تا 
عرض��ه هم افزايش يابد تا در اي��ن ماه هاي اوج تقاضا 

قيمت ها غيرعادي باال نرود. 

دارابي افزود:اميدوار هستيم كه محدوديت هاي كوتاه 
مدت باعث ش��ود تا كساني كه به دنبال سود هستند به 
ط��رف اين اوراق كه مورد توجه قش��ر ضعيف جامعه و 
ب��ه دنبال دريافت اين اوراق هس��تند نيايند زيرا از نظر 

اخالقي هم نوسان گيري در اين اوراق درست نيست. 
دارابي معتقد اس��ت اينگونه محدوديت ها باعث عدم 
استقبال خريداران نمي ش��ود زيرا براي خريد خانه بايد 
ب��راي درياف��ت وام 35 ميلي��ون تومان��ي از اين اوراق 
خري��داري كنند. تقاضاي واقعي ب��راي خريد اين اوراق 
وجود دارد و كس��اني كه مي خواهند وام بگيرند بايد اين 
اوراق را بخرن��د و اگ��ر تمايل به س��فته بازي و گرفتن 
س��ود از اين اوراق نباشد يك تقاضاي واقعي داريم كه 
توس��ط افرادي كه مي خواهند منزلي تهيه كنند در بازار 
به وجود مي آيد پ��س اين بازار، راه خود را ادامه خواهد 
داد و فق��ط تمايل به س��فته بازي از اين بازار با توجه به 

اين محدوديت ها خارج مي شود.

پنجره ايرانيان: وزير راه و شهرسازی مقرر كرد بر اساس تكاليف قانونی، وظايف و 
اختيارات اين وزارتخانه در ساماندهی بازار مسكن و تأمين مسكن كم درآمدها، شورای 

هماهنگی مسكن به رياست وی، به طور مستمر هر دو هفته يكبار تشكيل شود. 
 به گزارش وزارت راه و شهرسازي، نظر به جايگاه بخش مسكن در اقتصاد كشور 
و اهميت سياس��ت گذاری و برنامه ريزی در اين بخش با توجه به نقش آن در اقتصاد 
كالن و اقتصاد خرد، و از سويی ديگر تكاليف قانونی و وظايف و اختيارات وزارت راه 
و شهرس��ازی در سامان بخشيدن به بازار مسكن و تأمين مسكن كم درآمدها، مقرر 
شد »شورای هماهنگی مسكن« به رياست وزير راه و شهرسازی، هر دو هفته يكبار 
به طور مس��تمر تش��كيل و تصميم گيری درباره تدوين سياست ها و برنامه ها پس از 

طرح و بررسی در اين شورا مورد توافق و اجرايی شود.
اعضای رسمی  اين شورا شامل مهرآبادی قائم مقام و مجری ويژه در طرح مسكن 
مهر، پژمان معاون وزير و رئيس س��ازمان ملی زمين و مس��كن، نريمان، مديرعامل 

ش��ركت عمران ش��هرهای جديد اي��ران، تابش رئيس بنياد مس��كن، حناچی معاون 
معماری و شهرس��ازی، عبده تبريزی مش��اور وزير، هاشمی مش��اور وزير راه، معيدفر 
مشاور وزير، كاشان مشاور وزير، بت شكن مديرعامل بانك مسكن، مظاهريان معاون 
امور مس��كن و س��اختمان، ايزدی مدير عامل شركت عمران و بهساز شهری بی نياز 
رئيس مركز روابط عمومی  و اطالع رس��انی و چگنی مدير كل برنامه ريزی و اقتصاد 

مسكن، است.
بنابراين گزارش معاونت مسكن و ساختمان به عنوان دبيرخانه شورا تعيين و همه 
هماهنگی ها درخصوص تشكيل جلسات و طرح موضوعات توسط اين معاونت انجام 
می پذيرد. وزير راه و شهرس��ازی ابراز اميدواری كرد با شكل گيری اين شورا و تداوم 
فعاليت آن، سياست گذاری و برنامه ريزی های انجام يافته در بخش مسكن از انسجام 
الزم برخوردار و هماهنگ با سياس��ت های اقتصادی كشور، گام های مؤثری در اين 

راستا برداشته شود.
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 احتمال رواج تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن
پنجـره ايرانيان: محمود جهانی گفت: با افزايش ميزان 
معامالت در بازار مس��كن شاهد بازگشت شرايط طبيعی به 
اين بازار هس��تيم اما احتمال رواج تقاضای س��وداگرانه نيز 
وجود دارد چراكه ممكن اس��ت نقديگی در فضای كس��ب 
و كار جذب نش��ود و با هدف حفظ ق��درت خريد صاحبان 

سرمايه يا انگيزه سرمايه گذاری وارد بخش مسكن شود. 
محم��ود جهانی در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بعد از 
ركودی كه از تابستان سال گذشته در بخش مسكن ايجاد 
ش��د در ماه های پايانی سال به ويژه از بهمن ماه شرايط به 
طور محسوسی تغيير كرد و معامالت به طور نسبی افزايش 
يافت.  وی افزود: اين وضعيت براس��اس اطالعات سامانه 
معامالت انجام شده در بنگاه های امالک در سال جديد نيز 
ادامه دارد؛ به گونه ای كه در ارديبهشت ماه تعداد معامالت 

تقريبا دو برابر ميانگين سال قبل اعالم شده است. 
اين كارش��ناس مس��كن تصريح كرد: با توجه به اينكه 
بازار مس��كن تحت تاثير فضای كالن اقتصادی اس��ت و 
پارامترهای زي��ادی برای س��رمايه گذاری در اين بخش 
نقش دارند نمی ت��وان پيش بينی خيلی دقيقی از وضعيت 

بازار ارائه كرد. 
جهانی اف��زود:  در حال حاضر يكی از پارامترهايی كه در 
اين بازار تاثيرگذار است اجرای فاز دوم هدفمندی  يارانه ها 
و افزاي��ش قيمت حامل های انرژی اس��ت ك��ه پيش بينی 
می ش��ود اين مس��اله باعث فشار هزينه ش��ود و در نهايت 
افزايش قيمت تمام ش��ده مسكن را به همراه داشته باشد.  
وی معتقد اس��ت اگر اين عوامل كالن اقتصادی را در نظر 
داش��ته باش��يم و اتفاق جديد ديگری رخ نده��د، افزايش 
قيمت تمام ش��ده س��اخت باعث ادامه رون��د ركود تورمی 
در بازار خواهد ش��د چراكه تحت تاثير اين ش��رايط قيمت 
ساخت افزايش میِ يابد بدون آن كه قدرت خريد متقاضيان 
افزايش پيدا كند يا تقاضا تحريك ش��ود.  اين كارش��ناس 

مس��كن تاكيد كرد: بدي��ن ترتيب تعداد معام��الت با روند 
افزايشی روبرو نخواهد بود و ركود در اين بخش ادامه دارد. 
جهانی با اش��اره به احتمال رواج تقاضای س��وداگرانه در 
بازار مس��كن گفت: ممكن اس��ت متعاقب اجرای فاز دوم 
هدفمندی  يارانه ها يا تحت ش��رايطی ش��اهد شكل گيری 
نوعی تقاضای س��وداگرانه در بازار باش��يم.  وی ادامه داد:  
اي��ن وضعيت، زمانی اتفاق می افتد كه تقاضا در اين بخش 
بر اس��اس نياز س��كونتی ش��كل نگيرد بلكه با هدف حفظ 
قدرت خريد صاحبان س��رمايه يا انگيزه سرمايه گذاری وارد 
معامله گری در اين بخش ش��ود.  اين كارش��ناس مس��كن 
تاكيد كرد:  ورود تقاضای س��وداگرانه به بازار مسكن متاثر 
از نقدينگی مازاد در جامعه است؛ به طوری كه فضای بازار 
و ش��رايط را دگرگون می كند و زمينه را برای جهش قيمت 

هموار می سازد. 
جهانی با بيان اين كه در حال حاضر نمی توان اظهار نظر 
صريح از ادامه روند فعلی بازار داشت، تاكيد كرد: از آنجاكه 
رصد تعيين رفتار اين سرمايه ها تحت تاثير عوامل زيادی از 
جمله چشم انداز فضای سياسی و اقتصادی كشور همچون 

توافق نامه ژنو، تصميم گيری های كالن اقتصادی، فضای 
كسب و كار در كشور و وضعيت بازارهای رقيب مسكن در 
ج��ذب نقدينگی مانند بازار ب��ورس و كاالهای با دوام مثل 
ارز، طال، سكه و باالخره موفقيت دولت در كنترل نقدينگی 
و تورم بستگی دارد.  وی با اشاره به اين كه فضای كسب و 
كار و توليد بسيار مهم هستند، خاطر نشان كرد: اگر فضای 
س��رمايه گذاری در اقتصاد كشور به سمت بهتر شدن پيش 
رود نقدينگ��ی مازاد در جامعه متوج��ه بازارهايی مثل بازار 
سرمايه يا بورس خواهد شد و تحت اين شرايط زمينه های 
ش��كل گيری تقاضاه��ای س��وداگرانه در مس��كن تضعيف 
می ش��ود؛ به طوری كه می توانيم شاهد رونق خوبی در اين 

بخش باشيم. 
اين كارش��ناس مس��كن با بيان اين كه ايجاد اين شرايط 
در بازار نيازمند ثبات در تصميم گيری های كالن اقتصادی 
و بهبود فضای سياس��ی و بين المللی كش��ور در جهت رفع 
تحريم های اقتصادی اس��ت، اظهار كرد: ايجاد اين شرايط 
می تواند رشد اقتصادی و ثبات قيمت ها در مجموع اقتصاد 

كشور را در پی داشته باشد. 

 مراقب كالهبرداری پیامکی » فروش زمین »باشید
پنجره ايرانيان: رييس پليس فتا اس��تان خراس��ان رض��وی در خصوص برخی افراد 
س��ودجو و كالهبردار كه با ارس��ال پيامك انبوه، قصد فروش زمين خ��ود به چند برابر 

قيمت واقعی را دارند هشدار داد. 
پايگاه اطالع رس��انی پليس فتا: س��رهنگ س��يد محس��ن عرفانی در خب��ر تازه ای به 
ش��هروندان هش��دار داد: مراق��ب كالهبرداران كه ب��ه روش های گوناگ��ون و با ايجاد 
 ح��س طم��ع در ش��هروند، با ارس��ال پيامك انب��وه قصد كالهب��رداری دارند، باش��يد.
در مت��ن تهي��ه ش��ده نمون��ه ای از پيامك های طراحی ش��ده توس��ط يك��ی از همين 
كالهبردارن، آمده است. »ضمن عرض سالم و تبريك خدمت شما كاربر گرامی با توجه 
 به خريد از دس��تگاه pos، شما يكی از برندگان خوش ش��انس شبكه شاپرک شده ايد.
جاي��زه تعل��ق گرفته ب��ه ش��ما در اين دوره، ف��روش تع��دادی قطعات مح��دود زمين 
ب��ا آين��ده ای طالي��ی می باش��د لطف��ًا ب��رای درياف��ت جاي��زه و مش��خصات قطع��ه 
 زمي��ن خ��ود ب��ه ش��ماره تلف��ن ثاب��ت ... و ي��ا تلف��ن هم��راه .... تم��اس بگيريد.«

با توجه به تحقيقات انجام گرفته پيرامون موضوع توسط كارشناسان اداره اطالعات پليس 

فتا، كارشناسان دريافتند در اين نوع شگرد، كالهبردار برای ايجاد چهره موجه برای خود 
و فريب بيش از پيش ش��هروند از يك ش��ماره تلفن ثابت كه در ش��بكه مخابرات وجود 
 واقعی نداشته استفاده كرده و شهروند پس از تماس با آن شماره بوق اشغال را می شنود.

تا اين قس��مت از ماجرا س��ناريوی از پيش تعيين ش��ده كالهبردار برای كسب اطمينان 
نس��بی ش��هروند از جايزه خود، می باش��د كه ش��هروند پس از برقراری ارتباط با شماره 
تلف��ن همراه داده ش��ده نس��بت به جايزه خود ك��ه همان خريد زمين می باش��د مجاب 
 ش��ده و بخش��ی از قيمت زمين را نقدا و مابقی را به صورت اقساط خريداری می نمايد.
وی خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه به تغيير روش كالهبرداران و نياز س��نجی افكار عمومی 
توسط آنها، شهروندان در هنگام دريافت هرگونه پيامكی با عنوان »شما برنده شده ايد« 
دقت كرده و تا از چگونگی آن مطلع نشده هيچ وجهی را به حساب های ذكر شده واريز 
نكنند .س��رهنگ عرفانی در پايان گفت: آنچه در اين كالهبرداری مش��اهده می ش��ود 
ف��روش زمين در مناطق دوردس��ت و مناط��ق بيابانی، با قيمتی گ��زاف و غيرواقعی به 

شهروندان می باشد.
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 آب شیرین و بهداشتی شهرها جداسازی می شود
پنجره ايرانيان: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
كش��ور از حاد شدن تامين آب ش��رب در 12 كالنشهر 

كشور خبر داد.
به گزارش مهر، مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
كش��ور با بيان اينكه با دس��تور وي��ژه رئيس جمهور، 
اختصاص 300 ميليارد تومان برای تامين آب شهرهای 
دارای تنش به جريان افتاده اس��ت، از مطالعه طرحی 
خب��ر داد كه در صورت نهايی ش��دن، جداس��ازی آب 
 شرب از آب بهداشتی در دستور كار قرار خواهد گرفت.
حميد رضا جانباز در پاس��خ به اين سوال كه در بودجه 
س��ال جاری اعتباری ك��ه برای جب��ران و تامين آب 
ش��هرهای دارای تن��ش آب��ی در نظ��ر گرفته ش��ده 
نسبت به پارس��ال كاهش يافته اس��ت گفت: ساالنه 
در بودج��ه اعتباری برای ش��هرهای دارای تنش آبی 
ديده می ش��ود كه امس��ال با توجه ب��ه اينكه وضعيت 
تامين آب در 12 كالن ش��هر كش��ور حادتر شده است 
رئيس جمهور دستور اختصاص اعتباری جداگانه برای 
 تامين آب شهرهای دارای تنش آبی صادر كرده است.

وی ادامه داد:  رئيس جمهوری دس��تور ويژه ای صادر 
كرده اس��ت كه عالوه بر آن اعتباری كه س��االنه در 
بودجه برای ش��هرهای دارای تنش آبی در نظر گرفته 
شده است مبلغی بالغ بر 300 ميليارد تومان برای اين 
منظ��ور اختصاص يابد. جانب��از اضافه كرد: مجوز اين 
دستور را اخذ كرده ايم و در حال پيگيری آن از معاونت 
نظارت راهبردی برای تخصيص اين اعتبار هستيم تا 
 مشكل تامين آب شهرهای دارای تنش آبی را حل كنيم.
جانب��از در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه آيا ش��هری در 

كش��ور داريم كه نوبت بندی آب داش��ته باشند گفت: 
در حال حاضر 4 ش��هر كوچك ك��ه مصرف آب آنها 
24 ليت��ر در ثانيه اس��ت جيره بن��دی آب دارند و البته 
اين ش��هرها روس��تاهايی بودند كه به تازگی به شهر 
تبديل ش��ده اند و معموال هم صعب العبور هس��تند. به 
گفته وی، اين شهرها كه جيره بندی آب دارند جيرنده 
در گيالن،ج��وزن در كرم��ان ، روئيدر و س��يريك در 

هرمزگان هستند.

 در مكان يابی ساخت مسكن خطا كرديم
پنج��ره ايرانيان: رئيس جمهور با بي��ان اينكه تعارض 
بين دنيای مدرن و طبيعت مثل س��نت و مدرنيته است، 

گفت: ما در مكان يابی برای ساخت مسكن خطا كرديم.
حس��ن روحان��ی رئيس جمه��ور در جم��ع كاركن��ان 
حفاظت محيط زيس��ت تاكيد كرد: بايد مكان يابی برای 
صنعت، مس��كن  و جاده سازی به صورت درست صورت 
گيرد و كجا انجام ش��ود كه صدمات كمتری باشد. البته 
تع��ارض بين دنيای مدرن و طبيعت وجود دارد كه مثل 
س��نت و مدرنيته اس��ت  كه مدرنيته با س��رعت مبارزه 
می كن��د. وی با بيان اينكه در صورتی در طبيعت راحت 
زندگی می كني��م كه جنگل، مرتع، تاالب و رودخانه در 
آن وجود داش��ته باش��د، گفت: آفرينش همه حيوانات و 
بوته ها و جنگل ها هر كدام حكمتی داشته است و تمام 

آنها حساب و كتاب دارد.

 واكنش زودهنگام به آیین نامه پیش فروش ساختمان
گـروه مسـكن: رئيس اتحاديه مش��اوران ام��الک تهران به آيين نام��ه پيش فروش 
س��اختمان واكنش نشان داد. هر چند آيين نامه پيش فروش ساختمان كه اوايل خردادماه 
امسال در هيات دولت به تصويب رسيد، هنوز به هيچ كدام از مراجع ذي ربط ابالغ نشده 
است، اما حس��ام عقبايي اعالم كرد: اگر در آيين نامه پيش فروش مسكن تنظيم قرارداد 
پيش نويس براي مشاوران امالک ديده شده باشد، مانعي ندارد؛ ولي اگر پيش بيني تنظيم 
پيش نويس براي مش��اوران امالک نشده باشد ما با آن مخالف هستيم و قابليت اجرايي 

هم پيدا نمي كند. 
مصطف��ي پورمحم��دي وزير دادگس��تري در حاش��يه جلس��ه هيئت دول��ت در جمع 
خبرنگاران، از تصويب آئين نامه پيش فروش س��اختمان و آپارتمان ها در دولت خبر داد و 
گفت: خوشبختانه آئين نامه پيش فروش ساختمان و آپارتمان ها كه از مشكالت جدي در 

دادگاه، محاكم و بين مردم بود، طبق قانون در دولت تصويب شد. 
وي اف��زود: با اين آئين نامه بحث آپارتمان س��ازي و مجموعه س��ازي و پيش فروش ها 
س��اماندهي و در دفاتر رس��مي نيز ثبت مي ش��ود. وزير دادگس��تري با بي��ان اينكه اين 
پيش فروش ها از اين پس بايد طبق مجوز وزارت مس��كن و شهرس��ازي باش��د، اظهار 
داش��ت: بر اين اساس تكليف فروش��نده، خريدار و داور مشخص مي شود و اين كمكي 

براي توسعه صنعت ساختمان كشور است. 

اين در حالي است كه در متن قانون پيش فروش ساختمان كه سال 89 در مجلس به 
تصويب رس��يد، مش��اوران امالک به صراحت از تنظيم هرگونه قرارداد پيش فروش منع 
ش��ده بودند كه با پيگيري هاي اتحاديه مشاوران امالک در آن زمان، نمايندگان مجلس 
نسبت به تعديل اين ماده از قانون پيش فروش ساختمان در متن آيين نامه اجرايي آن به 

مشاوران امالک قول مساعد دادند. 
عقباي��ي با تاكيد بر اينكه هن��وز متن آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش س��اختمان 
را نديده اس��ت، اظهار كرد: طبق آخرين مذاكراتي كه با مس��ووالن داش��تيم اگر بحثي 
از تنظيم قراردادهاي پيش نويس توس��ط مش��اوران امالک باش��د مانعي نيست، اما اگر 
پيش بيني تنظيم پيش نويس براي مش��اوران امالک نش��ده باش��د قاعدتا مورد انتقاد ما 
است و ما نسبت به آن مصوبه نقد داريم. وي ادامه داد: اگر نظراتي كه ما داشتيم در اين 
آيين نامه لحاظ شده باشد قاعدتا مي تواند بسياري از مشكالت را حل كند و اگر هم اين 
نظرات ديده نش��ده باشد و مش��كالت رفع نشده باشد، قاعدتا اجراي آن قانون سخت و 
مشكل خواهد بود. رئيس اتحاديه مشاوران امالک تهران گفت: بايد قوانيني را تصويب 
كنيم كه هم قابليت اجرا و هم قابليت پذيرش داشته باشند؛ بنابراين فكر مي كنم بايد از 
نكاتي كه در جهت حفظ منافع مردم است و معامالت را تسهيل مي كند حمايت كرد؛ اما 

ما هنوز آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيات وزيران رسيده، نديده ايم. 



81
ره 

م�ا
 ش

 13
93

�ر 
�ي�

  ت
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

يـا
ران

 اي
ره

جـ
پن

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

53

پنجره ايرانيان: مدير عامل ش��ركت عمران و مس��كن سازان استان همدان 
با اش��اره به وجود يك هزار و 858 هكتار بافت فرس��وده در س��طح استان گفت: 
بافت های فرس��وده فرصتی برای توليد مسكن است به گزارش ايرنا محمد علی 
اسدی با بيان اينكه دولت 72 هزار هكتار بافت فرسوده در سطح كشور شناسايی 
كرده است افزود : يازده شهر استان دارای نقاطی با بافت های فرسوده و قديمی 
هس��تند. وی اظهار داش��ت : بافت فرس��وده به رغم محتوای كلمه، زنده است و 
نبايد به عنوان تهديد محس��وب ش��وند بلكه با اس��تفاده از اين ظرفيت می توان 
در توليد مس��كن و بازسازی فضاهای شهری بسيار مناسب باشند. اسدی با بيان 
اينكه ش��هرداری ها با همكاری انبوه سازان می توانند با ارائه تخفيف و تشويق در 
قالب بسته های حمايتی در سرعت بخشيدن به احياء ونوسازی بافت های فرسوده 
شهری بس��يار موثر باشند.  وی خاطرنشان كرد : مسكن مهر ضرورتی است كه 
برای خانه دار شدن اقشار ضعيف جامعه راهكار مناسبی بود و اگر در بافت فرسوده 

انجام می شد بسياری از مشكالت فعلی مسكن مهر بوجود نمی آمد.

 اجاره بهاي مسکن پارسال 21/6 درصد قد كشید

 بافت های فرسوده؛ ظرفیت خوب برای تولید مسکن

پنجره ايرانيان: ش��اخص بهاي مس��كن 
اجاري در مناطق ش��هري ايران در سه ماهه 
چهارم سال 1392 نس��بت به سه ماهه قبل 
مع��ادل 3. 1 درصد و نس��بت به س��ه ماهه 
مشابه سال قبل 21. 6 درصد افزايش يافت. 
بانك مركزي ش��اخص بهاي مسكن اجاري 
در مناطق شهري ايران سه ماهه چهارم سال 
1392 )100=1390( را اع��الم كرد. برهمين 
اساس، متوسط شاخص بهاي مسكن اجاري 
در سال 1392 نس��بت به متوسط سال قبل 
معادل 20. 8 درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
طب��ق بررس��ي هاي انج��ام ش��ده در بانك 
مركزي، ش��اخص بهاي مس��كن اجاري در 
مناط��ق ش��هري ايران در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 1392 به عدد 144. 7 رسيد كه نسبت 
به سه ماهه قبل معادل 3. 1 درصد و نسبت 
به س��ه ماهه مشابه س��ال قبل 21. 6 درصد 

افزايش يافت. 
ش��اخص بهاي مسكن اجاري در سه ماهه 
چهارم س��ال 1392 نسبت به سه ماهه قبل، 
در تم��ام اس��تان هاي كش��ور افزايش يافت. 
بيش��ترين مي��زان افزايش متعلق به اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد معادل 5. 6 درصد بود 
و اس��تان هاي گيالن با 4. 8 درصد و فارس 
ب��ا 4. 7 درص��د افزاي��ش در رده هاي بعدي 
قرار گرفتند.كمترين مي��زان افزايش مربوط 
به استان هاي س��منان و خراسان جنوبي هر 
يك با 1. 4 درصد بود و اس��تان سيس��تان و 
بلوچس��تان با 1. 8 درصد در رده بعدي قرار 
گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل 
2. 8 درصد افزايش داش��ته اس��ت. شاخص 
بهاي مس��كن اجاري در شهرهاي بزرگ در 
سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144. 5 
رس��يد كه نسبت به سه ماهه قبل برابر 3. 1 

درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 
22. 3 درصد افزايش نشان مي دهد. متوسط 
ش��اخص مذكور در شهرهاي بزرگ در سال 
1392 نس��بت به سال قبل معادل 21 درصد 
افزايش داشته اس��ت. شاخص بهاي مسكن 
اجاري در ش��هرهاي متوس��ط در س��ه ماهه 
چهارم س��ال 1392 به عدد 143 رس��يد كه 
نس��بت به س��ه ماهه قبل به ميزان 3 درصد 
و نس��بت به س��ه ماهه مش��ابه س��ال قبل 
19. 2 درصد افزايش داش��ته اس��ت. متوسط 
شاخص مذكور در شهرهاي متوسط در سال 
1392 نس��بت به س��ال قبل مع��ادل 19. 4 
درصد افزايش نش��ان مي دهد. گفتني است، 
شهرهاي متوس��ط شامل آبادان، اسالمشهر، 
اي��الم، بابل، بجن��ورد، بروج��رد، بندرانزلي، 
بندر بوش��هر، بيرجند، تربت حيدريه، جهرم، 
خوي، دزفول، رفس��نجان، زابل، ساوه، سقز، 
سمنان، ش��هرضا، شهركرد، كازرون، كاشان، 
گنبد كاووس، مراغه، مالير، مهاباد و ياسوج 
مي باشد. ش��اخص بهاي مس��كن اجاري در 
ش��هرهاي كوچك در س��ه ماهه چهارم سال 
1392 به عدد 151. 6 رس��يد كه نس��بت به 
سه ماهه قبل معادل 5 درصد و نسبت به سه 
ماهه مشابه س��ال قبل 22. 5 درصد افزايش 
يافت. متوسط ش��اخص مذكور در شهرهاي 
كوچك در س��ال 1392 نس��بت به سال قبل 

معادل 22. 4 درصد افزايش نشان مي دهد. 
گفتني است، شهرهاي كوچك شامل ابهر، 
اردكان ي��زد، اقليد، اليگ��ودرز، اهر، بروجن، 
برازج��ان، بم، بهبهان، بهش��هر، تاكس��تان، 
تنكابن، تويسركان، چالوس، خلخال، داراب، 
دامغان، دوگنبدان، دهلران، س��بزوار، سراب، 
سنقر، شيروان، قائن، گلپايگان، ماكو، ميناب 

و الهيجان است.

 دستورالعمل نقل و انتقال مسکن مهر
قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي از پاراف دس��تورالعمل جدي��د نقل و انتقال 
مس��كن مهر از سوي معاونان ذي ربط و ارسال آن به دفتر وزير راه براي ابالغ 
خبر داد و گفت: در اين دستورالعمل فضا گسترده تر شده و واحدهاي نيمه تمام 

هم مجوز خريد و فروش دارند. 
احم��د اصغري مهرآبادي با اش��اره به اين كه احتمااًل وزير راه و شهرس��ازي 
دس��تورالعمل جديد نقل و انتقال مس��كن مهر را امضا كرده است، اظهار كرد: 
فروشنده مسكن مهر نبايد بدهي معوقه به بانك و همچنين بدهي معوق بابت 
اجاره زمين به س��ازمان ملي زمين و مس��كن و شركت عمران شهرهاي جديد 

ايران داشته باشد. 
وي خاطرنش��ان كرد: در دستورالعمل قبلي خريد و فروش مسكن مهر آمده 
بود كه 10 درصد از بدهي به بانك بايد به صورت يك جا پرداخت ش��ود كه در 
دس��تورالعمل جديد اين شرط را حذف كرديم. از س��وي ديگر در دستورالعمل 
قبلي فقط متقاضياني كه واحد آنها فروش اقساطي شده مي توانستند نسبت به 

فروش مسكن مهر خود اقدام كنند. 
وي ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه در دس��تورالعمل جديد فضا را وسيع تر 
كرديم، به طوري كه دارندگان واحدهاي نيمه تمام مس��كن مهر به شرط اين كه 
واحد پيش فروش شده و پروژه، بلوک، طبقه و واحد كاماًل مشخص شده باشد 

نيز مي توانند نسبت به نقل و انتقال واحد خود اقدام كنند. 
 قائم مق��ام وزير راه و شهرس��ازي با يادآوري اين كه در دس��تورالعمل قبلي 
يكي از ش��رط ها براي فروش مس��كن مهر اين بود كه واحد فروش اقس��اطي 
ش��ده باشد، تأكيد كرد: در دس��تورالعمل جديد خريد و فروش مسكن مهر بايد 

سفتكاري واحد مسكوني انجام شده باشد. 
مهرآبادي با بيان اين كه يكي از موارد دس��تورالعمل قبلي بحث واجد شرايط 
بودن فروش��نده بود، تصريح كرد: در دس��تورالعمل جدي��د ديگر كاري به اين 
مبحث نداريم، چراكه فروش��نده شخص حقوقي است و امتيازي از دولت به او 

رسيده و به هر دليلي مي خواهد آن را بفروشد. 
وي با اظهار اين كه اين كار منع قانوني ندارد، خاطرنشان كرد: در دستورالعمل 
جديد نقل و انتقال مسكن مهر ديگر فرم )ج( خريدار قرمز نمي شود و تنها نقل 
و انتقال در سامانه ثبت مي شود، چون مسكن مهر از دولت خريداري نمي شود 

بلكه متقاضي آن را از شخص مي خرد.
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 فروش اقساطي 700 هزار میلیارد ریالي مسکن مهر
شوراي راهبردي مسكن مهر دومين جلسه خود را در 
بانك مسكن تش��كيل داد و نتيجه جلسه اين شد كه تا 
پايان سال جاري 700 هزار مسكن مهر فروش اقساطي 
شده و بانك مسكن تزريق مالي پروژه هاي مسكن مهر 

را به نحو احسن انجام دهد. 
ش��وراي راهب��ردي مس��كن مهر ك��ه آن را آخوندي 
وزي��ر راه و شهرس��ازي، مهرآبادي )قائ��م مقام وزير در 
امور مس��كن مهر( پژمان )رئيس س��ازمان ملي زمين و 
مسكن(، نريمان )مديرعامل ش��ركت عمران شهرهاي 
جديد(، عبده تبريزي و هاش��مي مشاوران وزير و ايزدي 
مديرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري ايران 
تشكيل مي دهد دومين جلس��ه خود را در بانك مسكن 

برگزار كرد.
در دومين جلسه ش��وراي راهبردي مسكن مهر كه با 
ه��دف پيگيري دس��تور وزير راه و شهرس��ازي مبني بر 
فروش اقساطي واحدهاي مس��كوني مهر بود مقرر شد 
ت��ا پايان س��ال جاري 700 هزار و مس��كن مهر فروش 

اقساطي شوند. 
در اين جلس��ه بت ش��كن مديرعامل بانك مس��كن، 
مرتضاي��ي، بُلگ��وري و نعمتي از اعض��اي هيئت مديره 
بانك مسكن، مهرآبادي قائم مقام وزير در مسكن مهر، 
خادميان مش��اور امور بانكي قائم مقام وزير در مس��كن 
مهر، پژمان رئيس سازمان ملي زمين و مسكن، نريمان 
مديرعامل ش��هرهاي جديد، محمدي از بنياد مسكن و 

ولي پور سرپرست شهر جديد پرديس حضور داشتند. 
در اين جلس��ه مقرر شده است 700 هزار مسكن مهر 
تا پايان س��ال جاري فروش اقس��اطي شود، در حقيقت 
اين اعض��ا تصميم گرفته اند كه ش��رايط را مهيا كنند و 
تمام دس��تگاه ها از جمله س��ازمان ملي زمين و مسكن، 
ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد، بنياد مسكن و بانك 
مس��كن نهايت همكاري را در اين خص��وص فراهم و 

شرايط را آماده كنند. 
همچنين اعضاي حاضر در جلس��ه اع��الم كردند كه 
فروش اقس��اطي اين 700 هزار مس��كن مهر به معني 

تحويل اين واحدهاي مس��كوني به همراه تأسيسات زير 
بنايي آب، برق و گاز است. در اين جلسه مقرر شده است 
كه دستگاه هاي خدمات رسان مثل وزارت نيرو و وزارت 
نفت نهايت همكاري خود را براي نصب انش��عابات آب، 
برق و گاز انجام دهند. همچنين در اين جلسه مقرر شده 
تا بانك مسكن تزريق مالي را به پروژه هاي مسكن مهر 

به نحو احسن انجام دهد. 
آنچه مس��لم اس��ت با 50 ه��زار ميلي��ارد تومان خط 
اعتباري مس��كن مه��ر و 2 هزار ميليارد تومان اقس��اط 
وصولي كه بانك مركزي به بانك مس��كن عودت داده 
اس��ت، در كنار 500 ميليارد تومان اقساط وصولي مردم 
مي ت��وان به تحويل واحدهاي مس��كوني مه��ر اميدوار 
ب��ود. ظاهراً وزارت راه و شهرس��ازي، بانك مس��كن و 
دستگاه هاي تابعه آمادگي الزم را دارند كه اين كار را به 
نتيجه برس��انند اما مردم هم بايد سهم آورده خود را به 

موقع و حتي زودتر پرداخت كنند. 
ب��ا اين جلس��ه به نظر مي رس��د كه مش��كالت مالي 
مس��كن مهر در حال حل و فصل است، اما بايد شرايط 
به گونه اي باش��د كه متقاضيان مس��كن مهر به محض 

مراجعه به بانك مسكن بتوانند دفترچه فروش اقساطي 
را درياف��ت كنند. به تازگي نيز مهرآبادي قائم مقام وزير 
در مسكن مهر اعالم كرده است كه در صورت مساعدت 
بانك مركزي تا پايان سال آينده پروژه هاي مسكن مهر 

به اتمام مي رسند. 
وي با بيان اينكه براي تش��كيل پروژه هاي مس��كن 
مهر در كش��ور 47هزار ميليارد تومان قرارداد بسته شده 
و اين ميزان كافي نيس��ت، گف��ت: براي تكميل و اتمام 
پروژه  هاي مس��كن مهر در كشور حداقل 3 هزار ميليارد 
تومان ديگر اعتبار نياز اس��ت و اين مس��تلزم اين است 
كه س��قف وام از 25 ميليون تومان به 30 ميليون تومان 

افزايش يابد. 
اگر چه س��قف انعقاد قرارداد مس��كن مه��ر 50 هزار 
ميليارد تومان است اما اگر بانك مركزي مساعدت نمايد 
و سقف تسهيالت مسكن مهر را از 25 ميليون تومان به 
30 ميليون تومان افزايش دهد وزارت راه و شهرس��ازي 
ب��دون عبور از مبلغ 50 ه��زار ميليارد تومان مي تواند از 
محل وصول اقس��اط و با تزريق مالي پروژه مسكن مهر 

را تكميل و واحدهاي مسكوني را تحويل دهد. 

 برخورد پس از تغییر كاربري زمین كشاورزي به درد نمي خورد
عضو كميس��يون كش��اورزي گفت: بايد بر اس��اس قوانين موجود براي تغيير كاربري 
اراضي كش��اورزي، وزارت جهاد كش��اورزي، قوه قضائيه و س��اير دستگاه ها با همكاري 
يكديگر راهكارهاي اجرايي بينديشند، نه اينكه بعد از تغيير كاربري با آنها برخورد شود. 
رحمت اهلل نوروزي عضو كميس��يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در مورد 
تغيير كاربري اراضي كش��اورزي و اينكه چه تمهيداتي براي مبارزه با اين مس��ئله بايد 
انديش��يده ش��ود، گفت: من در اين م��ورد اعتقادي به درمان ن��دارم و معتقدم بايد در 
اين خصوص پيش��گيري كرد. وي افزود: در مورد جلوگي��ري از تغيير كاربري اراضي 
كش��اورزي قوانين الزم موجود اس��ت، بنابراين بايد بر اساس اين قوانين وزارت جهاد 
كش��اورزي، امور اراضي كش��اورزي، قوه قضائيه و. . . با همكاري يكديگر راهكارهاي 

اجرايي براي پيش��گيري از تغيير كاربري انديشيده شود، نه اينكه بعد از تغيير كاربري 
با آنها برخورد شود. 

منصوري بيان داشت: هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزي براي 
كشاورزان باالست و توليد براي آنها مقرون به صرفه نيست. وي افزود: قيمت نهاده هاي 
مورد نياز براي توليد محصول مثل بذر، س��م و حتي آب براي كش��اورز گران است و به 
همين دليل محصول توليدي براي كش��اورز چندان مقرون به صرفه نيس��ت. منصوري 
اظهار داش��ت: كشاورز وقتي در مقابل مش��كالت قرار مي گيرد و از آن طرف هم توليد 
برايش به صرفه نيست اقدام به فروش و در نتيجه تغيير كاربري زمين هايش مي كند كه 

اين مسئله براي آينده كشاورزي كشور خوشايند نيست. 
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 نظام مهندسي خود كنترل باشد
معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: س��االنه يك ميليون مترمربع س��اخت و س��از در 
استان بوشهر انجام مي شود كه در اين راستا يك هزار و 

500 مهندس خدمات مي دهند. 
حميد مظاهريان در نشست با مسئوالن سازمان نظام 
مهندسي استان بوش��هر اظهار داشت: در بحث مباحث 
مقررات س��اخت و س��از، اينكه ما به دنبال مقررات ملي 
باش��يم و همه مهندسان را در داخل كشور جذب كنيم، 
اش��تباه اس��ت، ما بايد به س��مت صدور خدمات نيروي 
انس��اني به ساير كشورها باشيم و آموزش اين مهندسان 
در كالس هاي جهاني مد نظر ماس��ت تا اس��تاندارها و 

قوانين ملي را آموزش ببينند. 
مظاهريان افزود: در آزمون ورود به حرفه مهندس��ان 
سال جاري 160 هزار نفر ثبت نام كرده اند و ساالنه 360 
هزار ش��ركت كننده در آزمون مذكور داري��م كه نياز به 
مديريت و برنامه ريزي دارد، كس��اني ك��ه امروز آزمون 
مي دهند هفت س��ال از عمر تحصيلي آنها مي گذرد كه 

كيفيت تحصيالت در آنها قابل تأمل است. 
معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
در خصوص س��اخت و ساز در اس��تان بوشهر بيان كرد: 
س��االنه يك ميليون مترمربع س��اخت و س��از در استان 
بوش��هر انجام مي ش��ود كه يك ه��زار و 500 مهندس 

خدمات مي دهند و با افزايش تعداد مهندسين سهم آنها 
از ساخت وساز كمتر مي شود. 

مظاهري��ان تصري��ح ك��رد: دو دهه از قان��ون نظام 
مهندس��ي مي گ��ذرد و اكن��ون در مرحله بلوغ به س��ر 
مي برد و در بخش��ي از قوانين نياز به تجديد نظر است، 
مش��كل موجود در كشور داشتن دو نظام فني در حوزه 
مهندسي اس��ت كه يكي نظام مهندس��ي و يك نظام 

فني و اجرايي اس��ت كه بايد مباني اين در سيس��تم به 
همديگر نزديك شوند. 

وي در ادامه بيان كرد: سيستم هاي خودكنترلي براي 
رعايت هدايت كار و فعاليت و قانون مداري بايد در نظام 
مهندس��ي وجود داشته باشد تا س��ازمان هاي نظارتي به 
دنبال ورود نباش��ند، در تمامي حوزه هاي مهندس��ي به 
دنبال پرسشگري باشيد و به وزارتخانه پيشنهاد بدهيد. 

 طرح جامع مسکن، نیاز واقعي كشور را مشخص مي كند

 بانك مركزي با طرح جدید مسکن مشکلي ندارد

معاون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مس��كن گفت: 
س��امانه طرح جامع مس��كن كه اينك در دست ساخت اس��ت، نياز واقعي كشور به 

واحدهاي مسكوني را مشخص خواهد كرد.
س��يد محمد پژمان روز ش��نبه در جمع مديران راه و شهرس��ازي فارس در شيراز 
بيان كرد: همچنين اين سامانه جامع كه در ارتباط با امالک و اراضي است مي تواند 

بسياري از مشكالت بخش امالک را در كشور رفع كند. 
مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مس��كن ادامه داد: اين سامانه همه اراضي كشور 
را دربر خواهد گرفت و تمام زمين هاي دولتي در اين سامانه ثبت خواهد شد. پژمان 
افزود: س��امانه طرح جامع مسكن، جمعيت، تعداد خانوار، توزيع جمعيت، پراكندگي، 

نياز مسكن درهرمنطقه و ساير اطالعات را براي تصميم هاي كلي در دسترس قرار 
خواهد داد. 

وي اظهار كرد: دغدغه اصلي مردم داش��تن س��رپناه اس��ت و با توجه به ش��رايط 
اقتصادي با مكانيزم آزاد، درصد كمي از مردم امكان خانه دار شدن را خواهند داشت. 
پژمان گفت: برهمين اساس، برنامه حمايتي دولت مي تواند اميد به خانه دار شدن 

را در بين اقشار متوسط و پايين جامعه افزايش دهد.
معاون وزير راه و شهرس��ازي ضمن تاكيد برضرورت فعال ش��دن بازارمسكن در 
كش��ور گفت: بايد با در معرض ساخت و ساز قرار دادن اراضي، اين بخش از اقتصاد 

كشور را فعال كنيم. 

معاون اقتصادي بانك مركزي از موافقت اين بانك با 
كليات طرح ايجاد صندوق پس انداز مس��كن در بانك ها 
كه توس��ط وزارت راه و شهرسازي ارائه شده است، خبر 
داد و گفت: بانك مركزي در مولفه هاي سياس��ت پولي 
در ابع��اد مختل��ف تجديدنظر مي كند. پيم��ان قرباني با 
اعالم سالم س��ازي تامين مالي طرح مسكن مهر توسط 
بانك مركزي گفت: 43 درصد پايه پولي كش��ور مربوط 
به تامين مالي مس��كن مهر مي ش��ود، البته با تمهيدات 

وزارت راه و شهرس��ازي قرار است كه طرح مسكن مهر 
اس��تمرار يابد و تعهدات آن ايفا شود، اما مقوله تورم زايي 

آن استمرار نيابد. 
وي ب��ا اعالم اينك��ه بانك مرك��زي از ابداعات مالي 
حمايت مي كند، افزود: سالم س��ازي طرح مس��كن مهر 
و تامين نياز در حوزه مسكن ساماندهي مي شود، اين در 
حالي اس��ت سال گذشته سقف تسهيالت از محل اوراق 

حق تقدم مسكن گشايش يافت. 

معاون اقتصادي بانك مركزي از برگزاري يك نشست 
ميان بانك مركزي و وزارت راه و شهرس��ازي و مطرح 
ش��دن طرح ايجاد صندوق پس انداز مسكن در بانك ها 
خب��ر داد و تصريح كرد: بانك مركزي با كليت اين طرح 
موافق اس��ت، اما هر اقدامي بايد با تعادل بخش��ي ميان 
مصارف و منابع صورت گيرد تا دچار بروز عدم تعادل در 
آينده نش��ويم. در عين حال اين امر باعث نشود كه اين 
منابع در آينده باعث ارجاع به منابع بانك مركزي شود. 
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 تامین مالي مسکن از بانك محوري خارج شود
 دكتر حامد مظاهريان

تجهيز و تخصيص منابع اعتباري در كش��ور براي كليه 
فعاليت هاي اقتصادي، از جمله بخش مس��كن، از طريق 
نظام بانكي صورت مي پذيرد. بررسي عملكرد نظام بانكي 
در تامي��ن مالي مس��كن حاكي از اعمال سياس��ت هاي 
دس��توري و تكليف��ي و تعيين نرخ س��ود يكس��ان براي 
س��پرده ها و تس��هيالت در بخش هاي مختلف و معرفي 
وام هاي مس��كن يكس��ان و ب��دون تنوع ب��راي مناطق 

مختلف كشور بوده است. 
براس��اس اطالعات منتش��ره توس��ط بان��ك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران، سهم تسهيالت اعطايي شبكه 
بانك��ي به بخش مس��كن از كل نقدينگي بازار مس��كن 
شامل س��رمايه گذاري كل در ساخت وساز مسكن اعم از 
س��اختمان هاي شروع ش��ده، نيمه تمام و تكميل شده به 
عالوه ارزش زمين س��اختمان هاي ش��روع شده و ارزش 
ريال��ي معام��الت دس��ت اول و دوم انجام ش��ده در اين 
بازار، در س��ال هاي 86-1380 به طور متوس��ط س��االنه 
25 درصد و از س��ال 1386 به بعد به طور متوس��ط به 19 
درصد كاهش يافته است. اين اطالعات نشان دهنده عدم 
كفايت ش��يوه ها و حجم اعتب��ارات بانكي در تامين مالي 
مسكن در كشور در دهه هاي اخير است. بنابراين بازبيني 
در اين روش ها از اهميت قابل مالحظه اي در رفع مشكل 
تامين مسكن خانوارهاي ايراني كه سهم بااليي از درآمد 
خود را صرف هزينه هاي مسكن مي كنند، برخوردار است. 
از س��وي ديگر سياس��ت گذاري مناس��ب در تخصيص 
اعتبارات موجود به س��مت س��اخت و خري��د نيز از ديگر 
نكات قابل اهميت در اين حوزه است. ليكن عدم شفافيت 
و ضعف موجود در انتش��ار اطالع��ات مذكور، مانع جدي 
در سياست گذاري هاي مناس��ب در اين راستا است. ارائه 
آمار ميزان كل تسهيالت بانكي اعطايي به صورت مانده 
تس��هيالت، هم پوشاني آمار تس��هيالت بانكي در مراحل 
مشاركت مدني )ساخت( و فروش اقساطي )شامل انتقال 
سهم الش��ركه بانك در هر پروژه به خريدار و تس��هيالت 
اعطايي خريد( كه توس��ط بانك مركزي ارائه مي شود از 

جمله اين مشكالت است. 

مطابق آمار منتشره فوق، متوسط سهم مانده تسهيالت 
مش��اركت مدني س��اخت مس��كن كه بايد در زمان مقرر 
به طور يكنواخت و طي 2 س��ال به بانك بازپرداخت شوند، 
معادل 65 درصد و متوسط سهم مانده تسهيالت مشاركت 
مدني كه به فروش اقس��اطي تبديل مي ش��وند )بخشي از 
وام س��اخت به خريدار منتقل مي شود( و  بايد طي 15 سال 
به صورت يكنواخت به بانك بازپرداخت ش��وند معادل 35 
درصد اس��ت. اين امر مويد آن اس��ت كه سيس��تم بانكي 
در بخش مس��كن ني��ز مطابق تمايالت خ��ود در اعطاي 
تس��هيالت به كليه فعاليت ه��اي اقتصادي عمل مي كند و 

عمدتا وام هاي كوتاه مدت به اين بخش اعطا مي نمايد. 
 اين در ش��رايطي است كه با توجه به حجم باالي منابع 
مورد نياز مسكن و عدم تطابق آن با درآمد خانوار، ضرورت 
اعطاي وام هاي بلندمدت تري براي خريد مس��كن كامال 
محسوس است. از سوي ديگر عمده تسهيالت پرداختي به 
بخش مسكن از طريق يك بانك تخصصي مسكن صورت 
مي گيرد. داده هاي مربوطه نش��ان مي دهند كه سهم بانك 
مسكن از كل تسهيالت اعطايي بانك ها به بخش مسكن 
در س��ال 1370 ح��دود 14 درصد بوده كه مابقي توس��ط 
بانك هاي دولتي اعطا مي ش��ده اس��ت. اين سهم در سال 
1380 ك��ه مقارن با ايجاد بانك هاي خصوصي در كش��ور 
مي باش��د به 30 درصد افزايش يافته اس��ت. در اين سال 

69 درصد از تس��هيالت پرداختي توس��ط ساير بانك هاي 
دولت��ي و يك درص��د نيز توس��ط بانك ه��اي خصوصي 
پرداخت ش��ده است. بررس��ي آمارها در سال 1391 حاكي 
از آن اس��ت كه س��هم تس��هيالت پرداختي توسط بانك 
مس��كن، بانك هاي دولتي و بانك ه��اي خصوصي از كل 
تس��هيالت به ترتيب معادل 48، 31 و 21 درصد مي باشد. 
اين روند نش��ا ن دهنده افزايش سهم بانك مسكن و خروج 
س��اير بانك ه��ا از پرداخت تس��هيالت به بخش مس��كن 
مي باش��د. )عمدتا به علت تس��هيالت اعطاي��ي در برنامه 
مسكن مهر(. براس��اس موضوعات مطروحه، بازنگري در 
ش��يوه هاي تامين مالي و خروج از بانك محوري از طريق 
توس��عه بازارهاي رهن اوليه و ثانوي��ه، صندوق هاي وام و 
پس ان��داز ملي و محلي اعتباري مس��كن، انتش��ار گواهي 
س��پرده قابل تبديل به مس��كن به همراه ش��فافيت بيشتر 
در اطالعات منتش��ره مش��تمل بر نوع و ميزان تسهيالت 
پرداختي به كليه فعاليت ها از جمله بخش مسكن به منظور 
سياست گذاري هاي مناسب در تخصيص وام هاي اعطايي، 
در كن��ار فراهم آوردن زمينه هاي حضور س��اير بانك ها در 
اجراي سياس��ت هاي كالن پولي و مالي در حوزه مسكن، 

ضرورت قابل مالحظه اي دارد. 
 معاون مسكن و ساختمان دفتر برنامه ريزي و 
اقتصاد مسكن 

 تجهیزات ساخت اپل با انرژي خورشیدي فعال مي شوند
دفت��ر ثبت اختراعات و عالئم تج��اري آمريكا از ثبت اختراع ش��ركت اپل كه امكان 
توسعه سيس��تم شارژ دستگاه هاي داراي صفحه نمايش لمس��ي با انرژي خورشيدي را 

فراهم مي كند، خبر داد. 
بر اساس گزارش شبكه اسكاي نيوز و به نقل از اپل اينسايدر، ثبت اختراع اخير نسخه 
به روز رس��اني ش��ده از ثبت اختراع ارائه شده توسط اپل به دفتر ثبت اختراعات و عالئم 
تجاري آمريكا در س��پتامبر 2008 و ثبت اختراع ديگر در ارتباط با گوشي هاي معاصر با 

پيچيدگي كمتر است.
ب��ا ارائ��ه اين اختراع جديد اپل مي تواند براي تش��كيل يك سيس��تم يكپارچه ش��ارژ 

خورش��يدي، مي��ان اليه هاي صفحه نمايش لمس��ي دس��تگاه هاي خود از س��لول هاي 
خورش��يدي استفاده كند. اين سيستم مي تواند انرژي را در باتري دستگاه هايي با صفحه 
شيش��ه اي تخت يا صفحه پالس��تيكي انعطاف پذير ذخيره كند. هدف از اين اختراعات 
ثبت شده، افزايش چشم انداز استفاده اپل از انرژي خورشيدي در محصوالت آينده خود، 

از جمله ساعت هوشمند » I watch » ذكر شده است.
قابل توجه است كه هم اكنون اپل بر روي چند روش غيرمعمول براي شارژ تجهيزات 
خود كار مي كند، از اين جمله مي توان به شارژ باطري از طريق انرژي جنبشي حاصل از 

حركات دست كاربر هنگام حمل و استفاده از تلفن همراه اشاره كرد. 
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 كنترل نقشه های ساختمانی براساس ویرایش جدید

 اطلس مال زیر ذره بین شورای عالی معماری و شهرسازی

 انتقاد از هجوم ساختمان سازها به مشاعات پایتخت

دبير ش��ورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه ش��ورای عالی شهرسازی و معماری 
اي��ران در مورد س��اخت و س��از در پاركينگ نياوران )اطلس م��ال( را ابالغ كرد. در اين 
ابالغيه آمده اس��ت: در اجرای بند )5( ماده )4( قانون تأس��يس شورای عالی شهرسازی 
و معم��اری ايران و م��اده )42( آئين نامه نحوه بررس��ی و تصويب طرح های توس��عه و 
عمران محلی، ناحيه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری كشور، مصوب 
1378/10/12 هيأت محترم وزيران، به اس��تحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و 
معماری در جلس��ه مورخ 1393/2/8 در خصوص س��اخت و ساز در پاركينگ نياوران را 
مورد بررس��ی قرار داد، مقرر كرد: موضوع ساخت و ساز در پاركينگ نياوران با دعوت از 

نمايندگان شورای اسالمی شهر و شهرداری تهران و با قيد فوريت در كميته فنی شورای 
عالی مورد بررسی قرار گرفته و نتيجه به جلسه آتی شورا گزارش شود. نهايت اينكه در 
جلسه مورخ 1393/2/22 شورای عالی شهرسازی و معماری گزارش كميته فنی شورای 

عالی پيرو مصوبه 1393/2/8 قرائت شد.
اعضای شورای عالی ضمن تأكيد بر نظرات كميته فنی بررسی حقوقی و فنی موضوع 
با نگاه رعايت حقوق ش��هروندان، اختيارات و حدود قانونی ش��هرداری تهران و رعايت 
حقوق س��رمايه گذاران را درخواس��ت كردند و مقرر ش��د، دبيرخانه ش��ورا نسبت به ارائه 

گزارش حقوقی و فنی برای جلسه بعد اقدام كند. 

رئيس كميس��يون شهرس��ازی و معماری و شورای 
شهر تهران در واكنش به هجوم برج سازها به فضاهای 
عمومی معابر شهری پايتخت، اعالم كرد: خيابان های 
ش��هر تهران متعلق به مردم است و هيچ ارگانی حتی 
ش��هرداری حق ندارد بخشی از يك خيابان را به خاطر 
كارگاه های س��اختمانی برج س��ازها و بسازوبفروش ها، 

مسدود و تردد در آن را متوقف كند.
محمد ساالری در پاسخ به نگرانی شهروندان درباره 
تخلفات س��اختمانی و تعدی به مش��اعات پايتخت، به 
»دنيای اقتصاد« گفت: مش��كالت مشترک شهروندان 
تهران��ی درب��اره گودبرداری ه��ای عمي��ق و برج های 
چندين طبقه در حال س��اخت، به س��ال های گذشته و 
دوره قبلی مديريت شهری برمی گردد كه در آن زمان 

ب��ه جای آنكه عوامل صدور مجوزهای س��اختمانی به 
انواع پيوس��ت های اجتماعی و شاخص های ترافيكی، 
زيس��ت  محيطی، فرهنگ��ی، شهرس��ازی، معم��اری و 
جمعيت��ی توجه كنند، مهم ترين ش��اخص ب��رای آنها 

شاخص »درآمدزايی و توجيه اقتصادی پروژه ها« بود.
س��االری افزود: در گذش��ته، هر پروژه ای كه درآمد 
قابل توجهی نصيب شهرداری می كرد، در كارگروه های 
تصميم س��از همچ��ون كميس��يون ماده5 يا ش��ورای 

معماری مناطق 22گانه به تصويب می رسيد. 
رئيس كميسيون شهرس��ازی شورای شهر تهران در 
عي��ن حال با بيان اينكه صيانت از حقوق مردم اولويت 
اين دوره شورای ش��هر شده و رعايت حقوق شهروندی 
بيش��تر از هر موض��وع ديگری برای م��ا اهميت دارد، 

گفت: متاس��فانه در برخی برج س��ازی ها از جمله گود 
ايران زمين، ش��هرداری از ابزاری به نام »پيش پروانه« 

استفاده كرده است.
پيش پروان��ه چون ك��ه مج��وز رس��می به حس��اب 
نمی آيد، دس��تگاه های نظارتی از جمله س��ازمان نظام 
مهندس��ی اجازه ورود و سركش��ی به آن پروژه را پيدا 
نمی كنن��د و نظارت بر گودب��رداری عمال بعد از صدور 
پروانه ساختمانی رس��ميت پيدا می كند، اما خوشبختانه 
در 6ماه گذش��ته كه شورای چهارم بر كار مستقر شده 
اس��ت، جلوی صدور پيش پروانه گرفته ش��ده اس��ت. 
س��االری ب��ه »دنيای اقتص��اد« وعده داد مش��كالت 
شهروندان در قضيه برج سازی های شهرک غرب را در 

شورا پيگيری می كند.

عضو ش��ورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در حال 
حاضر مقرر ش��ده اس��ت كه از ابتدای تيرماه امسال 
نقشه های س��اختمانی براساس ويرايش جديد مبحث 

ششم مقررات ملی ساختمان كنترل شود. 
عبد الرس��ول جان نثاری با بيان اينكه هر چند سال 
يك بار مق��ررات ملی و آئين نامه های س��اختمانی با 
توجه به تحقيقات انجام ش��ده به روز رس��انی ش��ده و 
ويرايش جديد ارائه می ش��ود، اضافه كرد: با توجه به 
اي��ن موضوع در حال حاضر مقرر ش��ده اس��ت كه از 
ابتدای تيرماه امسال نقش��ه های ساختمانی براساس 
ويرايش جديد مبحث شش��م مقررات ملی ساختمان 

كنترل شود. 
جان نث��اری با اش��اره به اينكه نظام مهندس��ی اين 
موضوع را به مهندس��ان اطالع رس��انی كرده اس��ت، 
تاكيد كرد: ش��هرداری ها بايد اطالع رس��انی شفاف و 
دقيق��ی را به مردم در اين زمينه انجام بدهند تا مردم 
در فرايند دريافت پروانه های س��اختمانی با مشكل و 

سردرگمی مواجه نشوند.
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 طرح جامع مسکن دولت بازنگري شود

 دفاع از ممنوعیت ورود بانك ها به ساخت و ساز

عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون عمران مجلس گفت: 
رويكرد دولت در طرح جامع پيشنهادي مسكن به سمت 
اجاره، خريد و بهس��ازي بوده و به س��اخت و ساز و توليد 
مسكن توجه نشده است، بنابراين قطعا در تناسب عرضه 
و تقاضادچار مشكل خواهيم شد و گراني ها در بازار تداوم 

خواهد داشت. 
محم��د رضا رضايي كوچي در گفت وگو با خانه ملت 
در تشريح جزئيات طرح جامع مسكن پيشنهادي دولت 
گفت: رويكرد دولت در طرح پيش��نهادي جامع مسكن 
بيش��تر به س��مت مس��كن اجاره اي، خريد و بهسازي 
خانه هاي مس��كوني بوده و به س��اخت و ساز و عرضه 
مسكن توجه كمتري ش��ده است. نماينده مردم جهرم 
در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: در بخشي از طرح 
جامع مسكن پيشنهادي دولت، وزارت راه و شهرسازي 
در نظر دارد به 70 هزار خانوار از دهك هاي اول ودوم 
جامعه بن اج��اره اي بپردازد. وي با بيان اينكه در قالب 
بن اج��اره اي دولت 60 درصد اجاره به��اي خانه ها را 
مي پردازد، تصريح كرد: بر اين اس��اس دولت س��االنه 
ح��دود 5 ميليون توم��ان بن اجاره ب��ه ازاي هر خانوار 

پرداخت مي كند.
رضاي��ي كوچي در خصوص برنام��ه دولت براي تامين 
مس��كن مورد نياز دهك هاي مياني كش��ور گفت: حدود 
250 ه��زار خان��وار نيازمند مس��كن در دهك هاي مياني 
داريم كه دولت اعالم كرده اس��ت به اين افراد وام خريد 
مس��كن با س��ود 25 درصد و دوره بازپرداخت 10 س��اله 
پرداخ��ت مي كند. اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه 
داد: دول��ت در نظ��ر دارد 50 درصد وام خريد مس��كن تا 
س��قف 77 ميليون تومان يعني 35 درصد اقس��اط را كه 
معادل س��الي 7 ميلي��ون و 400 هزار تومان مي ش��ود را 

به عهده گيرد.
رضايي كوچي افزود: در بخش سوم طرح جامع مسكن 
دولت بهسازي س��كونت گاه هاي غيررس��مي كه بيشتر 

شامل مهاجرين روس��تايي و گروه هاي فقير و كم درآمد 
جامعه مي شود را مورد توجه قرار داده است و در نظر دارد 
براي 140 هزار واحد فرس��وده، وام تعميرات با س��ود 25 
درصد و دوره بازپرداخت 10 س��اله به متقاضيان بپردازد. 
عضو هيئت رئيس��ه كميسيون عمران مجلس يادآور شد: 
دولت در هيچ يك از برنامه هايي كه در طرح جامع پيش 
بيني كرده اس��ت براي س��اخت و س��از و عرضه مسكن 
برنامه ي خاص و حمايتي ندارد و بيش��تر به خريد، اجاره 

و بهسازي مسكن پرداخته است.
وي تاكي��د ك��رد: چون رويك��رد در طرح پيش��نهادي 
مس��كن، به س��مت حمايت از س��اخت و س��از و عرضه 
مس��كن نيس��ت قطعا در ايجاد تناسب در عرضه و تقاضا 
دچار مش��كل خواهيم شد و نياز مردم به واحد هاي جديد 
تامين نمي ش��ود. نماينده مردم جهرم در مجلس با بيان 
اينك��ه افزايش قيمت مس��كن به علت نداش��تن برنامه 
س��اخت و ساز از س��وي دولت قطعي است، تصريح كرد: 
از س��وي ديگر چون دولت به تناس��ب ن��رخ تورم قيمت 
مصالح س��اختماني را افزايش مي دهد گراني مس��كن را 

شاهد خواهيم بود. 

اي��ن نماينده م��ردم در مجلس نهم گف��ت: دولت بايد 
در طرح پيش��نهادي جامع مسكن بازنگري كرده و براي 
ساخت و ساز و عرضه مس��كن برنامه ريزي كند در غير 
اينصورت روز به روز قيمت خانه گرانتر شده و مشكالت 
بخش مس��كن به قوت خ��ود باقي مي مان��د چرا كه 44 
درص��د م��ردم يعني 9 ميلي��ون نفر اجاره نش��ين و فاقد 
مس��كن شخصي هستند و دولت بايد ساالنه يك ميليون 
واحد مس��كوني براي پاس��خ به نياز اين افراد ساخته و به 

بازار عرضه كند.
رضايي كوچي افزود: با افزايش قيمت ها و رويكرد غير 
حمايتي دولت نس��بت به س��اخت و توليد مس��كن جديد 
قطعا گراني ها در بازار مس��كن تداوم مي يابد.عضو هيئت 
رئيسه كميس��يون عمران با يادآوري اينكه ساخت و ساز 
هر واحد مسكوني 50 فرصت شغلي ايجاد مي كند، گفت: 
كميس��يون عمران تاكي��د دارد دولت براي س��اماندهي 
وضعيت نابس��امان بخش مسكن رويكرد حمايتي نسبت 
به س��اخت و ساز و عرضه مس��كن را در دستور كار قرار 
دهد چرا كه رونق س��اخت و س��از مس��كن باعق رونق 

اقتصادي مي شود.

پنجره ايرانيان: كارش��ناس اقتصاد مس��كن با اشاره به طرح مجلس برای جلوگيری 
از مش��اركت بانك ها در ساخت وس��از، گفت: مجلس بر وظيفه اصل��ی بانك تاكيد دارد 
و ب��ا ط��رح مذكور از انح��راف بانك ها جلوگيری ش��ده و آنها به مس��ير اصلی فعاليت 
خود ب��از می گردند. بيت اهلل س��تاريان، اظهار كرد: هدف مجل��س جلوگيری از انحراف 
بانك از سيس��تم بانك داری است، واقعيت آن اس��ت كه ورود به ساخت وساز، امالک و 

كارخانه داری كار بانك ها نيست،  بانك ها بايد فعاليت های مالی و بانكی انجام دهند.
وی تصريح كرد: بانك ها به دنبال سود هستند و چون نمی تواند سود مورد نظر خود را 
از طريق بانكداری تامين كنند وارد حوزه ساخت وساز و كارخانه داری می شوند. وی تاكيد 
كرد: اين كه بانك ها با پول مردم ساخت وس��از انجام می دهند يك كار غيرقانونی است، 
قرار اس��ت پول مردم جمع آوری ش��ود و با آن كارهای بانكی انجام شود و ساخت و ساز 
و كارخانه داری را بخش خصوصی انجام دهند. كارش��ناس اقتصاد مس��كن خاطرنشان 

كرد: متاسفانه به خاطر اين كه بانك ها می خواهند سود بااليی را به سپرده گذاران بدهند 
و نمی توانن��د از راه بانك��داری اين كار را انجام دهند، وارد حوزه ساخت وس��از مس��كن، 

كارخانه داری و شركت داری می شوند.
س��تاريان گفت: سيس��تم حقوقی در قوه قضائيه نيز چنين موقعيتی را ايجاد نكرده كه 
بانك ها در امنيت كافی باش��ند، بانك ها از دادن تسهيالت خودداری می كنند. متاسفانه 
بانك ها به صورت ضربدری به ش��ركت های خودش��ان وام داده و وارد حوزه س��اخت و 
سازی می شوند. وی با اشاره به اين  كه آنها همچنين وارد حوزه خريد و فروش امالک و 
زمين می ش��وند،  اظهار كرد: به اين ترتيب بانك ها ضرر و زيان خود را پوشش می دهند. 
اين يك كار خالف است و در هيچ كجای دنيا بانك ها نمی توانند اين كار را انجام دهند. 
وی ادامه داد: اما در ايران بانك ها اين كار انجام می دهند و با پول مردم بر عليه بخش 

خصوصی فعاليت می كنند.
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 مصرف برق ایران 4 برابر متوسط جهانی

پنجره ايرانيان: مديرعامل ش��ركت توزيع برق تهران با بيان اينكه 
تهران 4 ميليون مشترک برق دارد كه در ميان تمام استان ها رتبه اول 
را به خود اختصاص داده اس��ت، گف��ت: خاموش كردن يك المپ در 
طول يكس��ال منجر به صرفه جويی 2.5 ميليارد كيلووات ساعت برق 
می شود. سيدمحمد با بيان اينكه بايد قدر نعمت الهی را با صرفه جويی 
در مصرف برق بدانيم، گفت: متأس��فانه ميزان مصرف برق در كش��ور 
ما نس��بت به متوسط جهانی بسيار باال است و مردم ما 4 برابر متوسط 
دنيا برق مصرف می كنند.  وی ادامه داد: نبايد در تأسيس��ات و ميزان 
آمپرهای برق مصارف داخلی خللی ايجاد كرد، به طوری كه 15 آمپر تا 
25 آمپر و يا 25 آمپر را به 32 آمپر تبديل كنند، چرا كه برمبنای ميزان 

آمپر تخصيص داد شده برنامه ريزی و تأسيسات خريداری می شود.
 هاش��می گفت: اگر بيش از ظرفيت دستگاه ها و تأسيسات كار كنند 
و به نقطه ذوب برسند، با قطعی برق مواجه شده و تأسيسات مستهلك 
خواهد شد. وی با اشاره به اينكه نوع برق مصرفی با تعرفه ها متفاوت 
اس��ت، گفت: به عن��وان مثال در زمان پرب��اری، كم باری و ميان باری 
تعرفه برق متفاوت محاس��به می ش��ود و بايد در زم��ان مصرف باال از 
لوازم پرمصرف استفاده نكنيم. مديرعامل توزيع برق تهران با اشاره به 
اينكه خاموش كردن يك المپ در طول يكس��ال توس��ط مردم منجر 
به صرفه جويی 2.5 ميليارد كيلووات س��اعت برق می ش��ود، گفت: اين 
ميزان معادل 5 ميليون بش��كه نفت اس��ت كه با صرفه جويی آن اين 

سرمايه ملی برای آيندگان حفظ خواهد شد.

 كاهش آالینده هاي هوا با افزایش مصرف گاز

 سند راهبردي انرژي كشور 2 ماه دیگر در مجلس

 صدور كارت هوشمند سوخت برای صنعتگران و تجار مصري

توليد آالينده هاي هوا ب��ا افزايش 3.5 درصدي 
مصرف گاز به عنوان س��وخت پاک در كشور، 3.5 
درصد كاهش داش��ته است. رئيس ايمني، بهداشت 
و محيط زيس��ت شركت ملي گاز ايران با بيان اين 
مطل��ب گف��ت: اين روند در 15 س��ال اخي��ر ادامه 
داشته اس��ت كه نكته قابل تاملي است. محمدرضا 
يوس��في پور افزود: مس��ايل مربوط به حفظ محيط 
زيست از مسايل بهداشت صنعتي و ايمني محدوده 
زمان و مكاني بسيار گسترده تري دارد. وي تصريح 
كرد: به همين دليل چنانچه غفلتي در زمينه محيط 
زيست انجام شود به نسل هاي بعد و كل كره زمين 
بس��ط مي يابد و موضوع محيط زيست بايد بسيار 
عميق و وس��يع م��ورد توجه قرار گيرد. يوس��في با 
بي��ان اينكه صرفه جويي در مص��رف انرژي ارتباط 
تنگاتن��گ با حفظ محيط زيس��ت دارد، اظهار كرد: 
همس��و با اهداف اقتصاد مقاومتي بايد به سه مقوله 

آلودگ��ي هوا، حفظ ايمني و صرفه جويي در مصرف 
گاز توجه جدي ش��ود. وي ادامه داد: بي ش��ك به 
منظور كاهش آلودگ��ي هوا بايد به صرفه جويي در 
مصرف ان��رژي و رعايت اصول ايمني توجه كنيم. 
به گفته وي، اگر در حفظ محيط زيس��ت و كاهش 
آلودگي ه��وا اهتمام بورزيم، حافظ موازين ايمني و 
مالک ه��اي صرفه جويي خواهيم ب��ود، پس بهتر 
اس��ت صنعت گاز در ترويج اي��ن موضوع مهم به 
 HSE صورت يكپارچه و همزمان اقدام كند. رئيس
ش��ركت ملي گاز ايران، در ادامه با بيان اينكه ذات 
صنعت گاز دوستدار محيط زيست است، گفت: اين 
صنعت عظيم با تامين سوختي كه به صورت ذاتي 
پاک، ايمن و پايدار است، قابليت نقش آفريني براي 
حف��ظ، بهبود و ارتقاي كيف��ي و كمي منابع متنوع 
محيط زيست را داشته و در سال هاي اخير توفيقات 

قابل توجهي در اين زمينه كسب كرده است. 

عضو كميس��يون انرژي مجلس گفت: س��ند راهبردي بخش انرژي كش��ور طي دو ماه آينده از س��وي 
دولت تهيه و به مجلس ارسال مي شود. مير عباس سلطاني، درباره تصميمات جلسه كميته برق و نيروي 
كميس��يون انرژي مجلس، گفت: در اين جلس��ه كه با حضور كارشناساني از وزارت نفت و نيرو برگزار شد 
مقرر شد دولت سند راهبردي بخش انرژي را در قالب اليحه اي طي يكي دو ماه آينده به مجلس ارايه كند. 
نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسالمي افزود: اين سند بايد ساليان پيش به مجلس ارائه مي شد 

اما در كش و قوس اداري ماند.

مصرف كنن��دگان تج��اری فرآورده ه��ای نفتی 
در مصر اس��تفاده از كارت های هوش��مند سوخت 
را آغ��از كردند. ش��ركت پيمانكار اج��رای پروژه 
كارت هوشمند س��وخت برای كاهش يارانه های 
پرهزين��ه ان��رژی اع��الم كرد: ح��دود 90 درصد 
مصرف كنندگان تجاری عمده فرآورده های نفتی 
در مصر اس��تفاده از كارت های هوش��مند را برای 
خريد س��وخت آغاز كرده اند. دول��ت مصر اميدوار 
اس��ت اين برنامه كه كه در دوران تصدی محمد 
مرسی رئيس جمهور سابق مصر آغاز شد، به اين 
كش��ور اجازه دهد تا اطالعات مصرف سوخت را 
قبل از اجرای اصالحات سيس��تم پرداخت يارانه 
بررس��ی كن��د. ابراهيم س��رحان رئيس ش��ركت 
پيمان��كار اجرای پروژه كارت هوش��مند س��وخت 
گفت: ش��ركت های تولي��د س��يمان، ارتباطات و 
نيروگاه ه��ا بزرگترين مصرف كنن��دگان تجاری 
فرآورده های نفتی در مصر هس��تند كه استفاده از 
كارت های هوش��مند را آغاز كرده اند.  يكی ديگر 

از بخش ه��ای كليدی دولت مصر اين اس��ت كه 
رانن��دگان برای خريد بنزين و س��وخت ديزل در 
جايگاه ها از كارت هوش��مند استفاده كنند. دولت 
مصر اعالم كرده بود كه اين سيس��تم برای خريد 
سوخت توسط رانندگان تا ماه آينده اجرايی خواهد 
ش��د، اما هنوز معرفی نشده است. البته پايانه های 
فروش در جايگاه های س��وخت در سراس��ر مصر 
نصب ش��ده اما هنوز بس��ياری از رانندگان برای 
دريافت كارت هوش��مند ثبت نام نكرده اند. برونو 
كر رئيس اجرايی ش��ركت سيمان سوئز به رويترز 
گف��ت: اين ش��ركت چندين ماه اس��ت كه برای 
دريافت بنزين و س��وخت ديزل از كارت هوشمند 
اس��تفاده می كند. اي��ن ش��ركت از فرآورده های 
سوختی برای كاميون های حمل سيمان به بيرون 
كارخانه و ت��ردد كاميون ها در داخ��ل كارخانه ها 
اس��تفاده می كند. وی افزود: ديگر ش��ركت های 
توليد س��يمان در مصر نيز از كارت های هوشمند 

برای خريد سوخت استفاده می كنند.
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 ساخت نیروگاه های خورشیدی در كویرهای ایران

 كاهش مصرف برق با سرویس سامانه هاي سرمایشي

پنجره ايرانيان: يك مقام مس��ئول در وزارت نيرو با 
تش��ريح فرصت های سرمايه گذاری در صنايع برق ايران 
جزئي��ات ايجاد 7 مزرعه بزرگ برق بادی ايران را اعالم 
كرد و گفت: در مناطق مركزی و كويری ايران پتانسيل 
توليد س��االنه بيش از 200 ميليارد كيلووات ساعت برق 

خورشيدی وجود دارد.
علی اصغر اس��ماعيل نيا مجموع ظرفي��ت نيروگاه های 
تجديدپذير در حال بهره برداری توس��ط بخش خصوصی 
تا ارديبهشت ماه امسال را حدود 31.5 مگاوات بيان كرد و 
افزود: تاكنون ظرفيتی معادل 4458 مگاوات موافقت نامه 
اوليه احداث نيروگاه های تجديدپذير صادر ش��ده و برای 
214 مگاوات ظرفيت نيروگاهی پروانه احداث صادر شده 

است كه عمده آن مربوط به نيروگاه های بادی است.
مدي��ركل دفت��ر تنظي��م مق��ررات ب��ازار آب و برق و 
خصوصی س��ازی وزارت نيرو اف��زود: همچنين به ميزان 
1039 مگاوات با سرمايه گذاران بخش خصوصی قرارداد 
خريد تضمينی برق مبادله ش��ده اس��ت. اس��ماعيل نيا با 
يادآوری اينكه پتانس��يل بادی در برخی از س��ايت های 
داخلی با بهترين سايت های بادی جهان برابری می كند، 
بيان كرد: در مجموع، پتانسيل بادی كشور ايران به لحاظ 
صرفه اقتصادی براس��اس مطالعه ه��ای انجام گرفته در 
س��ازمان انرژی های ن��و ايران ح��دود 15،000 مگاوات 

تخمين زده می شود.
وی بهترين مناطق كش��ور از نظر پتانس��يل بادی را 
منطقه خواف در جنوب خراس��ان  رضوی، منطقه بينالود 
در ش��مال خراس��ان  رضوی، منطقه منجي��ل در رودبار 
گيالن، منطقه تاكستان در قزوين، مناطق سراب و اهر 
در آذربايجان ش��رقی، منطقه ميل ن��ادر در اطراف زابل 

در سيس��تان و بلوچس��تان و مناطقی از استان سمنان 
عنوان كرد.

اين مقام مس��ئول درباره ظرفيت های كشور در حوزه 
انرژی خورشيدی هم توضيح داد: ايران بر روی كمربند 
آفتابی جهان واقع ش��ده است؛ از اين رو دارای بهترين 
فرصت ه��ای س��رمايه گذاری در حوزه اح��داث نيروگاه 
خورشيدی است. وی ادامه داد: به عنوان نمونه، مناطق 
وسيعی در كشور وجود دارند كه در حدود 5.5 كيلووات 
س��اعت در مترمربع در روز از تابش انرژی خورش��يدی 
برخوردارن��د كه اين مي��زان با بهتري��ن مناطق جهان 

برابری می كند.

اين مقام مس��ئول يادآور شد: در بيشتر مناطق مركزی 
و كوي��ری ايران در حدود 300 روز آفتابی در س��ال ثبت 
ش��ده اس��ت به نحوی كه اگر در اين مناطق مساحتی در 
حدود 100 كيلومتر در 100 كيلومتر پنل های فتوولتائيك 
نصب شود، بيش از 200 ميليارد كيلووات ساعت در سال 
برق توليد كند كه اين ميزان با كل مصرف س��االنه برق 
كش��ور برابری می كند.ب��ه گفته مدي��ركل دفتر تنظيم 
مق��ررات بازار آب و برق و خصوصی س��ازی وزارت نيرو 
مس��تعدترين مناطق كش��ور برای توليد برق خورشيدی 
را مناطق مركزی كش��ور مانند استان های كرمان، يزد، 

اصفهان و فارس هستند.

كارشناسـان مي گويند: مناطقي كه ش��رايط آب و هوايي براي استفاده از كولر آبي 
مساعد است، استفاده از كولر گازي اشتباه است چراكه يك كولر آبي در حدود 500 وات 

توان و كولر گازي دو هزار وات توان مصرف مي كند. 
براساس مطالعه هاي انجام شده در سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا(، انجام به 
موقع س��رويس، تعمير و نگهداري سامانه هاي سرمايشي موجب كاهش 30 درصدي 
مصرف برق مي ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(، بهتر است 
كه از كولرهاي آبي و گازي متناس��ب با مكان و ش��رايط آب و هوايي اس��تفاده شود 
و اس��تفاده نابجا از نوع كولر، افزون بر افزاي��ش مصرف برق، افزايش هزينه را دربر 

خواهد داشت. 
كولرهاي آبي در مناطقي كه رطوبت هوا باال اس��ت، مانند ش��مال و جنوب كش��ور از 
كارايي خوبي برخوردار نيس��ت و در اين مناطق استفاده از كولرهاي گازي مناسب است 
اما در مناطقي كه ش��رايط آب و هوايي براي اس��تفاده از كولر آبي مساعد است، استفاده 
از كولر گازي اش��تباه اس��ت چراكه يك كولر آبي در حدود 500 وات توان و كولر گازي 

دوهزار وات توان مصرف مي كند. 
افزون بر انتخاب نوع مناس��ب س��امانه سرمايشي، تعويض س��اليانه پوشال و تسمه، 

شستش��و، جرم گيري و رسوب زدايي، بازرس��ي عدم پارگي و نشتي شيلنگ آب، بازرسي 
سالمت و عدم پارگي برزنت، تنظيم شناور و ارتفاع آب در كف كولرها در كاهش مصرف 
انرژي كولرهاي آبي بسيار موثر است. همچنين روغن كاري ياتاقان هاي كولر درصورت 
امكان نصب سايبان، عايق كاري كانال ها در طول مسير رو باز، تعويض پمپ آب با نوع 
كم مصرف و جايگزيني الكتروموتور بازده باال از شدت مصرف انرژي برق در كولرهاي 

آبي تا 30 درصد مي كاهد. 
س��امانه هايي كه عمدتًا در مناطق جنوب و ش��مال كش��ور به علت آب و هواي گرم و 
مرطوب مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، كولر گازي اس��ت ك��ه براي كاهش مصرف برق 
20 درصدي در اين نوع كولرها، شستش��و و جرم گيري كويل هاي اواپراتور و كندانسور 

)لوله هاي مارپيچي(
شستش��و و غبارگي��ري پره ه��ا و دريچ��ه هواي خروج��ي و ورودي، روغ��ن كاري و 
گريس كاري ش��فت كمپرسور و ساير قطعه هاي الزم، كنترل فشار سيال مبرد و حصول 
اطمينال از عدم وجود نش��تي، كنترل عدم گرفتگي لول��ه تخليه آب كندانس درصورت 
امكان نصب سايبان و يا قراردادن در مكان سايه، نصب ترموستات هاي اتاقي به منظور 

امكان تنظيم درجه حرارت پيشنهاد مي شود. 
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 بحران مصرف انرژي در ایران جدي است

 تولید برق از زباله در كهریزك

پيمان جنوبي: در صورت ادامه وضع موجود، مصرف انرژي 
ايران در سال 1404 به روزانه 10 ميليون بشكه معادل نفت 
خام افزايش پيدا مي كند. انرژي يكي از مهمترين نهاده هاي 
توس��عه و از عوامل اصلي توليد است و تأمين امنيت عرضه 
ان��رژي در دني��ا از مس��ائل اس��تراتژيك پي��ش روي همه 
دولت هاس��ت. در كنار محور مديريت سمت عرضه انرژي ، 
بخشي كه كمتر از آن نامي به ميان مي آيد، مديريت سمت 
تقاضاي انرژي اس��ت. مديريت تقاضاي انرژي و تالش در 
جهت اس��تفاده بهينه از انرژي در همه كشورهاي پيشرفته 
دنيا از مهمترين عوامل پيش��رفت صنعتي پايدار بوده است . 
توسعه دانش عمومي و تخصصي بهينه سازي مصرف انرژي 
و همچنين استانداردس��ازي مصارف ان��رژي در بخش هاي 
مختلف مصرف كننده از مهمترين روش هاي كنترل مصرف 

حامل هاي انرژي و صيانت از سرمايه هاي ملي است. 
از س��وي ديگر، توسعه پايدار با استفاده صحيح و بهينه از 
همه منابع و امكانات موجود و انجام برنامه ريزي و داش��تن 
بينش��ي بلندمدت، با تأكيد بر برنامه هاي اجرايي واقع بينانه 
تحقق مي يابد. با نگاهي ب��ه آمار و اطالعات موجود درباره 
فاصله ش��دت مصرف انرژي در ايران با كشورهاي توسعه 
يافت��ه، مص��رف ناكارآي انرژي در كش��ور ما بيش��تر ديده 
مي ش��ود كه از مهمترين داليل آن بازده پايين فناوري هاي 

تبديل انرژي و فرهنگ غير صحيح مصرف انرژي است. 
 ع��الوه بر اي��ن، فرس��ودگي تجهيزات، قديم��ي بودن 
فرآينده��اي توليد، بي توجهي ب��ه فعاليت هاي تحقيقاتي و 
پژوهشي در واحدهاي صنعتي، استفاده از تجهيزات و لوازم 
خانگي با كارايي كم و فرهنگ ناصحيح اس��تفاده از انرژي 
در بخ��ش س��اختمان و تكنولوژي هاي پايي��ن خودروهاي 
توليدي در كش��ور از عوامل مهم مصرف غيرمنطقي انرژي 

در بخش هاي مختلف كشور است. 
براي بسياري از كش��ورهاي صنعتي و برخي كشورهاي در 
حال توسعه، دهه هاي 1970 و 1980 نقطه عطفي براي اعمال 
مديريت بهت��ر و برنامه ريزي كارآمدتر براي مصرف انرژي در 
توسعه اقتصادي و بخش هاي صنعتي، حمل و نقل و ساختمان 
بوده اس��ت. دليل اي��ن امر به طور عمده، ش��وک اول نفتي ، 
ضرورت هاي امنيت تأمي��ن انرژي، افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي در س��طح جهاني و اثرات مخرب زيس��ت محيطي به 
كار گيري انرژي هاي فسيلي بوده است.  اكنون از نظر مسائل 
زيس��ت محيطي مصرف سوخت هاي فسيلي به سطحي مازاد 

بر تحمل طبيعي كره زمين رسيده و پديده هاي مخرب جديدي 
چون تراكم گازهاي گلخانه اي و تحليل اليه اوزن را به وجود 
آورده اس��ت. از اين روست كه كش��ورهاي صنعتي اكنون در 
كن��ار تالش براي اس��تفاده از انرژي هاي نو، همزمان س��از و 
كارهاي مهار مصرف انرژي فس��يلي را م��ورد توجه قرار داده 
اند و در اين راس��تا، صاحبان صنايع، سازندگان ساختمان هاي 
اداري و تجاري و نيز س��اكنان س��اختمان هاي مسكوني را با 
استفاده از روش هاي گوناگون به رعايت اصول استفاده كارآمد 
تر از انرژي تشويق مي كنند.  بسياري از اين تمهيدات مستلزم 
هزينه هاي ناچيزي بوده و بعضا با ارتقاي آگاهي هاي عمومي 
صورت مي پذيرند. رش��د متوسط ساالنه مصرف انرژي ايران 
در 10 سال گذشته حدود 5. 5 درصد بوده است كه ادامه اين 
روند تا س��ال 1404 مصرف انرژي كشور را به 3752 ميليون 
بش��كه معادل نفت خام مي رس��اند. در اين صورت با توجه به 
وضع كنوني توليد ، صادرات نفت خام كش��ور به صفر خواهد 
رسيد. آمارها نشان مي دهد، مقايسه مصرف انرژي در ايران در 
بخش هاي صنعت ) 2. 015 برابر جهان(، س��اختمان ) 2. 58 
براب��ر جهان(، حمل و نقل ) 2. 04 برابر جهان(، لوازم خانگي 
) 1. 76 برابر جه��ان( بيانگر فاصله عميق ايران با معيارهاي 
بين المللي اس��ت. همچنين مقايسه ش��اخص هاي انرژي در 
صنايع مختلف ايران نش��ان دهن��ده بهره وري پايين و فاصله 
زياد با اس��تانداردهاي مصرف انرژي در كش��ورهاي صنعتي 
اس��ت كه حاكي از نبود سرمايه گذاري و فقدان بهره مندي از 

تكنولوژي هاي روز دنيا در اين بخش است. 
 پايين بودن بهاي انرژي، فرسوده بودن تجهيزات و وجود 
تكنولوژي هاي قديمي و انرژي بر، افزايش جمعيت و توسعه 

شهرنشيني و ش��يوه زيس��ت مدرن، تغيير الگوي مصرف، 
افزايش غير اس��تاندارد مصرف انرژي در بخش هاي صنعت 
و خدمات، اطمينان از وجود نفت و گاز سرش��ار تا س��ال ها، 
ناكارآم��دي برنامه ريزي ها در بخش انرژي و س��اماندهي 
نشدن بازار انرژي و وجود قاچاقچياني كه به اختالالت بازار 
دامن زده اند، از جمله داليل افزايش رش��د غير اس��تاندارد 

مصرف انرژي در ايران است. 
برابر بند 7 ابالغه سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف از 
س��وي مقام معظم رهبري بايد صرفه جويي در مصرف انرژي 
با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غير قيمتي به 
منظور كاهش مس��تمر شاخص شدت انرژي كشور به حداقل 
دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل 
يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه انجام پذيرد. 
براي كاهش شدت مصرف و افزايش بهره وري انرژي در ايران 
ارتقاي تكنول��وژي توليد، اصالح فرآيند توليد، ارتقاي راندمان 
تجهيزات، مديريت انرژي و تدوين مقررات و اس��تانداردهاي 
الزم االجرا، بهبود عمليات و روش هاي توليد، فرهنگ سازي و 
منطقي كردن قيمت ها از الزاماتي است كه بايد در سياست هاي 
انرژي كش��ور مورد توجه قرار گيرد. البته، تا زماني كه دالالن 
بازار كاالها و كارخانه هاي خارج از اس��تاندارد چيني و مشابه 
آن در بازار ايران جوالن مي دهند و عده اي فرصت طلب رانت 
خ��وار داخلي و خارجي كارخانه ها و تجهيزات��ي را كه از رده 
خارج شده اند با سوء استفاده از موقعيت ويژه اي به نام تحريم 
اقتصادي و با قيمت هاي باال وارد كشور مي كنند، دست يافتن 
به ش��دت پايين مصرف انرژي و بهره وري باال در اين بخش 

همچنان دور از دسترس خواهد بود!. 

پنجره ايرانيان: نيروگاه سه مگاواتی زباله سوز كهريزک با همكاری شهرداری تهران 
طی چهار ماه آينده به بهره برداری می رس��د. نيروگاه سه مگاواتی زباله سوز كهريزک با 
همكاری ش��هرداری تهران و ازطريق فاينانس يك ش��ركت ايرانی طی چهار ماه آينده 

به بهره برداری می رسد.
اين نيروگاه درروز 200 تن زباله را امحا و س��ه مگاوات برق توليد و با راه اندازی اين 

نيروگاه مش��كالت حاصل از زباله ها در منطقه برطرف خواهد ش��د. الزم به ذكر اس��ت 
نيروگاه های زباله س��وز س��اری با ظرفيت سه مگاوات، نوش��هر با ظرفيت سه مگاوات، 
تنكابن س��ه مگاوات و رش��ت با ظرفيتی در حدود چهار تا پنج مگاوات در حال س��اخت 
اس��ت.گفتنی است برق حاصل از نيروگاه های زباله سوز به ازای هر كيلووات ساعت 440 

تومان به صورت تضمينی خريداری می شود.
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 تغییر نگرش در مصرف انرژي؛ راهکار بهینه سازي

 بهره وري و بهينه س��ازي مص��رف انرژي امروزه به 
عنوان يكي از ابزارهاي اصلي و مؤثر جهت دس��تيابي 
به توس��عه پايدار در سراس��ر جهان محسوب مي شود 
چراك��ه ان��رژي در نقش يكي از اصل��ي ترين عوامل 
پيشرفت و بيانگر قدرت سياسي جوامع، سهم بسزايي 
در توس��عه همه جانبه آنها به ويژه توس��عه صنعتي و 

اقتصادي ايفا مي كند
به��ره وري و بهينه س��ازي مصرف ان��رژي امروزه به 
عنوان يكي از ابزارهاي اصلي و مؤثر جهت دستيابي به 
توسعه پايدار در سراسر جهان محسوب مي شود چراكه 
انرژي در نقش يكي از اصلي ترين عوامل پيش��رفت و 
بيانگر قدرت سياس��ي جوامع، س��هم بسزايي در توسعه 
همه جانبه آنها به ويژه توس��عه صنعتي و اقتصادي ايفا 
مي كن��د اما بح��ران كمبود ان��رژي و محدوديت منابع 
ان��رژي ب��ه دليل تجدي��د ناپذير ب��ودن آن ، باال بودن 
رش��د جمعيت و نياز به تقاضاي بيش��تر انرژي، رش��د 
ب��االي مصرف انرژي به داليل مختلف از جمله الگوي 
ناصحيح مصرف ان��رژي و اتالف آن و همچنين وجود 
صنايع و كارخانجات فرس��وده از جمله معضالت دنياي 
كنوني به ش��مار مي رود. بر همين اس��اس بهره وري و 
بهينه سازي مصرف انرژي و پايين آوردن شدت مصرف 
آن به ويژه در سال هاي اخير از اولويت هاي كشور علي 

الخصوص در حوزه صنايع محسوب مي شود. 

 صنايع فرسوده؛ چالش عمده بهينه سازي
مدير دفتر آموزش و اطالع رساني سازمان بهره وري 
ان��رژي ايران)س��ابا( ب��ا ارائ��ه تعريف��ي از بهره وري 
مي گويد: بهره وري انرژي ش��اخص و مقياس��ي است 
كه در راس��تاي اندازه گيري هاي شدت مصرف انرژي 

بر اس��اس نيروي كار، س��رمايه و ميزان خروجي كاال 
و خدم��ات بر مبناي مي��زان ورودي هاي آن مجموعه 
درنظ��ر گرفت��ه مي ش��ود و در هر كش��وري متفاوت 
اس��ت. محمدحسن زربخش چالش هاي متعددي را در 
خصوص مبحث بهينه سازي عنوان كرده و مي افزايد: 
در ميان تمام چالش هاي مس��ير بهينه س��ازي مصرف 
ان��رژي و افزايش به��ره وري، مي توان به فرس��ودگي 
بخش��ي از تجهيزات صنايع و همچني��ن پايين بودن 
قيمت انرژي در كش��ور به عنوان اهم آنها اشاره كرد. 
وي ادامه مي دهد: اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوين به 
جاي ابزار فرس��وده و پرمص��رف، بهره وري صحيح از 
ابزار و تكنولوژي هاي موجود، استفاده از ظرفيت كامل 
تكنولوژي مي تواند به بهينه س��ازي بخش عمده اي از 

مصرف انرژي صنايع كمك كند. 

 قيمت پايين انرژي عامل هدر رفت انرژي
مدير دفتر آموزش و اطالع رساني سازمان بهره وري 
انرژي ايران با اشاره به اين مطلب كه بهاي انرژي در 
كشور نس��بت به بهاي س��اير خدمات و كاالها بسيار 
پايين اس��ت، مي گويد: توليد هر كيلووات ساعت برق 
در كشور حدود 90تومان است اما مصرف كننده مبلغي 
در حدود 50 تومان را براي آن مي پردازد كه اين مقدار 

نمي تواند هزينه هاي توليد برق را تأمين كند. 
وي ادامه مي دهد: به طور متوس��ط هر خانوار ايراني 
ساالنه 3هزار كيلو وات برق مصرف مي كند كه چنانچه 
بتواند تنها 10درصد از برق مصرفي س��االنه خود را از 
طريق اس��تفاده از المپ هاي كم مصرف و بكارگيري 
صحي��ح و كامل ظرفيت تجهيزات برقي كاهش دهد، 
گام بزرگي در راستاي بهينه سازي مصرف برق كشور 

برداشته مي شود. زربخش مي افزايد: اين تغيير نگرش 
و رفت��ار مصرف كننده نس��بت به اس��تفاده منطقي و 
درست از تجهيزات برقي نيازمند بسترسازي و فرهنگ 
س��ازي مناسب از طرق مختلف اس��ت تا در درازمدت 

تبديل به يك رفتار جمعي و عادت اجتماعي شود. 

 اتالف انرژي با استفاده نادرست از تكنولوژي
اين كارش��ناس استفاده نادرس��ت از وسائل مصرف 
كننده ان��رژي را يكي از داليل اصلي اتالف انرژي در 
كش��ور عنوان مي كند و مي گويد: آم��وزش و فرهنگ 
س��ازي در راستاي اس��تفاده درست از وس��ايل انرژي 
بر، روش مناس��بي در كنار س��اير اقدامات فني جهت 
جلوگيري از اتالف منابع انرژي است كه مي تواند نقش 
بسيار مؤثري در تحقق هدف ملي بهينه سازي مصرف 
انرژي داشته باشد. وي ادامه مي دهد: بنابراين با ترويج 
فرهنگ صحي��ح مصرف، افزايش س��طح آگاهي هاي 
مردم و اصالح الگوي مصرف در جامعه نسبت به تغيير 
نگرش در ارتباط با استفاده صحيح از انرژي اقدام كرده 

و به حفظ اين ذخاير حياتي كمك نماييم. 

 در راستاي بهينه سازي خالء قانوني نداريم
زربخ��ش بهينه س��ازي را تنه��ا مختص ب��ه صرفه 
جوي��ي در مصرف خانگي انرژي ندانس��ته و مي گويد: 
نبايد تنها عام��ل هدررفت انرژي را مربوط به مصرف 
خانگي دانس��ت بلكه صنايع و ادارات را نيز مي توان از 
بازيگران اصلي در اين عرصه دانس��ت. وي مي افزايد: 
در اي��ن راس��تا وزارت صنايع و معادن ني��ز بايد توجه 
و اقدامات اساس��ي در خص��وص بكارگيري تجهيزات 
مناس��ب براي توليد محصوالت با كيفيت داشته باشند 
تا چه در هنگام توليد محصول و چه در هنگام استفاده 
از آن محصول توليد ش��ده، بهره وري و بهينه س��ازي 
مصرف انرژي م��ورد نظر و ممكن باش��د. مدير دفتر 
آموزش و اطالع رس��اني س��ازمان به��ره وري انرژي 
اي��ران با تصريح اين مطلب كه در زمينه بهينه س��ازي 
و به��ره وري مصرف انرژي خ��الء و نياز قانوني وجود 
ندارد، مي گويد: در اين راس��تا با توجه به وجود قوانين 
متع��ددي همچون قانون هدفمن��دي و قانون اصالح 
مص��رف ان��رژي و همچنين ب��ا وجود س��ازمان هاي 
متولي و كنترل كننده اي همچون سازمان بهينه سازي 
مصرف سوخت، سابا، سانا و رياست جمهوري خالء و 

نياز قانوني وجود ندارد. 
وي توليد تجهيزات بي كيفيت را از موجبات افزايش 
مصرف انرژي مي داند و با بيان مثالي ادامه مي دهد: به 
طور مث��ال در زمينه توليد يخچال، يخچال هاي توليد 
ش��ده در داخل كشور نسبت به نمونه هاي خارجي آن، 
مصرف بسيار باالتر انرژي دارند كه اين مهم در هنگام 
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 7 توصیه براي خرید المپ كم مصرف
پنجره ايرانيـان: ميزان قابل توجهي 
از انرژي الكتريكي در بخش روش��نايي 
مص��رف مي ش��ود، بنابراي��ن اصالح و 
تاثير  روش��نايي،  س��امانه  بهينه س��ازي 
به س��زايي در كاهش مص��رف و هزينه 
ب��رق دارد. براي چند دهه انواع المپ ها 
براس��اس مقدار انرژي مصرفي و بدون 
درنظ��ر گرفت��ن مي��زان نورده��ي آنها 
خريداري مي شد، اما هنگام خريد المپ 
بايد به مي��زان نوردهي )لومن( المپ ها 
نيز توجه ش��ود. در اين زمينه موارد زير 

توصيه مي شود. 
 براي جايگزين كردن المپ رشته اي 
100 وات، به دنب��ال المپي با نور خروجي 

1600 لومن باشيد. 
 المپ ه��اي 75 وات را ب��ا الم��پ 
كم مصرفي با نور خروج��ي 1100 لومن 

جايگزين كنيد. 
 جايگزيني المپ هاي 60 و 40 وات 
ب��ا المپ ه��اي كم مص��رف 800 و 450 

لومن بهترين انتخاب هستند. 
 در واحدهاي مس��كوني با استفاده از 

المپ هاي كم مصرف و فلورسنت هزينه 
برق خود را كاهش دهيد. 

 ميزان نوردهي هر المپ كم مصرف 
23 وات براب��ر نور حاص��ل از يك المپ 

رشته اي معمولي 100 وات است. 
 مصرف ان��رژي الكتريكي هر المپ 
كم مص��رف حدود 20 درصد مصرف برق 

المپ رشته اي مشابه است. 
 ط��ول عم��ر متوس��ط ي��ك المپ 
كم مصرف حدود 10 برابر عمر متوس��ط 

بهترين نوع يك المپ رشته اي است. 

تولي��د بايد بيش از پيش مورد توجه 
توليد كنندگان داخلي قرار بگيرد. 

 بهينه سازي مصرف منبع توليد 
انرژي است

مدي��ر دفت��ر آم��وزش و اط��الع 
انرژي  بهره وري  رس��اني س��ازمان 
اي��ران بهينه س��ازي مص��رف را در 
س��ه محور اقتصاد، انرژي و محيط 
زيست بسيار اثرگذار عنوان و اظهار 
مي كند: بهينه سازي خود به تنهايي 
مي توان��د به عنوان يك منبع انرژي 
محس��وب ش��ود بنابراين بهره وري 
مص��رف انرژي ع��الوه ب��ر اينكه 
متضم��ن اس��تمرار رش��د اقتصادي 
اس��ت، موجب��ات كاه��ش تخريب 
منابع انرژي و نيز كاهش اثرات سوء 
ناشي از اس��تفاده ناصحيح از انرژي 
ب��ر محيط زيس��ت و جامع��ه را نيز 
فراهم مي كن��د. وي اضافه مي كند: 
در همين راستا س��ازمان بهره وري 
انرژي اي��ران اقدام��ات متعددي را 
در زمينه حمايت، اطالع رس��اني و 
افزايش س��طح آگاهي در خصوص 

بهينه سازي به انجام مي رساند. 
زربخش ادام��ه مي دهد: اقداماتي 
همچون طرح يارانه سود تسهيالت، 
اعط��اي وام ب��ا بهره ه��اي كم به 
صنايع و توليدكنندگان جهت به روز 
كردن تجهي��زات و تكنولوژي مورد 
استفاده به ويژه براي توليدكنندگان 
كولر، يخچال و ساير محصوالت با 
برچسب انرژي A , A+ و در مجموع 
كم��ك و حماي��ت از صناي��ع براي 
كاهش شدت مصرف انرژي در خط 
توليد از جمله اقدامات اين س��ازمان 
محس��وب مي ش��ود. وي همچنين 
در ارتب��اط ب��ا حوزه اطالع رس��اني 
و آگاه س��ازي س��ازمان به��ره وري 
م��ي دارد:  اظه��ار  اي��ران  ان��رژي 
تلف��ن گوي��ا ب��ه ش��ماره 42805، 
س��ايت اي��ن س��ازمان به نش��اني 
www. saba. org. ir م��ي توان��د 

راه��كار مناس��بي ب��راي درياف��ت 
اطالع��ات مورد ني��از و كاربردي و 
انجام اقدامات س��اده جهت كاهش 

مصرف انرژي باشد. 

 نصب 80 میلیون كنتور هوشمند در ژاپن تا هشت سال آینده

براس��اس طرح ملي كنتورهاي هوش��مند ژاپن انتظار مي رود 
حدود 80 ميليون كنتور هوش��مند تا هش��ت س��ال آينده در اين 
كش��ور نصب ش��ود. براس��اس اعالم وزارت اقتص��اد، تجارت و 
صنعت اين كش��ور، نصب كنتور هاي هوش��مند در 10 ش��ركت 
برق اين كش��ور تا هشت سال آينده تس��ريع خواهد شد. نصب 
كنتور هاي هوشمند در شركت برق توكيودر سال 2020، شركت 
برق كانس��اي و ش��ركت برق چوبو در سال 2022، شركت برق 
اوكيناوادر س��ال 2024 و شش ش��ركت ديگر در سال هاي آتي 
ب��ه پايان خواهند رس��يد. در حال حاضر نيز ش��ركت برق توكيو 
ح��دود دو ميلي��ون كنتور نصب نموده اس��ت و انتظ��ار مي رود 
تكمي��ل و راه ان��دازي 27 ميليون كنتور هوش��مند در اين ناحيه 
يك س��ال زودت��ر از برنام��ه زمان بندي به پايان برس��د. نصب 
كنتور هاي هوشمند در اين ناحيه با همكاري شركت هاي توشيبا 

و Landis+Gyr انجام خواهد شد. 
همچني��ن اخيرا ش��ركت آمريكايي Itron اعالم كرده اس��ت 
ش��ركت برق چوبو، سومين ش��ركت برق بزرگ ژاپن، نرم افزار 

ش��بكه هوش��مند اين ش��ركت را ب��راي جم��ع آوري اطالعات 
اندازه گي��ري 10 ميليون كنتور هوش��مند ب��ه كار خواهد گرفت. 
اس��تقرار نرم افزار جمع آوري داده ش��ركت Itron، توسط شركت 
ميتس��و بيش��ي الكتريك انج��ام خواهد ش��د و اطالعات جمع  
آوري ش��ده از روتر ها و كنتورهاي هوشمند در سيستم مديريت 

داده هاي اندازه گيري مجتمع مي گردد. 
مدير پروژه نصب كنتور هاي هوش��مند چو ب��و و معاون مدير 
عامل ش��ركت ميتسو بيشي الكتريك اعالم كرده است به دليل 
مقي��اس  پذي��ري و بلوغ سيس��تم هاي ش��ركت Itron، تصميم 
به همكاري با اين ش��ركت گرفته اس��ت و مش��تاقانه در انتظار 
همكاري با يك ش��ركت پيش��رو بمنظور بهره گي��ري از مزاياي 
اندازه گيري هوش��مند در مقياس بزرگ مي باشد. در حال حاضر 
نيز شركت Itron بخش عظيمي از بازار ژاپن را مطابق با توافقات 
انجام ش��ده با شركت پاناسونيك در سال 2012 در اختيار دارد و 
اين دو شركت در حال توسعه بكارگيري كنتور هاي هوشمند در 

شركت هاي برق اين كشور مي  باشند.
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 13 میلیارد دالر ارزش فروش خدمات كارایي انرژي در جهان
ارزش ف��روش خدمات كارايي انرژي در جهان تا پايان س��ال 2014، به 13.2 ميليارد 
 Navigant Research دالر مي رس��د. ش��ركت بهينه سازي مصرف س��وخت به نقل از
اعالم كرده اس��ت: تا پايان س��ال 2014، اندازه بازار جهاني اصالحات س��اختمان هاي 
تجاري به 68.2 ميليارد دالر مي رس��د كه از اين رقم 81 درصد معادل 55 ميليارد دالر 
حاص��ل از فروش محصوالتي اس��ت ك��ه در اصالح كارايي انرژي س��اختمان ها به كار 

مي رود. اين محصوالت ش��امل سيستم هاي تهويه مطبوع كارآمد، كنترل هاي روشنايي 
ساختمان، محصوالت كارايي آب، محصوالت آب گرمكن و مواردي از اين دست است. 
بر اين اس��اس، باقيمانده يعني حدود 19 درصد بالغ بر 13.2 ميليارد دالر ارزش فروش 
خدمات كارايي انرژي تا پايان سال 2014 خواهد بود كه شامل راه اندازي ساختمان ها و 

هزينه اي مرتبط با نصب محصوالت انرژي كارآمد است.

 كاهش گاز دي اكسید كربن با معاینه فني موتورخانه هاي تهران
پژوهش��گر س��ازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 
گفت:درصورت معاينه فني موتورخانه س��اختمان هاي شهر 
تهران، س��االنه از مرگ و مير 480 نفر جلوگيري مي شود و 
4. 4 ميليون تن كاهش گاز دي اكسيد كربن خواهيم داشت. 
مجري طرح معاينه فني موتورخانه ساختمان هاي دولتي 
در شهر تهران در گفت و گو با ايرنا گفت: پروژه معاينه فني 
يك هزار واحد موتورخانه هاي س��اختمان هاي دولتي شهر 
تهران زمس��تان سال گذشته به س��فارش شركت ملي گاز 
ايران در پژوهش��كده مكانيك سازمان پژوهش هاي علمي 
و صنعتي ايران آغاز ش��د و تاكنون 806 موتورخانه بررسي 
شده است. سهيال خوشنويسان با ابراز تاسف از اينكه همواره 
در طرح هاي زيس��ت محيطي، تاثير مناب��ع ثابت همچون 
موتورخانه ساختمان ها بر آلودگي هوا جدي گرفته نمي شود، 
گف��ت: در اين طرح كه موتورخانه تع��دادي از وزارتخانه ها، 
ادارات، بيمارس��تان ها، خوابگاه ه��اي دانش��جويي، مدارس 
دولتي و دس��تگاه هاي بخش دولتي از نظر مصرف انر ژي، 
تولي��د گازهاي آالينده و رعايت م��وارد ايمني تجهيزات از 
مورد بررسي قرار گرفت، بيش از 50 درصد موتورخانه هاي 
مورد بررسي از نظر انتشار گازهاي آالينده مغاير با استاندارد 
بودند به طوريكه متوسط غلظت مونواكسيد كربن خروجي 

از دودكش ها بيش از 13 برابر حد مجاز اندازه گيري شد. 
وي ادامه داد: پس از تنظيم احتراق به وسيله متخصصان 
ذيربط ميزان منو اكسيد كربن 93 درصد كاهش يافته و 76 
درصد موتورخانه ها از اين نظر به محدوده مجاز اس��تاندارد 
رس��يدند. خوشنويس��ان خاطرنش��ان كرد: در اي��ن پروژه 
موتورخانه ه��ا از نظر »س��اختمان«، »چيدمان تجهيزات«، 
»وضعيت خط س��وخت«، »وضعيت عملكرد مشعل، ديگ 
و دودك��ش« و »محصوالت احت��راق خروجي از دودكش« 
مورد بررس��ي ق��رار گرفتند. ب��ه گفته وي براس��اس نتايج 
تحقيق��ات صورت گرفته، ضوابط اس��تاندارد در كمتر از 30 
درص��د موتورخانه ها به طور كامل رعايت ش��ده و بيش از 
70 درص��د موتورخانه ه��ا حداقل در يكي از م��وارد مذكور 
مشكل داشتند. اين محقق يادآور شد: نزديك به 36 درصد 
انرژي نهايي كش��ور در بخش ساختمان )خانگي، تجاري و 
عمومي( به مصرف مي رسد كه سهم عمده اي از آن مربوط 
به سيستم هاي گرمايشي است و س��اختمان هاي زيادي از 

سيستم گرمايش مركزي )موتورخانه( استفاده مي كنند. 
وي توضي��ح داد: ب��ا وجود افزايش تمايل به اس��تفاده از 

تجهيزات گرمايش��ي مس��تقل )پكيج( در س��ال هاي اخير، 
همچن��ان موتورخانه ب��ه داليل فني و اقتص��ادي به ويژه 
در س��اختمان هاي ب��زرگ و دور بودن وس��يله احتراقي از 
محيط ارجحيت دارد و رش��د انبوه س��ازي، ساالنه به تعداد 
موتورخانه هاي كش��ور مي افزايد. خوشنويس��ان با استناد به 
برخي آمارهاي غير رس��مي، تع��داد تقريبي موتورخانه هاي 
كشور را يك ميليون واحد ذكر كرد و گفت: نتايج تحقيقات 
ميداني نشان مي دهند احتراق سوخت در بيش از 80 درصد 
موتورخانه هاي كش��ور خ��ارج از محدوده اس��تاندارد بوده و 
غلظت متوسط گاز سمي و كشنده مونواكسيد كربن خروجي 
از دودكش موتورخانه ها نيز حدود 10 برابر حد مجاز است. 

وي از »معاينه فني موتورخانه ها« به عنوان روشي بسيار 
س��ودمند، كم هزينه و زود بازده براي عارضه يابي، كاهش 
مصرف انرژي و كاهش توليد گازهاي آالينده محيط زيست 
در بخش س��اختمان و مس��كن ياد كرد و گف��ت: با وجود 
گذش��ت نزديك به 13 سال از شكل گيري ايده معاينه فني 
موتورخانه ها در كشور، برخالف بخش صنعت و بخش حمل 
و نق��ل، تقريبا هيچ نوع نظ��ارت و كنترلي بر ميزان و نحوه 
مصرف سوخت در موتورخانه هاي ساختمان ها وجود ندارد. 

اين پژوهش��گر تصريح كرد: طي سال هاي اخير طراحي 
نامناس��ب، انتخاب و اس��تفاده از تجهيزات بي كيفيت و غير 
اس��تاندارد و بهره برداري نامناس��ب از سيستم هاي حرارت 
مركزي وضعيت اس��فناكي را در موتورخانه هاي كشور رقم 
زده اس��ت. وي تاكيد كرد:نتايج متقن و مس��تند حاصل از 

چندين پروژه انجام ش��ده، نشان مي دهد كه با تنظيم دقيق 
مشعل و بهينه س��ازي احتراق مي توان به طور ميانگين 20 
درصد از مصرف سوخت و باالي 90 درصد از انتشار گازهاي 

آالينده محيط زيست كاست. 
خوشنويس��ان تاكيد كرد: اگر براي نمونه فقط در ش��هر 
ته��ران، 300 ه��زار واح��د موتورخانه را معاين��ه فني كنيم 
س��اليانه در فصل سرما حداقل دو ميليارد معكب گاز صرفه 
جويي خواهد ش��د، از ورود 4. 4 ميليون تن گاز دي اكسيد 
كربن و 145 هزار تن گاز منو اكسيد كربن به هواي تهران 
جلوگيري مي ش��ود كه اين مي��زان ورود گاز به هوا با ايجاد 
انواع بيماري ها، معادل 35 ميلي��ارد تومان هزينه اجتماعي 
براي شهروندان خواهد بود. وي براساس برآوردهاي صورت 
گرفته در اين طرح پژوهش��ي اظهار داش��ت: با معاينه فني 
موتورخانه ساختمان هاي بزرگتر از 1500 مترمربع در تهران، 
عالوه بر ايجاد 10 هزار فرصت ش��غلي جديد، هر س��ال از 
480 فقره حوادث منجر به مرگ در س��اختمان ها كاس��ته 
خواهد ش��د. مجري طرح معاينه فني موتورخانه هاي دولتي 
شهر تهران، هزينه اجراي اين طرح را 300 ميليارد تومان و 
درآمدزاي��ي آن براي دولت را دو هزار و 100 ميليارد تومان 
ذكر كرد. وي با ابراز تاس��ف از برخي موارد مشاهده شده در 
بازديد از موتورخانه س��اختمان هاي دولتي، گفت: متاسفانه 
م��واردي از نقص فني در موتورخانه هاي س��اختمان برخي 
مدارس و خوابگاه هاي دانشجويي مشاهده شد كه صرفنظر 

از زيان هاي مادي، جان فرزندان ما را تهديد مي كند. 
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 صرفه جویي مصرف انرژي در ساخت وسازها را جدي بگیریم اجراي طرح برق یاران كوچك در یزد
 رئي��س گروه مديريت مصرف ش��ركت توزي��ع نيروي برق اس��تان يزد 
از تش��ديد فعاليت ه��اي ح��وزه فرهنگ س��ازي مديريت مص��رف برق در 
مهدكودک ها و مراكز پيش دبس��تاني شهرستان يزد خبر داد مهندس محمد 
ميرشمس كودكان را موثرترين افراد در كاهش هزينه خانوار برشمرد وگفت: 
طرح برق ياران كوچك كه به عنوان يك ايده جديد توس��ط توزيع برق يزد 
آغاز شده بود؛ در آستانه پيك بار تابستان با قوت بيشتر و گسترده تر از قبل 

در مهدها و دبستان هاي شهرستان هاي يزد ادامه مي يابد. 
وي يادآور ش��د: فرهنگ سازي و ترويج استفاده صحيح از انرژي برق در 
خردس��االن و كودكان سنين 5 تا 8 سال در سطح شهرستان يزد از اهداف 

اين طرح به شمار مي رود. 
ميرش��مس انتقال صحيح و مناس��ب مطالب آموزش��ي آميخته با اش��عار 
كودكانه توس��ط ش��خصيت عموبرقي ، توام با آم��وزش رنگ آميزي كتاب 

مديريت مصرف برق در برنامه مهدها قرار گرفته است.
رئيس گروه مديريت مصرف اين ش��ركت ايجاد انگيزه و ترغيب به 
امر بهينه س��ازي مصرف و تضمين س��المت خانواده در برابر خطرات 
ب��رق گرفتگ��ي را از ديگر اهداف طرح برق ياران كوچك برش��مرد و 
از اس��تقبال مهدها و مراكز دبس��تاني براي ش��ركت در اين طرح ابراز 

خرسندي كرد.

پنجره ايرانيان: بازرس انجمن صنفي انبوه سازان مسكن استان تهران گفت: در ساخت و سازها 
ب��ه صرفه جوي��ي در مصرف انرژي توجه و دقت الزم را نداريم و چون قيمت انرژي در كش��ورمان 

پايين است، ميزان زيادي از آن هدر مي رود. 
محمدمهدي مافي با بيان اين كه مصرف انرژي فقط در ماده 19 قانون ملي مقررات س��اختمان 
مطرح است، تصريح كرد: بايد به مصرف انرژي در ساختمان ها و روند ساخت و ساز توجه ويژه اي 
داش��ته باشيم. بازرس انجمن صنفي انبوه سازان مسكن اس��تان تهران افزود: مصرف انرژي در دو 
مرحله در س��اختمان مدنظر اس��ت؛ يكي مرحله س��اخت و ديگري ميزان مصرف بعد از به پايان 
رسيدن ساختمان است. وي با بيان اينكه بايد ميزان مصرف انرژي در طول ساخت يك ساختمان 
كنترل ش��ود، تاكيد كرد: در كش��ور به دليل قيمت پايين اقالم انرژي، كنترلي براي مصرف انرژي 
چه در طول س��اخت ساختمان ها و چه بعد از ساخت آن وجود ندارد. مافي تاكيد كرد: مسئله اي كه 
در حال حاضر مدنظر نيست، مصرف انرژي در طول ساخت ساختمان ها است؛ بدين معني كه بايد 

بتوانيم مسير طول ساخت يك ساختمان را با كمترين ميزان مصرف انرژي پيش ببريم. 
رضا حيدريون، معاون فني و مهندس��ي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران هم معتقد 
اس��ت: مبحث 19 ساخت وساز كه اش��اره به ميزان مصرف انرژي دارد، مغفول مانده اما با اقداماتي 
كه در اواخر سال گذشته صورت گرفته، مبحث به صورت جدي تر پيگيري مي شود كه اميدواريم با 
ادامه اين روند آمار قابل توجهي از اجراي اين مبحث براي ساختمان هاي در حال ساخت در تهران 
ارائه كنيم. به عقيده وي، براي ذخيره انرژي در ساخت وس��از س��اختمان يك گام به جلو رفته ايم و 
بايد فرآيند استفاده از محصوالت و مسائل ساختماني به صورت صحيح مورد استفاده قرار گيرد. 

 میانگین مصرف آب در ایران 4 برابر استاندارد جهاني
مدي��ر كل دفت��ر آب و خاک س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت گفت: به طور متوس��ط ميانگي��ن مصرف آب در 
كش��ور س��ه تا چهار برابر ميانگين سرانه جهاني است به 
ط��وري كه 90 درصد آب ش��يرين مصرف��ي، در بخش 
كش��اورزي با راندمان بسيار پايين، 8 درصد آن در بخش 
ش��رب و 2 درصد هم در بخش صنعت استفاده مي شود. 
حسن پسنديده اظهارداشت: كشور ما از لحاظ بارندگي در 
منطقه اي خش��ك و نيمه خشك با متوسط بارندگي 250 
ميليمت��ر در س��ال قرار دارد و اساس��ا پراكندگي باران در 
سطح كشور نيز يكنواخت و يكسان نيست به طوريكه 70 
درصد بارندگي در 25 درصد از س��طح كشور و 30 درصد 

آن در 75 درصد سطح كشور اتفاق مي افتد. 
وي افزود: بايد توجه ك��رد كه 75 درصد از بارندگي ها 
در كش��ور ما نيز در فصول غي��ر آبياري و تنها 25 درصد 
آن در فص��ول آبياري رخ مي ده��د. وي تاكيد كرد: توجه 
به ش��اخص هاي كمي و كيفي مناب��ع آب با هدف توزيع 
عادالن��ه آب با رويكرد توس��عه پاي��دار و حفاظت محيط 
زيس��ت، اج��راي طرح هاي مت��وازن و متناس��ب با توان 
اكولوژي��ك، ارزش گ��ذاري واقعي آب ب��ه عنوان عنصر 
حيات��ي و حفاظت از مناب��ع آب در مقابل انواع آلودگي ها 

ضروري است. 
وي ب��ا بيان اينكه اكنون وضعي��ت مديريت و مصرف 
ناصحي��ح منابع آب در كش��ورنگران كننده اس��ت گفت: 
مصرف بي رويه منابع آب و افزايش روزافزون سرانه هاي 
مصرفي آب از يك سو و بهره برداري بي ضابطه از منابع 

آب زير زميني و افت جدي آبخوان و پايين رفتن س��طح 
س��فره هاي آب زير زميني از س��وي ديگر باعث كاهش 
حجم مخزن آب، فرونشس��ت س��طح زمين و هجوم آب 
شور و تخريب و كاهش كيفيت آب شيرين در بسياري از 
نقاط كشور كه در شرايط تنش آبي قرار دارند، شده است. 
مدير كل دفتر آب وخاک در ادامه افزود: س��االنه حدود 
120 ميليارد متر مكعب حجم آب شيرين و تجديد شونده 
در كش��ور وجود دارد كه ح��دود 80 درصد آن به مصرف 
مي رسد و بخش محدودي از آن به عنوان حق آبه زيست 
محيطي در طبيعت باقي مي ماند كه اين مساله به زيست 
بوم ها، طبيعت و اكوسيس��تم آسيب هاي جبران ناپذيري 

وارد ك��رده اس��ت. وي گف��ت: توجه نكردن ب��ه الگوي 
صحيح مصرف، افزايش اس��تفاده روزافزون و بي ضابطه 
از مناب��ع آبي در كش��ور در مقابل راندم��ان پايين آب در 
بخش ه��اي مختلف مصرفي و هدر رفت آب در كش��ور 

بسيار مخاطره آميز است. 
پسنديده اظهار داشت: حفاظت و بهره برداري به اندازه 
و صحي��ح از منابع آب براي تعادل اكولوژيك س��رزمين 
كش��ور و حفظ سالمت جامعه و محيط زيست انكارناپذير 
اس��ت و بايد جامعه و تمام دستگاه هاي اجرايي ذيربط در 
اي��ن خصوص و در يك عزم ملي و همگاني، در مديريت 

بهينه آب مشاركت و همراهي كنند. 
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 مخالفت با پکیج شوفاژ دیواری؛ چرا؟

پنجره ايرانيان: با وجودی كه فصل س��رما پش��ت سر گذاش��ته شده است و كشور 
روزهای گرمی را تجربه می كند اما اظهارنظرها و انتقادات غيرسازنده درباره پكيج شوفاژ 
ديواری از س��وی برخی ش��ركت های توليدكننده موتورخانه مركزی ش��وفاژ در رسانه ها 

افزايش يافته است.
تا قبل از آزادسازی نرخ حامل های انرژی اصلی ترين وسيله گرمايشی در بخش مصرف 
خانگی ديگ، مش��عل، موتورخانه شوفاژ، بخاری و يا ش��ومينه بود و بهای گاز مصرفی 
خانوارها آنچنان نازل بود كه مصرف كنندگان انگيزه ای برای تحقيق و جايگزينی وسايل 
گازس��وز كم مصرف تر و كم هزينه تر به جای لوازم گازس��وز پرمصرف نداشتند اما پس از 
اعمال سياس��ت های قيمتی و افزايش قيمت حامل های ان��رژی، مصرف كنندگان لوازم 
گازس��وز پرمص��رف در تكاپوی كاهش مص��رف از طريق شناس��ايی و جايگزينی لوازم 

گازسوز كم مصرف و با بازدهی بيشتر افتادند.
مش��تركان ش��ركت مل��ی گاز اي��ران ب��ه تجرب��ه و تحقي��ق دريافتن��د كه آن دس��ته از 
مصرف كنندگانی كه برای گرمايش منزل يا محل كار خود از پكيج ش��وفاژ ديواری اس��تفاده 
می كنند، پول كمتری می پردازند، از اين رو اش��تياق مصرف كنن��دگان پرمصرف برای حذف 
سيستم موتورخانه مركزی شوفاژ به سرعت افزايش يافت. آنان دريافته بودند كه راز كاهش 
هزينه گاز ماهانه شان استفاده از كااليی كم مصرف و پربازده است از اين رو استفاده از پكيج 
ش��وفاژ ديواری توسط عموم مردم گسترش و تبعا فروش اين كاالی گرمايشی در بازار لوازم 

تاسيساتی رشد صعودی يافت.
اما به نظر می رسد اين تغيير شيوه مصرف مردم به كام برخی توليدكنندگان موتورخانه 
مركزی ش��وفاژ كه حيات خود را در تداوم تحميل اين كاالی پرمصرف به مردم ديده و 
خود را در آستانه بازنشستگی مطلق می بينند خوش نيامده است. توليد كنندگان موتورخانه 
مركزی شوفاژ كه سال ها در سايه قيمت ارزان گاز، با عرضه موتورخانه پرمصرف ضمن 
تحميل هزينه به مردم، موجب اتالف انرژی و هدر رفت ثروت خدادادی گاز می ش��دند 
به جای اينكه به فكر ارتقای تكنولوژی و عرضه محصوالت كم مصرف بيافتند، چاره را 

در تاختن به محصول پرقدرت و كم مصرف ديدند.
آنان به جای اينكه واقعيت های اقتصادی را درک كنند و به قول سهراب چشمان خود را 
بشويند و جور ديگر ببينند، به جای اينكه به ارتقا تكنولوژی و عرضه محصول كم مصرف 
فكر كنند و به جای اينكه پاس��خی برای نياز جديد مصرف كنندگان پيدا كنند به محصول 
رقيب سنگ انداختند، غافل از اينكه مردم بهتر از هر كسی راست را از ناراست تشخيص 
می دهند. خانواده هايی كه در پايان ماه مبلغ قبض گاز خود را مشاهده و با دوره های قبل 
مقايسه می كنند بهتر از هر كسی می دانند و می فهمند استفاده از كدام محصول به صرفه تر 
و كم هزينه تر اس��ت. اما در باب ايمنی و س��المت خانواده كه اتفاقا پكيج ستيزان روی آن 
مانور می دهند يادآوری چند نكته خالی از لطف نيس��ت. پكيج ش��وفاژ ديواری نيز مانند هر 
وسيله ساخت بشر بايد در شرايط مناسب استفاده شود. استفاده نامناسب از هر وسيله ايی و 
نه فقط پكيج می تواند زيان آور باشد. هم اينك در كشور مدل های مختلفی از اين محصول 
متناس��ب با ش��رايط جغرافيايی و محل مصرف، توليد و عرضه می ش��ود. بديهی است كه 
استفاده از مدل های معمولی در آن دسته از واحدهای مسكونی كه دودكش آن برای خروج 
گاز CO طراحی نش��ده، می تواند زيان بار و حتی مرگبار باش��د. اين خطر نه فقط نس��بت 
به پكيج بلكه در خصوص هر وس��يله گازس��وز ديگری وج��ود دارد. مصرف كنندگان لوازم 
گازسوز به خوبی می توانند موارد زيادی از گازگرفتگی و مرگ ناشی از استفاده نامناسب از 
انواع وس��ايل گازسوز از جمله بخاری، شومينه و موتورخانه مركزی را به خاطر آورند. مگر 
همين آذرماه س��ال گذشته و درست در سالگرد حادثه ناگوار شين آباد، 36 دانش آموز يك 
مدرسه در مريوان بر اثر انتشار گاز ناشی از موتورخانه راهی بيمارستان نشدند؟ مگر مرحوم 
دكتر س��ليمانی پور و همس��رش در آذرماه س��ال 1388 به دليل نشت گاز CO از دودكش 
جان خود را از دست ندادند؟ فقط كافيست صفحات حوادث روزنامه ها را ورق بزنيم تا ده ها 
حادثه دلخراش مشابه را فقط به دليل استفاده غيرايمن از بخاری، شومينه يا موتورخانه كه 

منجر به مسموميت و حتی مرگ ساكنانش شد را مشاهده كنيم.
اين س��وال به ذهن خوانده جاری می ش��ود كه آيا توليدكنندگان پكيج شوفاژ ديواری 
نيز فقط در پی افزايش س��هم خود از بازار لوازم گرمايش��ی هس��تند يا قبل از فروش به 
متقاضيان خريد، مشاوره می دهند؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه هم اكنون برخی 
از توليدكنندگان پكيج با ارائه مش��اوره قبل از خريد، مصرف كنندگان را در انتخاب مدل 
مناس��ب، كم مصرف و پربازده ياری می رسانند. اين توليدكنندگان با بهره مندی از شبكه 
س��رويس كاران مجاز، راهنمايی های الزم را به مصرف كنندگان برای انتخاب درست ارائه 
می دهند. بيان اين مطلب نيز خالی از لطف نيست كه هم اينك در ايران و با دستان توانای 
كارگران عزيز كشورمان پكيج هايی با فناوری روم سيلد توليد می شود كه نه تنها اكسيژن 
مورد نياز برای احتراق را از خارج از محيط واحد مس��كونی تامين می كند بلكه گاز حاصل 
از احت��راق را به بيرون پرتاب می كنند. اين محصوالت ايمن ترين و با صرفه ترين وس��يله 

تامين گرمايش و آب گرم هستند.
پكيج های ش��وفاژ ديواری مدل محفظه احتراق بس��ته يا همان روم س��يلد با پكيج های 
شوفاژ ديواری معمولی تفاوت دارند. تفاوت محصوالت توليدی با اين فناوری با مدل های 
معمولی پكيج ش��وفاژ ديواری در اين است كه محفظه احتراق در اين فناوری كامال بسته 
اس��ت و عمل تخليه دود و مكش هوا از طري��ق يك دودكش دو جداره مخصوص انجام 
می ش��ود. محصوالت دارای اين فناوری به يك فن تهويه داخلی نيز مجهزند تا به كمك 
دودك��ش دوجداره ه��وای الزم برای احتراق را از فضای آزاد خارج از واحد مس��كونی به 
داخل دستگاه مكيده و گاز ناشی از احتراق دستگاه به فضای آزاد خارج از واحد مسكونی 
هدايت شود، به اين ترتيب كيفيت هوای محل نصب پكيج نيز حفظ می شود. و كالم آخر 
اينكه پكيج س��تيزان حق ندارند برای دفاع از محصول خود مردم را بترس��انند و با انتش��ار 
پيام نادرست، با منافع ملی بازی كنند. آنان حق ندارند در زمانی كه مسئوالن كمر همت 
ب��ه اصالح الگوی مصرف بس��ته  و در جهت صيانت از ذخاير و مناب��ع خدادادی گاز گام 
برداشته اند، خالف منافع ملی گام بردارند. از ياد نبريم كه ايران جزو كشورهايی است كه 
متاس��فانه باالترين مصرف س��رانه گاز جهان را به خود اختصاص داده است و اين نعمت 

خدادادی باالخره روزی به پايان می رسد.
منبع: ايسنا
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 انرژي هیدروژني منبع معتبر براي سوخت آینده دستکاري كنتورهاي برق ممنوع است
 توانير با هش��دار نس��بت به فعاليت افراد س��ود جو براي دس��تكاري كنتورهاي برق 
مش��تركان خانگ��ي ب��ه منظور كاهش ب��ار مالي قبوض ب��رق، اعالم كرد: دس��تكاري 
كنتورهاي آب و برق از مصاديق س��رقت و يا كالهبرداري بوده و برحس��ب تش��خيص 
دادگاه مجازات هاي��ي همچ��ون حبس، ش��الق و رد مال براي مجرم��ان در نظر گرفته 
مي ش��ود. همزمان با افزايش 24 درصدي قيمت برق با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي 
يارانه ه��ا و افزاي��ش بار مال��ي قبوض برق مش��تركان خانگي، ش��ركت توانير با صدور 

اطالعيه اي نسبت به دستكاري كنتورهاي برق توسط افراد سود جو هشدار داد. 
توانير با انتش��ار اطالعيه اي، اعالم كرد: بررس��ي هاي انجام گرفته نشان مي دهد كه 
افرادي س��ودجو، با مراجعه به درب منازل، پيش��نهاد دس��تكاري در ل��وازم اندازه گيري 
)كنتور( را با هدف كمتر نش��ان دادن ميزان برق مصرفي، به مش��تركان ارائه مي دهند. 
در اين اطالعيه خطاب به مش��تركان تاكيد شده اس��ت: دستكاري در لوازم اندازه گيري 
براس��اس مقررات قانون مجازات اس��المي جرم تلقي و براي مش��تركاني كه جرم آنها 
محرز ش��ود، مجازات حبس نيز تعريف ش��ده است. توانير از مردم درخواست كرد كه در 
صورت مش��اهده و يا مراجعه س��ودجويان، مراتب را براي پيگيري با ش��ماره تلفن 121 
به ش��ركت هاي توزيع نيروي برق اطالع دهند. از س��وي ديگر در صورت دستكاري در 
كنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مش��تركان خواهد ب��ود و در صورتي كه لوازم برقي 
مورداس��تفاده در منزل نيز دچار آس��يب شود، از ش��مول پرداخت بيمه خارج مي شود و 

خسارت به آنها تعلق نمي گيرد. 
بر اس��اس ماده قانون مجازات اس��المي، دستكاري كنتورهاي آب و برق كه منجر به 
كمتر نش��ان دادن ميزان واقعي مصرف آب و برق مي ش��ود از مصاديق سرقت و يا جرم 
كالهبرداري بوده و برحس��ب تشخيص دادگاه مجازات هايي همچون حبس، شالق، رد 
مال و... براي مجرمان در نظر گرفته خواهد شد. حسب قانون مجازات اسالمي، صنعت 
برق مجاز اس��ت با هرگونه دس��تكاري كنتور، برخورد قانوني كند ضمن آنكه در صورت 

دستكاري در كنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشتركان خواهد بود.

رئيس كميته انرژي هاي نو مجلس گفت: انرژي هيدروژني به دليل استقالل از منابع 
اوليه و دائمي بودن پيش بيني مي شود در آينده نه چندان دور به عنوان حامل انرژي در 

سراسر جهان به كار گرفته شود.
جلي��ل جعفري عضو كميس��يون ان��رژي مجلس درب��اره مزاياي بكارگي��ري انرژي 
هيدورژني اظهار داش��ت: انرژي هيدروژني به عنوان يك س��وخت تمام نش��دني و پاک 
مي تواند جايگزين بس��يار مناس��بي براي ساير س��وخت هاي متداول گردد و در آينده به 

عنوان يك حامل انرژي سودمند مورد استفاده قرار گيرد. 
وي درباره بكارگيري اين نوع انرژي در ايران گفت: اين سوخت در حين احتراق مواد 
آالينده كمتري توليد مي كند ولي بكارگيري آن نياز به تكنولوژي بسيار بااليي دارد كه 
كش��ور ما به دليل در اختيار نداش��تن منابع كافي نمي تواند آن را در مقياس وسيع توليد 
كن��د. وي ادامه داد: برخي از نيروگاه هاي جديد هس��ته  اي از اين عنصر در بس��ياري از 
برنامه هايشان استفاده مي كنند و برخي كشورها اين فناوري را براي توليد گاز هيدروژن 

بكار مي گيرند. 
جعفري درباره راهكار پيش��رفت دراين زمينه افزود: مهم ترين مس��ئله همان فناوري 
بكارگيري اين انرژي است براي پيشرفت در اين حوزه به راكتورهاي هسته اي با دماي 

باال نياز داريم تا به كمك آن هم برق موردنياز و هم گاز هيدروژن را توليد كنيم. 
اي��ن نماينده مجلس درباره آينده اقتصاد هيدروژن��ي گفت: انرژي هيدروژني به دليل 
استقالل از منابع اوليه و دائمي بودن آن پيش بيني مي شود در آينده نه چندان دور توليد 
و مصرف آن به عنوان حامل انرژي در سراسر اقتصاد جهاني بكار گرفته شود و اقتصاد 

هيدروژني به عنوان يك منبع معتبر تثبيت گردد. 
وي درب��اره مزي��ت انرژي هيدروژني و علت برتري آن نس��بت ب��ه انرژي هاي ديگر 
تصري��ح كرد: از ويژگي هاي انرژي هيدروژني اين اس��ت كه به راحتي مي توان آن را از 
خط لوله انتقال داد و يك س��وخت عمومي محسوب مي ش��ود همچنين به خاطر توليد 
از آب و مصرف تقريبا منحصر به فرد آن باعث برتري نسبت به ديگر انرژي ها است. 

 كاهش اتالف انرژی با اصالح تجهیزات مصرف گاز
پنجـره ايرانيـان: مدي��ر برنامه ري��زی ش��ركت ملی 
گاز اي��ران از اج��رای طرح هاي��ی ب��رای كاهش مصرف 
گاز در س��ال ج��اری خبر داد و گفت: اص��الح تجهيزات 
مصرف كنن��ده گاز مهمترين راهكار برای كاهش مصرف 
گاز اس��ت. حس��ن منتظر تربتی در گفت وگو با تسنيم با 
تاكيد بر اين كه مس��ئله مديريت مصرف مس��ئله مهمی 
است گفت: ش��ركت ملی گاز س��عی كرده است، امسال 
ع��الوه بر مباحث توليد مس��ئله مديري��ت مصرف را هم  
در برنام��ه كاری خود قرار دهد. وی با بيان اين كه نبايد 
مص��رف هر كجا رفت ما هم به دنب��ال آن برويم گفت: 
برای مديريت مصرف با همكاری ش��ركت بهينه س��ازی 

مصرف سوخت پروژه هايی تعريف شده است.
او در م��ورد طرح های كاهش مصرف مورد نظر توضيح 
داد: اصالح تجهيزات مصرف كننده گاز مهمترين راهكار 
برای كاهش مصرف گاز اس��ت كه س��اخت بخاری هايی 
وتجهي��زات موتورخانه ب��ا اتالف انرژی پايي��ن از جمله 
آن اس��ت.مدير برنامه ريزی ش��ركت ملی گاز ايران ادامه 
داد: توج��ه ج��دی به اجرای مبحث 19 س��اختمان برای 
كاهش مصرف گاز در س��ال جاری نيز يكی ديگر از اين 

راهكارهاست.
تربت��ی ب��ا اظهار اينكه فرهنگ س��ازی ب��رای مصرف 
بهين��ه گاز يك بحث حاكميتی اس��ت كه موجب كاهش 
هزينه های دولت می ش��ود گفت: عالوه بر ش��ركت ملی 
گاز ايران، س��ازمان صدا و س��يما و ش��ركت بهينه سازی 

مصرف س��وخت نيز در بخش فرهنگ سازی مصرف گاز 
نقش دارند.وی در مورد اين كه آيا ش��ركت بهينه س��ازی 
مصرف س��وخت برای طراح��ی كارت اعتب��اری انرژی 
)كارت سهميا( نظر شركت ملی گاز ايران را هم  استعالم 
كرده است گفت: هيچ اطالعی در مورد اين كارت ندارم.
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 سیاست هاي راهبردي كاهش مصرف انرژي اتخاذ شود
نماين��ده مردم خ��وي و چايپ��اره در مجلس ش��وراي 
اس��المي بر لزوم اتخاذ سياس��ت هاي راهبردي از سوي 
دولت براي كاهش مصرف انرژي در كش��ور تأكيد كرد. 
مؤيد حس��يني صدر در گفت وگو با فارس اظهار داش��ت: 
دولت بايد راهكارهاي ويژه اي براي بهينه س��ازي مصرف 
در ابعاد و زمينه هاي مختلف پياده كند. وي تصريح كرد: 
هم اكنون مصرف حامل هاي انرژي در كش��ور با در نظر 
گرفت��ن مولفه هاي موج��ود، بيش از دو برابر اس��تاندارد 

بين المللي در اين زمينه است. 
حس��يني صدر در اي��ن راس��تا ب��ر ل��زوم پياده س��ازي 
راهكاره��اي اصول��ي ب��راي برون رفت از ش��رايط فعلي 
تأكيد و تصريح كرد: با برنامه ريزي هاي مناسب مي توان 
كارهاي مختلف��ي را همزمان انجام داد تا مصرف انرژي 

در كشور كاهش يابد. 
نماين��ده مردم خ��وي و چايپ��اره در مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به هدر رفت بخش قاب��ل توجهي از 
انرژي در زمينه حمل و نقل، گفت: با سياست گذاري هاي 
مناسب مي توان ضمن بهبود اوضاع حمل و نقل عمومي 
در شهرها، مردم را در بكارگيري اين وسايل ترغيب كرد. 
حس��يني صدر با اشاره به هدر رفت بخش قابل توجهي از 
مناب��ع انرژي در صنايع و مراكز توليدي كش��ور، تصريح 
كرد: مي توان با ارائه تس��هيالت الزم، واحدهاي توليدي 
را به اس��تفاده از ماشين آالت كم مصرف در زمينه صنايع 

مختلف ترغيب كرد. 
وي ادام��ه داد: مي��زان ه��در رفت مناب��ع انرژي در 
مص��ارف خانگي نيز چش��مگير اس��ت كه ب��ا اصالح 
عاي��ق كاري منازل ني��ز مي توان تا ح��د قابل توجهي 

در اين زمينه صرفه جويي كرد. حس��يني صدر با اش��اره 
به اهمي��ت فرهنگ س��ازي مناس��ب در زمينه اصالح 
الگوهاي مصرفي، گفت: اين مس��ئله در س��ال اقتصاد 
و فرهن��گ مي تواند به طور قاب��ل توجهي مورد توجه 

مسئوالن حكومتي باشد. 
نماين��ده مردم خ��وي و چايپ��اره در مجلس ش��وراي 
اس��المي ترويج فرهن��گ بكارگيري حم��ل و نقل ريلي 
در برابر حمل و نقل جاده اي، براي انجام مس��افرت هاي 
بين ش��هري را مورد اش��اره قرار داد و افزود: همين طور 
بايد فرهنگ استفاده از وس��ايل حمل و نقل عمومي، به 
جاي وسايل نقليه شخصي براي ترددهاي درون شهري 
در جامعه احيا ش��ود كه البته ضرورت اين مسئله، تأمين 
زيرس��اخت هاي الزم براي تسهيل و تس��ريع در ناوگان 

حمل و نقل  عمومي است. 
وي همچني��ن ب��ر ض��رورت اص��الح نيروگاه ه��ا و 
پااليش��گاه هاي فع��ال كش��ور، ب��راي كاه��ش مصرف 
ان��رژي در آنه��ا تأكيد كرد و اف��زود: در بدن��ه ادارات و 
دستگاه هاي اجرايي نيز با كاهش بروكراسي هاي اداري، 
مي ت��وان زمينه هاي الزم براي دور كاري و انجام امور با 
بكارگي��ري فناوري هاي نوين را فراهم كرد تا افراد براي 
انج��ام امورات خود، ملزم ب��ه مراجعه حضوري به ادارات 
و سازمان ها نش��وند. حسيني صدر مكانيزاسيون را راهكار 
اصلي در اين زمينه ياد كرد و افزود: در حال حاضر ايران 
جزو پرمصرف ترين كشورها در زمينه مصرف انرژي است 
كه الزم است با اتخاذ ساز و كارهاي مناسب، مانع تداوم 

اين روند در كشور شد.

 تضمین مالي طرح هاي كاهش مصرف انرژي نروژ باید در مصرف پول نفت صرفه جویي كند
صندوق بين المللي پول اعالم كرد كه دولت نروژ بايد در مصرف درآمدهاي ناش��ي از 
توليد نفت اين كش��ور صرفه جويي به خرج دهد. به گزارش خبرگزاري رويترز از اس��لو، 
صندوق بين المللي پول اعالم كرد كه دولت نروژ بايد مصرف درآمدهاي ناش��ي از توليد 
نفت در اين كش��ور را كاهش دهد، زيرا اقتصاد اين كشور نيازي به اعمال سياست هاي 

انبساطي ندارد.
اي��ن نهاد اع��الم كرد كه نروژي ها بايد با تقويت ش��ركت هاي بخش خصوصي، خود 
را ب��راي پايان دوران اوج توليد نفت و آغ��از اقتصاد غير نفتي آماده كنند. اگرچه اقتصاد 
نروژ به حداكثر ظرفيت رش��د خود نزديك ش��ده، دولت اين كش��ور بارها سياست هاي 
انبس��اطي اتخاذ كرده اس��ت. بانك جهاني اعالم كرد كه براي حفظ درآمدهاي نفتي و 
تعديل جايگاه اقتصادي دولت، نروژي ها بايد استفاده از درآمدهاي نفتي را كاهش دهند.
صندوق بين المللي پول اعالم كرد: روند افزايش��ي مصرف و س��رمايه گذاري از سوي 
دولت، در كنار افزايش تقاضاي كار در بخش هاي نفت و گاز، س��بب ش��ده است هزينه 

اشتغال در ديگر بخش هاي صنعت نروژ افزايش يابد.
نروژ درآمدهاي نفتي خود را در صندوقي ذخيره مي كند كه هم اكنون ارزش دارايي آن 
به 870 ميليارد دالر مي رس��د و در س��ال جاري ميالدي، تنها سه درصد از اين دارايي ها 

به مصرف مي رسد

وزارت نف��ت و ش��ركت ملي پااليش و پخش تامين مال��ي طرح هاي كاهش مصرف 
انرژي و توس��عه حمل و نقل را طبق قانون، در س��ال جاري ضمانت مي كند. مديرعامل 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي گفت: در بند ق تبصره بودجه 92 مبلغ 
100 ميلي��ارد دالر براي حمايت از طرح هاي كاهش گازهاي گلخانه اي، توس��عه حمل 
و نقل، توس��عه ريل برقي، كاهش مصرف انرژي در صنايع، س��اختمان ها و ... اختصاص 

يافته است.
عباس كاظمي با بيان اينكه ش��ركت ملي پااليش و پخش به شركت ها در استفاده از 
اين بند قانوني كمك مي كند، افزود: فاينانس طرح از س��وي ش��ركت پااليش و پخش 

ضمانت مي شود.
وي توصيه كرد: بهتر اس��ت ش��ركت ها و س��ازمان ها از اين ظرفيت در س��ال جاري 
اس��تفاده كنند تا سال هاي بعد نيز اين قانون تكرار شود. كاظمي با اشاره به اينكه ايران 
دومي��ن مصرف كننده انرژي در جهان اس��ت، اظهار كرد: جابجايي يك نفر انس��ان با 
خودرو در يك كيلومتر 2800 كيلوژول انرژي مصرف مي كند، در حالي كه همين ميزان 
جابجاي��ي با مترو 120 كيل��وژول انرژي مي برد. به گفت��ه وي مابتفاوت 2800 تا 120 
كيلوژول اگر در تعداد مس��افرين و مسافت ضرب شود، عدد قابل تاملي به دست مي آيد 

كه پول آن نيز چشمگير است.
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 یارانه انرژي ندهید؛ محیط زیست در خطر است
خبرگ��زاري رويترز در گزارش��ي به بررس��ي پيامدهاي 
اقتص��ادي و زيس��ت محيطي ت��داوم پرداخ��ت يارانه در 
كشورهاي در حال توس��عه پرداخت. گزارش هاي آژانس 
بين الملل��ي انرژي و صندوق جهاني پول نش��ان مي دهند 
ك��ه كش��ورهاي داراي بازارهاي در حال ظهور س��االنه 
بيش از 500 ميليارد دالر براي سوخت هاي فسيلي يارانه 
پرداخ��ت مي كنن��د و از جمله عوامل اصل��ي تغييرات آب 
و هوايي هس��تند. طبق گزارش آژانس بين المللي انرژي، 
خاورميانه، آفريقاي شمالي، آسيا و بخش هايي از آمريكاي 
التين بيشترين يارانه را براي سوخت هاي فسيلي پرداخت 
مي كنند.همچني��ن كش��ورهاي صادركننده انرژي، س��ه 
چهارم از كل يارانه هاي پرداختي براي س��وخت در س��ال 
2012 را پرداخ��ت كرده اند و بي��ش از نيمي از يارانه هاي 
پرداخت شده براي س��وخت در دنيا توسط اعضاي اوپك 

پرداخت شده است.
در ونزوئال، 82 درصد از هزينه برق مصرفي و س��وخت 
از طريق يارانه دولتي پرداخت مي شود. اين ميزان در ليبي 
80 درصد، عربس��تان سعودي 79 درصد، ايران 74 درصد 
و در عراق و الجزاير 56 درصد اس��ت. در مقابل متوس��ط 
يارانه انرژي پرداخت ش��ده در هن��د 18 درصد و در چين 

3 درصد است.
در همي��ن حال، ايران، عربس��تان س��عودي و روس��يه 
بزرگتري��ن پرداخت كنندگان نقدي يارانه جهان هس��تند. 
اين سه كش��ور در سال 2012 مجموعا 180 ميليارد دالر 

يارانه انرژي پرداخت كردند.
طب��ق ارزيابي ه��اي آژان��س بين المللي ان��رژي، حذف 
يارانه نفت، گاز و برق و تعيين قيمت بر اس��اس نرخ هاي 
بين الملل��ي مي تواند تا س��ال 2020 منجر به كاهش پنج 
درصدي تقاضاي انرژي و كاهش انتشار ساالنه 2 ميليارد 
تن دي اكس��يد كربن ش��ود كه اين ميزان برابر مجموع 
انتشار دي اكس��يد كربن توسط آلمان، فرانسه و انگليس 
اس��ت. اين گزارش با بيان اين مطل��ب كه هم اكنون 46 
كشور از 58 كشور يارانه دهنده انرژي دچار كسري بودجه 
هستند مي نويس��د: حذف يارانه ها مي تواند مشكل بودجه 

اين كشورها را تا حد زيادي حل كند.
بر پاي��ه اين گزارش، در حالي كه بس��ياري از دولت ها 
پرداخت يارانه را به عنوان روش��ي ب��راي حمايت از فقرا 

عنوان مي كنن��د، بخش عمده منافع حاص��ل از پرداخت 
يارانه عائد طبقه متوسط مي شود زيرا اين طبقه تجهيزات 
الكترونيك و خودروي ش��خصي بيشتري نسبت به اقشار 

كم درآمد در اختيار دارد.
از س��وي ديگر، پرداخ��ت يارانه موجب زي��اده روي در 
مصرف ان��رژي مي ش��ود. بطوريكه قيمت بس��يار پايين 
بنزين و برق در عربس��تان س��عودي موجب ش��ده تا اين 
كشور تبديل به يكي از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي 
جهان تبديل ش��ود. اين گزارش در ادامه با اشاره به نقش 
پرداخت يارانه در گس��ترش قاچاق سوخت مي نويسد: در 
ايران هر ليتر گازوئيل 12 س��نت فروخته مي شود اين در 
حالي اس��ت كه در همس��ايگي اين كشور يعني پاكستان، 
قيم��ت گازوئيل 1.2 دالر براي هر ليتر اس��ت. به همين 
خاطر هم ارزيابي ه��اي آژانس بين المللي انرژي حاكي از 
قاچاق روزانه 60 هزار بشكه گازوئيل از ايران به پاكستان 

و افغانستان است.
عربستان سعودي نيز كه با پديده مشابهي مواجه است، 
خودروه��اي عب��وري از مرز اين كش��ور با يمن و س��اير 
همس��ايگان را بازرس��ي مي كند تا مطمئن ش��ود كه اين 
خودروه��ا تنها به ميزان مورد نياز براي رس��يدن به اولين 

پمپ بنزين در سمت ديگر مرز سوخت به همراه دارند.
به همين خاطر، سياس��ت س��ازان بس��ياري از كشورها 
متوجه ش��ده اند كه بايد يارانه ها را كاهش دهند و يا بطور 
كام��ل حذف كنن��د. اگرچه اين رويك��رد از حمايت قوي 

بانك جهان��ي، صندوق جهاني پ��ول و آژانس بين المللي 
پول هم برخوردار است اما تاكنون تالش ها براي كاهش 

يارانه انرژي موفقيت محدودي داشته است.
اي��ن گزارش در ادامه تاكيد مي كن��د كه براي موفقيت 
برنامه هاي اصالح يارانه ها بايد راهكار ارتباطي قوي را به 
اجرا گذش��ت تا اين مسئله را روشن كند كه بخش اعظم 
مزاياي يارانه ها نس��يب خانوارهاي ثروتمندي مي شود كه 
قادرند هزينه انرژي مصرفي خود را به طور كامل بپردازند.
صندوق جهاني پول پيشنهاد مي كند كه حتي اگر حذف 
كام��ل يارانه ها امكان پذير نباش��د، مي توان قيمت  خرده 
فروشي حامل هاي انرژي را با استفاده از فرمول هاي ثابت 
اما قابل اصالح بطور مس��تقيم به قيمت بازارهاي جهاني 
مرتب��ط كنند ت��ا دولت ها نقش كمت��ري در قيمت گذاري 
سوخت داشته باشند و اين مسئله مشخص شود كه بهاي 

انرژي مرتبط با بازارهاي جهاني است.
اي��ن گزارش در پايان با اش��اره به آن ك��ه حذف يارانه 
انرژي س��رانجام اقدامي بس��يار دشوار اس��ت مي نويسد: 
نتيجه تداوم پرداخت يارانه، مصرف بي رويه انرژي اس��ت. 
كش��ورهاي نفتي از جمله بزرگترين مصرف كنندگان نفت 
هس��تند كه س��رعت رش��د مصرف آنها نيز بس��يار سريع 
اس��ت. بطوريكه برخي از اين كش��ورها ب��راي تامين نياز 
نيروگاه ه��اي توليد ب��رق مجبور به واردات گاز ش��ده اند. 
انتش��ار گس��ترده گازهاي گلخانه اي نيز مشكل ديگر اين 

كشورهاست.

 راه اندازي بانك اطالعات انرژي ساختمان ها در امریکا
بزرگتري��ن بان��ك اطالعاتي راي��گان با عن��وان، بان��ك اطالعاتي عملك��رد انرژي 
س��اختمان ها )تجاري و مسكوني( توسط وزارت انرژي امريكا راه اندازي شد. به گزارش 
پنجره ايرانيان، با راه اندازي بانك اطالعاتي عملكرد انرژي س��اختمان ها توس��ط وزارت 
انرژي امريكا، كاربران مي توانند به داده هاي عملكرد انرژي 60 هزار ساختمان مسكوني 
و تجاري در كش��ور دسترس��ي داش��ته باش��ند و داده هاي جديد به صورت مرتب به آن 
افزوده مي ش��ود. اين بانك شامل، محل ساختمان ها، سن، اندازه، كاربري، مصارف برق 

و س��وخت آنها، اطالعات تجهيزات و مشخصات عملياتي ساختمان ها است و داده ها را 
مي توان براي مقايس��ه روندهاي عملياتي در ساختمان هاي مشابه به كار برد. همچنين 
مي توان بهبود كارايي انرژي را در س��اختمان ها شناس��ايي و اولويت بندي كرد و دامنه 
صرفه جويي هاي محتمل را در اين زمينه ارزيابي كرد. يك واسط كاربردي برنامه نويسي 
نيز به توسعه دهندگان نرم افزار امكان مي دهد تا نتايج تحليلي بانك اطالعاتي را روي 

ابزارها و خدمات خود اجرا كنند.
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 روحاني: مصرف انرژي را به حداقل برسانید
رييس جمهوري با اشاره به شدت و سوء مصرف انرژي 
در كشور بر ضرورت برنامه ريزي براي به حداقل رساندن 
مصرف انرژي تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياس��ت جمهوري، حس��ن روحاني در نشس��ت با وزير، 
معاونان و مديران ارشد وزارت راه و شهرسازي گفت: بايد 
به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنيم تا مردم براي بدست 
گرفتن ام��ور، به صحن��ه بيايند، چراك��ه دولت هيچگاه 
نمي تواند به تنهايي در جهت توس��عه كش��ور اقدام كند، 
اما مي توان��د هدايتگر بوده و در اي��ن زمينه برنامه ريزي 

داشته باشد.
وي با اش��اره به شدت و س��وء مصرف انرژي در كشور 
بر ضرورت برنامه ريزي براي به حداقل رس��اندن مصرف 
ان��رژي تاكيد كرد. روحاني با بيان اين كه يكي از اهداف 
اجراي قان��ون هدفمن��دي يارانه ها جلوگيري از ش��دت 
مصرف انرژي در كش��ور بود كه متاسفانه در اجراي اين 
قانون مس��ير اشتباهي طي شد، گفت: اگر مي خواهيم در 
كش��ور اقدامي انجام شود بايد با رضايت و آمادگي مردم 
ص��ورت پذيرد و دول��ت نمي تواند با نظ��ر اكثريت مردم 

مخالفت كند، بلكه بايد مردم را همراه گرداند.
ريي��س جمهوري ب��ا بيان اي��ن كه دول��ت در اجراي 
مرحل��ه دوم قانون هدفمندي يارانه ها از مردم خواس��ت 
تا كس��اني كه نياز به دريافت يارانه نقدي ندارند ثبت نام 
نكنند، تصري��ح كرد: دولت از محل اي��ن صرفه جويي و 
انص��راف مردم از دريافت يارانه نقدي توانس��ت تا كمك 

وسيعي به بخش سالمت ارائه كند و امروز اقدامات بسيار 
گس��ترده اي در جهت ارائه امكانات بهداش��تي و درماني 
و بيم��ه به مردم انجام مي ش��ود. وي ادامه داد: دولت در 
اج��راي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها نه راه دولت 
گذش��ته را ادامه داد و نه خواس��ت كاري كند كه مردم با 
آن مخالف باشند، چراكه معتقد است بايد فرهنگ كاهش 

مصرف براي مردم تبيين و از سوي آنان پذيرفته شود.
رييس جمهوري تغيير مصالح س��اختماني و نظارت بر 
كيفيت مصالح مصرف ش��ده در س��اخت و س��ازها را از 

مواردي دانس��ت كه بايد مد نظر وزارت راه و شهرسازي 
در حوزه مسكن باشد و تصريح كرد: با شيوه اي كه امروز 
براي س��اخت و س��ازها در كش��ور انجام مي شود منابع و 
امكانات گسترده اي اتالف خواهد شد در حالي كه بايد به 
گون��ه اي برنامه ريزي كنيم تا از فضا و امكانات موجود به 
نحوي كه كمترين اتالف انرژي را در پي داش��ته باشد به 
طور صحيح استفاده كنيم.روحاني افزود: بايد مكان يابي 
براي س��اخت ساختمان ها با نظارت هاي دقيق باشد تا به 

محيط زيست آسيبي وارد نشود.

 اروپا از افزایش وابستگي به واردات انرژي رنج مي برد
اتحادي��ه اروپ��ا اعالم كرد كه وابس��تگي اش به واردات انرژي از اواس��ط دهه 1990 
ميالدي به طور دائم رو به افزايش بوده اس��ت. براساس اطالعات منتشر شده به همراه 
پيش��نهاد اتحاديه اروپا درباره اس��تراتژي جديد امنيت انرژي، امروز اعضاي اين اتحاديه 
روزانه بيش از يك ميليارد دالر براي واردات انرژي هزينه مي كنند. اين مقدار حدود يك 

پنجم از كل هزينه هاي اتحاديه اروپاست.
در سال 2012، بيش از 53 درصد از مصرف انرژي اتحاديه اروپا از محل واردات تامين 
شد. اين اتحاديه 88 درصد از نياز نفت خام، 66 درصد از مصرف گاز طبيعي، 42 درصد 
از س��وخت خود، كمتر از چهار درصد از ان��رژي تجديدپذير و 95 درصد از اورانيوم مورد 

نياز خود را وارد مي كند. 
براس��اس تازه ترين آمارها از سال 2013 ، يك سوم واردات نفت اروپا از طريق روسيه 
تامين مي ش��ود 11 درصد ان از نروژ تامين مي ش��ود و هشت درصد آن نيز از عربستان 
س��عودي به اين مقصد انتقال داده مي ش��ود. براس��اس اين آمارها اتحاديه اروپا در سال 

2013 بالغ بر 300 ميليارد دالر براي واردات نفت هزينه كرده است.
از سوي ديگر، از مجموع واردات گاز اروپا، 39 درصد از روسيه، 34 درصد از نروژ و 14 
درصد از الجزاير تامين ش��ده است. در اين ميان شش كشور از اعضاي اتحاديه اروپا به 
طور كامل براي تامين انرژي خود به واردات از روسيه وابسته اند كه اين كشورها شامل 

فنالند، اسلواكي، بلغارستان، استوني و لتوني مي شود.
اتحاديه اروپا پس از آمريكا دومين مصرف كننده بزرگ نفت جهان اس��ت كه بخش 
عمده اين انرژي را در بخش حمل و نقل و پتروش��يمي اس��تفاده مي كند. 23 درصد از 

مجموع انرژي اتحاديه اروپا از طرق گاز تامين مي ش��ود كه بيشتر در بخش گرمايشي و 
توليد برق كار برد دارد. 

براساس اين آمارها، 13 درصد از انرژي اروپا از طريق انرژي هسته اي تامين مي شود 
كه 27 درصد برق اين اتحاديه را تامين مي كنئ و بيش��ترين نيروگاه هاي هس��ته اي نيز 
در فرانس��ه، انگلستان، سوئد، آلمان، بلژيك و اس��پانيا قرار دارند. همچنين 14 درصد از 
ان��رژي اروپايي ها از محل انرژي هاي تجديدپذير تامين مي ش��ود كه حدود نيمي از اين 
انرژي ش��امل برق آبي اس��ت، يك چهارم از باد تامين مي شود و 19 درصد نيز از محل 

بيوماس تامين مي شود.
اتحاديه اروپا در مقايسه با ساير مناطق جهان از منابع تامين انرژي فسيلي كمتري 
برخوردار اس��ت، در پايان 2012 ذخاير تثبيت ش��ده نفت اروپا تنها 0.4 درصد ذخاير 
جهاني بوده اس��ت. ذخاير گاز طبيعي اين قاره نيز 0.9 درصد ذخاير جهاني اين حامل 
ان��رژي بوده اس��ت. هنوزهيچ اطالعات دقيقي از ذخاير نفت وگاز ش��يل در اين قاره 

وجود ندارد.
از س��ال 1995 تا 2012 توليد منابع اوليه ان��رژي اروپا حدود يك پنجم كاهش يافته 
اس��ت. توليد گاز طبيعي 30 درصد كاهش يافته و توليد نفت نيز كاهش 56 درصدي را 
تجربه كرده است. اما از سوي ديگر، توليد انرژي هاي تجديدپذير به ميزان قابل توجهي 
رش��د كرده است. بزرگترين توليدكنندگان نفت اتحاديه اروپا انگلستان )61 درصد توليد 
نفت اتحاديه اروپا( و دانمارک )14 درصد(.هستند. اروپا تنها 12 درصد از نياز نفتي خود 

را در داخل خود قاره توليد مي كند كه براي اين قاره بسيار نگران كننده است
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 یکه تازي ایران در تولید و مصرف گاز آسیا
دبير كميس��يون محيط زيس��ت و انرژي اتاق بازرگاني 
بين الملل گفت: بيشترين ذخاير گاز در غرب آسيا به ايران 
اختصاص دارد، اما كشور ما در توليد و مصرف گاز در آسيا 

نخست و در دنيا رتبه سوم و چهارم را دارد.
نرس��ي قربان دبير كميس��يون محيط زيس��ت و انرژي 
ات��اق بازرگان��ي بين الملل در پنجمين نشس��ت سلس��له 
س��خنراني هاي مختلف علمي كاربردي در صنعت نفت و 
گاز ك��ه با موضوع نقش ايران در تعامالت اقتصادي نفت 
و گاز غرب آس��يا و در دانشگاه صنعت نفت تهران برگزار 
ش��د گفت: ايران يكي از بزرگترين ذخاير نفت را در غرب 
آسيا دارد و كشورمان قبل از اعمال تحريم هاي اقتصادي، 
4درصد نفت دنيا و 12درصد نفت آسيا را توليد مي كرد كه 
ممكن است اين اعداد و ارقام تغيير كرده باشد. وي افزود: 
در حال حاضر كشور عربس��تان سعودي روزانه 2 ميليون 
بش��كه نفت مصرف مي كند، اما ص��ادرات آن از مصرف 
پيشي گرفته است. دبير كميسيون محيط زيست و انرژي 
ات��اق بازرگاني بين الملل به چالش هاي نو در بحث انرژي 
اش��اره كرد و افزود: در ش��رايط كنون��ي روند قيمت نفت 
)وست تگزاس( و گاز طبيعي )هنري هاب( در آمريكا در 6 
سال گذشته تغيير كرده و متوسط نرخ نفت از 72 دالر در 
هر بشكه در سال 2007 به 94 دالر در هر بشكه در سال 
2012 رس��يده، اما نرخ گاز در آمريكاي ش��مالي كاهش 
يافته كه اين امر نش��ان مي ده��د كه ذخاير گاز در آمريكا 
در حال افزايش است و اين موضوع مي تواند موجب تغيير 

سياست آمريكا در خليج فارس شود.

وي ادامه داد: حل و فصل مس��ئله هسته اي به نحوي 
كه بيش��تر تحريم ه��ا عليه ايران پايان ياب��د و همچنين 
اقدام ه��اي الزم براي مصرف بهينه انرژي توس��ط مردم 
و جلوگي��ري از اتالف اين منابع، كاهش ش��دت مصرف 
ان��رژي از طري��ق آگاه��ي دادن به م��ردم و تدوين يك 
فرم��ول جامع براي قيمت گذاري گاز طبيعي در درازمدت 
و اجازه س��رمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي 
بر مبناي برد � برد در صنايع باالدس��تي و پايين دس��تي 
صنعت نفت و گاز از راهكارهاي رسيدن ايران به جايگاه 

واقعي خود در صنعت انرژي جهان است.
دبير كميس��يون محيط زيس��ت و انرژي اتاق بازرگاني 
بين الملل با بيان اين كه ايران س��االنه معادل 40 ميليارد 

دالر در بخش نفت و فرآورده هاي نفتي اس��راف مي كند 
گف��ت: توليد نفت و گاز با به كارگيري بهترين روش هاي 
روز دنيا و با اولويت بهره برداري از حوزه هاي مش��ترک، 
ايجاد س��اختار جديد در صنعت هيدروكربوري كشور و به 
كارگيري و جذب مشاركت هاي خصوصي و شركت هاي 

خارجي از اولويت هاي صنعت نفت و گاز ايران است.
وي با بيان اين كه رش��د مصرف انرژي در غرب آسيا 
بسيار باالس��ت، افزود: رشد مصرف انرژي در غرب آسيا 
در ده س��ال گذشته افزايش يافته، از اين رو تبديل گاز به 
فرآورده هاي نفتي يكي از راهكارهايي است كه مي توان 
با توس��عه آن س��دي در براب��ر افزايش مص��رف نفت و 

فرآورده هاي نفتي ايجاد كرد.

 اعالم پروژه هاي اولویت دار بهینه سازي مصرف تا ماه آینده

 خط تولید بخاري با رده انرژي B در مرحله طراحي

با دس��تور وزير نفت مقرر ش��ده است پروژه هاي اولويت دار بهينه سازي مصرف انرژي تا 
تيرماه امسال تعيين و اعالم شود. مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت در گفتگو 
با ش��انا، با اش��اره به تاكيد وزير نفت بر مباحث مربوط به بهينه سازي مصرف انرژي گفت: 
در هفته هاي اخير، جلسه اي مشترک با حضور وزير نفت، معاونان وزير نفت و معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهوري تشكيل و مقرر شد تا تيرماه امسال، فهرست پروژه هاي اولويت 
دار در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي مشخص شود. نصرت اله سيفي افزود: پس از تعيين 
اولويت اين پروژه ها، حجم و س��رمايه مورد نياز براي اجراي آنها مشخص و امكان سنجي 
انجام مي شود كه اين اقدام ها منجر به شتاب بخشي در روند اجراي پروژه هاي اولويت دار 
مي ش��ود. وي گفت: شركت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان دبيرخانه اجرايي، موظف 

به دريافت پيشنهادها، بررسي اولويت ها و اجرايي كردن پروژه هاي تعيين شده است. 
س��يفي با بيان اينكه اين فهرس��ت، پروژه هايي كامال مج��زا از پروژه هاي اولويت دار 
پژوهش و فناوري صنعت نفت است، اظهار كرد: شوراي عالي انرژي هاي كارآمد، تعيين 
پروژه ه��اي پژوه��ش و فناوري اولوي��ت دار صنعت نفت را در دس��تور كار دارد كه اين 
پروژه ها، مجزا از پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي است. با توجه به رويكرد حمايتي 
دولت و مجلس ش��وراي اس��المي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي بر 
اس��اس مصوبه مجلس در اس��فندماه سال گذشته، مقرر ش��د با هدف اجراي طرح هاي 
بهينه س��ازي مصرف انرژي تا س��قف پن��ج ميليارد دالر قرارداد ب��ه روش بيع متقابل با 

سرمايه گذاران بخش خصوصي غيردولتي به وزارت نفت مجوز داده شود.

طراح��ي خط توليد بخاري با رده ان��رژي B براي عرضه 
100 هزار دستگاه تا پايان امسال، در حال انجام است. مدير 
پژوهش و فناوري ش��ركت ملي گاز ايران اظهار كرد: طرح 
تولي��د بخاري با رده انرژي B در حال انجام اس��ت و براي 
نهايي ش��دن آن بايد اصالحاتي در خط توليد شركت توليد 

كننده اين بخاري انجام ش��ود. س��عيد پاک سرشت افزود: 
همزمان ب��ا طراحي و اص��الح خط توليد، مخت��رع ايراني 
اين طرح نيز دانش فني توليد بخاري را به ش��ركت سازنده 
ارائه مي كند. وي تصريح كرد: بر اس��اس برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده، تا پايان س��ال جاري 100 هزار دستگاه از اين 

بخاري ها به بازار عرضه مي شود.به گفته وي، مدير پژوهش 
و فناوري ش��ركت ملي گاز ايران بمنظور محقق شدن اين 
طرح بصورت جدي مراح��ل توليد اين بخاري را از نزديك 
پيگيري مي كند.وي تاكيد كرد: مراحل توليد اين بخاري بر 

اساس برنامه در حال انجام است و پيشرفت مطلوبي دارد.
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 گام هاي اصالح مصرف انرژي باید با شتاب برداشته شود
ب��ا وجود همه اقدام ها و تالش ه��اي صورت گرفته در 
زمين��ه اصالح مصرف انرژي، اما هن��وز فاصله زيادي تا 
نقطه مطلوب داريم و اين روند بايد شتاب بيشتري بگيرد. 
معاون اجرايي رئيس جمه��ور، افزود: فرآورده هاي نفتي، 
گاز در كمتري��ن حج��م و به ازاي هر ريال و س��نت آن 
از جمله دارايي هايي اس��ت كه بايد براي ما ارزش داشته 
باش��ند. محمد ش��ريعتمداري گفت: اي��ن را بايد بر خود 
ف��رض بدانيم كه در زمينه مص��رف انرژي و بهره گيري 
بهتر از آن هنوز راه نرفته زيادي باقيمانده و بايد گام هاي 

پر شتاب تر و متنوع تري بايد برداشته شود.
وي گف��ت: در دنياي امروز ان��رژي عامل موثر و انكار 
ناپذيري در توس��عه صنعتي كش��ورها به شمار مي رود و 
پيش بيني ها نيز حاكي از آن است كه انرژي هاي فسيلي 
تا سال 2070 همچنان در جايگاه نخست توسعه صنعتي 
كش��ورها ايفاي نقش خواهد كرد. ش��ريعتمداري تصريح 
ك��رد: بر اس��اس گزارش جي س��ي آر )از ش��اخص هاي 
تركيب��ي در اقتصاد( رقابت پذيري ايران از س��ال 2012 
ميالدي تاكنون افت محسوس��ي داشته است. وي گفت: 
براساس اين شاخص اقتصادي، رتبه رقابت پذيري ايران 
درجه��ان از رتبه 82 به رتب��ه 66 و در منطقه نيز به رتبه 

نهم رسيده كه موجب تاسف است.

معاون اجرايي رئيس جمهوري تصريح كرد: مولفه هاي 
تعيي��ن كننده ش��اخص رقابت پذيري اقتصاد هر كش��ور 
ارتباط مس��تقيم با رفاه و معيش��ت مردم دارد و نزول آن 
به معناي س��خت تر شدن معيش��ت و كاهش رفاه مردم 
است. شريعتمداري با اش��اره به رقابت اقتصادي بي امان 
كش��ورهاي جه��ان اظهارك��رد: ايران براي ارتقا س��طح 

رقابت پذيري اقتصاد خود در جهان راه س��ختي را پيش رو 
دارد و برخي مس��ائل مانند تحريم هاي بين المللي نيز اين 
راه را س��خت تر كرده اس��ت. وي بر توجه بيش از پيش 
به مولفه هاي داخلي تعيين كننده س��طح شاخص رقابت 
پذيري اقتصاد كشورمان تاكيد كرد و گفت: اداره امور در 

فضاي كنوني كه كشور نيازمند مديريتي جهادي است.

 آثار گازهاي گلخانه اي تا 1000 سال باقي مي ماند

 كشورهاي حوزه بالتیك چراغ ها را روشن نگه دارند

پنجره ايرانيان: بر اس��اس نتايج اعالم ش��ده در جلسه بين المللي تغييرات آب و هوايي، 
آثار انتش��ار گازهاي گلخانه اي از امروز تا حداقل هزار س��ال آين��ده باقي مي ماند و به  طور 
چش��مگيري بر فرزندان ما تاثير خواهد گذاش��ت. مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي 
نفت ايران به تشريح نتايج جلسه اخير بين المللي تغييرات آب و هوايي پرداخته كه بر مبناي 
آن پروفسور آندرز همراسترومن از دانشگاه NTNU  نروژ درگزارش نهايي اين جلسه اعالم 
كرده اس��ت: تا هزار س��ال آينده، بين 15 تا 40 درصد از دي اكسيد كربني كه در حال انتشار 
اس��ت، در اتمسفر باقي خواهد ماند، اين درحالي است كه رشد ميزان گازهاي گلخانه اي در 
اتمسفر در هر دهه بيشتر از دهه قبل است. وي گفت: هيچ  كس اين مشكل را براي ما حل 
نخواهد كرد و خودمان بايد در س��بك زندگي خ��ود تغيير ايجاد كنيم؛ به اين معنا كه كمتر 

به س��فر برويم و از هواپيما و اتوبوس كمتر استفاده كنيم. همراسترومن در ادامه اظهار كرد: 
مردم در غرب همواره به دنبال افزايش س��طح استاندارد زندگي و بالتبع آن افزايش مصرف 
سوخت هاي فسيلي هستند اما ما در دنياي غرب نسبت به مردم كشورهايي مانند هند و چين 
مس��ئول هستيم و آنها نيز در قبال ما مسئول هستند. به گفته وي، در سال هاي اخير انتشار 
گازهاي گلخانه اي در هر سال 2 درصد افزايش داشته و اين در حالي است كه اگر بخواهيم 
از گرم شدن كره  زمين به اندازه  بيش از 2 درجه سانتيگراد جلوگيري كنيم، بايد هر سال 3 تا 
6 درصد انتشار گازهاي گلخانه اي را كاهش دهيم. گفتني است  افزايش دي  اكسيد كربن در 
اتمسفر و بالتبع آن گرم شدن كره زمين، توليد غذاي كمتر، اسيدي شدن اقيانوس ها، كاهش 
تنوع  زيستي، شرايط آب و هوايي نامساعد و دسترسي محدود به آب آشاميدني را در پي دارد

كش��ورهاي حوزه درياي بالتيك با وجود وابستگي به 
واردات گاز روس��يه، به دنب��ال راه هاي جايگزين كردن 
منابع ديگر با گاز روس��يه هستند. به گزارش خبرگزاري 
رويترز، اس��توني، ليتواني و لتوني ب��راي تامين كل گاز 
مورد نياز خود به روس��يه وابس��ته اند، اما هر يك از اين 
كش��ورها تمهيداتي دفاعي را به اج��را درآورده اند تا در 
صورت ش��دت گرفتن بحران اوكراين و قطع صادرات 
گاز روس��يه، از تامي��ن انرژي مورد نياز خ��ود اطمينان 

حاصل كنند.

گازپروم روس��يه در ماه ژوئن س��ال گذش��ته ميالدي 
)خرداد ماه 92( تهديد كرد كه اگر اوكراين بدهي چندين 
ميلي��ون يورويي خ��ود را به اين ش��ركت پرداخت نكند، 
ص��دور گاز به اين كش��ور را قطع خواهد ك��رد. گازپروم 
ح��دود 30 درصد از گاز اروپا را تامين مي كند كه نزديك 

به نيمي از آن از طريق اوكراين تزانزيت مي شود.
اين ه��راس كه روس��يه مي تواند از ان��رژي به عنوان 
سالحي سياس��ي عليه كش��ورهاي حوزه درياي بالتيك 
اس��تفاده كند، آنها را واداش��ته اس��ت تا در جس��تجوي 

راه هاي جايگزين براي تامين انرژي مورد نيازشان باشند.
اين كش��ورها برخي از ش��ديدترين انتقادها را نس��بت به 
اقدامات به زعم آنها توسعه طلبانه روسيه مطرح كرده اند 
و به اتحاديه اروپا فشار آورده اند تا تحريم هاي جدي تري 

را در مورد روسيه اعمال كند.
ب��ر پايه اطالعات اداره آمار اس��توني، در س��ال 2012 
ميالدي در ميان تمام كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا، 
اين كش��ور پس از دانمارک دومين كشور داراي كمترين 

وابستگي به واردات انرژي بوده است.
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 ساخت پنکه هوشمند برای كاهش مصرف انرژی

 پاكسازی هوای شهر با پوستر و لباس های ضد آالینده

 رونمایی كتاب سیستم ساختمانی سبك فوالدی

پنجره ايرانيان: پژوهشگران ژاپنی پنكه ای ساخته اند كه می تواند در صورت تشخيص 
افراد در اتاق روش��ن ش��ده و در صورت نبود افراد در اتاق، خاموش می شود. كولر و پنكه 
امكان تحمل گرمای تابس��تان را آسان تر می كنند اما اين وسايل، مصرف برق را افزايش 
داده و هزينه های خانوار را باال می برد. در پنكه ش��ركت Iris Ohyama، يك حس��گر فرو 
س��رخ تعبيه ش��ده اس��ت. وقتی فردی در دامنه تشخيص اين حس��گر باشد، پنكه روشن 
می ش��ود و وقتی افراد اتاق را ترک كنند خاموش می ش��ود. اين دس��تگاه پنكه نوس��انی 
حس كننده انس��ان مدل ش��ماره LFDJ-301K نام دارد. اين پنك��ه با قيمت 176 دالر به 
بازار های ژاپن عرضه شده است و اما هنوز برنامه ای برای صادرات اين محصول به ديگر 
كش��ورها وجود ندارد. اين شركت مدعی است تا س��ال آوريل سال آينده بيش از 25هزار 
دستگاه ازاين پنكه به فروش خواهد رفت. يك حسگر فروسرخ زير پره های اين پنكه قرار 
دارد و می تواند نشانه های گرمايی محيط اطراف خود را تشخيص دهد. وقتی يك انسان را 
شناسايی كند، پنكه روشن می شود. حساسيت اين حسگر برای اطمينان از اينكه تشخيص 
درس��تی صورت گرفته در سه سطح مختلف تعيين ش��ود. اين دستگاه همچنين می تواند 
چندين نفر را رهگيری كند و اگر بيش از يك نفر را تش��خيص دهد به س��وی تك تك 
آنها باد خنك گسيل می دارد. اگر به مدت يك دقيقه كسی را در اطرافش تشخيص ندهد 
خاموش ش��ده و هوای خنكی توليد نمی كند. از اين رو اين دستگاه بويژه برای كشورهای 

گرم، نه تنها دستی و قابل حمل است بلكه می تواند مصرف انرژی را كاهش دهد.

پنجره ايرانيان: يك دانشمند و يك شاعر دانشگاه شفيلد در انگليس پوستر غول آسايی 
ساخته اند كه با بهره مندی از فناوری نانو ، هوا را پاک می كند. اگر اين پوستر در يك خيابان 
شلوغ نصب شود، می تواند روزانه تركيبات سمی  ناشی از 20 خودرو را جذب كند. پروفسور 
تونی رايان و پروفسور سيمون آرميتاژ اين ايده را مطرح كردند تا يك شيوه ممكن را برای 
از بين بردن بيماری و نجات زندگی ها با جذب تركيبات سمی  از هوا در شهرهای بزرگ و 
كوچك نشان دهند. اين پوستر كه دارای ابعاد 10 متر در 20 متر است با نانوذرات اكسيد 
تيتانيومی  آلودگی خوار پوش��انده شده است؛ اين همان ماده ای است كه برای پنجره های 
خود تميزشونده استفاده می شود. رايان گفت: وقتی نور به اين نانوذرات برخورد می كند آنها 
تحريك شده با اكسيژن واكنش نشان می دهند و آلودگی ها را از هوا می زدايند. اگرچه اين 

ش��يوه تمام آلودگی های ناش��ی از ترافيك خودروها را از بين نمی برد اما قادر به پاكسازی 
هوا از اكس��يد نيتروژن اس��ت كه قادر به ديدن و يا حس كردن آن نيستيم اما موجب بروز 
بيماری های تنفس��ی مانند آسم می شود. پروفس��ور رايان می گويد تمام بنرها، پرچم ها يا 
پوسترهای تبليغاتی كه در سطح شهرها نصب می شوند می توانند به داشتن هوای بهتر در 
ش��هر كمك كند. آنها ايده ديگری را نيز مطرح كرده اند كه افزودن اين نانوذرات به پودر 
ماش��ين لباسشويی است از اين رو وقتی فرد با اين لباس ها در خيابان راه می رود می تواند 
مواد سمی  موجود در هوا را جذب كند. دو عدد شلوار جين پوشش داده شده با اين نانوذرات 
می تواند اكس��يد نيتروژن را ناش��ی از يك خودرو را از بين ببرد. اين پوستر قرار است سال 

آينده در شهر شفيلد رونمايی شود.

پنجره ايرانيان: كتاب دستورالعمل طراحی و اجرای سيستم 
ساختمانی س��بك فوالدی در حاشيه ش��انزدهمين نمايشگاه 
صنعت ساختمان شيراز رونمايی شد. دكتر محمدحسن فالح، 
عضو هيات علمی دانش��گاه شيراز كه مديريت تيم تدوين اين 
كتاب را بر عهده داش��ت در اين مراس��م ضمن تاكيد بر نقش 
ورق های فوالدی سردنورده ش��ده در آينده صنعت ساختمان 
گفت: الگوهای سنتی ساخت و ساز، به مصالح و منابع بيشتری 
نياز دارند و دورريخت بيشتری برجای می گذارند كه همه اينها 
به محيط زيس��ت آس��يب جدی وارد می كن��د.  او تاكيد كرد: 
روش های قديم��ی به دليل ايجاد آلودگی صوتی، آلودگی هوا 
و ترافيك، با الگوهای توس��عه پايدار در تضاد هستند و از اين 
رو الزم اس��ت تا فعاالن صنعت ساختمان به سمت استفاده از 
الگوهای جديد بروند.  وی افزود: در حال حاضر صنعت ساختمان 

40 درصد منابع و انرژی جوامع را به خود اختصاص داده است، 
پس ضرورت دارد تا با اس��تفاده از م��واد كيفی تر بهره وری را 
افزايش دهي��م. به گفته دكتر فالح، فوالد ماده ای اس��ت كه 
می تواند برای كاهش مصرف مورد استفاده قرار گيرد، قابليت 
بازيافت دارد و انرژی مورد نياز برای بازيافت آن به مراتب كمتر 
از انرژی مورد نياز برای اس��تخراج دوباره اش از معادن اس��ت.  
او در توضيح كاربردهای جديد نوردهای س��رد فوالدی گفت: 
پيش از اين طراحان مجبور بودند متناس��ب با قطعات موجود 
در ب��ازار طراحی كنند اما ورق های ف��والدی اين امكان را در 
اختيار طراحان س��اختمان قرار می دهد تا پس از طراحی بنا، با 
آزادی عمل بيش��تری اقدام به سفارش قطعات مورد نياز خود 
كنند و با توجه به تكنولوژی های موجود، به راحتی می توان بر 
اساس نياز و سفارش مشتری، قطعات فوالدی را توليد و اجرا 

كرد.  اين استاد دانشكده هنر و معماری دانشگاه شيراز در ادامه 
گفت: اجرا و نصب قطعات فوالدی سرد نوردشده، بسيار ساده 
اس��ت؛ به نحوی كه با ابزارهای س��اده می توان آنها را نصب 
كرد. اين مزيت س��بب می شود، روند س��اخت كوتاه تر شود و 
بازگشت سرمايه با سرعت بيشتری صورت گيرد. سبك بودن 
و پيش ساخته بودن اين قطعات در صنعتی سازی ساختمان به 
ما كمك زيادی می كند.  دستورالعمل طراحی و اجرای سيستم 
س��اختمانی سبك فوالدی LSF) Light Steel Frame( برای 
نخس��تين بار در كشور تدوين ش��ده است. اين طرح پژوهشی 
كاربردی توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست 
جمهوری به دانشگاه شيراز سفارش داده شده بود و هم اكنون 
در نش��ريه های ش��ماره 612 و 613 اي��ن معاونت به صورت 

رسمی ابالغ شده است.
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 ساخت فیلتر هواي مادام العمر در دانشگاه صنعتي شریف

پژوهشگران دانش��كده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف، فيلتر هواي مادالعمر با كمك 
فناوري نانو ساختند. پژوهشگران دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف تالش كردند 

با ساخت نانو فيلتر ويژه اي جهت پااليش هوا، فناوري نانو را به داخل خانه ها ببرند. 
نانوفيلتر س��اخت دانشگاه صنعتي ش��ريف كه از پديده فتوكاتاليز استفاده مي كند قادر 
اس��ت به صورت مادام العمر و بدون افت كيفي��ت كار پااليش هوا را از آالينده ها و مواد 
سمي موجود در آن انجام دهد. اين فيلتر از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و مقادير كمي 
از مواد تقويت كننده ديگر ساخته شده كه در مجاورت نور فرابنفش، ميكرو ارگانيسم ها 

و آالينده هاي هوا را از ميان مي برد. 
حس��ين رضاييان بزاز، مجري پروژه ساخت س��امانه پااليش فتوكاتاليستي هوا شيوه 
عملكرد اين نانوفيلتر را ش��رح داد و گفت: نانوذرات دي اكس��يد تيتانيوم در مجاورت نور 
فرابنف��ش زوج الكترون-حفره توليد مي كنند. اين زوج هاي الكترون-حفره ميل واكنش 
قوي داش��ته و در مجاورت مولكول ها واكنش هاي اكسيد كنندگي و احيا كنندگي انجام 

مي دهند. 
وي ادامه داد: مولكول هاي مواد آلي بعد از يك يا چند بار اكس��يد ش��دن، در نهايت 
تبدي��ل به آب و دي اكس��يد كربن مي ش��وند. زوج ه��اي الكترون-حف��ره در مجاورت 
ميكروارگانيسم ها نيز ميل واكنشي قوي با مولكول هاي جدارۀ ميكروارگانيسم ها داشته و 
باعث تخريب و مرگ آنها مي شوند. هنگام عبور هوا از بين روزنه هاي ساختار متخلخل 
سراميك آلومينا كه با نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم پوشش داده شده است، مولكول هاي 
آالينده و ميكروارگانيسم ها در مجاورت نانوذرات قرار گرفته و طبق مكانيسمي كه شرح 
آن داده شد، تجزيه مي شوند و بعد از چند بار چرخش هوا در اين دستگاه، هواي محيط 

مورد نظر پاک مي شود. 
رضائيان در ادامه با اشاره به اهميت ساخت فيلترهاي هوا در كشور، گفت: پيش از اين 
فناوري س��اخت فيلترهاي تصفيه هوا كه اس��تفاده هاي بسياري به ويژه در دستگاه هاي 
تصفيه هواي بيمارس��تان ها دارند در كش��ور وجود نداش��ت و اين فيلترها تماما از خارج 
كشور وارد مي شد. با توجه به اينكه فيلترهاي معمولي مبتني بر حذف فيزيكي آالينده ها 
از هوا هس��تند، هر چند ماه يكبار الزم است تعويض شوند و هزينه زيادي را به كاربران 
تحميل مي كنند. اما نانوفيلتر س��اخته شده در دانشگاه صنعتي شريف عالوه بر اينكه از 
فناوري بومي اس��تفاده مي كند، با توجه به اس��تفاده از روش شيميايي نانوفوتوكاتاليستي 

نيازي به تعويض نداشته و مي تواند به صورت دايمي به پااليش آالينده ها بپردازد. 
ساخت سامانه پااليش نانوفتوكاتاليستي هوا كه پس از پنج سال تالش در آزمايشگاه 
نانو ذرات و پوش��ش هاي نانومتري دانشگاه صنعتي ش��ريف و زير نظر دكتر نيما تقوي 
نيا، انجام ش��ده اس��ت، هم اكنون در ابتداي مرحله توليد صنعتي قرار دارد. همچنين اين 
طرح به عنوان اختراع به ثبت رسيده و داراي تأييديه نانومقياس از ستاد توسعه فناوري 
نانو هس��ت؛ اين مجوز تأيي��د مي كند كه در اين فيلتر از مواد نانو با خاصيت ذكرش��ده 

استفاده شده است.

 هنرمند سوئدي نخستین خانه را به ماه مي فرستد!
يك هنرمند سوئدي در حال جمع آوري بودجه براي ارسال نخستين خانه به ماه در سال 
2015 اس��ت. اين خانه ظرف چند دقيقه پس از ورود روي سطح ماه خودمونتاژ مي شود. 
خانه مينياتوري مزبور توس��ط »ميكائل گنبرگ« اهل س��وئد طراحي شده و به يك كلبه 
سوئدي شباهت دارد كه به رنگ قرمز و سفيد است. اين خانه با ابعاد سه در دو متر و ارتفاع 
2. 5 متر به اندازه اي بزرگ  است كه مي تواند يك انسان بالغ را در خود جاي دهد. نوعي 
پارچه مخصوص، يك سازه كربني را مي پوشاند و اين خانه پس از پرشدن با گاز، خود را 
مي سازد. اين عمليات ساخت و ساز در ماه چند دقيقه به طول مي انجامد. گنبرگ از سال 
2003 بر روي پروژه »Moonhouse« با هدف قراردادن يك خانه قرمزرنگ با گوشه هاي 
س��فيد روي ماه كار كرده است. پروژه هنري وي در سال 2010 و به دليل بحران بودجه 
متوقف ش��د اما اكنون با سرمايه  س��ال ها تجربه و تالش چند مهندس فضايي ارشد، 75 
درصد آن كامل ش��ده اس��ت. ش��ركت فناوري فضايي امريكايي Astrobotic كه يكي از 
ش��ركاي ناساست، چالش انتقال اين خانه به فضا را بر عهده گرفته است و پرتاب و فرود 
آن روي ماه را براي ماه اكتبر سال 2015 برنامه ريزي كرده است. براي تحقق بخشي به 
خانه موردبحث بالغ بر 15 ميليون دالر الزم است و فقط 3901 دالر آن از طريق منبع يابي 

جمعيتي جمع آوري شده است. اين نخستين خانه روي ماه خواهد بود. 

 ساخت مبدل پنل انرژي خورشیدي در ایران
مدي��ر دفتر تحقيقات ش��ركت برق منطقه اي خراس��ان از س��اخت دس��تگاه مبدل 
ميكرواينورتل مورد استفاده در پنل هاي انرژي خورشيدي براي نخستين بار در كشور 
خبر داد. مهدي علومي اظهار كرد: اين دس��تگاه كه تاكنون نمونه چيني و اروپايي آن 
در كش��ور استفاده مي شد، با همكاري پژوهش��گران دانشگاه فردوسي مشهد ساخته 
ش��ده اس��ت. وي اظهار كرد: اين مبدل براي تبديل برق توليدي حاصل از پانل هاي 
خورش��يدي مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا بدون اين مبدل نمي توانيم برق توليدي 
از اين طريق را به ش��بكه برق ش��هر وصل كنيم. وي هزينه اوليه دانش فني ساخت 
مب��دل ميكرو اينورت��ل 400 وات را 800 ميليون ريال عنوان ك��رد. علومي در پايان 
گفت: تاكنون 100 نمونه از مبدل ميكرواينورتل نوع ايراني در كش��ور س��اخته ش��ده 
ك��ه قيمت آن ح��دود نصف نمونه خارجي اس��ت. معاون برنامه ريزي ش��ركت برق 
منطقه اي اس��تان هاي خراس��ان نيز در اين نشس��ت خبري از بهره برداري پنل هاي 
انرژي خورش��يدي نصب شده در پشت بام هاي 14 دس��تگاه اجرايي خراسان رضوي 
اواخر خرداد جاري در مشهد خبر داد. دكتر مصطفي رجبي اظهار كرد: در سال گذشته 
طبق هماهنگي با اس��تانداري خراس��ان رضوي، نصب پنل هاي انرژي خورشيدي در 
44دستگاه اجرايي اس��تان مورد توافق قرار گرفت. وي با بيان اينكه خراسان رضوي 
از ظرفي��ت خوبي در زمينه انرژي هاي تجديد پذير )باد و خورش��يد( برخوردار اس��ت، 
اظهار كرد: هم اكنون ش��هر مش��هد داراي 300 روز خورش��يدي است كه اين ميزان 
پنج برابر كش��ورهاي اروپايي مي باش��د. وي ادامه داد: از سوي ديگر ظرفيت انرژي 
باد در منطقه »نش��تيفان« شهرستان خواف س��ه برابر ظرفيت بادي سايت هاي نقاط 
كش��ور است. وي اس��تفاده از انرژي هاي تجديد پذير را يكي از ماموريت هاي وزارت 
نيرو عنوان كرد و گفت: در بودجه سال 1393 حدود 100 ميليارد دالر براي جلوگيري 
از سوخت هاي نفتي و توسعه انرژي هاي تجديدپذير اختصاص داده شده است. رجبي 
با اش��اره به برگزاري دومين همايش فناوري هاي نوين انرژي در مش��هد، گفت: اين 
هماي��ش در ط��ول روزه��اي 29 و 30 خردادماه ب��ا حضور بيش از 300 نفر ش��امل 
سياس��تگذاران، صنعتگران، دانشجويان و عالقه مندان به انرژي هاي پاک برگزار شد. 
وي استفاده حداكثري از انرژي هاي تجديدپذير براي اقتصاد كشور، كاهش وابستگي 
به انرژي هاي فس��يلي و همچنين فرهنگ سازي و افزايش مشاركت هاي مردمي در 

توسعه اين انرژي ها را از جمله اهداف همايش مزبور عنوان كرد.
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 نسل جدید كنتورهاي آب و گاز در راه بازار جهاني خانه هوشمند اپل؛ كنترل و مدیریت با گوشي آیفون
منابع خبري از تالش اپل براي عرضه پلتفرم »خانه هوشمند« خبر مي دهند تا كاربران به 
كمك آن بتوانند ابزارهاي خانگي خود را از طريق گوش��ي آيفون  شان كنترل كنند. فايننشال 
تايمز خبر داده كه اپل قصد دارد پلتفرمي به نام »خانه هوش��مند« عرضه كند كه به كاربران 
اجازه مي  دهد كارافزار ها و دس��تگاه  هاي خانگي خود را از طريق گوش��ي آيفون كنترل كنند. 
اين پلتفرم گوشي  هاي آيفون را به ابزاري براي كنترل از راه دور ابزار ها و دستگاه  هاي خانگي 
تبديل خواهد كرد و كاربران مثاًل از طريق آن خواهند توانس��ت چراغ  هاي خانه را خاموش و 
روشن كنند، سيستم  هاي امنيتي خانه خود را فعال كنند، قفل در ها را باز و بسته كنند و يا درجه 
ترموس��تات خود را تنظيم كنند. اپل هنوز به صورت رسمي به انتشار اين خبر واكنشي نشان 
نداده است. اين ش��ركت در حال حاضر فناوري  هايي دارد كه امكان يكپارچه  سازي ابزارهاي 
مختلف با سيس��تم عامل آي او اس خود را ممكن مي  كند. از آن جمله مي  توان به سيس��تم 
كارپل��ي (CarPlay( اش��اره كرد كه كاربران از طريق آن مي  توانن��د به برخي از قابليت  هاي 
سيس��تم عامل آي اواس از طريق صفحه  نمايش لمسي داشبورد خودرو خود دسترسي داشته 
باشند. باوجود اينكه بازار ابزارهاي هوشمند خانگي هنوز نوپا است، اما شركت  هاي بزرگ حوزه 
فناوري   براي تصاحب اين بازار در حال تالش هس��تند. يكي از نمونه  هاي اين تالش، خريد 
شركت نست (Nest( توسط گوگل است. نست ابزارهاي خانگي هوشمندي مثل ترموستات 

توليد مي  كند كه قابليت اتصال به ابزار ها و دستگاه  هاي ديگر را داراست.

يك شركت دانش بنيان هندي نسل جديدي از كنتورهاي آب و گاز خانگي توليد كرد كه 
داراي دقت اندازه گيري بسيار باال و عدم افت كيفيت در محيط هاي داراي گرد و غبار است. 
به گزارش خبرگزاري ها، فلومترهاي صنعتي س��ياالت در حوزه هاي گوناگون از پزشكي و 
اندازه گيري مواردي مانند پالس��ماي خون گرفته تا صنعت س��يمان، معادن و كارخانجات 
بزرگ داراي كاربرد هس��تند. فلومترهايي كه از قطعات مكانيكي استفاده مي كنند در مدت 
كمتر از يكسال خراب شده و نياز به تعمير پيدا مي كنند اما يك شركت دانش بنيان هندي، 
نس��ل جديدي از فلومترهاي )جريان س��نج( الكترومغناطي��س را طراحي و توليد كرده كه 
كاماًل الكترونيكي بوده و فاقد هرگونه جزء يا قطعه مكانيكي است و نمونه هاي الكترونيكي 
اين دستگاه با 5 تا 15 سال ضمانت، عمري طوالني دارند. نسل پيشرفته جريان سنج هاي 
الكترومغناطيس��ي آب و گاز خانگي كه توس��ط اين ش��ركت هندي در روز فناوري كشور 
هندوس��تان در نمايش��گاه بين المللي فناوري و نوآوري ايران به عرضه گذاشته شد داراي 
دقت اندازه گيري بس��يار باال و عدم افت كيفيت در محيط هاي داراي گرد و غبار است كه 
در مورد كنتور آب، اين دستگاه بدون نياز به جريان برق و فقط با عبور آب از قطعات داخل 
دستگاه، انرژي خود را تأمين مي كند. جريان سنج هاي الكترومغناطيس آب و گاز خانگي در 
كشورهاي عمان، نيجريه، عربستان و مراكش به توليد انبوه رسيده و شركت هاي دارويي، 

نفت و گاز، توزيع آب و معادن از جمله مشتريان اين فناوري نوين به شمار مي روند. 

 استفاده از فیلتر آب خانگی ضرورتی ندارد
پنجـره ايرانيان: مدير دفتر مطالعات ش��ركت آبفا ش��يراز 
اظهار داش��ت : استفاده از دس��تگاه های فيلتر آب خانگی الزم 
به نظر نمی رسد، ليكن در صورتی كه تحت تاثير برخی تبليغات 
قرار گرفته و به اس��تفاده از اين دس��تگاه ها نياز احس��اس شود 
می بايس��ت آب به مدت زياد در مخزن دس��تگاه ذخيره نشود. 
به گزارش ايرنا، س��يد غالمرضا فاطمی ف��رد با بيان اينكه آب 
خروجی اين دس��تگاه بصورت دوره ای در آزمايشگاه های معتبر 
بايد تس��ت گ��ردد گفت : حتماً آب خروجی دس��تگاه در هنگام 
اس��تفاده با آب ش��هری دارای كلر مخلوط گ��ردد. مدير دفتر 
مطالع��ات و كاهش آب بدون درآمد آبفا ش��يراز بيان داش��ت : 
فروش��ندگان اين دس��تگاه ها با ان��واع ترفنده��ای تبليغاتی ، 
مش��تريان را به خريد اين اجناس ترغيب می كنند. فاطمی فرد 
اف��زود : كيفيت باالی دس��تگاه ها ، كاهش س��ختی آب ، تامين 
م��واد الزم ب��دن از طريق مرحله اضافه نم��ودن امالح ، حذف 
گل و الی آب ، ح��ذف جلب��ك ، حذف مواد س��می موجود در 
آب از جمله موارد تبليغاتی اين ش��ركت ها اس��ت . وی اضافه 
كرد : در بعضی اوقات نيز آنها مستقيماً اشاره به آلوده بودن آب 
ش��رب شبكه های آب رس��انی می كنند و از ترفندهای تبليغاتی 
مش��تريان را به خريد ترغيب می نمايند. وی اظهار داش��ت: در 
ش��ركت های آب و فاض��الب موارد گل و الی، مواد س��می ، 
ميزان كلر باقی مانده، جلبك و سختی آب توسط واحد كنترل و 
كيفيت شركت ها و همچنين واحدهای بهداشت كه معموال زير 
نظر دانشگاه های علوم پزشكی می باشند با جديت تمام پايش 
می گردند. مدير دفتر مطالعات و كاهش آب بدون درآمد شركت 
آب و فاضالب شيراز گفت : يك آزمايش شش مرحله ای فيلتر 
اليافی پنج ميكرون ) حذف ذرات ش��ن ، جلبك ، گل و الی ( 
،فيلتر كربن فش��رده )حذف كلر ، بو و طعم (، فيلتر كربن فعال 

)حذف طعم ، بو ، آلودگی های ش��يميائی ، مواد آلی و ...(، فيلتر 
اس��مز معكوس ) حذف ذرات ريز آب ، س��رب ، مس ، نيتريت 
، نيترات و كاهش TDS و ش��يرين ك��ردن آب (، فيلتر كربن 
نهائی )حذف طعم و بوی آب خروجی از تانك ذخيره ( و مرحله 
افزودن ام��الح معدنی ) افزودن ام��الح معدنی نظير منيزيم ، 
س��ديم و ...( بر دستگاه های فيلتر آب خانگی صورت می گيرد. 
فاطمی فرد با اش��اره به نتيجه آزمايشی كه بر روی آب ورودی 
و خروجی اين دس��تگاه ها صورت گرفت اظهار داشت: در مورد 
دس��تگاه فيلتر مورد آزمايش ابتدا ي��ك نمونه از آب ورودی به 
فيلتر و يك نمونه آب خروجی برداش��ت شد بر روی دو نمونه 
تست كلر انجام گرديد، آب بر ورودی دارای كلر و آب خروجی 
فاقد كلر می باشد لذا آب خروجی را نمی توان به مدت طوالنی 
در تانكر نگهداری نمود و اين آب استعداد آلودگی سريع به انواع 
ميكروب ها را داراست. مدير دفتر مطالعات و كاهش آب بدون 

درآمد آبفا ش��يراز افزود: س��پس آب ورودی و خروجی دستگاه 
جهت كش��ت ميكروبی به آزمايشگاه معتمد ارسال گرديد، آب 
ورودی فاق��د ميكروب بود ولی آب خروجی دارای آلودگی های 
متع��دد و آلودگ��ی ميكروبی بود. وی افزود: طبيعتاً آب ش��رب 
لوله كش��ی می بايس��ت فاقد طعم و رنگ و بو باش��د كه مرتبًا 
توسط كارشناس��ان مورد پيگيری است ولی حذف كلر موجود 
در آب و سپس ذخيره حدود 12 ليتر آب در تانك به مدت چند 
ساعت يا چند روز باعث آلودگی و رشد باكتری ها می گردد. اين 
مقام مسئول ابراز داشت: طبق استانداردها و دستورالعمل ها به 
هيچ عنوان مجاز به اضافه نمودن هيچ ماده ای به آب آشاميدنی 
نمی باشيم ، بخصوص چون كنترل خاصی بر روی اين فيلترها 
در زمان وارد شدن به كشور و توزيع وجود ندارد، بنابراين امكان 
توزيع مواد نامرغوب به صورت عمدی يا غير عمدی وجود دارد 
كه اين مسئله مستقيماً به سالمت كل افراد جامعه بستگی دارد

 هنرمند سوئدي نخستین خانه را به ماه مي فرستد!





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ل
وفی

ش پر
بخ

پروفیل ه��اي WINER با اس��تاندارد جهان��ي را از 
74 .................................. مهروین بخواهید
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مهندس  خسروشاهی در گفتگو با پنجره ایرانیان 

پروفيل هاي WINER با استاندارد جهاني را از مهروين بخواهيد

 پنجره ايرانيان: شـركت مهر وين از چه سـالي و با چه هدفي فعاليت خود را 
آغاز كرده است؟

اين مجموعه فعاليت خود را از س��ال 1388 در زمينه توليد درب و پنجره upvc آغاز 
كرده و سپس اقدام به واردات پروفيل و يراق آالت درب و پنجره يوپي وي سي از كشور 
تركيه كرد و هدف ما رقابت س��الم و عرضه محصوالت با كيفيت با قيمت مناس��ب به 

مشتريان و توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي در ايران است.
 پنجره ايرانيان: شـركت در حال حاضر نمايندگـي چه محصوالتي را بر عهده 

دارد؟
اي��ن مجموع��ه در حال حاض��ر نمايندگي انحص��اري فروش پروفي��ل winer تركيه 
توليدش��ده در گروه صنعتي ERYAP  و همچنين نمايندگي فروش يراق آالت ش��ركت 

DESA تركيه است.

 پنجـره ايرانيـان: شـركت هاي خارجي كه مهـر وين نمايندگـي محصوالت و 
خدمات آنها را بر عهده دارد، داراي چه سابقه اي هستند و محصوالت آنها به چه 

كشورهايي صادر مي شود؟
ببيني��د مجموع��ه صنعتي و تج��اري مهروي��ن، نمايندگي ف��روش محصوالت گروه 
ERYAP تركيه در ايران اس��ت و البته گروه ERYAP يكي از بزرگترين توليد كنندگان 

كش��ور تركيه در زمينه محصوالت ايزوالس��يون و عايق كاري است و هم اكنون نيز در 
مجموعه خود داراي ش��ش كارخانه توليد مصالح نوين صنعت س��اختمان است كه يكي 
از اين كارخانه هاي عظيم كه با س��رمايه گذاري س��نگين با آخري��ن تكنولوژي روز دنيا 
فعالي��ت مي كند، اختصاص به تولي��د پروفيل هاي با كيفيت و اس��تاندارد جهاني با برند 
ش��ناخته شده winer دارد. از س��وي ديگر، محصوالت توليدي اين گروه در حال حاضر 
به كش��ورهايي نظير آذربايجان، ايران، عراق، ليبي، گرجس��تان و اوكراين در حال صادر 

ره:
شـا

ا

صريح و شفاف سخن مي گويد و تاكيد دارد كه اگر پروفيل وارداتي به كشور توسط برندها و شركت هاي معتبر داخلي وارد شود، كه ضمانت 
كيفيت آنها تضمين شـده باشـد، دليلي براي نگراني توليدكنندگان داخلي باقي نمي ماند. مهندس خسروشـاهی در مقام مديرعامل شركت 
مهروين، نماينده انحصاري پروفيل هاي WINER و نمايندگي فروش يراق آالت با نشـان DESA در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار پنجره 
ايرانيان تاكيد مي كند كه پروفيل هاي WINER توليد شـده توسـط گروه صنعتي ERYAP در تركيه اسـت و محصوالت اين شـركت داراي 
استانداردهاي جهاني است و هم اكنون به بسياري از كشورهاي دنيا صادر مي شود و در مدت حدود 5 سال از عرضه اين محصول، با استقبال 
خوبي از سـوي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي مواجه شـده اسـت. مهندس خسروشـاهی مي گويد: اين تازه گام نخست شركت 
مهروين براي رقابت سالم و شفاف در صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران است. هدف چيست؟ مديرعامل مهروين پاسخ مي دهد: برنامه 
مهمي كه مهر وين براي آينده در نظر گرفته است، حضور فعال در زمينه فروش يراق آالت است و از آنجايي كه مهروين به تازگي وارد بازار 
يراق آالت شده، اميد آن را داريم كه با حمايت مشتريان و همكاران عزيزمان از عهده اين امر مهم نيز بر آييم. او مي گويد: هدف اصلي ما نيز 
از اين كار تكميل كردن سبد كااليي است كه به مشتريان عرضه مي كنيم، يعني مي خواهيم كه سازنده درب و پنجره يوپي وي سي بتواند با 

يك نفر طرف حساب بوده و دغدغه ديگري در زمينه تامين مواد اوليه خود نداشته باشد. اين گفتگو را بخوانيد:
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ش��دن است. شركت مهروين، در زمينه يراق آالت به تازگي با شركت DESA تركيه در 
حال فعاليت هس��ت كه يكي از برندهاي مطرح در يراق آالت در و پنجره يوپي وي س��ي 
اس��ت و صادرات محصوالت اين شركت نيز به كشورهاي ايران، آذربايجان، مقدونيه و 

روماني انجام مي گردد. 
 پنجره ايرانيان: پروفيل هاي عرضه شـده توسـط شـركت مهر وين داراي چه 
اسـتانداردهايي است و در مقايسـه با ديگر پروفيل هاي موجود در بازار ايران از 

چه سطح كيفي برخوردار است؟
 ISO9001/2008 و گواهينامه هاي TSE داراي اس��تانداردهايي نظير winer پروفيل
و ISO14001/2004 و CE اس��ت و  با توجه به س��ابقه توليد اين پروفيل و با به دست 
آوردن تجربي��ات كافي در اين زمينه، محصوالت اين ش��ركت از س��طح كيفيت بااليي 

برخوردار مي باشند. 
 پنجـره ايرانيان: تنوع محصوالت مهر وين چگونه اسـت و پروفيل هاي عرضه 

شده چند كاناله و داراي چه مقاطعي است؟
خوشبختانه سبد كااليي پروفيل winer كامل بوده و براي هر سليقه و ذوقي مخاطب 
خاص خود را دارد. پروفيل هاي winer داراي مقاطع 60، 70 و كش��ويي اس��ت كه خود 
س��ري 60 به پروفيل هاي 3كاناله و 4 كاناله با س��طح مقطع مختلفي تقس��يم مي شود. 
بنابراين، مشتريان و توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي هيچ محدوديتي در انتخاب 

نوع پروفيل و مقاطع مورد نظر نخواهند داشت.
 پنجره ايرانيان: كيفيت پروفيل هاي عرضه شـده در برابر شـرايط آب و هوايي 

شهرهاي مختلف ايران از حيث تنوع باالي آب و هوا چگونه است؟
كش��ور ايران از لحاظ اقليم آب و هوايي كش��ور خش��ك و گرم محسوب مي شود و با 
توج��ه به اينكه اين پروفيل در يك منطقه گرمس��يري در حال تولي��د بوده، بنابراين از 
لحاظ آب و هوايي مناسب براي كشورمان بوده و تاكنون هيچ مشكلي از بابت تغييرات 

در پروفيل نداشته ايم.
 پنجـره ايرانيان: شـركت هاي سـازنده در و پنجره يوپي وي سـي براي خريد 
محصوالت مهر وين بايد به چه نحوي عمل كنند و آيا در كشور داراي نمايندگي 
فروش هستيد يا اينكه تمامي سفارشات از طريق دفتر مركزي انجام مي  شود؟

دفت��ر و انبار مركزي مهروين، در تبريز قرار دارد، ولي در عين حال ما يك دفتر فعال 
ني��ز در تهران داريم و همكاران محترم براي س��فارش پروفيل و يراق آالت مي توانند از 

اين دو طريق با ما در تماس باشند. 
 پنجـره ايرانيان: فكر مي كنيد برخي انتقادهـا از كيفيت پروفيل هاي وارداتي و 
داخلي تا چه ميزان قابل قبول اسـت و براي رقابت سـالم و جلوگيري از عرصه 

محصوالت فاقد كيفيت و استاندارد چه بايد كرد؟
چ��ه در پروفيل ه��اي داخلي و چه پروفيل ه��اي خارجي، پروفيل هايي هس��تند كه از 
لح��اظ كيفيت چندان قابل تعريف و توصيف نيس��تند و انتقاد براي هر دو نوع آنها وارد 
مي باشد، ولي نه اين كه همگي آنها از لحاظ كيفي مشكل داشته باشند. اكنون در ايران 
پروفيل هايي در حال توليد هستند كه در نگاه اول شايد از لحاظ بصري با كيفيت به نظر 
برس��ند ولي از لحاظ كارگاهي پروفيل چندان جالبي نباشند، اما يقين داشته باشيد كه با 
توجه به نوپا بودن صنعت يوپي وي س��ي در ايران، به م��رور زمان پروفيل و اجناس كم 

كيفيت از بازار جمع خواهند شد. 
 پنجره ايرانيان: توصيه شـما به سـازندگان در و پنجره يوپي وي سي به هنگام 

انتخاب پروفيل چيست؟
س��ازندگان در مرحله اول بايد تش��خيص اي��ن را بدهند كه آيا پروفيلي كه اس��تفاده 
مي كنند يك پروفيل كارگاهي اس��ت يا نه؟ و آيا مي تواند رضايت خاطر خود و مش��تري 
را فراهم س��ازد يا نه؟ دوم اينكه با فروشنده پروفيل تا چه حد مي تواند راحت كار كند و 
تا چه ميزان همديگر را ياري و حمايت مي كنند؟ سوم اينكه شايد يك پروفيل از لحاظ 
ضخامت ديواره، اندازه ظاهري نس��بت به يك پروفيل مش��ابه خودش، ارجحيت داشته 
باش��د، ولي شايد از لحاظ كيفيت چندان تعريفي نداشته باشد و شكننده و ترد باشند؛ لذا 
بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت و در آخر اين كه نظر سازندگان ديگر را كه از قبل 

پروفيل مورد نظر را استفاده مي كنند، را جويا شوند. 

 پنجـره ايرانيان: روند اسـتقبال بازار از پروفيل هـاي وارداتي مهروين تا كنون 
چگونه بوده است؟

 اين مجموعه تاكنون با دو پروفيل از كش��ور تركيه همكاري داش��ته و اگر نارضايتي 
محسوس��ي از مشتريان عزيزمان را داش��تيم بالطبع تا به حال بايد واردات پروفيل هاي 
خارجي را قطع مي كرديم ولي بحمداهلل تا كنون مشكل خاصي نداشتيم و استقبال بازار 

از پروفيل هاي ما خوب بوده است. 
 پنجره ايرانيان: آيا پروفيل هاي وارداتي به ايران از كيفيت مشابه صادراتي به 

كشورهاي اروپايي برخوردار است؟
بله، پروس��ه تولي��د در گروه ERYAP در زمينه صادرات يكس��ان و تمام پروفيل هاي 

توليدي با نشان WINER داراي كيفيت يكسان خواهد بود.
 پنجره ايرانيان: آيا پروفيل هاي يادشـده به طور مستقيم از كارخانه توليدي در 

تركيه خريداري و وارد كشور ايران مي شود؟
 DESA و ERYAP بله، همانطور كه قبال نيز اشاره كردم ما نمايندگان رسمي شركت
در ايران هستيم و تمام فرايند سفارش، واردات و عرضه توسط مهروين انجام مي شود.

 پنجره ايرانيان: توان شركت مهروين از حيث تجهيز انبار پروفيل چگونه است 
و سفارشات دريافتي در چه مهلت زماني پاسخ داده مي شود؟

بحمداهلل ما هميش��ه در انبارمان پروفيل موجودداريم. حتي دربحبوحه افزايش قيمت 
دالردرسال هاي گذشته كه بسياري ازواردكنندگان وحتي توليدكنندگان براي مدتي هم 
كه ش��ده ازتوليد خوددس��ت نگه داش��تند، ولي اين مجموعه درآن زمان نيزبه فروش و 
واردات پروفيل خود ادامه داد تا تعهد خود را در برابر مش��تريان عزيز خود به جاي آورد، 
ولي بسته به مشكالتي كه براي واردات و سايرموارد در ايران وجود دارد ،ما نهايت يك 
هفته نوس��ان براي تامين كاالها خود درنظرمي گيري��م كه تا امروز نيز كمتر اين اتفاق 

رخ داده است. 
 پنجـره ايرانيـان: مهرويـن چـه ضمانت هـا و حمايت هايـي را در اسـتفاده ار 

پروفيل هاي WINER به مشتريان عرضه مي كند؟
كارخان��ه توليد كننده پروفيل winer ضمانت نامه 10 س��اله براي ما صادر كرده، ولي 
آنچه كه به نظر بنده مهم تر اس��ت خدمات پس از فروش آن اس��ت، يعني با حمايت ما 

مصرف كنندگان هميشه ما را حامي خود خواهند ديد. 
 پنجـره ايرانيان: پروفيل مهروين از حيث جلوگيري از هدررفت انرژي و عايق 
بـودن در برابـر ورود آالينده هـاي هوا؛ اسـتحكام در برابر تغييـرات جغرافيايي 

مقاومت مي كند؟
پروفيل WINER استانداردهاي الزم در برابر تغييرات آب و هوايي، تغيير رنگ، ضربه 
و ايزوالس��يون حرارتي را دارا مي باشد و در پروس��ه توليد روزانه خود به طور مستمر در 
طول روز چندين بار به صورت تصادفي از پروفيل هاي توليد ش��ده آزمايش و تس��ت به 

عمل مي آيد. 
 پنجـره ايرانيـان: برنامه آينده مهـر وين براي حضوري فعـال و موثر در بازار 

چيست؟
برنامه مهمي كه مهر وين براي آينده در نظر گرفته است حضور فعال در زمينه فروش 
يراق آالت است و مجموعه ما جديدا وارد بازار يراق آالت گرديده و اميد آن را داريم كه 
با حمايت مش��تريان و همكاران عزيزمان از عهده اين امر مهم نيز بر آييم. هدف اصلي 
ما نيز از اين كار تكميل نمودن س��بد كااليي اس��ت كه به مش��تريان عرضه مي كنيم؛  
يعني مي خواهيم كه سازنده درب و پنجره بتواند با يك نفر طرف حساب بوده و دغدغه 

ديگري در زمينه تامين مواد اوليه خود نداشته باشد. 
 پنجره ايرانيان: سخن پاياني شما با مشتريان مهر وين. 

در پايان الزم ميدانم از تمامي نمايندگان مهروين به خصوص مدير دفتر تهران جناب 
آقاي كاظم لو تقدير و تش��كر داشته باشم. اميد آن را داريم كه توليدكنندگان عزيز دقت 
و س��ليقه الزم را در انتخاب مصالح مصرفي خود داش��ته باش��ند تا صنعت در و پنجره 
يوپي وي س��ي ايران با نامي خوش و درخش��ان در همه ذهن ها تداعي يابد.  همچنين از 
شما و همكارانتان در نشريه پنجره ايرانيان به سبب ارتقاي سطح آگاهي فعاالن صنعت 

در و پنجره و تقويت اين صنعت نزد افكار عمومي تشكر مي كنم.
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پنجره ایرانیان از بازدید هیات مدیره انجمن در و پنجره یوپي وي سي ایران گزارش مي دهد 

انتقال تجربه ها و گسترش دوستي ها بين توليدكنندگان پنجره ها

 پنجـره ايرانيان: نخسـتين بازديد هيات مديره انجمن در سـال جديد چگونه رقم 
خورد؟

اعضاي هيات مديره انجمن در راس��تاي اهداف ترسيم ش��ده خود نخستين بازديد دوره اي 
از كارخانه ه��ا و كارگاه ه��اي توليد در و پنجره يوپي وي س��ي ايران در س��ال جاري را از گروه 
كارخانجات نامي كاران با مديريت مهندس معتضدي كه خود ايش��ان هم رييس هيات مديره 
انجمن هس��تند، آغاز كرد. ش��ركت نامي كاران داراي بيش از 10 س��ال سابقه فعاليت بوده و 
يكي از قديمي ترين و پيش��تازان توليد در و پنجره يوپي وي س��ي ايران محسوب مي شود كه 
در كارخانه نامي كاران در اس��تان قزوين مس��تقر اس��ت. ارزيابي اعضاي هيات مديره انجمن 
اين اس��ت كه شركت نامي كاران با در اختيار داشتن پيش��رفته ترين ماشين آالت ساخت در و 
پنجره و تيم فني و مهندسي با تجربه مي تواند به عنوان يكي از بزرگترين واحدهاي توليد در 
و پنجره هاي يوپي وي س��ي در ايران، به عن��وان يك الگو قرار گيرد كه اين مهم البته مديون 
مديريت قوي نامي كاران و تالش كاركنان آن است. از جمله خدمات قابل توجه در نامي كاران 
مي توان به امكان لمينيت كردن پروفيل هاي يوپي وي سي و همچنين قبول سفارشات از ديگر 
واحدهاي توليد در و پنجره يوپي وي سي اشاره كرد. البته بايد اشاره كنم كه برابر اعالم مديريت 
نامي كاران، اين واحد صنعتي ابتدا قرار بود اقدام به توليد پروفيل يوپي وي سي كند، اما در نهايت 
به سبب فعاليت ديگر واحدهاي توليد پروفيل و همچنين حضور پررنگ پروفيل هاي خارجي در 

كشور تصميم نامي كاران بر اين شد كه در زمينه توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي استاندارد و 
صنعتي با كيفيت برتر در يك رقابت سالم گام بردارد.

 پنجـره ايرانيـان: دومين بازديـد انجمن از كـدام واحد صنعتي توليـد در و پنجره 
يوپي وي سي بود و برآيند اين بازديد چه بود؟

بازديد دوم از شركت ارسي گيالن در شهرستان الهيجان با مديريت مهندس سميع زادگان 
انجام ش��د كه از شناخته شده ترين فعاالن صنعت ساختمان در شمال ايران محسوب مي شود 
كه از حدود 6 س��ال قب��ل توليد در و پنجره هاي دوجداره يوپي وي س��ي در اين واحد صنعتي 
پيش��رفته آغاز ش��ده اس��ت.  نكته قابل تامل در ارتباط با فعاليت شركت ارسي گيالن اينكه، 
هرچند ش��هرالهيجان از بافت فرهنگي بااليي برخوردار اس��ت و از جمله شهرهاي با سابقه 
صنعتي ايران محس��وب مي شود، اما متاسفانه بايد بگويم كه چندان كه شايسته است حمايت 
مناسب و مس��اعدت هاي الزم از اين گروه صنعتي توسط مسووالن استاني صورت نمي گيرد 
و در اس��تان گي��الن كارگاه هاي زيرپله اي توليد در و پنجره هاي دوجداره يوپي وي س��ي فاقد 
اس��تانداردهاي الزم چشمگير است و مي شود گفت از معدود واحدهاي صنعتي در استان هاي 
گيالن و مازندران است كه اقدام به توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي با استاندارد باال و كيفيت 
برتر مي كند. اعضاي انجمن از مس��ووالن اس��تان گيالن و ديگر نهادهاي نظارتي و حمايتي 
انتظار دارند كه حمايت جدي تر و عملي تري از شركت ارسي گيالن و ديگر شركت هاي فعال 

ره:
شـا

ا

اعضاي هيات مديره انجمن كارفرمايي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران در سال 1393 به سنت سال قبل بازديد از برخي خطوط 
توليد در و پنجره در كشور را در دستور كار خود قرار دادند. اين اقدام به گفته اعضاي انجمن يادشده مي توانند به انتقال تجربه ها و گسترش 
دوستي ها بين توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران با حفظ اصل رقابت سالم صنعتي و تجاري بيانجامد. اعضاي هيات مديره انجمن 
يادشده در دومين سال فعاليت رسمي خود اميدوار است تا گام هاي موثرتر و عملي تري براي نزديك تر كردن ديدگاه ها و نقطه نظرات اعضاي 
انجمن بردارد و فصل تازه اي از حركت همگاني به سـمت توليد و نصب در و پنجره هاي يوپي وي سـي در ايران رقم بزند. انجمن پويا و فعال 
كارفرمايي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران بر اين باور است كه استفاده از در و پنجره هاي دو و چندجداره يوپي وي سي مي تواند 
نه تنها به مصرف بهينه انرژي و جلوگيري از هدررفت انرژي مصرفي در ساختمان هاي ايران كمك كند، كه افزون بر اين ها، مي توان بسياري 
از آالينده هاي صوتي و هوا در شهرهاي ايران را با استفاده از در و پنجره هاي يوپي وي سي كاهش داد و محيطي آرام و دل نشين براي زندگي 
و كار را براي تمامي ايرانيان فراهم آورد؛ اما اين اميد تنها در صورتي محقق خواهد شـد كه در و پنجره هاي يوپي وي سـي اسـتاندارد توليد و 
نصب شـود و بتوان اعتماد مردم را همواره با اين صنعت تقويت كرد. با مهندس وحيد جاللي پور، دبير انجمن صنفي كارفرمايي در و پنجره 
يوپي وي سي ايران درباره آخرين بازديدهاي اعضاي هيات مديره اين انجمن نوپا و خوش آتيه گفتگوي اختصاصي انجام داده ايم كه مي خوانيد:



81
ره 

م�ا
 ش

 13
93 

��ر
ت�ي

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

يـا
ران

 اي
ره

جـ
پن

ره
جـ

و پن
در 

113

در زمينه توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي در اين استان داشته باشند و اجازه ندهند فعاليت 
كارگاه هاي زيرپله اي به اعتبار صنعت توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي در اين استان ضربه 
بزند. البته نكته قابل تحسين در شركت ارسي گيالن اين است كه مديريت مجموعه،  اقدام 
به سرمايه گذاري مناسب براي راه اندازي خطوط توليد شيشه هاي دوجداره استاندارد و صنعتي 
در اين اس��تان كرده كه برآوردها نش��ان مي دهد مي توان محصوالت توليد ش��ده در شركت 
ارس��ي گيالن را به ديگر استان هاي همجوار نظير اس��تان هاي مازندران، آذربايجان شرقي و 
اردبيل و حتي تهران صادر كند، مش��روط به اينكه مس��ووالن حمايت ه��اي الزم را از گروه 

صنعتي ارسي گيالن داشته باشند.
 پنجره ايرانيان:  نتيجه بررسـي هاي انجمن در رسيدگي به شكايت مطرح شده در 

ارتباط با توليد پنجره هاي غيراستاندارد در يكي از شهرهاي مازندران چه شد؟
از چندي قبل شكايتي به انجمن رسيده بود كه نسبت به توليد و نصب در و پنجره در يكي 
از پروژه هاي ساختماني بين واحد توليدكننده در و پنجره و صاحب پروژه هاي يادشده اختالف 
رخ داده بود كه هيات مديره انجمن خود را موظف دانس��ت تا موضوع را از نزديك بررس��ي و 
تصميم گيري كند. پرونده مربوط به نصب در و پنجره در پروژه ساختماني در شهرک ساحلي 
اميردش��ت كالرآباد بود كه متاسفانه نشانه آشكاري از توليد پنجره هاي غيراستاندارد و نصب 
نامطلوب آنها بود به گونه اي كه بايد بگويم در عمل تمام آنچه انجام ش��ده بود، يك نمونه از 
اتالف سرمايه ملي و مخدوش شدن اعتبار صنعت توليد در و پنجره يوپي وي سي ايران است. 
كارفرمايي پروژه  س��اختماني يادشده به شدت از كيفيت توليد و نصب گاليه داشت و ارزيابي 
انجمن در نهايت نشان داد كه واحد توليدكننده در و پنجره هاي يادشده كه البته عضو رسمي 
انجمن هم نبوده است، چندين بار تخلفات در توليد در و پنجره هاي غيراستاندارد داشته است و 
نتيجه كار نادرست اين واحد غيراستاندارد پشيماني 100 درصدي كارفرمايي شاكي در استفاده 
از در و پنجره هاي يوپي وي سي بود. البته جاي خوش بختي است كه طرفين دخالت و حكميت 
انجمن را قبول كردند و در نهايت هيات مديره انجمن پيشنهاد تعويض 100 درصدي پنجره ها 
و جمع كردن پنجره هاي غيراس��تاندارد را مطرح ك��رد كه مورد پذيرش طرفين قرار گرفت و 
اخت��الف به ج��اي ارجاع به مراجع قضايي به صورت صنفي حل ش��د و در نهايت انجمن به 
مديريت واحد توليدكننده در و پنجره هاي غيراس��تاندارد رس��ما تذكر داد كه يا فعاليت خود را 
متوقف كند يا اقدام به اصالح رفتار خود براي توليد در و پنجره هاي استاندارد و با كيفيت كند؛ 

در غير اين صورت نام واحد خاطي و مديريت آن را رسانه اي خواهيم كرد.
 پنجره ايرانيان:  وضعيت توليد در و پنجره در شركت خزرشيد به عنوان يكي ديگر 
از واحدهاي مورد بازديد اعضاي هيات مديره انجمن در و پنجره يوپي وي سـي ايران 

چگونه بود؟
واقعيت اين اس��ت كه شركت صنعتي خزرشيد با مديريت مهندس حسيني هاشمي يكي از 
پيش��رفته ترين واحدهاي توليدي در و پنجره هاي يوپي وي سي در استان مازندران در شهرک 
سلمان ش��هر اس��ت كه از ظرفيت توليد 300 يونيت در و پنجره در هر ش��يفت كاري برخورد 

است. اين واحد صنعتي داراي چهار خط توليد در و پنجره است كه از يك نوع پروفيل مطرح 
داخلي و يك نوع پروفيل آلماني استفاده مي كند و از جمله مزيت هاي شركت خزرشيد مي توان 
به امكان طراحي و خم پروفيل هاي مختلف اش��اره كرد كه يك پتانس��يل بسيار فوق العاده در 
غرب اس��تان مازندران محسوب مي ش��ود. افزون بر اينها، شركت خزرشيد در سال هاي اخير 
فعاليت بس��يار مناس��ب تبليغاتي براي معرفي محصوالت خود و فرهنگ سازي استفاده از در 
و پنجره هاي دوجداره يوپي وي س��ي با تنوع باالي بازش��وها انجام داده و هم اكنون به گفته 
مديريت اين مجموعه موفق، در اس��تان هاي ديگر از جمله تهران، بندرعباس و كيش و ديگر 
اس��تان هاي همجوار مازندران فعاليت دارد و نكته مثبت در اين گروه صنعتي، انرژي دوستان 
خزرشيد به رونق كسب و كار در صنعت توليد در و پنجره هاي دوجداره به دليل تغيير نگرش 
فعاالن صنعت س��اختمان و مردم به س��اخت و س��ازهاي صنعتي و استاندارد است كه به نظر 
مي رس��د مصرف كنندگان نهايي به اين سطح از بينش رسيده اند كه در و پنجره هاي باكيفيت 

و استاندارد را مطالبه مي كنند.
 پنجـره ايرانيـان: اجازه دهيد بـه دور دوم يا تور دوم بازديد اعضـاي هيات مديره 
انجمن در و پنجره هاي يوپي وي سـي ايران بپردازيم كه از شركت پن ساز آغاز شد و 

از قضا خود شما در اين شركت مسووليت هم داريد؟
بگذاريد صادقانه ارزيابي خود و ديگر اعضاي هيات مديره را از ش��ركت پنجره ساز صنعت يا 
همان پن س��از بگويم. اين شركت در سال 1380 به عنوان يكي از قديمي ترين و باسابقه ترين 
شركت هاي توليد در و پنجره يوپي وي سي ايران در خيابان اتحاد در شرق تهران آغاز كرد و هم 
اكنون از 2 برند شناخته شده پروفيل آلماني و يك پروفيل معتبر ايراني براي توليد در و پنجره 
استفاده مي شود و تالش مجموعه پن ساز در جريان بازديد اعضاي هيات مديره انجمن اين بود 
تا برخي خالقيت ها و نوآوري هاي پن ساز در سال هاي اخير با هدف انتقال تجربه ها و دستاوردها 
ب��ه ديگ��ر واحدهاي توليدي در و پنجره ايران مورد ارزيابي قرار گيرد. از جمله اين نوآوري ها و 
خالقيت ها مي تواند به س��اخت ماشين آماده سازي و ايجاد سوراخ نصب روي پروفيل ها توسط 
تيم فني و مهندس��ي پن س��از با مديريت فرهاد جاللي پور، ايجاد خط توليد و پاش��ش مستقيم 
رنگ، سيستم پانچ قفل و يراق ،  ساخت و توليد دستگاه خم پروفيل 100 درصدي توليد داخل 
با الگو گرفتن از الگوي آلماني در ش��ركت پن س��از اشاره كرد. از ديگر ابتكاران پن ساز مي تواند 
به امكان اس��تفاده از يراق آالت ... براي بازش��وهاي ويتريني استفاده كرد كه يكي از نمادهاي 
تجربه و تالش تيم فني و مهندسي پن ساز محسوب مي شود و اين ها تنها بخشي از نوآوري ها 
و خالقيت هاي انحصاري پن س��از محسوب مي ش��ود و اين آمادگي وجود دارد كه تجربه هاي 
ناش��ي از 13 س��ال تالش مس��تمر و موثر در صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران در اختيار 
ديگر توليدكنندگان محترم قرار گيرد، به ويژه اينكه طراحي اختصاصي پروفيل هاي گالوانيزه در 

شركت پن ساز با استفاده از دستگاه ... هم به نتيجه مطلوبي رسيده است.
 پنجره ايرانيان:  و پس از آن از شركت آساپرديس بازديد كرديد؟

درس��ت اس��ت؛ بازديد اعضاي هيات مديره انجمن در و پنجره از ش��ركت آس��ا پرديس با 
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مديريت مهندس كرامتي در منطقه كمرد در ش��رق تهران بود كه اين شركت در حال حاضر 
ب��ا دو نوع پروفيل آلمان��ي و يك پروفيل داراي برند ايراني فعاليت مي كند. نكته حايز اهميت 
در اين ش��ركت، ابتكار و خالقيت در برنامه نويس��ي و طراحي نرم افزاري اختصاصي است كه 
وضعيت انبار و حس��ابداري آن را رصد و به روزرس��اني مي كند و 100 درصد كار اين نرم افزار 
توسط تيم فني و مهندسي آساپرديس انجاام شده به نحوي كه به نگراني ها درباره موجودي 
انبار و شارژ آن پايان مي دهد. شركت آساپرديس هم يكي از شركت هاي خوش آتيه صنعت در 
و پنجره يوپي وي سي ايران محسوب مي شود به ويژه اينكه در حال حاضر يك كارگاه ديگري 
در اين مجموعه راه اندازي و فعاليت مي كند كه در آن اقدام به توليد توري هاي خاص ويژه در 

و پنجره هاي آلومينيوم و يوپي وي سي مي شود. 
 پنجره ايرانيان: آيا بازديد اعضاي هيات مديره انجمن از شركت پنجره سها هم با 
ارزيابي مثبت همراه بود، چرا كه مديريت اين مجموعه برعهده يكي از اعضاي هيات 

مديره انجمن  و دبير كميته آموزش است؟
واقعيت اين است كه تجربه و نظم مديريتي آقاي مهندس عزيزي در مقام مديريت شركت 
پنجره س��ها بهترين مالک براي موفقيت اين شركت محسوب مي شود. پنجره سها شركتي 
اس��ت كه خط توليد در و پنجره آن در منطقه  صنعتي كمرد در ش��رق تهران قرار دارد و در 
حال حاضر با ظرفيت مناسبي اقدام به توليد در و پنجره با پروفيل هاي داراي سطح استاندارد 
جهاني ايراني و تركيه اي مي كند و آنچه از نظر اعضاي بازديدكننده از شركت شركت پنجره 
سها، قابل تامل بود، نظم و ترتيب حاكم بر مجموعه پنجره سها است به ويژه اينكه تمامي 
تالش همكاران در ش��ركت س��هاپنجره، بر روي توليد اس��تانداردترين و باكيفيت ترين در و 
پنجره ها در عين كميت باالي توليد اس��ت، نكته قابل تحسين ديگر در سها پنجره، طراحي 
نرم اف��زار مورد نياز جهت توليد و س��اخت در و پنجره يوپي وي س��ي اس��ت كه حتي قابليت 
عرضه به بازار را هم دارد و پاسخگوي نياز كارگاه هاي كوچك و متوسط خواهد بود. شركت 
س��ها پنجره در سال هاي اخير در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي داراي 
پنجره ه��اي قديمي و تك ج��داره آهني و آلومينيوم، ابتكار جالبي ب��راي تعويض پنجره ها با 
پنجره هاي يوپي وي س��ي كرده كه به نظر اين رويكرد قابل تحس��ين است، به ويژه اينكه در 
تمامي فعاليت هاي سها پنجره، حفظ و تقويت مزاياي در و پنجره ها از حيث كاهش مصرف 

انرژي و كاهش ميزان آالينده هاي صوتي و هوا مي باشد.
 پنجره ايرانيان: ارزيابي انجمن از  فعاليت ها و دسـتاوردهاي شـركت آلتين سـازه 

مكث چگونه است؟
ش��ركت آلتين سازه مكث با مديريت مهندس حميد بخشي فعاليت مي كند كه پيش از آن 
س��ابقه قابل توجهي  در زمينه نصب در و پنجره هاي يوپي وي س��ي داش��ته و از تكنسين هاي 
باس��ابقه درخشان در صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران محسوب مي شود و پس از تالش 
10 ساله موفق به راه اندازي يكي از قوي ترين مجموعه ها شده است و در حال حاضر در آلتين 
س��ازه مكث، از دو پروفيل داراي برند معتبر ايراني و يك نوع پروفيل آلماني براي توليد در و 
پنجره ها اس��تفاده مي شود. تمركز اصلي فعاليت اين شركت در استان تهران و شرق مازندران 

اس��ت و ب��ا حدود 80 درصد ظرفيت فعاليت دارد و قابليت تامي��ن در و پنجره هاي پروژه هاي 
بزرگ س��اختماني را دارد. اما از منظر تخصصي آنچه در ش��ركت آلتين سازه مكث قابل توجه 
بود، طراحي يك نرم افزار مشترک مديريت انبار و ساخت در و پنجره بود كه نشان از نگاه فني 
و تخصصي اين ش��ركت به توليد اس��تاندارد  و نصب با كيفيت در و پنجره هاي يوپي وي سي 

دارد كه قابل تحسين است.
 پنجره ايرانيان: سـوال اين اسـت كه با وجود نرم افزارهاي پيشرفته توليد داخل و 
خارجي در صنعت در و پنجره يوپي وي سـي چرا برخي شـركت هاي توليدكننده در و 

پنجره اقدام به طراحي نرم افزارهاي اختصاصي كرده آند؟
ارزيابي ها نش��ان از يك ش��كاف بين آنچ��ه در نرم افزارهاي تخصصي ديده ش��ده با آنچه 
توليدكنندگان در و پنجره با آن مواجه مي شوند، دارد به نحوي كه برخي توليدكنندگان به اين 
نتيجه رس��يده اند كه نرم افزارهاي خريداري شده از شركت هاي توليد و عرضه كننده نرم افزار 
به تمام نيازها و دغدغه هاي آنها پاس��خ نمي دهد. برخي از مديران شركت هاي توليدكننده در 
و پنج��ره حتي عنوان مي كنند كه غالب ش��ركت هاي عرضه كننده نرم افزارهاي تخصصي در 
و پنجره يوپي وي س��ي، يك ش��ركت دس��ت چندم و به قول معروف كپي كار هستند و قدرت 
پشتيباني خدمات پس از فروش را ندارند و به همين دليل براي پر كردن شكاف، خودشان هم 

اقدام به طراحي نرم افزارهاي كمكي يا اختصاصي مي كنند؟
 پنجره ايرانيان: آيا قرار است اين بازديدها در سال جاري هم ادامه يابد؟

تالش هيات مديره اين اس��ت كه در هر ماه دس��تكم دو تور بازديد داش��ته باشيم كه در 
ه��ر تور بتوانيم از چند واحد بازديد كنيم چرا كه درخواس��ت براي بازديد زياد اس��ت، اما به 
س��ختي آن مي ارزد چرا كه رد و بدل شدن اطالعات و تجربه ها نه تنها  رقابت ناسالم را به 
دوس��تي در توليد و تجارت تبديل مي كند بلكه با اطالع رساني شفاف مي توان از ظرفيت ها 
و پتانس��يل هاي همديگر اس��تفاده كرد و نيازي به موازي كاري و صرف هزينه هاي بيش��تر 
نخواهد بود. البته نگراني اصلي توليدكنندگان عضو انجمن در و پنجره يوپي وي س��ي ايران 
اين است كه با كاهش و نوسان شديد در بازار مسكن و افت ساخت و ساز و تالش سازندگان 
ب��راي پايين آورن قيم��ت در و پنجره هاي مورد نياز خود، بازار به س��مت توليدات زيرپله اي 
و  غيراس��تاندارد س��وق پيدا كند كه حمايت دولت و دستگاه هاي نظارتي را طلب مي كند و 

اميدواريم  بتوانيم در اين مسير گام برداريم.
 پنجره ايرانيان: و سخن آخر؟

اوال از نش��ريه پنج��ره ايرانيان تش��كر مي كنم كه ب��ه حق تالش گس��ترده اي در زمينه 
اطالع رساني جامع و شفاف از فعاليت هاي انجمن داشته و دارد. دوم اينكه تاكيد مي كنم تمام 
بازديدها بدون اس��تفاده از بودجه انجمن ب��وده و اعضاي هيات مديره انجمن هيچ هزينه اي 
باب��ت اين بازديدها دريافت نمي كنند و س��وم و خبر خوب اينك��ه انجمن تالش مي كند در 
نمايش��گاه پيش روي صنعت س��اختمان ايران كه مردادماه برگزار مي شود، سالن اختصاصي 
براي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي س��ي عضو انجم��ن در اختيار بگيرد كه در كنار آن 

مباحث آموزشي هم خواهيم داشت.
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در گفتگوي مهندس قاسمي با پنجره ایرانیان مطرح شد 

تك فراز شمال؛ گذشته درخشان و آينده جاودان

 پنجره ايرانيان: شـركت تك فراز شمال چه سـالي فعاليت رسمي خود را آغاز 
كرده و هدف از تاسيس شركت چه بوده است؟

ابتدا در سال 1359 با نام تجاری قاسمی و شركا، فعاليت شركت در زمينه توليد و فروش 
آلوميني��وم و توليد در و پنجره دوجداره آغاز ش��د و در جهت همگام س��ازی با تكنولوژی 
روز دنيا از س��ال 1386 تصميم به احداث گروه صنعتی بازرگانی توليدی و خدماتی با نام 

تك فراز گرفته ايم تا بتوانيم به نيازهاي صنعت ساختمان در ايران پاسخ شايسته دهيم.
 پنجره ايرانيان: در حال حاضر شـركت تك فراز شـمال به عنوان يك هلدينگ 
تجـاري و صنعتي در صنعت سـاختمان ايران چه محصـوالت و خدماتي را ارائه 

مي كند؟
ش��ركت تك فراز در زمينی به مس��احت 10 هزار و 500 متر مربع ) 9000 متر مربع 
تولي��دی و 1500 متر مربع اداری ( احداث ش��ده كه تولي��د در و پنجره دو جداره هدف 
اصلی ش��ركت است، البته در كنار توليد در و پنجره، توليد و فروش آلومينيوم، مسئوليت 

نمايندگي محصوالت آذران پالس��تيك در 5 اس��تان كشور، نمايندگي درب ضد سرقت 
آتار، نمايندگي شركت كناف در منطقه شمال ايران و همچنين نمايندگي ورق كامپوزيت 

آلوبوند و پرميوم بوند و توليد شيشه دوجداره بر عهده داريم.
 پنجـره ايرانيـان: در مقام يكـي از شـركت هاي توليد كننـده در و پنجره هاي 
دوجداره اسـتاندارد و با كيفيت يوپي وي سـي و آلومينيومـي، در انتخاب پروفيل 

و يراق آالت براي ساخت در و پنجره هاي دوجداره به چه نحوي عمل مي كنيد؟
پروفي��ل يوپي وي س��ي مصرفی براي توليد در و پنجره در ش��ركت تك فراز ش��مال، 
پروفيل هاي ويستابست و وين تك است كه نياز به معرفی ندارد و در سطح كل دنيا مورد 
تائيد می باش��د و ازيراق آالت GU آلمان استفاده مي كنيم و پروفيل مصرفی براي توليد 
در و پنجره هاي آلومينيومي نيز آكپا تركيه اس��ت كه در سطح خاورميانه بهترين پروفيل 
محس��وب مي ش��ود و از يراق آالت آالكس هم ب��راي تولي��د در و پنجره هاي دوجداره 

آلومينيومي استفاده مي كنيم.

ره:
شـا

ا

مهندس ابراهيم قاسـمي شـاني، مديرعامل شـركت تك فراز شـمال، از معروف ترين هاي توليد و فروش در و پنجره هاي دوجداره آلومينيوم و 
يوپي وي سـي در خطه سرسـبز شـمال ايران است و تاكيد دارد كه تك فراز شـمال، يكه تاز در ارائه خدمات و محصوالت با كيفيت و استاندارد 
می باشـد. او معتقد اسـت كه تجارت در رگ و خون، خاندان قاسـمي است و او پاسدار ارثيه گرانسنگي از تجربه هاي موفق تجاري و صنعتي 
است كه به گفته خودش، نسل به نسل اين ميراث منتقل مي شود و چون سرمايه اي جاودانه و آميخته با اعتماد مشتريان به عنوان اصلي ترين 
سرمايه تك فراز شمال محسوب مي شود. تجربه بيش از 30 سال فعاليت در توليد و فروش در و پنجره هاي دوجداره البته نشان از ماندگاري 
و پيشـرفت اين گروه صنعتي و رقم خوردن آينده درخشـان تر براي شركت تك فراز شـمال دارد. مهندس قاسمي حاال اين مسووليت مهم را 
بر عهده دارد كه تك فراز شـمال را در دهه چهارم درخشـش خود به يك هلدينگ در صنعت ساختمان ايران تبديل كند و به عنوان مدير يكي 
از باسـابقه ترين واحدهاي صنعتي در و پنجره ايران زمين مي گويد متأسـفانه كارگاه های كوچكی در سـطح كشور اقدام به ساخت درو پنجره 
با كيفيت بسـيار پائين می كنند كه اعتبار اين صنعت را زير سـوال می برند. متل قو در شـمال ايران را مي توان تنها يكي از شاهكارهاي كيفيت 

محصوالت تك فراز شمال دانست و حاال اين فرصت پيش روي شما قرار دارد تا گفتگو با مديرعامل شركت تك فراز شمال را دنبال كنيد:
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 پنجره ايرانيان: ماشين آالت مورد استفاده در خطوط توليد در و پنجره تك فراز 
شمال از چه سطح تكنولوژي جهاني قرار دارد؟

تمامي ماشين آالت توليد در و پنجره در خطوط توليد تك فراز شمال، از برند الوماتك 
آلمان است كه برترين كيفيت و باالترين تكنولوژي را دارد و ما همواره تالش مي كنيم 
بهترين باقي بمانيم و يكي از الزامات پيش��تازي هميشگي تك فراز شمال اين است كه 

از دانش جهاني و تكنولوژي روز دنيا عقب نمانيم.
 پنجره ايرانيان: به عنوان توليدكننده در و پنجره در ايران در مشاوره دادن به مشتريان 

خود، ترجيح مي دهيد كه كدام در و پنجره را پيشنهاد كنيد؛ آلومينيوم يا يوپي وي سي؟
واقعيت اين اس��ت كه ما نياز مش��تريان را به دقت بررس��ي مي كنيم و بسته به سليقه 
مش��تريان و البته نوع كاربري و محل نصب در و پنجره ها، مزيت ها و ويژگي هاي در و 
پنجره هاي آلومينيوم و يوپي وي س��ي را ارائه مي كنيم و اين حق انتخاب براي مشتريان 
اس��ت كه خودش��ان تصميم بگيرند. بديهي اس��ت كه تالش ما ارائه مشاوره هاي فني 
به مش��تريان و توليد و نصب در و پنجره اس��تاندارد و باكيفيت براي راضي  نگه داش��تن 

هميشگي مشتريان خواهد بود.
 پنجـره ايرانيـان: عمده نقاط ضعـف و چالش پيش روي صنعـت در و پنجره 
يوپي وي سـي ايـران را در چه مي بينيد و فكـر مي كنيد توليدكننـدگان فعال چه 

راهكاري را بايد براي تقويت اين صنعت در پيش بگيرند؟
متاس��فانه كارگاه های كوچكی در سطح كش��ور، اقدام به ساخت درو پنجره با كيفيت 
بس��يار پائين می كنند كه اعتبار اين صنعت را زير س��وال می برند و چون اكثر مشتريان 
در و پنجره ها، س��ازندگان ساختمان ها هس��تند، فقط قيمت پايين تر برايشان مهم است 
و كمتر دنبال كيفيت و اس��تاندارد در توليد و نصب در وپنجره هاي س��فارش داده ش��ده 
هس��تند. به هر حال مهم اس��ت كه يك اراده جمعي شكل بگيرد و نسبت به مخاطرات 
ناش��ي از كاهش س��طح كيفيت براي پايين آوردن قيمت، ارزيابي دقيقي انجام ش��ود و 
راهكارهاي جامع و قابل اجرا براي جلوگيري از ساخت و نصب در و پنجره غيراستاندارد 

پيش بيني و به اجرا درآيد و حركت ها و اقدام هاي مقطعي و انفرادي جواب نمي دهد.

 پنجره ايرانيان: تنوع بازشوهاي توليدي شركت تك فراز شمال به چه نحوي است؟
صادقانه بگويم كه هر گونه درخواس��ت و بازشويی كه مشتريان نياز داشته باشند، اين 
شركت قابليت ساخت آن را دارد، حتی شركت تك فراز شمال، دارای دستگاه خم پروفيل 
بوده و اين قابليت را در اختيار داريم تا برابر خواس��ت مش��تريان عزيز نسبت به ساخت 

انواع بازشوها براي مصارف مختلف اقدام كنيم.
 پنجره ايرانيان: در مشـاوره دادن به مشـتريان تك فراز شمال تا چه ميزان در 

خصوص انتخاب نوع پروفيل مصرفي و يرآق آالت مشاوره مي دهيد؟
چون مشتريان متفاوتی به شركت مراجعه می كنند نياز به اطالعات متفاوتی دارند، بنابراين 
ش��ركت تك فراز ش��مال با نيروهای متخصص و كارآزموده ای ك��ه دارد، كليه اطالعات و 

مشاوره هاي فني در خصوص نوع پروفيل و يراق آالت را در اختيار آنها قرار می دهد. 
 پنجره ايرانيان: فعاليت شركت تك فراز شمال در توليد در و پنجره آيا محدود 
به اسـتان هاي خاصي از كشـور اسـت يا آمادگي فعاليت و عقد قرارداد در ديگر 

استان ها را داريد؟
در حال حاضر تمام فعاليت ش��ركت در س��طح استان هاي مازندران، گيالن و گلستان 
متمرك��ز ش��ده وليكن اين آمادگي را داريم كه در قرارداده��اي كالن با كليه ارگان ها و 

سازندگان در سطح كشور ايفاي مسئوليت كنيم.
 پنجـره ايرانيـان: نماينـدگان تك فـراز شـمال چـه مراحلي را بـراي انتخاب 

مي گذرانند و تا چه ميزان بر فعاليت آنها نظارت صورت مي گيرد.؟
با تمامي نمايندگان خود، بعد از طی دستكم سه مرحله بررسی، گفتگو و توافق بر سر 
جزييات، قرارداد همكاري بس��ته مي شود و و كليه امكانات در اختيار آنها قرار می گيرد و 
پس از آن هر ماه به طور سرزده از دفاتر نمايندگان بازديد مي كنيم تا شرايط آنها را زير 

نظر داشته باشيم و آخرين تغييرات الزم را به نمايندگان اعالم مي كنيم؟
 پنجـره ايرانيـان: شـاخص ترين پروژه هـاي اجراشـده تك فـراز شـمال چه 

پروژه هايي بوده است؟
همه مي توانند جهت بازديد از پروژه هاي اجرا ش��ده توس��ط شركت تك فراز شمال به 
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س��ايت ش��ركت مراجعه نموده و يا از طريق دريافت كاتالوگ از اين اطالعات بهره مند 
ش��وند و تنها به عنوان يك نمونه از صدها نمونه پروژه هاي اجرا ش��ده در خطه ش��مال 

كشور مي توان به پروژه متل قو اشاره كرد.
 پنجره ايرانيان: تك فراز شمال عالوه بر توليد در و پنجره در زمينه هاي ديگري 
هـم فعاليـت دارد. انگيزه شـما از ورود به عرصه هايي چون فـروش يراق آالت، 

پروفيل، شيشه هاي دوجداره و ماشين آالت و... چه بوده است؟
ب��ا توجه به خوش نامی ش��ركت تك فراز در منطقه و ني��از بازار، هيئت مديره تصميم 
به ورود و عرضه كاالهای جديد را در ش��ركت گرفته اند تا با س��بد متنوعي از كاالها و 

خدمات به نياز مشتريان عزيز پاسخ شايسته دهيم.
 پنجـره ايرانيـان: در زمينه تهيه و فروش شيشـه هاي دوجـداره به چه نحوي 

عمل مي كند؟
شركت تك فراز شمال، تامين كننده شيشه دوجداره اكثر كارگاه های منطقه می باشد 
و قصد دارد به صورت پيش��رفته تر و با خريد دس��تگاه های روز دنيا اين بخش را بيش از 

پيش گسترش دهد. 
 پنجره ايرانيان: در فروش يراق االت به چه نحوي عمل مي كنيد و چه برندهايي 

را به بازار عرضه مي كنيد؟
يراق آالت مورد تائيد اين شركت GU آلمان و Dm تركيه می باشد.

 پنجـره ايرانيان: نحوه پاسـخ به سفارشـات به ويژه در خصوص سفارشـات 
خريد يراق آالت و پروفيل به چه نحوي اسـت و در جه بازه زماني سفارشـات را 

برآورده مي سازيد؟
سعی بر اين است كه كليه سفارشات در اسرع وقت در اختيار مشتريان قرار بگيرد اما 
با توجه به برنامه ريزی دقيق اين شركت با توجه به نوع سفارش مشتری، حجم سفارش 
و برنامه توليد ش��ركت به مش��تری قول داده می ش��ود تا تاخيري در پاسخ به سفارشات 

نداشته باشيم.
 پنجره ايرانيان: تا چه ميزان صداي مشتريان در تك فراز شمال شنيده مي شود 

و انتقادپذير هستيد و حقوق مشتريان در تك فراز شمال چگونه رعايت مي شود؟
ش��نيدن انتقاد از مشتری يكی از اصول پيشرفت در تجارت است و كليه پرسنل شركت 
پذيرای هر گونه انتقاد منطقی و درس��ت بوده و در اس��رع وقت در صدد اصالح آن خواهند 
بود. بديهي اس��ت نشنيدن صداي مش��تريان در هر مجموعه اقتصادي به معناي از دست 
دادن اعتماد مش��تريان به عنوان سرمايه اصلي و جاودانه شركت محسوب مي شود و ما به 
همين دليل معتقديم بايد احترام به حقوق مشتريان را در صدر فعاليت هاي خود قرار دهيم.
 پنجره ايرانيان: خدمات پس از فروش تك فراز شمال در خصوص محصوالت 

و خدمات شامل چه مواردي مي شود؟
بگذاريد صريح بگويم كه از مشتريان هزينه انبارداری گرفته نمی شود، كليه خدمات رگالژ 
پنجره ها به صورت دوره ای به صورت رايگان انجام می گيرد و هر گونه مش��كلی در اس��رع 
وقت قابل حل خواهد بود. افزون بر اينكه تمامي ضمانت نامه هاي محصوالت به مش��تريان 

ارائه مي شود و تك فراز شمال خود را حافظ منافع و مدافع حقوق مشتريان مي داند.
 پنجـره ايرانيان: شـما به تازگي دفتر تك فراز شـمال را در تهـران راه اندازي 
كرده ايـد؟ بفرماييـد هـدف از اين اقدام چه بـوده و با اين ابتـكار چه تحولي در 

خدمات و محصوالت شركت ايجاد خواهد شد؟
به منظور گسترش خدمات و عرضه گسترده محصوالت و پذيرش سفارشات در سطح 
اس��تان تهران و ديگر استان هاي كش��ور،  دفتر تهران راه اندازی شد و اميدواريم بتوانيم 

كليه نيازهای مشتريان را در صنعت ساخت و ساز برآورده كنيم. 
 پنجره ايرانيان: تك فراز شـمال از حيث تيم فني و مهندسـي و مشاوره تا چه 
ميزان پيشرفت دارد و خدماتي نظير نصب در و پنجره و... زير نظر شركت انجام 

مي شود يا نه؟
سياست شركت تك فراز بر اين بوده كه نيروهای متخصص و با تجربه ای را در اختيار 
بگيرد، لذا كليه نيروهای شركت با سابقه كار طوالنی و تجربه فراوان هستند و خدمات 
نصب هم تا حدود 80 درصد توس��ط نيروهای شركت انجام می شود و مابقی نصب ها با 

افرادی كه با شركت قرارداد دارند و مورد تائيد شركت هستند، قابل اجراست.
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بـه گزارش پنجـره ايرانيان: از نشس��ت مجم��ع عمومي انجم��ن كارفرمايي 
توليدكنن��دگان در و پنجره ايران، در ابتدا آقايان اكبر معتضدي رييس هيات مديره، 
ابن الرض��ا به عنوان عضو هيات مديره، خزانه دار و مس��وول ام��ور مالي، معماري و 
اخوان دس��تمالچي و عزيزي به عنوان عضو هيأت مديره به همراه وحيد جاللي پور 
در مق��ام عضو هيات مديره و دبير انجمن با خير مقدم به حاضران در اين نشس��ت 
و قدردان��ي از اعتماد اعض��ا و ديگر حاميان انجمن، گزارش��ي از فعاليت انجمن در 

يك سال گذشته ارائه كردند. 
وحيد جاللی پور دبيركل و مس��ئول كميته های روابط عمومی و فنی و اس��تاندارد 
انجمن، در ابتدای اين گردهمايی گزارش��ی از عملكرد انجمن صنفی توليدكنندگان 
»در و پنجره يوپی وی س��ی« ايران در س��ال 1392 ارائه داد.  اين گزارش مي افزايد: 
نتيجه عملكرد يك ساله انجمن با برگزاري بيش از 60 جلسه هفتگي تا ارديبهشت93  

به گفته اعضاي هيات مديره انجمن شامل موارد زير مي شود:

 تصميم گي��ري و تصوي��ب تش��كيل كميته ه��ای تخصصی ش��امل بازرگانی، 
قيمت گ��ذاری، حقوقی، رس��يدگی به ش��كايات و تخلفات صنفی، آم��وزش، فنی، 

استاندارد و تحقيقات، تبليغات و روابط عمومی
 برگزاري دوره آموزش��ی س��اخت و توليد و نصب پنجره طی 4 روز برای بيش 
از 100 نفر از كاركنان و كارشناس��ان ش��ركت های عضو انجمن در حين برگزاری 

نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران 
 برگزاری كالس آموزشی روش توليد و آموزش های مرتبط با شيشه دو جداره 

 برگزاری كالس آموزش تخصصی رنگ،
 جمع آوری متون استاندارد مرتبط با صنعت درو پنجره يوپي وي سي و شيشه دو 
جداره و نصب آنها در قالب يك بس��ته در دس��ترس همگان كه روي سايت انجمن 

قرار گرفته است
 تدوين پيش نويس 30 مورد تدوين راهنمای اجرای نصب در و پنجره ساختمانی 

ره:
شـا

ا

21 ارديبهشـت ماه اكثريت اعضاي انجمن كارفرمايي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي ايران در محل اين انجمن گردهم آمدند تا 
ضمن ارزيابي كارنامه عملكرد انجمن و اعضاي هيأت مديره در سـال نخسـت حيات اين نهاد نوپا اما پيگير، براي آينده هم تصميم گيري 
كنند. نشست ساالنه مجمع عمومي انجمن كه البته با حضور نماينده رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در محل انجمن برگزار شد، 
سرانجام به تاييد كارنامه عملكرد و صورت حساب مالي يك سال گذشته انجاميد اما اين تنها يكي از توافق اعضا بود و آنها عالوه بر انتخاب 
بازرسـان جديد انجمن، درباره مهمترين چالش هاي پيش روي توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي و راه هاي پيشـنهادي اعضا براي 
حركت محكم تر در جاده همدلي و موفقيت دسته جمعي رايزني كردند. نشست 21 ارديبهشت انجمن كارفرمايي توليدكنندگان در و پنجره 
يوپي وي سـي ايران به عنوان يكي از دو انجمن فعال در اين صنعت، به واقع نقطه عطف در صنايع نوين مرتبط با صنعت سـاختمان ايران 
محسوب مي شود و جالب اينكه همه در اين انديشه اند و بر اين اصل تأكيد دارند كه توليد درو پنجره استاندارد و نصب با معيارهاي فني و 
كيفي مي تواند سنگ بناي اعتماد مردم به اين صنعت باشد. اما انجمن ياد شده در يك سال گذشته چه كارنامه اي از خود به جاي گذاشت و 
اعضاي اين نهاد صنفي خوش آتيه و تازه متولد شده در نشست خود درباره چه مسايلي گفتگو كردند و نهايت اينكه چه آينده اي در انتظار 
است و انجمن قرار است چه گام هايي در سال پيش رو بردارد. گزارش ويژه پنجره ايرانيان به عنوان بازوي رسانه اي و فرهنگي صنعت در 

و پنجره يوپي وي سي ايران را از اين نشست بخوانيد:

گزارش ویژه از مجمع عمومي انجمن تولیدكنندگان در و پنجره یوپي وي سي ایران

مهر تاييد بر كارنامه انجمن؛ قدم در جاده همدلي
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يوپي وي سي در نتيجه همكاري مركز تحقيقات راه، ساختمان و مسكن
 تدوين اس��تاندارد مرتبط با الستيك ها و واشرهای مورد استفاده در صنعت در و 

پنجره يوپي وي سي با همكاری اداره استاندارد
 راه ان��دازی س��ايت اينترنت��ي انجم��ن كارفرماي��ي توليدكنن��دگان در و پنجره 

يوپي وي سي انجمن 
 حضور در نمايش��گاه تخصص��ی درو پنجره برای اعضای  و اختصاص س��الن 

خليج فارس به اعضاي انجمن
 برگزاری دو همايش برای اعضا جهت هم انديشی و آشنايی اعضا با يكديگر

 حضور در س��مينارهای روز اس��كان بشر،سمينار انبوه س��ازان و استفاده از 
منابع توليدی اس��تاندارد صنعتی در پروژه های انبوه س��ازی و سمينار حقوق در 

صنعت ساختمان،
 حض��ور در همايش ه��ای اعضای انجمن جه��ت ارزيابی و بررس��ی چگونگی 

قيمت گذاری برای پنجره ها
 بررسی دستمزدها و اصالح روش های توليد

 بازديد از كارخانه های عضو انجمن به منظور هم انديش��ی و بررسی عملكرد در 
اتخاذ تصميم برای بهبود راهكارهای مناسب روش توليد از لحاظ كمی و كيفی،

 حضور در نمايشگاه Tuyap تركيه و Fenster bauw آلمان 
 رايزني و مذاكره جهت برگزاری كالس های آموزش��ی در آلمان و سوئيس و در 

آينده ايران در صورت تقاضای اعضاي انجمن
 بررس��ی شكايت های ارائه شده به انجمن و تالش برای حل و فصل آن حداقل 

بيش از 70 مورد،
 جلس��ه با دكترش��كرچی زاده، معاون وزير و رييس مركز تحقيقات مسكن، راه 

و ساختمان ايران
 جلسه با معاونت پژوهش و بهسازان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

 جلس��ات ويژه با كانون انبوه سازان كشور براي همفكري در ارتباط با استفاده از 
در و پنجره هاي استاندارد

 جلس��ه با انجمن توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سي ايران و ديگر شركت هاي 
داراي برند واردكننده پروفيل

 جلس��ه با مديران س��ازمان توس��عه تجارت جهت حضور در نمايش��گاه صنعت 
ساختمان به صورت يكپارچه برای اعضای انجمن

 انتخاب بازرسان و تاييد دخل و خرج انجمن

به گزارش پنجره ايرانيان، بررس��ي و تصويب صورت مالي حساب و كتاب انجمن 
و همچنين انتخاب بازرسان جديد دو دستور كار ويژه مجمع عمومي انجمن يادشده 
بود كه در نتيجه راي گيري انجام ش��ده، خليل زاده با 21 رأی و تاجری با 15 رأی 
به عنوان بازرس اصلی و اس��ماعيل خانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب ش��دند. 
اين گزارش مي افزايد: در ادامه اعضا گزارش هيات مديره از دخل و خرج انجمن در 
سال مالي گذشته را بررسي و پس از طرح سواالتي براي تقويت منابع مالي انجمن 
و نحوه هزينه كرد آن، صورت مالي انجمن به تاييد اعضاي حاضر در نشست رسيد.

 تالش براي ارتقاي كيفيت و رسيدگي به شكايات
خبرن��گار پنجره ايرانيان گ��زارش داد كه تالش براي ارتق��اي كيفيت توليد در 
و پنج��ره در برخ��ي كارگاه ها و واحد هاي فعال و ضرورت تدوين اس��تاندارد واحد 
و آموزش از جمله مس��ايل مطرح ش��ده در نشس��ت مجمع عمومي انجمن در و 
پنجره يوپي وي س��ي ايران بود. بر اس��اس گزارش هي��ات مديره انجمن، در طول 
يكس��ال گذش��ته ش��كايت هاي مختلفي از نحوه توليد و نص��ب در و پنجره هاي 
غيراس��تاندارد توسط برخي كارگاه هاي خارج از انجمن مطرح شده است به نحوي 
كه ارزيابي انجمن در نهايت به اين جمع بندي رس��يد كه حق با مش��تري اس��ت 
و در و پنجره هاي عرضه ش��ده به ش��اكيان فاقد حداقل اس��تانداردهاي الزم بوده 
اس��ت. اعضاي هيات مدي��ره انجمن در تش��ريح نتيجه مذاكرات خ��ود با رييس 
مركز تحقيقات راه، س��اختمان و مس��كن اظهار كردند كه قرار است نشست هاي 
كارشناس��ي بين انجمن توليدكنندگان در و پنجره ب��ا مركز تحقيقات ادامه يابد و 
يكي از خواس��ته هاي مطرح شده انجمن سامان دادن به وضعيت گواهي نامه هايي 
اس��ت كه از طرف انجم��ن به برخي توليدكنن��دگان و واردكنندگان پروفيل صادر 
مي ش��ود. آنها اعالم كردند كه قرار است مركز تحقيقات نسبت به گواهينامه هاي 
ارائه شده بازنگري كند و از سوي ديگر انجمن هم اين قول را داده است تا روش 
تولي��د و كيفي��ت در و پنج��ره را در واحدهاي توليدي افزاي��ش دهند و در نهايت 
اينك��ه چارچوبي براي تدوين اس��تانداردهاي توليد و نص��ب و ضمانت اجرايي آن 
تعريف شود به نحوي كه قرار است در آينده آزمايشگاه هاي تخصصي در و پنجره 

تشكيل شود.
اعضاي هيات مديره انجمن در پاس��خ به سوالي مبني بر فرجام دوره هاي آموزش 
س��اخت و نصب در و پنجره در برخي مراكز آموزشي كشور عنوان كردند: افزون بر 
گام بلند انجمن براي استانداردس��ازي ابع��اد پنجره ها با هدف افزايش بهره وري در 
كارگاه هاي توليد در و پنجره و كاهش هزينه تمام ش��ده توليد، يكي از چالش هاي 
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پيش روي صنعت اين اس��ت كه مباحث آموزش��ي توليد و 
نصب به صورت پراكنده انجام مي ش��ود تا آنجا كه ارزيابي 
انجمن نش��ان داد ك��ه محتواي آموزش��ي در مراكز فني و 
حرفه اي هم ضعيف اس��ت و مدرسان اين دوره ها، شناخت 
كاف��ي و تجربه عملي در اين زمينه ندارند. به گفته اعضاي 
هي��ات مديره انجمن، نشس��تي با آقاي حات��م زاده معاونت 
پژوهش و بهس��ازي س��ازمان فني و حرفه اي كشور انجام 
ش��ده تا فعاليت هاي آموزش��ي در مراكز فن��ي و حرفه اي با 
نظ��ر كميته آم��وزش انجم��ن توليدكنن��دگان در و پنجره 
يوپي وي س��ي ايران بازنگري و س��طح علمي مدرسان اين 
دوره ها افزايش يابد و از پراكندگي و موازي كاري در مبحث 

آموزش جلوگيري شود.
 شفاف سازي كارنامه انجمن 

اين گ��زارش مي افزايد: در ادامه نشس��ت مجمع عمومي 
انجمن، اعضا با طرح سواالتي در ارتباط با فعاليت يك ساله 
انجم��ن مطرح كردند كه هر ك��دام از اعضاي هيات مديره 
انجمن متناسب با مسئوليت حرفه اي خود به اين پرسش ها 
پاسخ دادند كه از نظر اعضا اين پاسخ  ها قانع كننده بود و در 

نهايت از تالش هيات مديره قدرداني كردند. 
 بازخواني اهداف و سياست هاي كالن انجمن

به گزارش پنجره ايرانيان، اساس��نامه انجمن كارفرمايي 
توليدكنن��دگان در و پنجره يوپي وي س��ي ايران اهداف و 
سياس��ت هاي كالن زي��ر را در فعاليت ه��اي خ��ود دنبال 

مي كند:
1. ايجاد همدلي و هم انديش��ي و اتح��اد يكپارچه فعاالن 
صنعت در جهت شناس��ايي و رفع نابس��اماني هاي موجود و 

رشد و ارتقاي كيفي صنعت در و پنجره هاي يوپي  وي سي.
2. نظ��ارت و مش��اوره هاي اصولي و راه ه��اي كاربردي 
پيش��نهادي ب��راي جلوگي��ري از روش ه��اي غير منطق��ي 
تعديل قيمت و رقابت ناس��الم و محاس��به قيمت هاي تمام 
ش��ده محصول و استاندارد و فرهنگ س��ازي عمومي  براي 
استفاده ي مزاياي يك پنجره دو جداره يوپي وي سي با عايق 
فني و اس��تاندارد و ارجحيت كيفيت بر كميت جهت انتخاب 
س��الم و ماندگار و رسيدگي كارشناسي و مشاوره اطالعيه ها 

براي سهولت در رفع معايب و مشكالت احتمالي.
3. برنامه ري��زي و برگ��زاري س��مينارها و كالس ه��اي 
آموزشي در تمام سطوح به منظور ارتقاي سطح علمي  اعضا 
و بهبود كيفيت محصول و بهره وري ايده آل از ظرفيت هاي 

توليد و انتقال نوآوري تكنولوژي.
4. برقراري تعامل و همكاري مناسب با ديگران سازمان ها 
و موسس��ات و مراكز تحقيقات و س��اختمان مس��كن ايران 
با اس��تاندارد ايران و س��ازمان بهينه س��ازي مصرف انر ژي 
ايران،مراكز آموزش��ي و دانش��گاهي و ديگ��ر انجمن هايي 
مرتبط در راس��تاي اس��تيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع 

و قانوني اعضا.
5. برگزاري حضور در نمايش��گاه هاي تخصصي داخلي و 
خارجي به منظور ايجاد ارتباط مس��تقيم واس��طه بين اعضا 
با مناب��ع تامين مواد اوليه مرغوب و ماش��ين آالت مدرن و 
مش��تريان عام و خاص مصرف كنن��ده و تبادل نظر و دانش 

روز براي يشرفت بيشتر و بهتر و اصالح روش ها.

























نشریـه پنجره ایرانیـان
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راهکارهای افزایش راندمان در بخش مونتاژ یراق

كاهش خطاهای رايج ـ افزايش سرعت مونتاژ

 چرا بايد از ميز مونتاژ يراق استفاده كنيد؟
 چند نكته اساسی:

الف( كارهايی كه برای مونتاژ بازشوی پنجره در چندين مرحله انجام می دهيد به وسيله 
ميز مونتاژ در يك مرحله انجام می شود، بنابراين يراق نصب شده با اين ميز يك مونتاژ 

استاندارد، دقيق، سريع و بدون خطا است.
ب( در هنگام استفاده از ميز مونتاژ به هيچ گونه متر، مداد و يا شابلونی نياز نداريد.

ج( طول و عرض پنجره شما به هر اندازه ای كه باشد اهميتی ندارد، شما به هيچ گونه 
اندازه گيری نياز نداريد.

د( بعد از حدود يك س��اعت آموزش هركس به راحتی می تواند با اين دستگاه كار كند 
زيرا كار كردن با اين دستگاه بسيار آسان است.

ه( نيازی به برش گالوانيزه و دو تكه كردن آن در محل دستگيره وجود ندارد.
و( به دليل درگير شدن گالوانيزه با يراق از لحاظ امنيت و كيفيت نسبت به حالت دستی 

ره:
شـا

ا

در اكثر كارگاه ها آنچه بيش از هر چيز قابل مشـاهده می باشـد خاموش بودن يا عدم اسـتفاده ممتد از دستگاه ها در طول 8 ساعت توليد است. 
بخش عمده اين امر به دليل عدم وجود سرعت كافی در بخش مونتاژ يراق آالت، الستيك زنی و ... می باشد كه بدين معنی است كه اين كارگاه ها 
قابليـت اسـتفاده از ظرفيت واقعی ماشـين آالت خود را ندارند. در اين مقاله بـه اهميت راندمان در بخش مونتاژ يـراق خواهيم پرداخت. عمده 
كارگاه های توليد در بخش مونتاژ يراق با راندمان پايينی مواجه هسـتند چرا كه اوال دسترسـی به نيروی انسـانی ماهر و كامال حرفه ای محدود 
بوده و در عين حال به علت دستی بودن اين بخش احتمال بروز خطاهای رايج نيروی انسانی بسيار )به علت خستگی يا عدم دقت كافی( است. 
خطاهـای رايـج در نصب و مونتاژ يراق آالت )تك جهت، دوجهت، فولكس واگنی و ...( عبارتند از عدم اندازه گيری صحيح، سـنجش اندازه دقيق 
برش اسپانيولت، تطبيق شيارتوپی اسپانيولت با پيچ خورهای محل دستگيره، پيچ زدن اريب پيچ ها )عدم پيچ زنی عمودی و 90 درجه(، هرز شدن 
پيچ ها، شكستن مته يا هرز شدن زودهنگام آنها به علت عدم عمود بودن فرايند سوراخكاری يا پيچ زنی )عمدتا به علت خستگی يا عدم دقت(. 

واضح اسـت كه اكثر اين خطاها انسـانی بوده و به علت بی دقتی در اندازه گيری ها يا استفاده از ابزارهای غير صحيح بروز می نمايد. بنابراين 
اگر بتوانيم اين ابزارها را حذف يا بهبود دهيم راندمان توليد بهبود خواهد يافت. عمده ابزارهای خطا ساز عبارتند از خط،كش، متر و شابلون. 
ميزهای مونتاژ يراق اين هدف را با حذف اين ابزارها محقق نموده اند چراكه در كار با اين دستگاه ها نيازی به استفاده از هيچ ابزار اندازه گيری، 

شابلون يا ابزار عالمت گذاری )مداد، خودكار يا ماژيك( وجود ندارد.

• فرخ ظفر فرخی - كرفت مولر ايران
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از درجه اطمينان بيشتری برخوردار است.
 ويژگی های ميز مونتاژ:

الف( ثابت نگه داشتن بازشوی پنجره و تقارن سازی: بازشو روی ميز كامال فيكس شده 
و در محل مركز آن ابزارها به صورت اتوماتيك قرار می گيرند و باعث می شود كه در تمام 

طول كار تمركز كارگر به هم نخورد و به پروفيل نيز صدمه ای وارد نشود.
ب( دريل سه محور )مخصوص باز كردن جای دستگيره(

سيس��تم ثابت نگهدارن��ده ميز مونتاژ يراق، ب��ا اندازه گيری اتوماتي��ك، هر بار به طور 
اتوماتيك محل قرار گرفتن دس��تگيره ها را مش��خص می كند )سيس��تم تقارن سازی 

مركزی( و پروفيل و گالوانيزه را در يك مرحله به وسيله مته سه سر سوراخ می كند.
1( در اي��ن دس��تگاه نيازی به دو تكه كردن گالوانيزه نيس��ت و می ت��وان از گالوانيزه 
سرتاسری استفاده نمود، چرا كه دستگاه قابليت كار همزمان با گالوانيزه را دارا بوده و نهايتا 
باعث توليد محصولی با قابليت و امنيت باال می شود، زيرا كل مكانيزم يراق، دستگيره و 

لوال با گالوانيزه با هم درگير می باشند.
2( دريل كاری دس��تگيره بازشوها در تمام مراحل به وس��يله سيستم ثابت نگهدارنده 
در مركز تقارن پنجره قرار می گيرد و فاصله دس��تگيره ها در تمام بازشوها به يك اندازه 

خواهد بود.
3( چون محل قرارگرفتن دس��تگيره به صورت كامل س��وراخ می شود، احتمال كج يا 

معيوب بودن آن وجود ندارد )از خطاهای رايج در حالت دستی(.
ج( ايجاد كانال اسپانيولت

1( كانال توپی اس��پانيولت در بازشوی پنجره ها نه با چرخاندن بلكه در يك مرحله باز 
می شود، بنابراين ريسك شكستن يا ترک برداشتن پروفيل وجود ندارد.

2( كانال توپی اس��پانيولت هر بار در محل تعيين ش��ده ايجاد می ش��ود، بنابراين شما 
می توانيد قبل از الصاق دستگيره پنجره را مونتاژ كنيد.

3( به دليل اينكه توپی اسپانيولت درست ايجاد شده است، هنگام استفاده از دستگيره به پيچ ها 
فشار وارد نمی شود. از سوی ديگر دنده های اسپانيولت به خوبی بر روی يكديگر سوار می شوند.

د( برش اسپانيولت و ماكاس
برای برش اسپانيولت و ماكاس نياز به هيچ گونه اندازه گيری نيست. فرقی نمی كند 
بازش��و چه س��ايزی داشته باش��د. با توجه به سيستم تقارن س��ازی، به طور اتوماتيك 
اندازه دقيق اس��پانيولت نيز مش��خص و پانچ در محل مورد نظ��ر قرار می گيرد هر بار 
بدون مش��كل و خطا اس��پانيولت و ماكاس ها به صورت پانچ برش می خورند، بنابراين 
اس��پانيولت و ماكاس ه��ا در گوش��ه های پنجره ب��ه صورت دقي��ق روی يكديگر قرار 
می گيرند، در عين حال به علت پانچ شدن آن، احتمال تراشه دار شدن انتهای برش يا 

برش اريب وجود ندارد.
1( در سيس��تم های پيشرفته می توانيد پانچ اسپانيولت و ماكاس بازشوهايی كه دارای 

سايزی استاندارد هستند را در يك مرحله انجام دهيد.
2( در برخی يراق ها مانند Roto و Winkhaus كه عالوه بر برش پانچ های خاصی نيز 
بر روی اس��پانيولت نياز است، ميزهای برش دارای مزيت باالتری هستند؛ زيرا عالوه بر 
اندازه گيری دقيق امكان برش و پانچ را در آن واحد و با يك حركت مهيا می كنند و نيازی 

به تهيه جداگانه پرس پانچ يراق آالت به صورت مجزا وجود ندارد.
ه( سوراخ كاری محل لوال بدون نياز به شابلون

شابلون های سوراخ لوال به وسيله سيستم ثابت نگهدارنده مركزی به صورت اتوماتيك 
به محل قرارگرفتن لوالها می روند. در عين حال چون سيستم به گونه ای طراحی شده 
كه س��واخ كاری هميش��ه به صورت 90 درجه می باشد ريسك هرز رفتن و شكستن مته 
از بين می رود. در اين سيس��تم نيازی به اس��تفاده از ش��ابلون های متفاوت وجود ندارد و 

شابلون های قابل تنظيم برای انواع سيستم ها بر روی ميز مونتاژ نصب شده اند.
و( گروه های متحرک

چون در حين كار با ميز مونتاژ يراق ابزار و وس��ايل را با دس��ت حمل نمی كنيد، كمتر 
احساس خستگی خواهيد كرد.

ز( قفسه انبار
چون هر كاری كه انجام می دهيد بر روی ميز مونتاژ يراق است، دسترسی به قطعات 

و ابزارها بس��يار سريع و آسان است. برای مونتاژ يراق های يك پنجره و اتصال لوالها و 
قطعات به جای ديگری نياز نداريد و تمام مراحل كار بر روی ميز مونتاژ انجام می شود.

ح( چون پيچ زنی به صورت تمام اتوماتيك و در حالت مستقيم و 90 درجه انجام می شود، 
هيچ پيچی بر روی زمين نمی افتد، كارتان سريعتر پيش می رود و خسته نمی شويد.

اين ميزها مجهز به سيستم اتوماتيك پيچ زن هستند كه قابليت انتقال و پيچ  زنی را در 
حداقل زمان مهيا می كنند. از مزايای سيس��تم پي��چ زن آرتيكون می توان به موارد ذيل 

اشاره كرد:
1( سيستم ليزری نشانگر محل پيچ زنی

2( پيچ زنی كامال 90 درجه 
3( استفاده از انواع پيچ های موجود ) برخالف عمده پيچ زن ها كه نياز به استفاده از نوع 

خاصی از پيچ بسيار گران دارند(
ط( مجهز به چهار موتور شيار تخليه

شيار تخليه به صورت همزمان با مونتاژ ماكاس و اسپانيولت ها به وسيله چهار موتور به 
صورت تمام اتوماتيك ايجاد می ش��ود و هيچ زمانی بابت آن تلف نخواهد شد. همچنين 
سيستم به گونه ای طراحی شده كه بنا به ابعاد بازشو محل شيار تخليه ها دقيقا در محل 
مناسب قرار می گيرند و از قسمت داخلی و بيرونی پروفيل اقدام به ايجاد شيار می نمايند.

به طور خالصه تمام مراحل مونتاژ را روی ميز مونتاژ يراق انجام خواهيد داد.
با دس��تگاه های آرتيكون بدون فش��ار فكری زياد، با خطای صفر و بدون خس��تگی و 

سريع كار خواهيد كرد.

بررسی بازده عملكردی دستگاه نسبت به كارگر كامال حرفه ای

شرحرديف
زمان اجرا 

با دستگاه

كارگر 
حرفه ای 
)دستی(

راندمان 
ايجاد شده

نصب يراق 1
تك جهت

حداكثر 2 
دقيقه

بين 8 الی 
10 دقيقه

حداقل  
400% بهبود

نصب يراق 2
دوجهت

حداكثر 3 
دقيقه

بين 20 الی 
25 دقيقه

حداقل 
700% بهبود

نصب يراق 3
فولكس واگن

حداكثر 4 
دقيقه

بين 25 الی 
35 دقيقه

حداقل 
650% بهبود

نصب يراق 4
فرانسوی

حداكثر 4 
دقيقه

بين 25 الی 
35 دقيقه

حداقل 
650% بهبود

در اين جدول مبنای نصب در حالت دستی، كارگر حرفه ای می باشد؛ در حالی كه برای 
كار با ميز مونتاژ نيازی به در اختيار داشتن كارگر حرفه ای نيست. زمان های محاسبه شده 

زمان متعادل حين كار با شرايط متداوم 8 ساعته محاسبه شده است.
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در گفتگو پنجره ایرانیان با مهندس مقدم مدیرعامل عنوان شد

ايده صنعت آتبين، پيشرو در تكنولوژي و برتر در خدمات

 پنجره ايرانيان: شـركت ايده صنعت آتبين با چه هدفي تاسـيس شـده و 
طيف محصوالت و خدمات شركت شامل چه مواردي مي شود؟

اين شركت با هدف تجهيز توليدكنندگان و سرمايه گذاران به آخرين فنآوري هاي 
روز دنيا و رس��يدن به توليدات رقابتي بنيانگذاري ش��ده است و ما به خواست و نياز 
مش��تريان و سرمايه گذاران توجه ويژهاي داريم و همواره سعي داريم كه بتوانيم به 
بهترين نحو، اين خواس��ته و نيازها را پاس��خ دهيم. از همين منظر اس��ت كه طيف 
خدمات و محصوالتي كه براي مشتريان خود تدارک ديده ايم شامل مشاوره، آموزش 
و انتقال دانش فني توليد و ارائه بهترين ماشين آالت اكستروژن صنعت پالستيك از 
قبيل خطوط توليد پروفيل هاي يوپي وي س��ي )درب و پنجره، ديوارپوش، داكت برق 

و...(، خطوط توليد انواع چوب پالستيك )كفپوش، قرنيز، ديوارپوش و....(، ورق هاي 
فوم پي وي س��ي )كواكس��ترود( و نيز انواع قالب اكس��تروژن يوپي وي سي )از قبيل 
قالب هاي صري 6 )با س��ه يا چهار محفظه( قالب هاي كو اكس��ترود توليد زهوار و... 
مي شود و بسته به نياز مشتريان، ما قادر به ارائه كليه تجهيزات از ابتدا تا انتها )شامل 
تجهيزات باالدستي و پائين دستي از قبيل ميكسر آسياب پودركن و. ..( خواهيم بود.

 پنجـره ايرانيـان: در مـدت بيـش از يك دهـه از فعاليت مسـتمر و موفق 
شركت ايده صنعت آتبين در زمينه مشاوره، تامين، نصب و راه اندازي و ارائه 
خدمات پس از فروش ماشـين آالت به ويژه ماشين آالت صنعت ساختمان و 

ره:
شـا

ا

اشاره: يكي از نام آورترين ها و البته خوشنام ترين هاست، نه تنها در عرصه تامين باكيفيت ترين ماشين آالت صنعت در و پنجره يوپي وي سي 
كه در ميدان تامين ماشـين آالت صنعت پالسـتيك ايران هم جزو برترين هاست. همين بهانه اي شد براي گفتگويي اختصاصي با مهندس 
مقـدم در مقام مديرعامل شـركت ايده صنعت آتبين؛ او مي گويد: يكي از امتيـازات ايده صنعت آتبين، اخذ نمايندگي و جمع آوري بهترين 
تامين كنندگان و سازندگان دنيا از كشورهاي آسيايي و اروپايي است و متناسب با هر ميزان سرمايه گذاري و نياز، بهترينهاي آن صنعت را 
معرفي كرده و پروژه را به صورت كامل از مشاوره و انتخاب، واردات، كمك به اخذ تسهيالت بانكي، معرفي بهترين ماشين آالت مطابق با 
فـن آوري روز دنيـا و مصـرف بهينه انرژي آموزش و انتقال دانش فني توليد، تامين مواد اوليه تامين لوازم يدكي و... اجرا و انجام مي دهيم. 
مهندس مقدم تأكيد مي كند: ما با توجه به نياز و ميزان سـرمايه گذاري مشـتريان مان و با توجه به دارا بودن نمايندگي هاي بعد فروش از 
كمپاني هاي معتبر و از كشورهاي چين، تركيه و آلمان اين تجهيزات وارد شده كه تمامي اين تجهيزات داراي حد اقل 12 ماه ضمانت و 10 

سال خدمات بعد از فروش خواهد بود. اين گفتگو را بخوانيد:
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به طور خاص ماشـين آالت مورد نياز صنعت در و پنجره يوپي وي سـي به چه 
دستاوردهايي رسيده ايد كه وجه امتياز شركت نسبت به ديگران شده است؟

يكي از امتيازات ما، اخذ نمايندگي و جمع آوري بهترين تامين كنندگان و سازندگان 
دنيا از كش��ورهاي آسيايي و اروپايي است و متناس��ب با هر ميزان سرمايه گذاري و 
نياز، بهترين هاي آن صنعت را معرفي كرده و پروژه را به صورت كامل از مشاوره و 
انتخاب، واردات، كمك به اخذ تسهيالت بانكي، معرفي بهترين ماشين آالت مطابق 
با فن آوري روز دنيا و مصرف بهينه انرژي آموزش و انتقال دانش فني توليد، تامين 
مواد اوليه تامين لوازم يدكي و. .. اجرا و انجام مي دهيم. به نظر ما نبايد صرفا روي 
يك كش��ور و يا س��ازنده خاص تعصب داشته و به همه آن را معرفي كرد، بلكه بايد 
نيازسنجي شده و خواست و نياز مشتري را سنجيده و متناسب با آن بهترين پيشنهاد 
و توصيه را ارائه دهيم. سعي ما اين است كه مشتري با مراجعه به اين شركت، ضمن 
دريافت خدمات و مش��اوره بهينه به طور كامل نياز و خواسته خود را اغنا كرده و بر 
اس��اس برنامه ريزي انجام شده گام هاي اجرائي را آغاز كند؛ در نهايت هميشه سعي 
كرده ايم كه از ابتدا تا انتها در كنار مش��تريان خود باش��يم و در همه مراحل و تا حد 
توان و تحصص خود آنها را ياري كنيم و همواره منافع مش��تريان ما، منافع شركت 

ايده صنعت آتبين است.

 پنجره ايرانيان: شـعار و باور بنيادين شركت ايده صنعت آتبين، اين است 
كـه »اولويـت ما، ارائه بهترين هاسـت« اين بهترين ها شـامل چـه مراحل و 
فرايندي از ارائه كاالها و خدمات به مشتريان مي شود و تا چه ميزان صداي 
مشـتريان پس از فروش كاالها و ماشـين آالت در شركت ايده صنعت آتبين 

شنيده مي شود؟
اين مراحل و فرآيند شامل موارد و مراحل متعدد مي شود:

الف: معرفي بهترين توليدكنندگان ماشين آالت و قالب.
ب: انتخاب و ارائه پيشرفته ترين ماشين آالت با مصرف بهينه انرژي.

ج: ارائه مشاوره توسط متخصصين اين صنعت.
د: بازديد جهت جمع آوري نظرات مش��تريان و خدمات بهينه  در راس��تاي شنيدن 

صداي مشتريان.

 پنجره ايرانيان: اجازه دهيد با توجه به طيف مخاطبان نشـريه پنجره ايرانيان 
به عنوان نشريه مرجع و بازوي رسانه اي صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران، 
اين سوال را مطرح كنم كه از چه زماني و با چه هدفي شركت ايده صنعت آتبين 

به عرصه ماشين آالت صنعت در و پنجره يوپي وي سي ورود پيدا كرد؟
ب��ا توجه به س��وابق درخش��ان اين ش��ركت در خص��وص تامي��ن و تجهيز انواع 
ماش��ين آالت اكستروژن صنعت پالستيك و اخذ نمايندگي از پيشتازان اين صنعت، 
ارائه و تامين ماش��ين آالت توليد پروفيل يوپي وي س��ي و كلي��ه تجهيزات جانبي در 
راس��تاي فعاليت و توانمندي ش��ركت ايده صنعت آتبين بوده و اين شركت در چند 
سال اخير و با توجه به نياز بازار همواره سعي در رفع اين نيازها به بهترين نحو داشته 

و روي اين شاخه نيز تمركز ويژه اي داشته است.

 پنجره ايرانيان: مشـاوره شركت به توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سي در 
ايران در انتخاب ماشـين آالت مورد نظرشـان به چه نحوي انجام مي گيرد و 

عمدتا شامل چه محورهايي مي شود؟
مهمترين بخش كاري تيم فني و مهندسي شركت، ارائه مشاوره حرفه اي و كمك 
به سرمايه گذاران جهت انتخاب بهترين نوع تجهيزات، ماشين آالت و قالب متناسب 
با بودجه و ظرفيت توليد مورد نياز ايشان است. افزون بر اينها ما به توليدكنندگان در 
و پنجره يوپي وي س��ي ايران در زمينه هاي انتخاب شكل پروفيل، ظرفيت مورد نياز، 
انتخاب تاسيس��ات مناسب، تناسب سرعت توليد در قالب با ماشين آالت اكستروژن،  
كم��ك به انتخاب و خري��د مواد اوليه ب��ا كيفيت عالي مش��اوره و همكاري جهت 
بازاريابي و فروش محصول توليدي همكاري خواهيم داشت. چرا كه در كنار انتخاب 

ماشين آالت مناسب، يكي از مهمترين فاكتورهاي توليد عالوه بر تهيه مواد اوليه با 
كيفيت باال، انتخاب مناس��ب ترين نوع قالب و شكل پروفيل يوپي وي سي است كه 
متاسفانه اغلب شركت هاي تامين كننده اين تجهيزات و حتي سرمايه گذاران به اين 
مهم كمتر اشراف داشته و بعضا در اثر انتخاب قالب و شكل پروفيل نامناسب بعدها 

با مشكالت عديده اي مواجه مي شوند.

 پنجره ايرانيان: شفاف تر و فني تر توضيح مي دهيد؟
براي اين كه اين موضوع بيشتر روشن شود،  لطفا به شكل سطح مقطع پروفيل ذيل 
توجه فرمائيد: به نظر ش��ما آيا اين ش��كل سطح مقطع انتخاب درستي است؟ اگر نيست 

چه ايراداتي دارد؟
متاسفانه اين شكل سطح مقطع پروفيل فريم )سري 60( داراي ايراداتي است كه 
توس��ط يك شركت تركيه اي به يكي از مشتريان ما با قيمت نسبتا باال توصيه شده 
بود. جهت آگاهي توليدكنندگان در و پنجره پروفيل يوپي وي سي ايران به بعضي از 

اين ايرادات اشاره مي شود: 
1( در ديواره بااليي پروفيل محل اس��تقرار شيار باران بدون انحنا و شيب مناسب 

است.
2( ديواره هاي داخلي پروفيل به همديگر بسيار نزديك بوده كه ممكن است پس 

از خروج از قالب به همديگر بچسبند.
3( ب��ا توجه به اين كه اين پروفيل س��ري 60 اس��ت، انتخ��اب 5 حفره براي آن 

مناسب نيست.
4( وزن پروفيل نسبتا سنگين و غير اقتصادي )gr/m 1320( در مي آيد و در نهايت 
 )Jari Toolings( اين ايرادات توس��ط يكي از تأمين كنندگان قالب ما يعني كمپاني

برطرف شده و شكل مناسب به مشتري توصيه شد.

 پنجره ايرانيان: روند اسـتقبال فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سـي به 
ويژه توليدكنندگان پروفيل از محصوالت و خدمات شركت چگونه بوده و چه 

برنامه اي براي آينده تدارک ديده ايد؟
اس��تقبال فعاالن اين صنعت از ماش��ين آالت اكس��تروژن و ني��ز قالب هاي توليد 
پروفيل يوپي وي س��ي در سال هاي اخير راضي كننده و مناسب بوده است. همانطور 
ك��ه مي دانيد اين روند تحت تاثير مس��تقيم عواملي از قبيل نوس��ان قيمت در بازار 
مس��كن، تنگناهاي ناش��ي از تحريم هاي بين المللي، دش��واري پرداخت تسهيالت 
بانك��ي و. .. ق��رار دارد كه با رفع برخي موانع و مش��كالت انتظ��ار رونق در بازار و 

صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن وجود دارد.
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 پنجره ايرانيان: مشـخصا شـركت شـما چه تسـهيالت و خدمات ويژه اي 
را براي مشـتريان خـود در نظر مي گيرد و حمايـت و خدمات پس از فروش 

شركت شامل چه مواردي مي شود؟
هم��ان طور كه قبال اش��اره كردم، طيف خدمات ما بس��يار گس��ترده ب��وده و از 
مش��اوره جهت انتخاب بهترين ماشين آالت اكستروژن و به خصوص قالب پروفيل 
يوپي وي سي و كمك به اخذ تسهيالت بانكي شروع شده و در نهايت به خدمات بعد 
از فروش ماش��ين آالت و تجهيزات ارائه شده، كمك به انتخاب مواد اوليه با كيفيت 
عال��ي، انتق��ال دانش فني توليد و كمك به ف��روش و بازاريابي محصوالت توليدي 

ختم مي شود.

 پنجره ايرانيان: ماشـين آالت مورد نظر و عرضه شـده توسط شركت ايده 
صنعـت آتبيـن، عمدتا از چـه كشـورهايي وارد و عرضه مي شـود و آيا ايده 

صنعت آتبين، ضمانت خدمات پس از فروش را تضمين و تاييد مي كند؟
ما با توجه به نياز و ميزان س��رمايه گذاري مش��تريان مان و ب��ا توجه به دارا بودن 
نمايندگي هاي فروش از كمپاني هاي معتبر و از كشورهاي چين، تركيه و آلمان اين 
تجهيزات وارد ش��ده كه تمامي اي��ن تجهيزات داراي حد اقل 12 ماه ضمانت و 10 

سال خدمات بعد از فروش خواهد بود.

 پنجره ايرانيان: توصيه شـما به توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سـي ايران 
در انتخاب نوع ماشين آالت و تكنولوژي چيست و فكر مي كنيد سطح كيفيت 
ماشـين آالت موجـود در خطوط توليد فعلـي تا چه ميـزان از كيفيت ممتازي 

برخوردار است؟
ببينيد! انتخاب ماشين آالت با تكنولوژي روز دنيا، فقط يك عامل از عوامل متعدد 
براي توليد اس��تاندارد و با كيفيت پروفيل يوپي وي سي است و جهت توليد با كيفيت 
عالي و رقابتي عوامل مختلفي دخيل بوده كه به ترتيب اولويت به شرح ذيل است:

1( انتخ��اب مواد اوليه ب��ا كيفيت عالي و به خصوص افزودني هاي پي وي س��ي 
 )..,Stabilizer , Tio2)

2( انتخاب قالب با كيفيت باال و ش��كل مناس��ب س��طح مقط��ع پروفيل )و عدم 
كپي برداري از شركت هاي توليدكننده فعلي(.  

3( انتخاب ماش��ين آالت اكس��تروژن مطابق با ف��ن آوري روز دنيا )داراي مصرف 
بهينه انرژي طراحي جديد ماردون ها و....( 

4( در نهاي��ت آموزش و به كارگيري اپراتور با تجربه و دلس��وز جهت توليد نيز از 
اهميت ويژه برخوردار است.

براي رس��يدن به اين مهم، ما در ش��ركت ايده صنعت آتبين، روي انتخاب قالب 

توليد پروفيل بس��يار حس��اس بوده و س��عي بر اين اس��ت كه بهترين گزينه را به 
س��رمايه گذاران معرفي كنيم و تمامي ماش��ين آالت ارائه ش��ده توسط شركت ايده 

صنعت  آتبين، مطابق با فن آوري روز دنيا و با كيفيت ممتاز است.

 پنجـره ايرانيـان: تكنولـوژي بـه كار رفته در ماشـين آالت توليـد پروفيل 
يوپي وي سـي عرضه شده توسـط ايده صنعت آتبين از حيث استانداردهاي 
بين المللي و تراز جهاني در چه سطحي قرار دارد و مشخصا قطعات استفاده 

شده در اين ماشين آالت از كدام كشورها و شركت ها تامين مي شود؟
همواره س��عي و ه��دف ما معرفي و ارائه آخرين دس��تاوردها و فن آوري هاي روز 
دنيا بوده اس��ت و در اين مس��ير نيز تا كنون موفق عمل كرده اي��م. با توجه به نياز 
بازار و درخواس��ت ها و توقعات مشتريان مان اين شركت با سازندگان تجهيزات تراز 
اول و پيش��تاز بين المللي در ارتباط و تعامل است و خطوط اكستروژن توليد پروفيل 
يوپي وي س��ي يكي از چندين عوامل و فاكتورها در توليد با كيفيت عالي خواهد بود. 
بنابراين اگر از ماشين آالت با كيفيت پائين و يا دست دوم با تكنولوژي قديم استفاده 
ش��ود، منجر به مشكالت مختلف مي شود كه در كوتاه مدت و در خالل توليد، خود 
را آش��كار مي س��ازند. ايجاد وقفه در توليد هدررفت ان��رژي، افزايش هزينه ها، افت 
ظرفي��ت و كيفيت توليد و.... از جمله اين مش��كالت اس��ت. البت��ه همانطور كه در 
قبل اش��اره كردم ما اي��ن تجهيزات و ماش��ين آالت را از كمپاني هاي معتبر و به نام 
آس��يايي و اروپائي تامين مي كنيم. در اين راس��تا طراحي جديد ماردون ها،اس��تفاده 
از بهتري��ن نوع آلياژه��ا در و ماردون، همچنين قالب مصرف بهينه انرژي، تناس��ب 
ظرفيت ماشين آالت اكستروژن با قالب و نيز شكل پروفيل، توصيه و سفارش لوازم 
يدكي مهم و ضروري را در مشاوره و مذاكرات مان با سرمايه گذاران و مشتريان مان 

در نظر مي گيريم.

 پنجـره ايرانيـان: اگر اجازه دهيد قدري فني تـر گفتگو را ادامه دهيم و اين 
سـوال را پاسـخ دهيـد كه در مقـام يكي از شـركت هاي خوشـنام در زمينه 
ماشـين آالت صنعتـي، فكر مي كنيد توليـد پروفيل يوپي وي سـي با كيفيت و 

داراي قدرت رقابت جهاني به چه عواملي بستگي دارد؟
اين عوامل همانطور كه اشاره شدند به ترتيب اولويت عباتند از:

1( مواد اوليه مرغوب.
2( انتخاب قالب با كيفيت عالي.

3( انتخاب ماشين آالت اكستروژن مطابق به دانش فني روز دنيا و با كيفيت.
4( آموزش و انتخاب اپراتور مجرب جهت كار با ماشين آالت و توليد. 

به عالوه با توجه به نياز بازار و مصرف كنندگان ايجاد بعضي از نوآوري ها در توليد 
كه در كشورهاي ديگر استفاده مي شود را مي توان توصيه كرد ازقبيل توليد پروفيل 

 .)embossed) رنگي طرح دار

 پنجره ايرانيان: به نظر شـما در انتخاب ماشـين آالت پروفيل يوپي وي سي چه 
مختصات فني بايد مدنظر توليدكنندگان پروفيل قرار گيرد كه هم بتوانند ظرفيت 
توليد مناسـبي داشـته باشـند و هم كيفيت محصول آنها كاهش نيابد و انتخاب 

ماشين آالت با ماردون مخروطي يا موازي كداميك مناسب است؟
يكي از اين عوامل تناس��ب ظرفيت توليد ماش��ين آالت اكستروژن با نوع و سرعت 
تولي��د قالب اس��ت. به طور مثال اس��تفاده از قالب هاي با س��رعت تولي��د باال )حدود 
3/5 متر در دقيقه( كه عمدتا بخش كاليبراس��يون آن 4 محفظه اي اس��ت، مناسب با 
اكس��ترودرهاي س��اخت اروپا و يا تركيه )داراي ظرفيت خروجي واقعي حدودا باالي 
300 كيلوگرم در س��اعت است( خواهد بود. از سوي ديگر، قالب هاي با سرعت توليد 
پائين ت��ر )ح��دود 2 الي 2/5 متر دقيق��ه( كه عمدتا بخش كاليبراس��يون آن داراي 3 
محفظه مي باش��ند، با اكس��ترودرهاي ساخت كشور چين مناسب اس��ت. براي توليد 
پروفيل ه��اي يوپي وي س��ي هردو نوع اكس��ترودرهاي دو ماردون مخروطي ش��كل 
 ،)counter rotating) كه غير همس��و گرد هس��تند )Parallel) و موازي )Conical)
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و يا پروفيل زهوار)كو اكسترود( با 2 يا 4 خروجي و فريم بازسازي و پانل درب و.... 
توصي��ه ما قالب هاي كمپاني Jari Toolings با كيفيت عالي و فوالد آلياژي آلماني 
)DIN 1.2316( اس��ت كه در انواع س��رعت باال و يا سرعت معمولي با يك ميليون 

متر طول ضمانت قابل ارائه خواهد بود.

اين قالب ها توسط ماشين آالت وايركات و پوليشينگ اروپائي و آمريكائي سيستم 
CAD/CAM پيش��رفته و توس��ط تيم مجرب ساخته شده و س��پس با ماشين آالت 

اكس��تروژن اروپائي (Weber, Cincinnati, Krauss-maffei, ( تست مي شود و در 
نهايت نمونه پروفيل توليد ش��ده براي مشتري ارسال شده و پس از تائيد و قالب ها 
ارس��ال مي گردند. پس از رس��يدن قالب ها به محل كارخانه مش��تري، تيم فني  و 
مهندسي شركت، جهت نصب تست آزمايشي و تنظيمات مربوطه اعزام مي گردند. 

 پنجـره ايرانيان: ضمانت محصوالت و ماشـين آالت عرضه شـده توسـط 
ايده صنعت آتبين چگونه اسـت و فكر مي كنيد همكاري با شـركت شما، چه 
آينده اي و موفقيت و امتيازي براي مشتريان شركت به همراه خواهد داشت؟

ماش��ين آالت و تجهي��زات ارائه ش��ده داراي 12 م��اه ضمان��ت ار تاريخ نصب و 
راه اندازي و 10 س��ال خدمات بعد از فروش مي باشد. هدف ما همكاري بلند مدت و 
صميمانه و با ديد برد-برد است و منافع مشتريان ما منافع ما خواهد بود و همواره با 
مشاوره و ارائه جديد ترين راهكارها و فن آوری ها سرمايه گذاران را به توليدات رقابتی 

و با كيفيت عالی دعوت می نمايم.
 پنجره ايرانيان: و سـخن پاياني شـما با باشگاه مشتريان ايده صنعت آتبين و 

البته فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران.
توجه و راضي نگه داش��تن مش��تريان درون س��ازمان )پرس��نل( به همان ميزان 
مش��تريان برون سازماني )مصرف كنندگان( اهميت دارد.سعي كنيم كه در صنعت و 

رشته كاري خود نو آور و پيشرو باشيم، نه كپي كار و مقلد.
)wwww.idehsa.ir) .لطفا جهت اطالعات بيشتر از وب سايت ما ديدن فرمائيد

اس��تفاده مي گردند. به طور معمول، ماشين آالت اكستروژن اروپايي و يا ساخت تركيه 
داراي اكسترودرهاي موازي (parallel( با ظرفيت توليد باال )حدود 3/5 متر در دقيقه( 
مي باش��ند و ماشين آالت اكستروژن ساخت كش��ور چين از اكسترودرهاي مخروطي 
ش��كل (conical( با س��رعت توليد كمتر )ح��دود 2 الي 2/5 متر در دقيقه( اس��تفاده 
مي كنند. الزم به ذكر اس��ت كه استفاده از اكس��ترودرهاي موازي (parallel( ساخت 
كش��ور چين براي توليد پروفيل يوپي وي سي توصيه نمي شود و هنوز فن آوري به كار 
رفته در آن پخته و تكامل يافته نمي باش��د و بهترين گزينه همان اكس��ترودرهاي دو 
م��اردون مخروطي (conical( خواهد بود. ب��ه عالوه با توجه به تجربه ما، در انتخاب 
ماشين آالت اكس��تروژن داراي اكس��ترودر دو ماردون مخروطي شكل (conical( از 
كش��ور چين يكسري تغييرات و بهينه س��ازي ها در هنگام سفارش اعمال مي شود كه 
داراي كارك��رد مطمئ��ن و كيفيت باال و رقابتي باش��د. بطور مثال انتخاب س��يلندر و 
ماردون با طراحي جديد و(L/D( يا طول بيش��تر انتخاب لوازم برقي از برندهاي معتبر 

اروپائي و.....

 پنجـره ايرانيان: ايده صنعت آتبين براي پاسـخ به نيار توليد گسـكت چه 
محصولي را عرضه مي كند و سوال ديگر اينكه آيا ماشين آالت ويژه لمينت و 

رنگي كردن پروفيل يوپي وي سي را در اختيار داريد؟ 
جهت س��اخت گسكت، توصيه ما ماش��ين آالت اكستروژن توليد گسكت از جنس 
TPE )بخصوص نوع TPV( مي باش��د كه بهترين نوع گسكت در بازار فعلي است و 

داراي مزاياي متعدد نسبت به گسكت از جنس EPDM مي باشد. از جمله اين مزايا 
مي توان اش��اره كرد به اينكه كيفيت و طول عمر اقتصادي باالي دارد، داراي جرم 
حجم��ي كمتر  و قيمت آن كمتر اس��ت و جوش پذي��ري و رنگ پذيري عالي دارد و 
مهمت��ر اينكه قابل بازيافت خواهد بود. و بی كيفيت ترين و ارزانترين نوع گس��كت 

هم نوع با جنس پی وی سی نرم می باشد.
 

بر اس��اس درخواس��ت مش��تريان مان انواع ماش��ين آالت لمينت و يا ماش��ين آالت 
كواكس��ترودر توليد پروفيل رنگي )با اليه رنگي از جنس اكريليك يا ASA ( ونيز با 

قالب داراي غلطك embossing را از بهترين سازندگان ارائه مي دهيم.

 پنجـره ايرانيان: با توجه به نياز بازار جهت در اختيار داشـتن تنوع مقاطع 
پروفيل جهت توليد انواع در و پنجره ها و بازشوها، سبد محصوالت و خدمات 
شركت ايده صنعت آتبين تا چه ميزان مي تواند پاسخگوي اين نيازها باشد؟

جهت انتخاب انواع س��طح مقاطع پروفيل كالس A يا كالس B سري 60 )سه يا 
چهار حفره اي( و يا س��ري 70 براي توليد انواع درب و پنجره ها )لواليي و كشوئي ( 





























نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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خورشيد در ايران فراتر از استاندارد بين المللي مي تابد

 انـرژي خورشـيدي در بيـن انـواع انرژي هـاي تجديدپذير از چـه جايگاهي 
برخوردار است؟

انرژي خورش��يدي منحصر ب��ه  فردترين منبع انرژي تجديدپذي��ر و منبع اصلي تمامي 
انرژي هاي موجود در زمين اس��ت، چراكه مي تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم به 
اش��كال ديگر انرژي تبديل ش��ود. اهميت اين نوع انرژي تا جايي افزايش يافته است كه 
بسياري از كشورها نسبت به سرمايه گذاري هاي سنگين در اين حوزه اقدام كرده اند. به طور 
مثال عربستان سعودي با اختصاص بودجه 109 ميليارد دالري در حوزه انرژي خورشيدي، 
براي تامين 30 درصد انرژي الكتريكي مورد نياز كش��ورش از نور خورش��يد تا سال 2032 
برنامه ريزي كرده است. امارات متحده عربي نيز در اين راستا برنامه هاي زيربنايي متعددي 

را تدارک ديده است. 
 جالـب اسـت كـه كشـورهاي صاحـب منابـع عظيـم نفتـي در ايـن حـوزه 

سرمايه گذاري مي كنند. 

دقيقا همينطور اس��ت. تا س��ال 2010 بزرگترين سايت خورشيدي حرارتي جهان با سطح 
19 هزار و 875 متر مربع در دانمارک بود كه در همين سال با به بهره برداري رسيدن سايت 
خورش��يدي در دانشگاه »ش��اهزاده نورا بنت عبداهلل« در رياض با سطح كلكتور 36 هزار و 
305 متر مربع و ظرفيت خورش��يدي حرارتي 25 مگاوات حرارتي، عمال عربس��تان سعودي 
بهره برداري از بزرگتري سيستم خورشيدي حرارتي جهان را آغاز كرد. بنابراين الزم است با 
مدنظر قرار دادن اين موارد، بيش از پيش به انرژي حرارتي خورش��يدي و برنامه ريزي براي 

رشد، گسترش، بومي سازي، ارتقاي تكنولوژي و كاربرد آن در كشور توجه شود. 
 هم اكنون چه كشورهايي بيشترين سهم را در استفاده از انرژي خورشيدي دارند؟

طبق آمارهاي منتش��ر شده، تا پايان سال 2010 ميالدي ظرفيت سيستم هاي خورشيدي 
حرارتي نصب شده به ميزان 196 گيگاوات حرارتي در قالب 280 ميليون متر مربع كلكتور 
بوده كه در اين ميان، س��هم كش��ورها به اين قرار اس��ت: چين 58.9 درصد، اتحاديه اروپا 
18.9درصد و ديگر كش��ورها ش��امل، آمريكا، اس��تراليا، آمريكاي مركزي و جنوبي، آسيا و 

ره:
شـا

ا

ميانگين انرژي تابشي خورشيدي بر اساس استانداردهاي بين المللي، در روز باالتر از 5.3 كيلووات ساعت در مترمربع است، ولي اين رقم 
در ايران به طور متوسط حدود 5.4 كيلووات ساعت بر مترمربع است. امروزه انرژي هاي نو با شتاب درحال گسترش و نفوذ در سطح جهان 
اسـت، به طوري كه در آمارها به عنوان يكي از منابع مهم انرژي مورد توجه قرار مي گيرد و آثار جبران ناپذير ناشـي از بكار نبردن اين نوع 
انرژي بر همگان آشكار شده است. انرژي هاي خورشيدي، بادي، آبي، بيوماس، بيوگاز و انرژي زمين گرمايي از عمده ترين منابع انرژي هاي 
پاک هستند و وقوع تحوالتي نظير تغييرات آب و هوايي بر اثر انباشت گازهاي گلخانه اي در جو، افزايش تقاضاي مصرف انرژي در سراسر 
جهان و گشوده شدن چشم اندازي روشن در مورد انرژي هاي تجديدپذير، سبب ايجاد نقطه عطفي در توسعه كاربرد اين دسته از انرژي ها 
شـده اسـت. با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران كه منجر به بهره مندي كشـورمان از سطح مطلوبي از انرژي خورشيدي به عنوان يكي از 
انواع انرژي هاي تجديدپذير مي شـود، در اين زمينه خبرنگار شـانا، با علي نوروزي منش، سرپرست كاربرد انرژي هاي تجديدپذير شركت 

بهينه سازي مصرف سوخت گفتگويي انجام شده كه مي خوانيد:



81
ره 

م�ا
 ش

 13
93 

��ر
ت�ي

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

يـا
ران

 اي
ره

جـ
پن

193

ش
زار

گـ

آفريقا مجموعا 22.2 درصد. همچنين كلكتورهاي لوله اي تحت خال با 56 درصد، بيشترين 
س��هم )عمدتا در چين( و سيس��تم هاي صفحه تخت با 31.9 درصد )اروپ��ا، تركيه و ژاپن( 
و سيس��تم هاي بدون شيش��ه با 11.4 درصد )آمريكا و اس��تراليا ( رده هاي بعدي را به خود 

اختصاص داده اند. 
 به جز مصارف خانگي، چه موارد ديگري را براي مصرف انرژي خورشيدي مي توان 

برشمرد؟ 
انرژي حرارتي خورش��يد براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي اس��تفاده مي شود و از 
ديد كالن ملي به دليل ايجاد فرصت و كاهش مصرف س��وخت هاي فس��يلي و نيز توجه به 
لزوم كاهش آالينده هاي زيست محيطي مورد توجه است. همانطور كه مي دانيد تأسيساتي 
كه با استفاده از آنها انرژي جذب شده حرارتي خورشيد به الكتريسيته تبديل مي شود، نيروگاه 
حرارتي خورشيدي نام دارد كه اين تأسيسات بر اساس انواع متمركز كننده هاي موجود و بر 

حسب اشكال هندسي متمركز كننده ها به سه دسته تقسيم مي شوند: 
 نيروگاه هايي كه گيرنده آنها آينه هاي سهموي ناوداني هستند؛ 

نيروگاه هايي كه گيرنده آنها در يك برج قرار دارد و نور خورش��يد توسط آينه  هاي بزرگي 
به نام هليوس��تات به آن منعكس مي  ش��ود و نيروگاه هايي كه گيرنده آنها بشقابي سهموي 

)ديش( است. 
 كاربردهاي غير نيروگاهي چطور؟

كابردهاي غيرنيروگاهي انرژي حرارتي خورشيد شامل، موارد متعددي است كه آبگرمكن 
و حمام خورش��يدي، سرمايش و گرمايش خورشيدي، آب شيرين كن خورشيدي، خشك كن 
خورش��يدي، اجاق خورشيدي، كوره هاي خورشيدي و خانه هاي خورشيدي از اهم اين موارد 
است. به طور نمونه، آبگرمكن خورشيدي دستگاهي است كه با جذب انرژي خورشيدي، آب 
مورد نياز را گرم مي كند. اس��تفاده از انرژي خورشيدي براي گرم كردن آب به دليل رايگان 
بودن اين منبع عظيم انرژي، از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه است و اين سيستم ها 
تقسيم بندي هاي مختلفي شامل ترموسيفون، پمپ دار تحت فشار و نوع برگشت ثقلي دارند. 

 اين مدل ها چه تفاوت هايي با هم دارند؟ 
ترموسيفون ها فاقد هرگونه پمپ براي جابجايي آب هستند و با استفاده از گرماي آفتاب 
عمل مي كنند. البته مش��كل عمده اين سيس��تم، پديده يخ زدگي در فصل هاي سرد سال 
اس��ت. در مدل پمپ دار تحت فشار، براي جابجايي سيال از پمپ و براي جلوگيري از يخ 
زدگي از ضد يخ اس��تفاده مي ش��ود. اين سيس��تم در مناطقي كه اختالف دماي زيادي را 
تجربه مي كند، كارايي كمتري دارد. سيستم هاي برگشت ثقلي نيز عموماً جزء سيستم هاي 
غيرمس��تقيم گرمايش آب اس��ت كه در آن آب در يك سيكل بسته، حرارت خورشيد را از 
كلكت��ور دريافت كرده و به وس��يله يك مبدل حرارتي آب داخل مخ��زن را گرم مي كند. 
اين سيس��تم تا زماني كه انرژي خورشيد به ميزان كافي موجود باشد، كار مي كند؛ در غير 
اينصورت پمپ از كار افتاده و س��يال داخل كلكتور در اثر نيروي گرانشي به داخل مخزن 
تخليه مي ش��ود. اين سيس��تم ها براي مناطقي كه اختالف دماي زيادي را تجربه مي كنند 
بسيار مناسب است و به دليل عدم استفاده از ضد يخ، نسبت به سيستم هاي ترموسيفون و 

تحت فشار داراي مزيت است. 
 ايران براي بهره مندي از انرژي خورشيدي، چه قابليت هايي دارد؟

ايران با آنكه يكي از كش��ورهاي نفت خيز جهان و داراي منابع عظيم گاز طبيعي اس��ت، 
اما به دليل ش��دت تابش خورشيد در بيشتر نقاط مي تواند با بهره مندي از انرژي خورشيدي، 
صرفه جويي قابل توجهي در مصرف س��وخت هاي فس��يلي داشته باش��د. فناوري نه چندان 
پيچيده ، كاهش آلودگي هوا و محيط زيس��ت و از همه مهمتر كاهش مصرف سوخت هاي 
فس��يلي براي آينده يا امكان صادرات و فراورش و تبديل آنها به مواد پتروش��يمي، از داليل 
لزوم اس��تفاده از انرژي هاي پاک و تجديدپذير و به ويژه انرژي خورش��يدي در كش��ورمان 
است. با افزايش قيمت نفت در سال هاي اخير، كشورهاي پيشرفته صنعتي مجبور شدند به 
اس��تفاده از انرژي هاي جانشين جدي تر بينديش��ند و اين نگرش در دهه اخير در ايران نيز، 
وس��عت بيشتري يافته است. كشور ما با داشتن حدود 300 روز آفتابي در سال جزو بهترين 
كش��ورهاي دنيا در زمينه پتانس��يل انرژي خورشيدي در جهان به شمار مي رود و با توجه به 

موقعيت جغرافيايي ايران و پراكندگي روس��تايي در كشور، استفاده از انرژي خورشيدي يكي 
از مهمترين عواملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 مي توانيد مقايسه اي آماري از ميانگين انرژي تابشي خورشيد ايران در مقايسه با 
ميانگين جهاني داشته باشيد.

ببينيد با توجه به استانداردهاي بين المللي، اگر ميانگين انرژي تابشي خورشيد در روز باالتر 
از 5.3 كيلووات س��اعت در مترمربع )3500 وات/س��اعت( باشد، استفاده از مدل هاي انرژي 
خورش��يدي نظير كلكتورهاي خورشيدي يا سيستم هاي فتوولتائيك، اقتصادي و مقرون به 
صرفه اس��ت. در بس��ياري از قسمت هاي ايران، انرژي تابشي خورش��يد بسيار باالتر از اين 
ميانگين بين المللي است و در برخي از نقاط حتي باالتر از 7 تا 8 كيلو وات ساعت بر مترمربع 
اندازه گيري شده است اما بطور متوسط، انرژي تابشي خورشيد بر سطح سرزمين ايران حدود 

5.4 كيلووات ساعت بر مترمربع است. 
 شـركت بهينه سازي مصرف سوخت براي بهره مندي كشور از انرژي خورشيدي، 

چه اقدام هايي انجام داده است؟
تاكنون با توجه به موقعيت جغرافيايي و پتانس��يل هاي ايران، بالغ بر 20 هزار آب گرمكن 
خورش��يدي خانگي متش��كل از دو كلكتور 2 متر مربعي و يك مخزن 200 ليتري و معادل 
يكهزار و 100 دستگاه آبگرمكن خورشيدي عمومي متشكل از حدود 50 كلكتور 2 متر مربعي 
و مخزن ذخيره به حجم 6 هزار ليتر در نقاط مختلف كشور توسط شركت بهينه سازي مصرف 
س��وخت و با بكارگيري ظرفيت هاي توليدكنندگان داخلي نصب و راه اندازي شده اس��ت. با 
توجه به ميزان تابش متوسط در كشور، صرفه جويي حداقلي هر سيستم آبگرمكن خورشيدي 

خانگي و عمومي به ترتيب 400 و 10 هزار متر مكعب در سال است. 
 و سخن آخر؟

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و به ويژه انرژي خورشيدي، با توجه به افق افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي در قالب اجرايي ش��دن فازهاي بعدي قانون هدفمندي يارانه ها از ديدگاه 
مصرف كننده نيز جذاب خواهد بود. استفاده از انرژي خورشيدي يكي از بهترين راه هاي برق 
رساني و توليد انرژي در مقايسه با ديگر مدل هاي انتقال انرژي به روستاها و نقاط دور افتاده 

در كشور از نظر هزينه حمل و  نقل، نگهداري و عوامل مشابه است.
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نوسان قیمت دستمزدها

نبض قيمت مصالح در نيمه دوم پارسال چگونه زد؟

 گروه سنگ هاي تخت پالک
مقايسه متوسط قيمت اقالم در گروه سنگ هاي تخت پالک در نيمه دوم 1392 با نيمه 
قبل حاكي از افزايش متوسط قيمت تمامي اقالم مي باشد. در بين اقالم اين گروه، بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به س��نگ پالک صيقلي گرانيت س��بز پيرانشهر – درجه يك با 30. 
5 درصد بوده اس��ت و پودر س��نگ معمولي با 16. 3 درصد داراي كمترين افزايش قيمت 
در اين گروه بوده است. در اين گروه، مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با 
دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزايش متوسط قيمت تمامي اقالم است كه بيشترين 
افزايش مربوط به سنگ پالک صيقلي تراورتن سفيد - درجه يك با 59. 7 درصد بوده است 
و پودر سنگ معمولي با 27. 5 درصد داراي كمترين افزايش قيمت در اين گروه بوده است. 

 گروه آجر و سفال
با مقايس��ه اقالم گروه آجر و س��فال در اين دوره نس��بت به دوره قبل، مشاهده مي شود 
متوس��ط قيمت تمامي اقالم بجز يك قلم، افزايش داش��ته اس��ت. در اين ميان، بيشترين 

افزايش متوس��ط قيمت مربوط به آجر ماشيني سوراخ دار سفيد 5. 5 سانتي با 31. 7 درصد 
بوده اس��ت. آجر ماشيني س��وراخدار قرمز 5. 5 س��انتي با 3. 5- درصد نيز تنها قلم داراي 
كاه��ش قيمت در اين گروه بوده اس��ت. در مقايس��ه نتايج حاص��ل از آمارگيري نيمه دوم 
1392 با دوره مش��ابه س��ال قبل نيز، بجز آجر ماشيني سوراخ دار قرمز 5. 5 سانتي كه با 9. 
9- درصد، داراي كاهش قيمت بوده، براي س��اير اقالم ش��اهد افزايش قيمت بوده ايم كه 
بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به آجر قزاقي 4 سانتي با 32. 7 درصد بوده است. 

 لوله و پروفيل هاي فوالدي مورد مصرف در سازه
در گروه لوله و پروفيل هاي فوالدي مورد مصرف در سازه، شاهد نوسان قيمت ها گاه به 
صورت افزايش��ي و گاه به صورت كاهشي هستيم. بيشترين افزايش قيمت نسبت به دوره 
قبل مربوط نبش��ي نمره 150 با 38. 4 درصد و بيش��ترين كاهش قيمت مربوط به ناوداني 
نمره 6. 5 با 19. 4- درصد بوده اس��ت. با مقايس��ه متوس��ط قيمت هاي اقالم اين گروه در 
اين نيمه نس��بت به نيمه مشابه سال قبل هم شاهد نوسانات كاهشي يا افزايشي قيمت ها 

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

مركز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري از قيمت مصالح سـاختماني را در نيمه دوم سـال 92 اعالم كرد. بر اسـاس اين گزارش، كمترين و 
بيشـترين درصد تغييرات مصالح سـاختماني مورد آمارگيري در سطح شهرسـتان تهران در نيمه دوم 1392، به تفكيك گروه هاي مختلف 

نسبت به نيمه قبل )نيمه اول 1392( و نيمه مشابه در سال قبل )نيمه دوم 1391( ارائه مي شود. 
بر اساس نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه دوم 1392، در 3 گروه خاک، مصالح سنگي بتن و بنايي و سنگ هاي ريشه دار، 
به جز يك قلم، متوسـط قيمت تمامي اقالم مورد آمارگيري، نسـبت به دوره قبل افزايش داشـته اسـت. در بين اقالم اين گروه ها، سنگ دو 
تيشـه ريشـه دار الشتر با 29. 4 درصد داراي بيشترين افزايش متوسط قيمت بوده است. ماسه شسته دانه بندي شده با 2. 1- درصد تنها 
قلم داراي كاهش قيمت بوده اسـت. در اين سـه گروه، متوسـط تمام قيمت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است. در اين 
ميان، بيشترين افزايش توسط قيمت مربوط به سنگ دو تيشه ريشه دار الشتر با 56. 3 درصد و كمترين افزايش قيمت مربوط به خاک رس 

طبيعي با 12. 2 درصد بوده است.
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هستيم. بيشترين افزايش متوسط قيمت همچنان مربوط به نبشي نمره 150 با 35. 1 درصد 
و بيشترين كاهش متوسط قيمت مربوط به ناوداني نمره 6. 5 با 26. 7 – درصد بوده است. 

 ميلگرد و گروه ورق هاي فلزي
در گروه ميلگرد، متوس��ط قيمت تمامي اقالم نس��بت به دوره قب��ل داراي كاهش بوده 
اس��ت. در بين اقالم اين گروه بيش��ترين كاهش متوس��ط قيمت مربوط به مفتول سياه با 
20. 4 – درصد و كمترين كاهش مربوط به ميلگرد س��اده نمره 18 با 3. 7- درصد بودها 
ست. مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل هم نشان 
دهنده كاهش��ي بودن متوس��ط قيمت تمامي اقالم است. در اين ميان بيشترين و كمترين 
كاهش متوسط قيمت به ترتيب مربوط به مفتول سياه با 32. 7- درصد و ميلگرد ساده نمره 
20 با 6. 4- درصد بوده است. در گروه ورق هاي فلزي متوسط يمت تمامي اقالم نسبت به 
دوره پيش داراي كاهش بوده است. در بين اقالم اين گروه، بيشترين كاهش متوسط قيمت 
مربوط به ورق س��ياه به ضخامت بيش از 3 ميلي متر با 5. 5 – درصد بوده اس��ت و ورق 
برنز با 1. 4- درصد داراي كمترين كاهش متوسط قيمت بوده است. مقايسه نتايج حاصل 
از آمارگيري در نيمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد متوسط قيمت يك 
قلم در اين گروه كاهش و س��اير اقالم افزايش داشته است. ورق سياه به ضخامت بيش از 
3 ميلي متر با 11. 3- درصد تنها قلم داراي كاهش قيمت بوده است. پروفيل برنزي توپر 

با 12. 0 درصد داراي بيشترين افزايش قيمت بوده است. 
 كاهش قيمت ورق هاي گالوانيزه

در گروه ورق هاي گالوانيزه، مقايسه متوسط قيمت اقالم در اين دوره با دوره قبل و دوره 
مش��ابه سال قبل حاكي از كاهش قيمت تمامي اقالم آن مي باشد. در بين اقالم اين گروه، 
بيشترين كاهش متوسط قيمت نسبت به دوره قبل مربوط به ورق گالوانيزه كركره اي با 16. 
8- درص��د و كمترين كاهش مربوط به ورق گالوانيزه با موج ذوزنقه با 11. 5- درصد بوده 
اس��ت. بيشترين كاهش متوسط قيمت نس��بت به دوره مشابه در سال قبل مربوط به ورق 
گالواني��زه رنگي با 12. 4- درصد و كمترين كاهش مربوط به ورق گالوانيزه با موج ذوزنقه 

با 7. 7- درصد بوده است. 
 قطعات پيش ساخته سيماني و بتني

در گروه قطعات پيش س��اخته سيماني و بتني، مقايسه متوسط قيمت اقالم در نيمه دوم 
1392 با نيمه قبل نشان مي دهد كه متوسط قيمت ها همچنان كاهش داشته است. در بين 
اقالم اين گروه، بيشترين كاهش متوسط قيمت مربوط به لوله سيماني معمولي نمره 15 با 
33. 7- درصد بوده است و كول سيماني با 1. 5- درصد داراي كمترين كاهش بوده است. 
مقايس��ه نتايج حاصل از آمارگيري در نيمه دوم 1392 با دوره مش��ابه سال قبل نيز نشان 
مي دهد كه متوسط قيمت برخي اقالم داراي كاهش و برخي اقالم داراي افزايش بوده است 
كه بيشترين كاهش به لوله سيماني معمولي نمره 10 با 21. 4- درصد و بيشترين افزايش 

به لوله سيماني معمولي نمره 20 با 4. 4 درصد داراي تعلق دارد. 
 موزائيك و گروه چوب

نتايج آمارگيري نيمه دوم 1392 نمايانگر آن اس��ت كه در گروه موزائيك، متوسط قيمت 
تمامي اقالم مورد آمارگيري نسبت به دوره قبل كاهش داشته است. در اين ميان، بيشترين 
كاهش متوس��ط قيمت مربوط به موزائيك فرنگي با خرده س��نگ مرمر با مرمريت تا نمره 
5 ب��ه ابع��اد به ابعاد 40 در 40 با 16. 7- درصد مي باش��د. كمترين كاهش قيمت نيز با 0. 
2- درص��د ب��ه موزائيك ايراني با س��نگ موزائيك معمولي به ابع��اد 40 در 40 تعلق دارد. 
مقايسه نتايج اين آمارگيري با دوره پيش حاكي از آن است كه در گروه چوب، مصالح ساخته 
ش��ده چوبي و گروه قطعات پيش ساخته چوبي تمامي اقالم داراي افزايش قيمت بوده اند. 
بيش��ترين افزايش قيمت در اين س��ه گروه مربوط به لمبه چوبي با 28. 6 درصد و كمترين 

افزايش مربوط به چوب چهارتراش ايراني با 3. 6 درصد بوده است. 
 محصوالت پالستيكي پوشش كف و ديوار

در گروه محصوالت پالستيكي پوشش كف و ديوار، با توجه به اين كه در دوره قبل، تها 
كفپوش الستيكي آجدار به ضخامت 2. 5 ميلي متر به صورت رول داراي اطالع بوده است، 

متوسط آن نسبت به دوره قبل 30. 4 درصد افزايش داشته است. 

در گروه مصالح پالستيكي و الستيكي متوسط قيمت تمامي اقالم نسبت به دوره پيش 
افزايش داش��ته اس��ت. به نحوي كه بيش��ترين افزايش قيمت مربوط به ورق بدون موج 
اكريلي��ك به ضخامت حدود 3 ميلي متر با 11. 6 درصد و كمترين افزايش مربوط به ورق 
فايبر گالس ساده به ضخامت 1 تا 1. 5 ميلي متر با 3. 0 درصد بوده است. نتايج آمارگيري 
نيمه دوم 1392 نمايانگر آن اس��ت كه در گروه چتايي، متوس��ط قيمت تمامي اقالم مورد 
آمارگيري نس��بت به دوره قبل كاهش داشته است. در اين ميان، بيشترين كاهش متوسط 
قيمت مربوط به گوني چتايي 40 در 7 با 13. 7- درصد مي باشد. كمترين كاهش قيمت نيز 

با 8. 8- درصد به گوني چتايي 11 در 45 تعلق دارد. 
 وضعيت دستمزد 26 گروه شاغالن عمراني

مركز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري از دس��تمزد نيروي انس��اني ش��اغل در طرح هاي 
عمراني در نيمه دوم سال گذشته را اعالم كرد. بر اساس اين گزارش، كمترين و بيشترين 
درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني و ملي و استاني 
در سطح استان تهران در نيمه دوم سال 1392 به تفكيك گروه هاي منتخب، نسبت به نيمه 

ي قبل )نيمه اول 1392( و نيمه مشابه سال قبل )نيمه دوم 1391( در زير ارائه مي شود.

 كارهاي بنايي ابنيه ساختمان
اين گروه ش��امل 5 قلم از دس��تمزد انواع نيروي انساني ش��اغل در كارهاي بنايي ابنيه 
س��اختمان مي باشد مقايسه متوسط دستمزد س��اعتي نيروي انساني اين گروه در اين دوره 
با دوره قبل نش��ان مي دهد كه تمامي دس��تمزدها در اين گروه داراي افزايش مي باشند. در 
اين ميان بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به بناي نماچين درجه دو با 2.8 درصد 
و كمترين افزايش آن به بناي س��فت كار درجه يك با 1.1 درصد تعلق دارد هم چنين در 
مقايس��ه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مش��ابه سال قبل در تمام اقالم 
اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي شود كه بيشترين افزايش متوسط دستمزد 
ساعتي مربوط به بناي نماچين درجه دو با 17.6 درصد و كمترين افزايش متوسط دستمزد 

ساعتي مربوط به بناي سفت كاري درجه يك با 14.9 درصد مي باشد.
 قالب بند چوبي و فلزي

اين گروه ش��امل 4 قلم از دس��تمزد انواع قالب بند چوبي مي باش��د. مقايسه ي متوسط 
دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه تمامي دستمزدها 
در اين گروه داراي افزايش مي باش��ند. در اين ميان بيش ترين افزايش متوس��ط دس��تمزد 
س��اعتي مربوط به تجار قالب بند درجه يك با 1/3 درصد كمترين افزايش مربوط به نجار 
قالب بند درجه دو با 1.5 درصد است. در مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 
با دوره مش��ابه س��ال قبل نيز در تمامي اقالم اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني تقريبا 
مشابهي مشاهده مي شود. در اين ميان بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به 
نج��ار قال��ب بند درجه يك با 17.6 درصد و كمترين افزايش مربوط به نجار قالب درجه دو 
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با 16.2 درصد مي باشد.
 اين گروه ش��امل 4 قلم از دس��تمزد انواع قالب بندهاي فلزي مي باشد. مقايسه متوسط 
دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه تمامي دستمزدها 
در اين گروه داراي افزايش مي باش��ند در اين ميان بيش ترين افزايش متوس��ط دس��تمزد 
ساعتي به قالب ساز فلزي درجه دو با 4.4 درصد و كمترين افزايش قالب ساز فلز درجه يك 
با 2.7 درصد تعلق دارد. در مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مشابه 
سال قبل نيز در تمامي اقالم اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي شود. در اين 
ميان بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به قالب ساز فلزي درجه دو درصد و 

كمترين افزايش مربوط به قالب بند فلزي درجه يك با 16.6 درصد مي باشد.
 گروه آرماتوربند و كارهاي بتني

اين گروه ش��امل 4 قلم از دس��تمزد انواع آرماتوربندها مي باشد. مقايسه متوسط دستمزد 
نيروي انس��اني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نش��ان مي دهد كه تمامي دستمزدها در 
اين گروه داراي افزايش مي باشند در اين ميان بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به 
آرماتور بندي در جه دو با 1.5 درصد و كمترين افزايش به آمارتور درجه يك با 0/8 درصد 
تعلق دارد. در مقايس��ه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مش��ابه سال قبل 
نيز در تمامي اقالم افزايش دستمزد مشاهده مي شود كه بيشترين افزايش متوسط دستمزد 
ساعتي مربوط به كمك آرماتوربند با 16.3 درصد و كمترين افزايش مربوط به آرماتور بند 

درجه يك با 15.0 درصد مي باشد.
اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع بتن كاران مي باشد. مقايسه متوسط دستمزد نيروي 
انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه تمامي دستمزدها در اين گروه 
داراي افزايش تقريبا مش��ابه و كمي هستند در اين ميان بيشترين افزايش متوسط دستمزد 
س��اعتي به كمك بناي بتن كار با 1.5 درصد و كمترين افزايش به استادكار كارهاي بتني 
1.1 درصد تعلق دارد هم چنين در مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره 
مشابه سال قبل در تمامي اقالم اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي شود كه 
بيش��ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به كمك بناي بتن كار با 16.0 درصد و 

كمترين افزايش مربوط به استاد كار كارهاي بتني با 14.9 درصد مي باشد.
 دستمزد اسكلت ساز ساختمان

 اين گروه شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسكلت سازان ساختمان مي باشد مقايسه متوسط 
دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين گروه با دوره قبل، مانند ساير گروهها نشان مي دهد 
كه تمامي دس��تمزدها در اين گروه داراي افزايش مي باشند. در اين ميان بيشترين افزايش 
متوس��ط دستمزد ساعتي به اسكلت ساز درجه دو با 3.4 درصد و كمترين افزايش دستمزد 

ساعتي به جوش كار اسكلت و كمك جوش كار اسكلت با 1.7درصد تعلق دارد. هم چنين 
در مقايس��ه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مش��ابه سال قبل در تمامي 
اقالم اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي شود كه بيشترين افزايش متوسط 
دستمزد ساعتي مربوط به اسكلت ساز درجه دو با 18.0 درصد و كمترين افزايش مربوط به 

جوش كار اسكلت با 15.8 درصد مي باشد.
 گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان

 اين گروه ش��امل 2 قلم از دس��تمزد انواع آهنگران در و پنجره س��از ساختمان مي باشد. 
مقايسه متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه هر 
دو قلم اين گروه داراي افزايش مي باشند كه متوسط دستمزد ساعتي آهنگر در و پنجره ساز 
درجه دو داراي افزايش 1.8 درصدي و آهنگر در و پنجره ساز درجه يك داراي افزايش 1/0 
درصدي است در مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل 
آهنگر در و پنجره س��از درجه دو و آهنگر در و پنجره س��از درجه يك به ترتيب از افزايش 

دستمزدي معادل معادل 15.5 درصد 14.1 درصد برخوردار مي باشند.
 عايق كار و آسفالت كار ابنيه ساختمان

 اين گروه ش��امل 3 قلم از دس��تمزد انواع عايق كاران و آس��فالت كاران ابنيه ساختمان 
مي باش��د. مقايسه متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان 
مي دهد كه تمامي دس��تمزدها در اين گروه داراي افزايش مي باشند. در اين ميان بيشترين 
افزايش متوس��ط دستمزد س��اعتي مربوط به كمك عايق كار و آسفالت كار با 1.6 درصد و 
كمترين افزايش مربوط به دستمزد ساعتي عايق كار و آسفالت كار درجه يك با 0/8 درصد 
مي باشد. در مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل نيز در 
تمامي موارد افزايش دستمزدها ديده مي شود كه بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي 
مربوط به كمك عايق كار و آسفالت كار با 16.2 درصد و كمترين افزايش دستمزد ساعتي 

مربوط به عايق كار و آسفالت كار درجه يك با 14.5 درصد مي باشد.
 گروه شيشه بر و آلومينيوم كار

اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع شيشه بر مي باشد. مقايسه دستمزد نيروي انساني 
اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه تمامي اقالم آن داراي افزايش دستمزد 
مي باشند در اين ميان شيشه بر درجه بر دو و كمك شيشه بر با 5.5 درصد داراي افزايش 
بيش��تري نسبت به شيش��ه بر درجه يك هستند.اين گروه ش��امل 2 قلم مي باشد. مقايسه 
متوس��ط دستمزد نيروي انساني اقالم اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي دهد كه 
هر دو قلم داراي افزايش مي باش��ند. كه آلومينيوم كار درجه دو با 2.5 درصد داراي رش��د 

بيشتري نسبت به آلومينيوم كار درجه يك مي باشد.
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ایران در میدان رقابت كجا ایستاده است

مسابقه جهاني به سمت انرژي هاي نوين

 زمين پاک با انرژي هاي تجديدپذير 
كنوانس��يون سازمان ملل متحد درباره تغييرات اقليمي هشدار داد كه در صورت شكست 
تالش كش��ورهاي جهان براي كاهش اس��تفاده از انرژي هاي تجديد ناپذير، عواقب آن به 
كره زمين آسيب جدي مي زند. برپايه گزارش سايت خبري پنت از مجموعه پانوراما، اياالت 
متحده آمريكا يكي ازپر مصرف ترين كش��ورهاي جهان در حوزه انرژي هاي تجديد ناپذير 
به شمار مي رود اما واقعيت هاي سياسي ممكن است دولت اين كشور را از انجام اقدام هاي 

الزم براي جلوگيري از فاجعه زيست محيطي، باز دارد. 
ب��ا توجه به گزارش جديد س��ازمان ملل متحد، افزايش درجه ح��رارت زمين بيش از دو 
درجه سانتيگراد در دهه هاي آينده، باعث ايجاد بالياي طبيعي و حوادث غير منتظره جوي 
مي شود. دليل باال رفتن درجه حرارت زمين، باالرفتن مقدار انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي 

از س��وزاندن نفت، زغال س��نگ و گاز طبيعي، ذكر ش��ده است كه بايد به منظور اجتناب از 
بحران، طي چند دهه آينده، به ميزان 40 تا 70 درصد كاهش يابد. 

با وجود اين كه 70 درصد از آمريكايي ها معتقدند تغييرات آب و هوايي هم اكنون واقعيتي 
اس��ت غي��ر قابل انكار، تنها 40 درصد اين واقعيت را ب��ه عنوان يك تهديد جهاني در نظر 
مي گيرند، و كمتر از 30 درصد از آمريكايي ها معتقدند كه پرداختن به تغييرات آب و هوايي 
يكي از اولويت هاي دولت است. در آمريكا، كه پس از چين دومين كشور آلوده كننده جهان 
اس��ت، بزرگترين آالينده ها وس��ايل حمل و نقل، و ژنراتورهاي الكتريكي با سوخت زغال 
سنگ به شمار مي روند. اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، وعده داده، انتشار گازهاي گلخانه اي 
مانند دي اكسيد كربن تا سال 2020، به مقدار 17 درصد كاهش يابد اما اين ميزان ممكن 

است به اندازه الزم كافي نباشد. 

ره:
شـا

ا

كشـورهاي جهان تالش مي كنند در مسـابقه جهاني به سمت انرژي هاي نوين از يكديگر عقب نمانند؛ فرقي نمي كند اين كشور، در حاشيه 
خليج هميشه فارس قرار گرفته باشد و برخوردار از منابع و ذخاير نفتي و گازي، يا كشوري در قلب قاره سبز يعني اروپا كه مي خواهد امنيت 
انرژي آينده شهروندان اش را تضمين كند يا بزرگترين هاي اقتصاد جهان از آمريكا و چين گرفته تا غول هاي اقتصاد اتحاديه اروپا؛ مهم اين 
اسـت كه همه به اين نتيجه رسـيده اند كه سرمايه گذاري در زمينه انرژي هاي نوين يك ضرورت ملي بلكه جهاني است. اين روزها پيش از 
آنكه جهانيان دنبال اخبار اكتشـاف ميدان هاي نفت و گاز جهان باشـند و خوشحال از اينكه بر منابع انرژي جهان افزوده شده است، نگران 
مصرف باالي سوخت هاي فسيلي اند و در انتظار رونمايي از تازه هاي حركت دنيا به سمت انرژي هاي نوين به سر مي برند. ايران اما به گفته 
بسياري از كارشناسان و تحليلگران منابع انرژي جهان، از ظرفيت هاي بالقوه اي براي در سرمايه گذاري در منابع انرژي نوين و پاک برخوردار 
اسـت؛ حال آنكه ارزان بودن و نيمه يارانه اي عرضه شـدن سـوخت هاي فسـيلي، كمتر انگيزه سـرمايه گذاران را تحريك و تقويت مي كند. 
گزارش ويژه اين ماه پنجره ايرانيان به آخرين تحوالت، خبرها و ابتكارات كشورهاي مختلف جهان در مسابقه رقابت به سمت انرژي هاي 

نوين و پاک اختصاص دارد. بخوانيد:

گزارش از: سميه كرباليي
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 فرصت شغلي انرژي هاي تجديدپذير
بر اس��اس گزارش جديد آژان��س بين المللي انرژي هاي 
تجدي��د پذي��ر »Irena«، در حدود 6. 5 ميليون انس��ان در 
سراس��ر جه��ان در س��ال 2013 در بخش ه��اي مختلف 
انرژي هاي تجديد پذير مش��غول به كار بوده اند. به گزارش 
خبرگ��زاري امارات، گزارش »بررس��ي س��االنه مش��اغل 
انرژي ه��اي تجديد پذير در س��ال 2014 » كه به وس��يله 
Irena تهيه ش��ده، نقش مهم انرژي ه��اي تجديد پذير در 

افزايش مداوم فرصت هاي شغلي درسراسر جهان و حمايت 
از اقتصاد جهاني را مورد تاكيد قرار داده است. 

اي��ن گزارش س��االنه نش��ان مي دهد ك��ه در تعداد كل 
مشاغل در بخش هاي مختلف حوزه انرژي هاي تجديدپذير 
در سراسر جهان افزايش ثابتي ديده مي شود، به طوري كه 
در سال 2012 در اين بخش حدود 5. 7 ميليون شغل ثبت 
شده اس��ت. تغييرات منطقه اي و روند اصالحات در بعضي 
صنايع، همچنين رقابت شديد و تحوالت عمده در فن آوري 
و توليد، تاثيرات قابل توجهي براشتغال درحوزه انرژي هاي 

تجديدپذير در سال 2013، داشته است. 
ب��ر پايه اين گ��زارش چين در ميان كش��ورهاي جهان، 
بزرگترين تعداد مش��اغل در حوزه انرژي هاي تجديد پذير 
را داراس��ت. پس از آن برزيل، اياالت متحده، هند، آلمان و 
اسپانيا و سپس بنگالدش در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. 
رابعه فروخي، مس��ئول بخش بودجه، سياس��ت و دانش در 
»Irena« در اي��ن ارتباط گفت: رش��د تقاض��اي روز افزون 

انرژي خورشيدي در ژاپن و چين، براي توليد برق با استفاده 
از پنل هاي فتوولتائيك عالوه برافزايش فرصت هاي شغلي 
در زمين��ه نصب و اج��راي اين سيس��تم ها، باعث كاهش 
نگراني برخي از س��رمايه گذاران اين ح��وزه در مورد مازاد 
عرضه ش��ده اس��ت. در نتيجه برخي از تولي��د كنندگان در 
چين درحال افزايش توانايي هاي خود در اين زمينه هستند 
ام��ا در حوزه توليد برق از باد، كانادا و چين، با اقدامات خود 
انگيزه هاي مثبتي در اين زمينه ايجاد كردند. اين درحاليست 
ك��ه در اياالت متحده ب��ه دليل وضعيت ناپايدار سياس��ي 
تاكنون اقدامات روشني در اين زمينه صورت نگرفته است. 

 اميد جديد سرمايه گذاران آمريكايي
74 درصد از س��رمايه گذاري هاي جدي��د انجام گرفته در 
سه ماه نخست سال 2014 ميالدي در آمريكا، براي توليد 
برق، متعلق به بازار انرژي خورشيدي بوده است. به گزارش 
سايت خبري يشيل اكونومي، در سه ماه نخست سال جاري 
مي��الدي، ظرفيت توليد انرژي خورش��يدي آمريكا 1. 330 

مگاوات افزايش يافته است. 
بر اساس گزارش انجمن صنايع انرژي خورشيدي آمريكا، 
74 درصد از سرمايه گذاري هاي جديد انجام گرفته در توليد 
برق اين كشور، متعلق به بازار انرژي خورشيدي بوده است. 
دو سوم اين س��رمايه گذاري هاي، براي ساخت و راه اندازي 
نيروگاه ه��اي خورش��يدي و مابقي براي نص��ب پنل هاي 
خورشيدي در ساختمان هاي مسكوني و تجاري بوده است. 
با افزايش 1. 330 مگاواتي توليد انرژي خورشيدي، ظرفيت 
توليد كلي انرژي خورش��يدي آمريكا به 13. 395 مگاوات 
رس��يده اس��ت. انجمن صنايع انرژي خورشيدي آمريكا در 
گ��زارش اش به اين نكته اش��اره مي كند ك��ه، ميزان توليد 
ان��رژي خورش��يدي اين كش��ور، برابر انرژي اس��ت كه با 
سوزاندن هشت ميليون تن زغال سنگ در يك سال بدست 
مي آيد و سرمايه گذاري هرچه بيشتر در اين بازار، به داشتن 

محيط زيست پاک تر كمك مي كند. 
 اروپا؛ برق خورشيدي قد مي كشد

 ،)NDP Solarbuzz) موسسه تحقيقاتي ان دي پي سوالربوز
در گزارش خود اعالم كرده اس��ت س��رعت رشد استفاده از 
انرژي خورشيدي در اروپا، در سال 2014 كاهش مي يابد. به 
گزارش پايگاه خبري اقتصاد سبز، اين موسسه در تازه ترين 
گ��زارش خود از كاهش س��رعت رش��د اس��تفاده از انرژي 

خورشيدي در اروپا خبر داد. 
بنابر اين گزارش كاهش و يا لغو تشويق هايي كه از سوي 
دولت هاي آلم��ان، ايتاليا، يونان و روماني اعمال مي ش��د، 
عام��ل اصل��ي اين اتفاق اس��ت. در گزارش اين موسس��ه 
آمده اس��ت كه در پي اين اتفاق، سهم اروپا در توليد برق با 
انرژي خورشيدي، به 22 درصد كاهش مي يابد. توليد برق 
با اس��تفاده از انرژي خورش��يدي در اروپا، در س��ال 2011، 

19. 2 گيگاوات افزايش يافته و اين رشد سريع باعث شده 
بود س��هم اروپا در توليد برق با انرژي خورش��يد در جهان، 
به 70 درصد برس��د. بر اس��اس اين گزارش در سال 2014 
بازارهاي انرژي خورش��يدي فرانسه، هلند، اتريش، پرتغال، 
سوئيس و تركيه رشد كرده، اما بازارهاي بلژيك، دانمارک، 

روماني و اوكراين كوچكتر مي شوند. 
در اي��ن گ��زارش آمده اس��ت ك��ه در س��ال 2014 بين 
كشورهاي اروپايي، انگلستان بيشترين رشد در حوزه انرژي 
خورش��يدي را دارد، اين كش��ور در پايان ماه مارس س��ال 
2014، ب��ه ظرفيت توليد 4. 5 گيگاوات برق با اس��تفاده از 
انرژي خورشيدي رسيد كه 99 درصد اين ميزان، در 36 ماه 

اخير به بهره برداري رسيده است. 
 امارات رتبه سوم جهان را كسب كرد

بر اس��اس گزارش سال 2014 شبكه سياست انرژي هاي 
تجديد پذير قرن بيس��ت ويكم، مارات در رتبه س��وم توليد 
انرژي خورش��يدي متمركز در سال 2013 جهان قرار گرفته 
اس��ت. به گزارش پايگاه خبري عربيان بيزينس، در گزارش 
سال 2014 ش��بكه سياس��ت انرژي هاي تجديد پذير قرن 
بيس��ت ويكم (ren21( آمده است: كش��ور اسپانيا در زمينه 
توليد انرژي خورشيدي متمركز )سي اس پي( در سال 2013 
رتبه نخست جهان، آمريكا رتبه دوم، امارات رتبه سوم و در 
نهايت هند و الجزاير در جايگاه چهارم و پنجم قرار گرفته اند. 
بر اس��اس گزارش شبكه سياس��ت انرژي هاي تجديد پذير 
قرن بيس��ت ويكم، ظرفيت توليد انرژي خورشيدي متمركز 
در جهان از س��ال 2004 ده برابر افزايش يافته اس��ت و در 
سال گذشته ميالدي با 36 درصد افزايش به 4. 3 گيگاوات 
رسيد. اين گزارش مي افزايد نيروگاه توليد انرژي خورشيدي 
»ش��مس1« كه در ماه مارس 2013 توسط رئيس جمهور 
امارات، خليفه آل نهيان افتتاح شد، نقش مهمي در گسترش 
فن��اوري انرژي خورش��يدي متمركز ش��ده در بازارهاي در 
حال رش��د ايف��ا كرد. نيروگاه خورش��يدي »ش��مس 1« با 
قدرت توليد 100 م��گاوات از طريق يك واحد توليد، اولين 
ايس��تگاه خورشيدي پيشرفته در خاورميانه به شمار مي رود. 
اين ايستگاه خورش��يدي با برق رساني به بيش از 20 هزار 
منزل مس��كوني در امارات و جلوگيري از انتشار 175 هزار 
تن گاز دي اكسيد كربن، داراي سامانه خنك كننده خشك 
است كه به شكل قابل توجهي در مصرف آب صرفه جويي 
مي كند و در مقايسه با فناوري هاي ديگر از درصد بهره وري 
باالتري برخوردار اس��ت. فناوري انرژي خورشيدي در نقاط 
مختلف جهان به ويژه آمريكا كه در زمينه ايستگاه هاي توليد 
برق از انرژي خورشيدي تجربه هاي بسياري دارد، به صورت 
قابل توجهي رواج يافته اس��ت. همچنين كشورهايي مانند 
اسپانيا، چين، استراليا، مصر، مراكش و تايلند نيز شاهد رشد 

روزافزون اين فناوري نوين بوده اند. 
 ركورد آلمان ها؛ 75 درصد برق پاک شد

آلمان در 9 ماه مه )19 ارديبهشت ماه( با تأمين 75 درصد 
از برق مورد نياز خود از منابع تجديد پذير، ركورد تازه اي در 
دنيا به ثبت رساند. به گزارش سايت خبري انستيتو انرژي، 
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آلمان نتيجه گيري درباره س��رمايه گذاري هاي عظيم خود 
را در حوزه انرژي هاي تجديد پذير كرده آغاز كرده است. 

اين كشور در سه ماه نخست سال جاري ميالدي، به طور 
ميانگين 27 درص��د از برق مورد نياز خود را، معادل 40. 2 
ميليارد كيلووات س��اعت، از منابع تجديد پذير تامين كرده 
است. آلمان قصد دارد تا س��ال 2050 ميالدي، 80 درصد 
از ب��رق مورد نياز خود را از طري��ق انرژي هاي تجديدپذير 

تأمين كند. 
اين كشور موفق شد، در تاريخ 9 مه )19 ارديبهشت ماه( 
س��ال جاري، 75 درصد از برق مورد نياز خود را، البته تنها 
براي چند س��اعت، از منابع تجديد پذير تامين كرده است و 
ركورد تازه اي در دنيا به ثبت برس��اند. آلمان س��ال گذشته 
مي��الدي نيز، با توليد 25.2 گي��گاوات انرژي بادي در يك 
روز، ركورد ديگري را در دنيا به ثبت رسانده بود. در مرحله 
نخس��ت اين طرح با بهره گيري از دانش فني داخلي، 100 
هزار بخاري گازس��وز ب��ا راندمان 82 درص��د و رده انرژي 
B توليد مي ش��ود و با توليد 100 هزار بخاري، 120 ش��غل 

مستقيم و 480 شغل غيرمستقيم ايجاد مي شود. 
در حال حاضر به 20 ميليون دستگاه از اين بخاري ها براي 
بازار داخل نياز است كه با افزايش توليد، امكان صادرات به 
كش��ورهاي آذربايجان، ارمنستان، تركيه، بالروس، تونس، 
الجزاير و بازارهاي رو به رش��د ش��رق آس��يا از جمله هند، 
پاكستان و افغانس��تان فراهم مي شود. بر پايه اين گزارش، 
توليد اين بخاري در مقايس��ه ب��ا بخاري هاي كم بازده 25 
درص��د كاهش مص��رف گاز را در بر خواهد داش��ت كه با 
توجه به توليد 100 دس��تگاه، س��اليانه در هر بخاري 250 
متر مكعب صرفه جويي گاز محقق خواهد شد. صرفه جويي 
س��اليانه 8 ميليارد مترمكعب در مصرف گاز طبيعي، رونق 
توليد در صنعت و ايجاد اشتغال بدون سرمايه گذاري جديد 
و ص��ادرات محصول با كيفيت برتر و ايجاد درآمد ارزي، از 

جمله اهداف دراز مدت اجراي اين پروژه است.
 چيني ها دست بردار نسيتند

چين براي مقابله با تهديدهاي زيس��ت محيطي استفاده 
از زغال سنگ، اهداف اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير، 
به ويژه انرژي بادي و انرژي خورش��يدي را گس��ترش داد. 
به گزارش پايگاه خبري اقتصاد سبز، دولت چين اعالم كرد 
براي گسترش استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و مقابله با 

آلودگي هوا، هدف هاي جديدي را تعيين كرده است. 
ب��ر اس��اس اين گ��زارش كه از س��وي كميس��يون ملي 
اصالحات و توس��عه چين، با عنوان نقش��ه راهبردي مقابله 
با آلودگي هوا منتشر شده است، براي كاهش مصرف زغال 
سنگ، گاز و سوخت هسته و افزايش استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذي��ر، ب��ه ويژه انرژي ب��ادي و انرژي خورش��يدي، 
هدف هاي بلند مدت و كوتاه مدت جديدي تعيين شده است. 
در اي��ن گ��زارش آم��ده اس��ت كه دول��ت چين مل��زم به 
تعطيل كردن معادن زغال س��نگ كم ب��ازده، بهبود وضعيت 
اس��تاندارد هاي معادن زغال س��نگ در حال فعاليت و معادني 
كه ش��روع به فعاليت مي كنند، گس��ترش شيوه هاي مصرف 

بهينه انرژي، تقويت زيرس��اخت هاي عاي��ق بندي و افزايش 
تولي��د قطعات و لوازم مورد نياز براي پنل هاي خورش��يدي و 
توربين هاي بادي ش��ده است. بر اس��اس اهداف جديد دولت 
چين، اين كش��ور در پايان س��ال 2015 بايد به ظرفيت توليد 
100 گيگاوات و در سال 2017 به ظرفيت توليد 150 گيگاوات 
برق به وس��يله انرژي بادي توليد كند. چين در سال 2013 با 
استفاده از انرژي بادي 91 گيگاوات برق توليد كرده بود. چين 
اهداف خود در زمينه انرژي خورش��يدي را نيز دو برابر كرده و 
براي سال 2015 توليد 35 گيگاوات و براي سال 2017 توليد 

70 گيگاوات برق را به عنوان هدف قرار داده است. 
اين كش��ور ب��راي س��ال 2017 در نظر دارد با اس��تفاده 
از س��وخت هاي زيس��ت توده 11 گيگاوات و با اس��تفاده از 
زيس��ت س��وخت 500 مگاوات برق توليد كن��د. در زمينه 
هيدروالكتريك نيز چين در نظر دارد در س��ال 2015، 290 
گيگاوات و در س��ال 2017، 330 گيگاوات برق توليد كند. 
چين در نظر دارد براي كاهش مصرق زغال سنگ در كشور 
نيز سياس��ت هاي جديدي اعمال كند و بتواند س��هم زغال 
س��نگ در توليد كل انرژي كش��ور كه در سال 2012، 66. 
8 درصد بود را در س��ال 2017 به زير 65 درصد برس��اند. 
بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي دولت پكن 
پيش بيني مي شود، سهم سوخت هاي غير فسيلي در توليد 
كل انرژي كشور در سال 2015 به 11. 4 درصد و در سال 
2017 به 13 درصد برسدبا دستور وزير نفت انجام مي شود.

 اروپا رقيب خورشيدي چين مي شود
اروپا قص��د دارد با س��اخت كارخانه اي عظي��م، با چين 
در توليد انرژي خورش��يدي رقابت كند. به گزارش س��ايت 
خبري انرژي گونلويو، شركت هاي بزرگ انرژي اروپا قصد 
دارن��د براي افزايش قدرت رقابتش��ان با چين، با تش��كيل 
كنسرس��يومي بزرگترين كاخانه انرژي خورش��يدي اروپا را 
احداث كنند. اين كارخانه ظرفيت تولد ساالنه يك گيگاوات 

انرژي خورشيدي خواهد داشت. 
براي ساخت اين كارخانه عظيم كه 1200 نفر نيز در آن 
مش��غول خواهند شد، يك ميليارد يورو س��رمايه مورد نياز 
اس��ت. كش��وري كه اين كارخانه در آن احداث خواهد شد، 

هنوز مشخص نشده اس��ت. شركت سوالر ورلد آلمان، كه 
يكي از بزرگترين ش��ركت هاي جهان در اين حوزه است، با 
اعالم اين كه چنين طرح��ي عظيمي هم براي بازار و هم 
براي سرمايه گذاران ريسك بس��يار بااليي دارد، حضور در 

اين كنسرسيوم را رد كرد.
 مصر پايتخت آينده انرژي خورشيدي دنيا

جهان مي تواند 30 درصد از انرژي خورش��يدي مورد نياز 
خود را در مصر توليد كند. كارش��ناس برجس��ته بين المللي 
انرژي خورش��يدي اعالم ك��رد: بيابان هاي مصر با توجه به 
قابليت هاي اقليمي ق��ادر به توليد بيش از 30 درصد از كل 
انرژي خورش��يدي هستند كه ساالنه در سراسر جهان توليد 
مي ش��ود. هاني النقراش��ي در مصاحبه اختصاصي با پايگاه 
خبري بوابه نيوز ضمن اش��اره به اين كه در سال هاي اخير 
عالقه مندي خاصي به ماهيت آب و هوايي مصردر سطح 
بين المللي ايجاد شده است، گفت: بيابان هاي مصر باقدرت 
تمام مي تواند به عنوان يكي از بزرگترين مراكز توليد انرژي 
خورش��يدي در جهان مطرح باش��د. وي اف��زود: بزرگترين 
شركت هاي بين المللي مشاوره انرژي مانند شركت »بوزاند 
كمپاني« درتحقيقات گسترده خود در زمينه توليد انرژي هاي 
جديد و تجديدپذير تاكيد داش��ته اند كه منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا )منا( مزاياي جغرافيايي و آب و هوايي منحصر 
به فردي براي توليد بيش از 35 درصد از ظرفيت كل انرژي 

خورشيدي توليد شده در جهان را داراست. 
در اي��ن مطالعات آمده اس��ت كه: مصر به تنهايي قادر به 
تامين 85. 7 درصد انرژي خورش��يدي از مجموع 35 درصد 
انرژي خورش��يدي توليد شده در اين منطقه است. النقراشي 
با تاكيد بر اين كه مصرمي تواند با تكيه بر انرژي هاي جديد 
و تجديد پذير، به ويژه انرژي باد و خورشيد از بحران انرژي 
و برق كنوني خود خارج ش��ود، بيان كرد: براي جذب بيشتر 
سرمايه گذاران و شركت هاي بين المللي عالقه مند به انرژي 
پاک، الزم اس��ت مصر در اين ح��وزه قوانين جديد حمايتي 

تصويب كند. 
 برق اروگوئه فقط با انرژي هاي تجديدپذير! 

رئي��س اداره مل��ي توزيع ب��رق اروگوئه اع��الم كرد كه 
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كش��ورش مصمم اس��ت از س��ال 2015 به ط��ور كامل از 
انرژي ه��اي تجديدپذير برق توليد كند. به گزارش س��ايت 
خبري مناره، كاساراويجا، در بيانيه اي مطبوعاتي اعالم كرد: 
اروگوئه در س��ال هاي اخير به دنبال سياس��ت توسعه توليد 
انرژي از آب، زيس��ت توده و انرژي باد بوده است، به نحوي 
كه اكنون فراتر از ني��از داخلي خود اين انرژي هاي نوين را 
توليد مي كند. وي با بيان اين كه از سال 2015 ميالدي كل 
مصرف برق اين كش��ور از منابع ان��رژي تجديد پذير توليد 
مي شود، افزود: 45 در صد اين انرژي از طريق انرژي آبي و 
15 درصد از زيس��ت توده، ) مواد آلي به دست آمده به طور 
مس��تقيم از گياهان و يا به طور غير مستقيم از محصوالت 
صنعت��ي كش��اورزي و خانگي يا تج��اري( و نزديك به 30 
درصد از انرژي بادي تامين مي ش��ود. س��رمايه گذاري هاي 
اروگوئ��ه در بازه زماني س��ال هاي 2010 تا 2017 در زمينه 
ان��رژي، از جمله توليد برق حدود هفت ه��زار ميليارد دالر 

برآورد شده است. 
 عربستان هم بله؛ چرا كه نه؟

معاون كميس��يون تنظي��م مقررات ب��رق و امور نظارتي 
در توليد عربس��تان از تدوين چارچوب قانوني صدور مجوز 
فعاليت ه��اي مرتبط ب��ه انرژي هاي تجدي��د پذير و انرژي 
هس��ته اي با هماهنگي س��ازمان هاي مختلف خبر داد. به 
گزارش پايگاه خبري زاويه و به نقل از روزنامه االقتصاديه، 
ناصر القحطاني با تاكيد بر اين كه كاهش مصرف س��وخت 
ب��ا اس��تفاده از راهكارهاي ديگر مانند به��ره وري انرژي و 
همچنين ورود انرژي هاي تجديدپذير به سبد انرژي جامعه 
امكانپذي��ر خواهد بود، گفت: اين موضوع براي عربس��تان 

سعودي بسيار حائز اهميت است. 
القحطاني گف��ت: ورود انرژي هاي تجديدپذير به س��بد 
انرژي كش��ور ما را به س��مت جذب فناوري و دانش پايدار 
كه از مسائل اساس��ي و بنيادي اين فناوري نوين به شمار 
مي رود، هدايت مي كند. وي همچنين درباره س��هم انرژي 
تجديدپذير در تامين نيازهاي صنعت برق عربستان سعودي 
گف��ت: اين موض��وع به تجربه هاي اوليه م��ا در اين زمينه 
بستگي دارد، ما هم اكنون آزمايش هاي بسيار ساده اي را در 

مكان هاي مختلف آغاز كرده ايم، اما زماني كه اين تجربه ها 
درس��طح باالتر قرار بگيرند به م��ا اطالعات دقيق تري در 
ب��اره توانايي اين فناوري براي پوش��ش تقاض��ا برق ارائه 
مي دهند. القحطاني با تاكيد بر اين كه عربس��تان سعودي 
به بهره برداري از انرژي هاي كم هزينه عالقه مند اس��ت، 
ادامه داد: اش��راف بر علم تغييرات اقليمي و بررسي بهترين 
تكنيك ) انرژي بادي يا انرژي خورشيدي( از مواردي است 

كه به موفقيت اين فناوري كمك مي كند. 
خب��ر ديگر اينكه ش��ركت نفت دولتي آرامكو س��عودي 
عربس��تان در نظر دارد به منظور كاس��تن از ميزان مصرف 
سوخت هاي فسيلي، توليد انرژي خورشيدي را در اين شبه 
جزيره افزاي��ش دهد. به گزارش ش��بكه خبري بلومبرگ، 
عربستان سعودي درنظر دارد استفاده از انرژي خورشيدي را 
افزايش دهد كه اين اقدام مي تواند از مصرف س��وخت هاي 
فسيلي در بزرگترين كشور صادر كننده نفت جهان بكاهد. 

خالد الفالح، مديرعامل س��عودي آرامكو در كنفرانسي در 
بحرين گفت: ما مشتاقانه به دنبال جذب سرمايه گذاري در 
حوزه انرژي خورشيدي هستيم. اين گفته ها نشان مي دهد 
كه قدرت توليد انرژي هاي تجديدپذير در عربستان سعودي 
در دس��تان شركت آرامكو اس��ت، شركتي كه براي چندين 
دهه موفق به تحول در صنعت نفت عربستان شده است و 
در مديريت قردادهاي بزرگ با شركت هاي غربي تخصص 
دارد. ت��ا كنون ش��هرک انرژي اتم��ي و تجديدپذير ملك 
عب��داهلل مديريت راهبرد انرژي هاي تجديدپذير عربس��تان 
س��عودي را عهده دار بوده اس��ت، س��ازماني رسمي كه به 

وسيله دولت خارج از وزارت انرژي اداره مي شود. 
مقام هاي اين شهرک در ماه مه سال 2012 عنوان كردند 
ك��ه به دنبال جذب 109 ميليارد دالر س��رمايه براي ايجاد 
صنعت خوشيدي تا سال 2032 هستند هر چند از آن تاريخ 

به بعد پروژه شاهد پيشرفت اندكي بوده است. 
قاس��م الشيخ، مدير واحد انرژي گروه بن الدن عربستان 
سعودي، در گفتگو با پايگاه خبري منامه اظهار داشت: پروژه 
خورش��يدي دولت به كندي پيش م��ي رود و ما تا حدودي 
در جريان امور هس��تيم اما پروژه با س��رعتي كه بايد پيش 

نمي رود. وي همچنين افزود: كشور نمي تواند منتظر بماند، 
ما هر سال سوخت هاي مايع بيشتري مصرف مي كنيم و به 
همين دليل شركت آرامكو عربستان وارد عمل شده است. 
شركت الشيخ تمايل دارد در مناقصه پروژه هاي خورشيدي 
جديدي كه شهرک انرژي اتمي و تجديدپذير ملك عبداهلل 
اعالم كرده اس��ت، ش��ركت كند، پروژه هايي كه به دستور 
ملك عبداهلل در آوريل 2010 آغاز شد. البته شركت آرامكو 

مستقل از اين قراردادها عمل مي كند. 
الفالح گفت: عربستان سعودي بايد در افزودن به ظرفيت 
انرژي خورش��يدي صبور باش��د و اين پ��روژه را »به آرامي 
و با دقت« انجام دهد و از اش��تباه هايي كه در كش��ورهاي 
اروپاي��ي رخ داد اجتناب كند، اش��تباهاتي كه آنها را مجبور 
كرد يارانه هاي دولتي را پس از وقوع تحولي عظيم در نصب 
پنل هاي خورشيدي محدود كنند. وي افزود: ما نمي خواهيم 
همانند آلمان و اسپانيا با سرعت پيش برويم و در پايان كار 

از روند آن متاسف شويم. 
شركت آرامكو در بررسي ساالنه خود در تاريخ 15 ماه مه 
نبست به افزايش نياز داخل كشور به نفت هشدارداد و اعالم 
ك��رد: افزايش تقاضاي داخلي به جايي رس��يده كه ممكن 
اس��ت باعث افت صادرات نفت به پايين ترين س��طح غير 
قابل قبول در دو دهه آينده ش��ود. الفالح يادآور شد: شركت 
آرامكو ق��رارداد اوليه اي براي پرورش گياهان در منطقه اي 
دور افتاده اي درعربستان س��عودي امضا كرده كه هدف از 
آن توليد 300 مگاوات انرژي خورشيدي و كاهش مصرف 
ديزل براي توليد برق در اين منطقه است. آرامكو همچنين 
يك نيروگاه كوچك انرژي خورش��يدي در جزيره فراسان 
نزديك سواحل درياي سرخ عربستان راه اندازي كرده است. 
الفالح تصريح كرد: ما بايد مش��تاقانه اين پروژه را تكميل 
كني��م، حمل و انتقال گازوئيل ب��ه نيروگاه هاي برق جزيره 

هزينه هنگفتي را براي شركت به همراه داشته است.
 حمايت بانك جهاني از تركيه

بانك جهاني، به تركيه براي يكپارچه س��ازي طرح هاي 
انرژي تجديد پذير، يك وام 300 ميليون دالري اهدا كرد. 
به گ��زارش روزنامه راديكال چ��اپ تركيه، بانك جهاني با 
انتش��ار بيانيه اي، باتاييد اين خبر اعالم كرد كه اين وام به 
تركيه، براي پاس��خگويي به تقاضاي روزافزون انرژي برق 
خود به وسيله افزايش توليد انرژي هاي تجديدپذير و تقويت 

سيستم هاي انتقال آن، اعطا شده است. 
هدف اصلي حمايت از يكپارچه س��ازي طرح هاي انرژي 
تجديد پذير تركيه، كاهش استفاده از انرژي هاي فسيلي در 
توليد برق، در نتيجه جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي 
اس��ت. يكي از ش��روط اصلي بانك جهاني، براي واگذاري 
اين وام 300 ميليون دالري به تركيه، س��رعت بخش��يدن 
اين كش��ور به طرح ه��اي انرژي بادي خود اس��ت. تقويت 
سيستم هاي انتقالي نيروگاههاي بادي موجود در شهرهاي 
ازمير، چاناک قلعه و كركالرالي و ساخت نيروگاه هاي جديد 
در اين سه شهر، كه ظرفيت توليد 70 درصد انرژي بادي اين 
كش��ور را دارند، در دستور كار وزارت انرژي و منابع طبيعي 
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تركي��ه با اس��تفاده از اين وام ق��رار دارد. وزارت انرژي اين 
كشور همچنين بايد با استفاده از اين 300 ميليون دالر، به 
سرمايه گذاري بر روي شبكه هوشمند توزيع انرژي، ساخت 
كابل ه��اي زير دريايي جديد براي انتقال برق از اس��تانبول 
به تركيه و تقويت سيس��تم انتقال انرژي تنگه چاناک قلعه 
- اس��تانبول بپردازد. يكي از شرط هاي ديگر بانك جهاني، 
اختص��اص 50 ميليون دالر اين مبلغ به صندوق حمايت از 
طرح هاي انرژي تجديد پذير تركيه است. وظيفه اصلي اين 
صن��دوق، حمايت از طرح هاي ان��رژي تجديدپذير در حال 

ساخت اين كشور، براي به پايان رساندن آنهاست.
 رونمايي از نيروگاه پاک در تركيه

بزرگترين نيروگاه ان��رژي تجديد پذير تركيه، با ظرفيت 
تولي��د 150 مگاوات برق، آغاز ب��ه فعاليت كرد. به گزارش 
پايگاه خبري اقتصاد س��بز، اين ني��روگاه انرژي بادي كه با 
EDF Ener-  همكاري ش��ركت پوالت و شركت فرانسوي
gies Nouvelles س��اخته شده اس��ت، ظرفيت توليد 150 

مگاوات برق را دارد. براي ساخت اين نيروگاه كه بزرگترين 
نيروگاه انرژي تجديد پذير تركيه به حس��اب مي آيد، 190 
ميليون يورو س��رمايه گذاري شده است. پيش بيني مي شود 
به وس��يله اين نيروگاه، برق مورد نياز 191 هزار و 500 نفر 

تامين شود. 
در اين نيروگاه كه در روس��تاي ِگيِجك واقع در اس��تان 
قيرش��هر تركيه قرار دارد، 60 توربين E-82 E2 با ظرفيت 
2000 كيل��ووات و 10 توربين E-82 E3 با ظرفيت 3000 
كيلووات استفاده ش��ده است. پيش از اين نيروگاه، نيروگاه 
انرژي بادي باليك اسيركه ظرفيت توليد 143 مگاوات برق 
دارد، بزرگترين نيروگاه انرژي تجديد پذير تركيه به حساب 
مي آمد. براي ساخت نيروگاه باليك اسير، 153 ميليون يورو 
هزينه ش��ده بود. تانر ييلديز، وزير ان��رژي و منايع طبيعي 
تركيه در گذش��ته بارها اعالم كرده ب��ود كه تركيه در نظر 
دارد تا سال 2023 به توليد 20 هزار مگاوات برق با استفاده 

از انرژي بادي دست پيدا كند.
 مراكش 3. 5 ميليون دالر سرمايه گذاري مي كند

مراك��ش 40 ميليون دره��م يا 3. 5 ميلي��ون دالر را به 
س��رمايه گذاري و توس��عه فناوري ه��اي علم��ي در حوزه 
انرژي ه��اي تجدي��د پذير، اختصاص مي ده��د. به گزارش 
پاي��گاه خبري ش��وف تي وي و به نق��ل از آژانس » افي« 
اس��پانيا، روز دوشنبه )29 ارديبهشت ماه( طرح تامين مالي 
پروژه هاي پژوهش��ي در زمينه انرژي خورش��يدي، در مقر 

وزارت انرژي و معادن مغرب، امضا شد. 
بر پايه اين گزارش، براي طرح ياد ش��ده كه شامل تامين 
مالي 6 پروژه تحقيق و توس��عه اس��ت، بودجه اي حدود 19 
ميليون درهم برآورد ش��ده اس��ت. همچنين در اين جلسه 
نتايج درخواس��ت مناقصه هاي سال 2014 اعالم شد، كه بر 
اس��اس آن 11 پروژه براي مرحله دوم به منظور استفاده از 
مبلغ 40 ميليون درهم انتخاب شدند. مراكش در سال هاي 
اخير بودجه هاي هنگفتي براي حمايت از پروژه هاي مربوط 
ب��ه ان��رژي اختصاص داده اس��ت، به طوري ك��ه تا كنون 

سرمايه گذاري كلي اين كشور آفريقايي در برنامه انرژي هاي 
تجديدپذير به حدود 13. 1 ميليون دالر رسيده است. 

خبر ديگر اينكه دولت مراكش براي كاستن از هزينه برق 
مساجد اين كشور، تصميم به نصب پنل هاي خورشيدي در 
آنها گرفته اس��ت. به گزارش سايت خبري يشيل اكونومي، 
با امضا تفاهمنامه اي ميان وزارت انرژي و محيط زيست و 
وزارت امور اسالمي مراكش، از اين پس مساجد اين كشور 
نيمي از برق مصرفي خود را به وسيله پنل هاي خورشيدي 

كه در آنها نصب مي شود، تامين خواهند كرد. 
در مراكش حدود 15 هزار مس��جد وجود دارد، كه هزينه 
برق آنها س��االنه مبلغي فراتر از 3.5 ميليون يورو مي شود. 
در مرحله نخست، 1000 مسجد اين كشور مجهز به پنل ها 
خورشيدي مي ش��وند. دولت مراكش اميدوار است با عملي 
ش��دن اين طرح، 40 درصد از هزينه برق مس��اجد كاهش 
ياب��د. مراكش كه يك كش��ور وارد كننده انرژي به ش��مار 
مي رود، هم اكنون تنها قادر به پاس��خگويي هشت درصد 

از انرژي مورد نيازش، به وسيله منابع تجديدپذير است. 
نيروگاه خورشيدي ورزازات، كه بهره برداري از فاز نخست 
آن در سال 2015 ميالدي و استفاده كامل از ظرفيت آن تا 
سال 2019 ميالدي محقق خواهد شد، ظرفيت توليد 500 
مگاوات برق را دارد. نيروگاه خورش��يدي ورزازات تا س��ال 
2020 ميالدي، ب��ه تنهايي تأمين كننده 18 درصد از برق 
مورد نياز مركش مي شود. نيروگاه بادي طرفايه نيز كه تا ماه 
اكتبر آغاز به فعاليت مي كند، با ظرفيت توليد 300 مگاوات 

انرژي به بزرگترين نيروگاه بادي آفريقا بدل مي شود. 
 تالش اردن براي توسعه بهره وري از انرژي هاي نوين

نخس��ت وزير اردن در جلس��ه ويژه مجل��س نمايندگان 
اين كش��ور گفت: دولت در روزهاي آينده، طرح توليد 400 
مگاوات برق از انرژي ه��اي تجديد پذير را به مجلس ارائه 
مي كند. به گزارش روزنامه السوس��نه چ��اپ اردن، عبداهلل 
النس��ور در نخس��تين جلس��ه ويژه نماين��دگان مجلس كه 
عصر ديروز )يكش��نبه 11 خرداد ماه( برگزار ش��د، با اشاره 
به اين ك��ه اردن اميدوار به انرژي هاي تجديدپذير اس��ت، 
گفت: دولت تاكنون بس��ياري از مناقصه ها را به 12 شركت 

تولي��د كننده انرژي هاي تجديدپذير واگزار كرده و كار روي 
اين پروژه ها آغاز ش��ده اس��ت. اين 12 شركت توليد كننده 
انرژي ه��اي تجديدپذير، پنج درص��د از مصرف كل انرژي 
را در اردن تامي��ن مي كنند. وي اف��زود: در چند روز آينده، 
ي��ك پروژه 400 مگاواتي تولي��د برق از انرژي هاي تجديد 
پذي��ر راه اندازي و همچنين پروژه اي براي توليد يك هزار 
م��گاوات برق با امارات متحده عربي تا پايان س��ال جاري 
به اتمام خواهد رس��يد. به اين ترتيب اردن دومين كش��ور 
عربي پس از مراكش در زمينه توليد انرژي هاي تجديد پذير 
خواهد بود. اردن كه س��االنه حدود 96 درصد از نياز انرژي 
خ��ود را از راه واردات تأمين مي كند، پس از چند بار اختالل 
در واردات گاز از مص��ر در ماه هاي گذش��ته، تصميم گرفته 

است به منابع تأمين انرژي خود تنوع بخشد.
 ساخت خوابگاه صفر انرژي در اردن

مراحل نصب و اجراي بزرگترين ايس��تگاه فوتو الكتريك 
با انرژي خورش��يدي در اردن در ماه آوريل امسال تمام شد. 
اين ايستگاه برق خورشيدي با قدرت توليد 1. 028 مگاوات، 
نخستين و بزرگترين پروژه در منطقه توسعه معان در اردن 
به ش��مار مي رود. اين ايس��تگاه توليد برق در يك خوابگاه 
دانشجويي واقع در نزديكي دانشگاه حسين بن طالل، يكي 
از محورهاي اصلي منطقه توس��عه معان، واقع شده است و 
ش��ركت عمران معان كه توس��عه دهنده اصلي اين منطقه 
اس��ت، مالكيت آن را بر عهده داد.  دو شركت فن آوري هاي 
پ��اک »افق ه��اي آين��ده« و فينك��س س��والر در نصب و 
راه اندازي 4032 پنل خورشيدي و 56 آداپتور برق معكوس 
در زميني به مس��احت 14000 مترمربع، براي س��اخت اين 
نيروگاه خورش��يدي با يكديگر هم��كاري كردند. پيش بيني 
مي شود اين ايستگاه س��االنه معادل 2000 مگاوات ساعت 
ب��رق توليد كند به طوري ك��ه 100 درصد، نياز مصرف برق 
اين خوابگاه دانش��جويي در سال نخست ) با توجه به حجم 
مصرف برق در سال گذشته( پاسخ داده شود. به اين ترتيب 
اي��ن خوابگاه نخس��تين مجتمع مس��كوني »صفر انرژي« 
(zero- energy( در اردن و نمونه اي مناسب از سامانه هاي 

فوتو الكتريك در نوع خود است.
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اصالح الگوي مصرف انرژي از شعار تا اجرا

هنوز هم دربند پنجره هاي دوجداره هستيم!

 چـرا مي گويـد بقيـه وزارتخانه ها چندان بهينه سـازي مصرف انـرژي را جدي 
نمي گيرند؟

بايد از خودش��ان بپرسيد. اما به نظر مي آيد آنها دغدغه هاي ديگري دارند و موضوع را 
خيلي جدي نمي گيرند. نكته اين است كه وزارت نفت درک درستي از مصرف انرژي در 
كش��ور دارد. براي اين كه تامين بيش از 90 درصد انرژي كشور بر عهده اين وزارتخانه 
اس��ت و خيلي خوب مي داند كه چگونه اين منابع به صورت روزمره نابود مي ش��وند. اما 
وزارتخانه هاي ديگر ش��ايد نگاه وزارت نفت را به انرژي ندارند، وزارت نفت مي داند اين 

منابع با چه زحمتي توليد مي شوند و متاسفانه در چه فرايندي از بين مي روند. بايد به اين 
نكته هم اش��اره كنم كه ما دو قانون بس��يار مهم و به اعتقادم پيشرفته در زمينه مصرف 
انرژي داريم، قانون اص��الح الگوي مصرف انرژي و هدفمندي يارانه ها. در مورد قانون 
هدفمندي يارانه ها بايد بگويم اين قانون در چارچوب نظام اصالح اقتصادي ايران است 
ب��راي اين كه از اين ش��رايط نامطل��وب اقتصادي و ركود تورمي خارج ش��ويم. به قول 
دوس��تان يكي از اركان حركت به س��مت اصالح اقتصادي ايران، اجرايي سازي قانون 
هدفمندي يارانه هاس��ت كه من ه��م معتقدم روح اين قانون سروس��امان دادن به بازار 

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

»آقاي زنگنه واقعا نگران روند مصرف انرژي اسـت و دغدغه اين مسـاله را هم دارد. به همين خاطر وزارت نفت راسـا وارد كار شده است«. 
عضو سـتاد بهينه سـازي مصرف سـوخت با بيان اين مطلب مي گويد:« چطور مي خواهيد در فضايي كه تصميم گيري ها از كنترل تان خارج 
است در مورد اجراي قانون تصميم بگيريد، ضمن اين كه با بنزين 1000 توماني نبايد انتظار شق القمر در مصرف داشته باشيم.« اين عضو 
شوراي انرژي كارآمد وزارت نفت مي گويد: وزارت نفت شورايي دارد كه قانون اصالح الگوي مصرف سوخت را پيگيري مي كند. به اعتقاد من 
وزارت نفت تنها وزارتخانه اي است كه براي اجرايي كردن اين قانون شورايي تشكيل داده و پيگير سياست هاي قانون اصالح الگوي مصرف 

در حوزه انرژي است، متاسفانه ساير وزارتخانه هاي درگيراين امر پيگيري نكردند. گفتگوي شانا را با مجيد عميد پور در ادامه مي خوانيد:
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انرژي ايران است. ما عمال چيزي به عنوان بازار انرژي نداريم. بازار از نظر اقتصاددانان 
و ما كه تخصصمان اقتصاد انرژي اس��ت، مفاهيم و اصولي دارد كه متاس��فانه در ايران 
آن را نداريم. مثال در نيويورک يا لندن، بورس انرژي مش��خصي داريم اما در ايران اين 
گونه كامل و جامع نيست. حاال ما هم مي خواهيم اقداماتي را در اين زمينه انجام دهيم.

 يعني قرار است سبد انرژي مخصوص ايران را داشته باشيم؟
ش��ما چنانچه بخواهيد كاري در دنيا انجام دهيد باي��د در بازار بين المللي حضور فعال 
داشته باشيد. انرژي هم از جمله مباحثي است كه بازار آن بازار بين المللي است و داخلي 
س��ازي خيل��ي در اين حوزه مفهوم ن��دارد، بنابراين بايد تعاريف روش��ني از بازار و بازار 
بين المللي انرژي داش��ته باشيم. مثال بورس انرژي را چند وقت پيش راه انداختيم، البته 

اينها مباحث طوالني دارد، بنابراين بهتر است به مسير صحبتمان برگرديم. 
 گفتيد يكي از بخش هاي اصلي اصالح اقتصادي، سـامان دادن به بازار انرژي 

است، اما براي اين كار قرار است چه كارهايي انجام دهيد؟
در اي��ن كه باي��د براي اصالح اقتصادي گام هايي برداريم هيچ ش��كي نيس��ت، حاال 
بخش هاي��ي از اي��ن گام خيلي به ما ربط ن��دارد و به حوزه نظام بانك��داري، مالياتي و 
گمرک مربوط مي ش��ود. اما يكي از مواردي كه خيل��ي به ما ربط دارد قانون هدفمندي 
يارانه هاس��ت. روح اين قانون هم سرو س��امان دادن به بازار انرژي است، يعني اين كه 
در اين بازار رقابت داش��ته باش��يم كه الزمه اين كار هم ش��فافيت است. در اين صورت 

مي توانيم در يك بازار سالم رقابت سالمي داشته باشيم.
 م��ا دو قانون اص��الح الگوي مصرف انرژي و هدفمندي يارانه ه��ا را داريم اما بازار 
انرژي ايران نه تنها س��امان داده نش��ده، بلكه روند مصرف به گونه اي است كه به گفته 
برخي مقامات وزارت نفت اگر روند مصرف همين طور ادامه يابد تا س��ال 1400 ما هم 
وارد كننده نفت مي ش��ويم، در حالي كه امروز ايران در مجموع ذخاير نفتي وگازي رتبه 

نخست دنيا را دارد.
به اعتقادم دو قانوني كه گفتيد در ش��رايط فعلي قوانين بدي هم نيس��ت و خيلي هم 
نق��ص ندارد، منتها بايد آنها را پيگيري كنيم. ضم��ن اينكه بخش مهمي از اجراي اين 
قوانين در بخش انرژي اس��ت. هنوز هم بيشترين يارانه اي كه دولت مي پردازد به بخش 
انرژي تعلق دارد، وزارت نفت تا حدودي مسئوليت هاي خود را در قبال اين قوانين انجام 
مي دهد، اما به اعتقادم دستگاه هاي ناظر مانند قوه مقننه كه اين قانون را تصويب كردند 
بايد از وزارتخانه ها در مورد اجرايي نش��دن اين قوانين سئوال بپرسند نه در موارد ديگر.

مث��ال مجلس از وزارتخانه ها بخواهد بگويند در مورد اجرايي كردن قانون اصالح الگوي 
مصرف س��وخت چه كاري انجام داده ان��د، البته وزارتخانه هاي صناي��ع و نيرو اقدامات 
فراواني را انجام داده اند اما اين اقدامات بايد به صورت سيس��تماتيك باش��د. آنها بايد به 

صورت ساختاري در اين مسير گام بردارند تا قانون درست پيگيري شود.
 حال كه دسـتگاه هاي مسـئول به وظايف خود در مورد قانون كامل عمل نكرده 
و مصـرف انرژي هم اصالح نشـده اسـت فكر نمـي كنيد زمان اجـراي فاز دوم 

هدفمندي يارانه ها با توجه به ركود تورمي كه كشور در آن قرار دارد، زود بود؟ 
شما جاي مسئوالن نهادرياس��ت جمهوري وزارتخانه ها، اگر بوديد چطور مي خواستيد 
در فضايي كه تصميم گيري ها از كنترل تان خارج اس��ت در مورد اجراي قانون تصميم 
بگيريد؟ همين دوره هم ما براي قيمت گذاري حامل هاي انرژي با مشكل مواجه بوديم. 
وزارت نفت موافق بود بنزين تك نرخي ش��ود و از اين سياس��ت هم دفاع مي كرد ولي 
نهايتا ديديد چه ش��د. وزارت نفت معتقد است دو نرخي بودن قيمت بنزين مخالف روح 
قانون هدفمندي يارانه هاس��ت. قانون مي گويد بايد اقتصاد رانتي و يارانه اي تغيير جهت 
دهد، به اعتقاد وزارت نفت وقتي شما بنزين را دو نرخي مي كنيد يعني اين كه همچنان 
در نظ��ر داريد به انرژي يارانه بدهيد وخيال تغيير جهت در سياس��ت هايتان را نداريد. ما 
بايد به س��متي برويم كه تعريف س��اختارها و مفاهيم در اين راستا باشد.اما در كشورمان 
برخي مفاهيم مانند بهره وري در انرژي يا خود بهره وري را به دليل تعاريف ناقص نابود 
كرده ايم. به همين دليل ديگر كس��ي جرات نمي كند در مورد اين مفاهيم صحبت كند. 
اصال توجه نكرده ايم كه بايد براي اجرايي سازي اين مفاهيم چه اقداماتي انجام دهيم.

 سـال ها سـت كه همه مسئوالن كشـور و كارشناسـان بر روي اصالح الگوي 
مصرف انرژي متفق القول هستند اما مهم اين است كه اين حرف ها چگونه عملي 

شوند، بيشتر صحبت ها هم در اين حوزه به شعار شبيه شده است.
اتفاقا من اهل ش��عار نيستم. ما بايد اين قوانين را جدي پيگيري كنيم. منتها به قانون 
صدم��ه زديم. من هم در اين ب��اره هيچ ابايي ندارم كه صحبت كن��م و به خاطر مردم 
اين حرف را مي زنم. ببينيد ما در مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها به اين مفهوم 
آس��يب زديم. چطور اين كار را كرديم؟ در زماني كه كش��ورمي خواس��ت با كشورهاي 
ديگر درگير ش��ود، اقدام به اجراي قانون كرديم. وقتي قرار اس��ت جراحي در سيس��تم 
انجام ش��ود بايد قبل از آن بدن فرد آمادگي انجام اين جراحي را داش��ته باشد.سال 89 
زماني بود كه كش��ور به لحاظ سياس��ي وارد مرحله ديگري مي شد و زمزمه هاي تحريم 

به گوش مي رسيد.
 در واقع زمان اجراي مرحله نخست را مناسب نمي دانيد؟

از نظر سياس��ي كش��ور آمادگي اجراي مرحله نخس��ت قانون هدفمن��دي يارانه ها را 
نداشت. ما در آستانه تحريم بوديم و اصال نبايد دست به چنين اقدامي مي زديم.

 اما مرحله دوم قانون هدفمندي هم درحالي اجرا شـد كه سـايه تحريم ها هنوز 
بر روي ايران است و كشور به لحاظ اقتصادي در ركود تورمي به سر مي برد.

نه اينطور نيست. به نظرم االن زمان خوبي براي اجراي مرحله دوم است. به مسئوالن هم 
گفته ام، زماني بايد چنين قانوني اجرا شود كه كشور در شرايط رونق اقتصادي قرار مي گيرد.
 

اما هنوز رونق اقتصادي در ايران اتفاق نيفتاده است.
دورنماي رونق وجود دارد. يعني ما مي خواهيم با دنيا تعامل كنيم و كشور را به سمت 
رش��د اقتص��ادي هدايت كنيم. اما اگر بخواهيم با همين وض��ع فعلي صحبت كنيم بايد 
بگويم بله، هنوز وضع اقتصادي ما خوب نيست. وقتي 70 ميليون نفر براي دريافت يارانه 
نقدي ثبت نام مي كنند يعني اين كه كشور االن در شرايط مناسبي نيست. اما بايد به اين 
مس��اله هم توجه داشته باش��يد كه دولت چه به لحاظ سياسي و چه بين المللي به شدت 
دنبال رونق وبهبود كس��ب وكار مردم است. مساله ديگري كه دولت به آن عمل كرده، 
انضباط وش��فافيت است. يكي از وظايف دولت، پاس��خگويي به مردم است پاسخگويي 
هم زماني ايجاد مي شود كه شما انضباط داشته باشيد. دولت دارد قانون هايي را كه روي 

زمين مانده است پيگيري مي كند، مثل بهداشت و سالمت. 
 در هر حال، قانون اجرا شد و درصد ناچيزي از مردم از دريافت نقدي يارانه ها 

انصراف دادند.
اي كاش به دولت فرصت بيش��تري داده مي ش��د تا مرحله دوم قانون را اجرايي كند 
و مردم احس��اس كنند با يك دولت منضبط، مس��ئول و پيگير رفاه مردم طرف هستند. 
اين كه دولت دكتر نوبخت را موظف كرده تا هر س��ه ماه يكبار در زمينه فاز دوم قانون 
به مردم پاس��خ دهد، حاكي از اين است كه اين دولت به مردم پاسخگوست و اگر مردم 
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نخواهن��د، دولت نمي تواند كاري انجام دهد. بايد به مردم توضيح داده ش��ود كه منابع 
يارانه نقدي صرف چه چيزي مي شود و چه مشكلي از رفاه و اقتصاد آنها را حل مي كند. 
من با يكي از استانداران صحبت مي كردم، ايشان گفت،ميزان بودجه عمراني اين استان 
پهناور در سال 92، 200 ميليارد تومان بود ، اما مردم استان 1400 ميليارد تومان يارانه 
نقدي دريافت كردند. اس��تان هاي ديگر هم همين اس��ت. ش��ما خودتان قضاوت كنيد. 
اگ��ر اين 1400 ميليارد تومان به اس��تان داده مي ش��د و 200 ميلي��ارد تومان به مردم، 
قطعا ش��رايط اقتصادي و رفاه مردم بهبود مي يافت.همه جاي دنيا همين اس��ت. تامين 
اجتماعي به قش��ر خاصي تعلق دارد. من و شما كه نيروهاي فعال جامعه هستيم، نيازي 
ب��ه صدقه دولت نداريم. ما بايد كار خوب و حمل ونقل خوب داش��ته باش��يم. اين ها در 
برنامه هاي اساس��ي دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه ها ديده ش��ده است. دولت موظف 
است بهداشت، آموزش و پرورش، امنيت مالي و سياسي، حمل ونقل عمومي و هرآنچه 
را به رفاه اقتصادي و اجتماعي مردم مربوط مي شود، انجام دهد، اما همه اينها چه زماني 
امكان پذير اس��ت؟ زماني كه كش��ور برنامه داشته باشد. سند چشم انداز داشته باشد. به 
اعتقادمن برنامه هاي توسعه اي و سند چشم اندازما خوب است. منتها بايد آنها را اجرايي 
س��ازي كنيم. اگر اين كار را انجام دهيم بس��ياري از مش��كالت ما حل مي ش��ود. حتي 
مي توانيم نرخ بيكاري را به نصف كاهش دهيم. ما بايد بي برنامگي و بي مسئوليتي را از 
سيس��تم دولتي حذف و انضباط و پيگيري قانون را جايگزين آن كنيم كه دولت يازدهم 

بنا دارد چنين كاري انجام دهد.
 برگرديـم سـر موضوع اصلي، قيمـت حامل هاي انرژي در فـاز دوم هدفمندي 

يارانه ها.
خيلي از مردم مي گويند چرا شما روي منبع انرژي كه ما داريم اين همه تكيه مي كنيد 
و دائم مي خواهيد قيمت آن را در فاز دوم باال ببريد، البته حرف ش��ان درس��ت اس��ت، 
اقتصاد اركان مختلفي دارد، نظام مالياتي ما و ديگر اركان اقتصادي ما هم بايد درس��ت 
كار كنن��د، تعدادي از مردم نه فق��ط نبايد از دولت كمكي بگيرند بلكه بايد به دولت هم 
كمك كنند. اما بايد به اين نكته توجه داش��ته باشيم كه نفت وگازبزرگترين منبع انرژي 
و برگ برنده ماس��ت. اما ما چه كار مي كنيم؟ اي��ن منابع را بدون برنامه و هدفمند هدر 
مي دهيم، بدون اين كه در جهت برنامه هاي كالن كشور از آن بهره ببريم. همين صنعت 
خودرو ما كه به صنعت توليد خودرو س��واري بدل ش��ده اس��ت، اگر اين صنعت به جاي 
توليد خودروهايي كه سوخت را بي رويه مصرف مي كردند به سمت توليد قطارهاي بين 
ش��هري تيزرو، مترو و وس��ايل حمل ونقل عمومي رفته بود، مردم ديگر نيازي نداشتند 
با خودروهاي س��واري خود بنزين بسوزانند و محيط زيست را آلوده كنند، ضمن اين كه 
س��الي 20 تا 30 هزار نفر از مردم در جاده ها كش��ته مي شوند، در حالي كه ايران كشور 
پهناوري اس��ت و صنعت ريلي آن بايد گس��ترش مي يافت. اما اين صنعت را چگونه بايد 
گسترش مي داديم؟ ما به 10 تا 15 ميليارد دالر سرمايه گذاري نياز داريم تا صنعت ريلي 

پيش��رفته اي را در كش��ور ايجاد كنيم، منظورم از صنعت ريلي پيشرفته، وجود قطارهاي 
سريع و پيشرفته متناسب با شرايط كشور است. 

 مهمترين مشـكلي كه اين دولت و دولت هاي قبلي درخصوص افزايش قيمت 
بنزيـن بـا آن مواجـه بودند تـورم انتظاري ناشـي از افزايش قيمـت اين حامل 
انرژي اسـت، زيرا به محض افزايش قيمت بنزين قيمت ديگر كاالهايي كه هيچ 
ارتباطي به بنزين ندارند باال مي رود حتي در ايران برخالف ديگر كشورها با گران 
شـدن بنزين قيمت خودرو هم گران مي شود، برنامه دولت براي سامان دادن به 

اين وضع چيست؟ 
زمان اجراي مرحله نخس��ت مناس��ب نبود و حتي به دليل تحريم ها ارزش پول مردم 
به يك س��وم كاهش يافت. زماني كه به خودروسازان مي گوييم چرا پرايد را 20 ميليون 
تومان مي فروش��يد آن ه��ا مي گويند ما 20 ميليون تومان نمي دهي��م، در واقع همان 7 
ميليون تومان چندس��ال پيش اس��ت، اما، ارزش پول ايران كم ش��ده اس��ت. خب آنها 
هم راس��ت مي گويند. البته اين راهم بايد به خودروس��ازان بگويم كه بايد پاس��خگوي 
عملكردش��ان باش��ند، مثال مي گفتند در س��اخت قطعات پرايد خودكفا شده و 80 درصد 
قطعات را توليد مي كنيم اما بعد ديديم كه واقعيت را نگفتند، زيرا به لحاظ فناوري هنوز 
هم وابس��ته هستند. ما هم بنا داريم با برنامه منابع مالي را در اختيار بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي قرار دهيم. نه اين كه بدون برنامه منابع مالي را در اختيار خودروس��ازان قرار 
دهيم. توسعه متوازن كشور را در دستور كار قرار داده ايم. من هم مسئول اين هستم كه 
فناوري را در كشور توسعه دهم به جاي اين كه به مردم بگوييم فالن كارخانه را به فالن 
ش��هر مي خواهيم منتقل كنيم، مي رويم و در شهرهاي مقصد سرمايه گذاري مي كنيم و 
دانش و فناوري را توس��عه مي دهيم. وقتي مردم خودش��ان ببينند دولت سرمايه گذاري 

مي كند و باعث رونق كسب و كارمي شود، قطعا رفاه اقتصادي را حس خواهند كرد. 
 در مـورد خودروها نگفتيد چـه برنامه اي داريد، براي اين كه بيشـترين ميزان 
مصرف بنزين در كشور به خودروهاي شخصي تعلق دارد، اگر خودروها با همين 

كيفيت توليد شوند، به نظر نمي آيد شاهد كاهش مصرف بنزين شويم.
در حوزه حمل ونقل � چه در بخش شهري و چه ريلي � ساختار كشور بايد به صورت 
پايه اي تغيير كند، حمل ونقل عمومي بايد به قدري توسعه يابد كه بار جابجايي مسافران 
از دوش خودروهاي ش��خصي برداشته شود. اما بايد كارهاي پايه اي در اين زمينه انجام 
دهيم و تا وقتي اين كارها انجام نش��ود همه اقداماتي كه دولت در زمينه افزايش قيمت 
بنزين انجام مي دهد، سطحي خواهد بود. از سوي ديگر بايد فناوري خودروهاي شخصي 
را ارتقا دهيم. مثال در تهران بين 2 تا 3 ميليون موتورس��يكلت تردد مي كنند كه معتقدم 

همه اينها بايد جمع آوري شوند.
 اين كار آن قدرها هم كه مي گوييد سـاده نيسـت، در هر حال بسياري از مردم 

از طريق همين موتورسيكلت ها امرار معاش مي كنند.
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ما در س��تاد روي دو تا س��ه فناوري در اين زمينه كار مي كنيم. دنبال اين هستيم كه 
موتورهاي برقي را با فناوري هاي جديد و هزينه هاي پايين نس��بت به دنيا وارد كش��ور 
كنيم. فناوري موتورسيكلت هاي ما به 30 سال پيش تعلق دارد و اين جاي تاسف دارد. 
اگر ش��ما دولتي هستيد كه حامي مستضعفان ايد، بهترين كار اين است كه به جاي اين 
ك��ه پول خرد به مردم بدهيد فناوري را وارد كش��ور كنيد. زماني ك��ه اين فناوري وارد 
كش��ور ش��ود آلودگي صوتي كاهش مي يابد. يكي از روانشناسان مي گفت افرادي كه با 
موتورس��يكلت كار مي كنند به دليل دس��يبل باالي صداي اين وس��يله نقليه حق دارند 
مش��كل رواني هم داشته باش��ند، همچنين يكي از مس��ئوالن وزارت بهداشت كه با او 
صحبت مي كردم مي گفت، زماني كه اين موتورسواران به زمين مي خورند و دچار ضربه 
مغزي مي ش��وند ب��راي دولت 50 ميليون تومان هزينه دارد، ح��اال اگر اين فناوري وارد 

كشور شود، به دليل مركز ثقل آنها فرد به راحتي واژگون نمي شود. 
 هزينه ورود اين فناوري چقدر است؟

هنوز برآوردي از هزينه واردات فناوري آن نكرده ايم، اما طبيعي است كه هزينه بااليي 
دارد، منتها اگر اين كار را انجام دهيم و اگر دولت بتواند قيمت سوخت را باال ببرد، توان 

اين را پيدا مي كنيم كه در نخستين مرحله از ورود اين نوع فناوري ها حمايت كنيم.
 به اين ترتيب هنوز كار را شروع نكرده ايد؟

چرا داريم پيگيري مي كنيم.بخش��ي از كار به دانش و فناوري مربوط مي ش��ود كه در 
ستاد هدفمندي پيگيري مي كنيم.

 به دليل تحريم ها كار كند پيش مي رود؟
نه اين فناوري ها چيزي نيست كه به تحريم ارتباط داشته باشد. ما در بخش هايي ورود 
كرده ايم كه تحريمي صورت نگرفته اس��ت، فعال اي��ن كارها را انجام مي دهيم تا اينكه 

يخ تحريم ها به مرور آب شود.
 حال فرض كنيم مذاكرات هسته اي چندسال ديگر هم طول بكشد، اجراي همه 

كارهاي اصلي را به بعد از برطرف شدن تحريم ها موكول كرده ايد؟
اصال اينطور نيست.ما هيچ وقت نمي خواهيم دستمان را به سمت كسي دراز كنيم. از 
اواخر سال 1393 گام نخست اين كار را برمي داريم كه نشانه هاي آن با واردات فناوري 

موتورسيكلت هاي برقي شروع مي شود. 
 براي كاهش مصرف سوخت در صنعت خودروسازي به نتيجه رسيده ايد؟

هنوز به جمع بندي نهايي نرس��يده ايم. خود من مس��ئول تدوين نقش��ه راه هستم، اما 
براي اين كه برنامه اي بنويس��يم بايد فرصت ها و چالش ها را بشناسيم. ضمن اين كه ما 
براي انجام اين تغييرات كار س��ختي پيش رو نداريم، چون منابع در اختيارمان است. اما 
مساله اين است كه داريم منابع وفرصت ها را هدر مي دهيم. بايد منابع را سرجاي خودش 
مصرف كنيم تا خودروها و صنايع س��نگين و صنعت ريلي ما و حتي بخش س��اختمان 
ما از اين وضع نجات پيدا كنند. مثال در بخش س��اختمان ما قانون مبحث 19 را داريم 

كه هنوز اجرايي نش��ده اس��ت. هنوز هم در بند المپ كم مصرف و پنجره هاي دوجداره 
هس��تيم. در صورتي كه فناوري ساخت و س��از امروز در بخش هاي ديگري است. مردم 
ما از فناوري هاي روز محروم هس��تند. اگر اين فناوري ها وارد ش��ود قطعا اشتغال هم در 

كشور افزايش مي يابد.
 اين اتفاقات قرار است چه زماني روي دهد؟

نخست آن كه منابع مان بايد آزاد شود. مثال بايد هرچه سريعتر قوانين و مكانيزم هاي 
ب��ه كار گيري انرژي هاي نو را اجرايي كنيم،براي اين كار هم احتياجي نداريم همه چيز 
را از خ��ارج وارد كنيم. دانش��گاه هاي م��ا توان بااليي دارند، ضمن اي��ن كه ما امروز به 
برنامه ريزي و تامين مالي واعتباري نياز داريم چون اصال بلد نيس��تيم پروژه ها را تامين 
مالي كنيم. مثال يك شركت آلماني عالقمند است در بخش هايي كه مشمول تحريم ها 
نيس��ت فعاليت كند اما، وقت��ي برنامه ريزي براي كارهايمان نداريم معلوم اس��ت كه به 

مشكل مي خورد. 
 به اين ترتيب در سـال نخسـت اجراي مرحله دوم هدفمندي شـاهد كاهش 

مصرف انرژي نخواهيم بود. 
با افزايش قيمتي كه در بخش حامل هاي انرژي داش��تيم انتظ��ار اتفاق فوق العاده اي 
نداش��ته باش��يد. با بنزين آزاد 1000 توماني منتظر ش��ق القمر در مصرف نباشيد، چون 
1000 تومان به لحاظ قدرت مانور چيزي حدود 30 س��نت اس��ت. ما تا قيمت هاي فوب 
خليج فارس فاصل��ه زيادي داريم، بنابراين فكر نكنيد كه اتفاق خاصي مي افتد. تازماني 
كه وارد مرحله عملي نشويم، حتي اگر در ماه هاي نخست، شاهد كاهش مصرف باشيم، 
چون س��اختارها اصالح نش��ده اس��ت. مصرف انرژي دوباره افزايش مي يابد و مشخص 

است كه دولت هم به هدف خود نمي رسد.
 نقش وزارت نفت در اين ميان چيست؟

هم��ان طور كه گفتم، س��ازمان ها و وزارتخانه هايي كه بايد به نوعي زيرس��اخت هاي 
كاهش مصرف انرژي را در كشور فراهم كنند به اين كار نمي پردازند و آن را چندان هم 
جدي نمي گيرند و وزارت نفت در مواردي خودش راسا وارد كار شده است. اين درحالي 
است كه همه وزارتخانه ها بايد كار كنند تا وزارت نفت بتواند منابع بيشتري را به ارزش 
افزوده و ثروت كش��ور بدل كند. اما االن جاي وزارت نفت تغيير كرده و كارهايي كه در 
حيطه مسئوليت اش نيست انجام مي دهد. چرا؟ چون چاره اي ندارد. در حال حاضر آقاي 
زنگنه چندين پروژه را به صورت همزمان پيگيري مي كند و حتي مي خواهد تامين مالي 
وارد بخاري هاي برقي اس��تاندارد را انجام ده��د، براي اين كه تامين گاز مردم در فصل 
زمس��تان دغدغه آقاي وزير است. نگران اين اس��ت كه با اين روند مصرف مي تواند در 
فصل زمستان گاز را تامين كند يا خير؟ بنابراين خودش راسا وارد شده است. البته ما در 
س��تاد در حال بررسي روش هاي كاهش مصرف انرژي هستيم و اميدواريم سازمان هاي 

درگير با اين موضوع را وارد كار كنيم.
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اتوماسيون نوين طراح؛ آرامش در توليد و اطمينان در كيفيت

 چرا نرم افزار اتوماسيون نوين طراح؟
با توجه به نوپا بودن صنعت در و پنجره كش��ور و عدم وجود اتوماس��يون كامل، جامع و 
بومی برای صنعت درو پنجره كشور از يك سو و ضرورت افزايش توان عملياتی و رقابتی 
مديران به كمك گزارش��ات دقيق ازمراحل مختلف پروژه ها و نظارت و بررسی همه جانبه 
پروژه ها از س��وي ديگر، تيم فني و مهندس��ي فناوری داده پويشگر را بر آن داشت تا اقدام 
به سرمايه گذاري در نرم افزار اتوماسيون نوين طراح نمايد به ويژه اينكه نرم افزار های مشابه 

خارجی هزينه هاي گزافي را به توليدكنندگان در و پنجره تحميل مي كند.
 مديريت مطمئن پروژه ها با اتوماسيون نوين طراح

اتوماس��يون نوين طراح، تنها يك نرم افزار نيس��ت، بلكه دس��تيار مديران توليدكننده در و 
پنجره ش��ما خواهد بود. مديران می توانند سفارش��ات مش��تريان، را ثبت و دسته بندی كنند و 
پيش فاكتور ه��ا و برگه ه��ای مالی مربوطه را در اختيار مش��تری قرار دهن��د و در همان موقع 
می توانند با توجه به حجم س��فارش مش��تری، موجودی انبار خود را برای ساخت اين سفارش 
برآورد و انبار را به روزرساني كنند و همچنين كليه سابقه مالی مشتری را در بخش حسابداری 

اتوماس��يون نوين طراح چك و بررسی نمايند. در گام بعدی مديران بخش توليد، پس از عقد 
قرارداد می توانند با توجه به موجودی انبار سفارشات مشتريان را اولويت بندی كنند و وارد چرخه 
توليد و ساخت نرم افزار كنند. برخی از امكانات نرم افزار اتوماسيون نوين طراح عبارت است از:

 امكان ذخيره اش��كال طراحی شده توس��ط كاربر به صورت الگو و مديريت آنها برای 
استفاده مجدد در طراحی. 

 تعريف مشخصات برند های مختلف پروفيل به صورت نامحدود.
 تعريف انواع يراق آالت به صورت ريز مصرفی و به صورت تجاری.

 تعريف انواع اقالم مصرفی مورد نياز )شيشه، توری، فوم، ماستيك، روكوب و...(.
 امكان زمان بندی پروژه ها برای ارسال به چرخه توليد.

 تعريف اجزای مصرفی پيش فرض برای سيستم بازشو و كشويی 
 و...

 مزايای استفاده از اتوماسيون نوين طراح
 مديريت و بروزرسانی انبار مواد اوليه پروفيل، يراق و متعلقات جانبی به صورت كامال 

ه: 
شار

ا

شـركت فناوری داده پويشـگر فعاليت رسمی خود را از سـال 1383 با توليد اولين نرم افزار طراحی، توليد و فروش در و پنجره ها در ايران 
آغـاز كـرد و اكنـون با بيش از يك دهه سـابقه حضور موفـق و پررنگ در صنعت در و پنجره كشـور، با هدف رفع نيازهاي مشـتريان خود، 
موفق به توليد نرم افزاری تحت عنوان »اتوماسـيون نوين طراح« شـده اسـت كه اتوماسـيون كاملی شـامل طراحی، فروش و محاسـبات 
توليد انواع در و پنجره های دوجداره با تكيه بر تكنولوژی های روز دنيا و همچنين محاسـبه مباحث مالی، حسـابداری و انبارداری مربوط به 
پروژه ها و فعاليت های صورت گرفته به صورت كامال اتوماتيك مي باشـد. نكته قابل تحسـين در شـركت فناوري داده  پويشـگر با مديريت 
مهندس شامي اين است كه موفق شده است در سال 1389 در راستای ارتقاي بهره وری ازطريق افزايش عملكرد كاركنان، بهبود كيفيت 
محصـوالت و خدمـات قابل ارائه، كاهش هزينه های توليد، كاهش هزينه های دوباره كاری، كاهش توقف ناخواسـته فعاليت ها و...، موفق به 
پياده سـازی و اسـتقرار سيسـتم مديريت كيفيت بر اساس اسـتاندارد ISO 9001:2008 و نيز سيسـتم رضايت مندی مشتريان بر اساس 
استاندارد ISO/TS 10004:2010 شده است. آنچه مي خوانيد گزارش ارسالي شركت فناوري داده  پويشگر است به نشريه پنجره ايرانيان 

براي پاسخ به سواالت درباره ويژگي ها و مزاياي نرم افزار اتوماسيون نوين طراح. بخوانيد:
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اتوماتيك. 
 مديريت حساب مشتريان به صورت اتوماتيك با توجه به پروژه های نهايی شده مربوط 

به هر كدام و همچنين ليست پرداختی های مشتريان. 
 توانايی در طراحی و توليد انواع در و پنجره با اشكال هندسی و غير هندسی. 

 مديريت و زمان بندی تغذيه خط توليد. 
 مديريت و زمان بندی تخصيص مواد اوليه به پروژه ها بر اس��اس زمان بندی های توليد 

صورت گرفته. 
 مديريت مقدار و زمان مناسب برای سفارش مواد اوليه بر اساس زمان بندي های توليد. 
 ب��رآورد هزين��ه و زمان توليد پروژه از آغاز تا انتها تنها با چند كليك س��اده و در زمانی 

بسيار كوتاه. 
 بهبود عملكرد سيستم و افزايش سرعت و بهره وری مجموعه.

 محاسبه قيمت تمام شده محصوالت بر اساس ريز دقيق مواد اوليه مصرفی.
 نظارت و بررسی همه جانبه پروژه ها.

 و...
 تصور كنيد، طراحی كنيد...

با نرم افزار اتوماسيون نوين طراح، ديگر طراحی و ساخت هيچ پنجره ای سخت و زمان بر 
نيس��ت! و ديگر نبايد نگران محاس��بات پيچي��ده زوايای برش در پنجره ه��ای كمان دار و 
قوس دار بود. اتوماس��يون نوين طراح، با طراحي محيطی شبيه اتوكد، به طراحان اين اجازه 
را می دهد كه پيچيده ترين و خاص ترين اش��كال را با كم��ك اين نرم افزار طراحی كنند و 
سپس زوايای برش و سايز های برش را از نرم افزار خود بگيرند. از اين منظر برخي امتيازات 

نرم افزار عبارت است از:
 محيط طراحی كامال منعطف، قدرتمند و كاربرپس��ند با قابليت طراحی انواع اش��كال 

هندسی به دلخواه كاربر
 انجام محاس��بات مربوط به زوايای برش، طول برش، ش��عاع كمان و... برای اش��كال 

هندسی غيرمتعارف
 قابليت طراحی بازشو برای انواع اشكال هندسی با ارائه گزارشات ساخت مربوطه

 و...
 حسابداري دقيق و آسان با اتوماسيون نوين طراح

ايا از حس��اب كتاب دس��تی خسته ش��ده ايد؟ ايا سرعت محاس��به و گزارش گيری فروش 
دوره ای، زمان بر و با خطاست؟ آيا وقت آن نشده است كه ليست تمامی مشتريان خود با ريز 
حسابش��ان به صورت يكجا و دقيق داشته باشيد؟  گزارشات مالی و حسابداری دقيق و همه 
جانبه اتوماس��يون نوين طراح باعث شده است كه از بسياری خطاهای كاربری در محاسبات 
دستی مانند از قلم افتادن ثبت بعضی از اسناد مالی، به ترتيب نبودن شماره سند های فاكتورها 
و يا عدم تطبيق فاكتور های فروش با اسناد مالياتی شركت، منظم نبودن ليست بدهكاران و... 
جلوگيری شود و مديران می توانند به كمك اتوماسيون نوين طراح، ريزدريافتی ها و پرداختی ها 
)نقدی و چكی(، ليس��ت بدهكاران و بس��تانكاران، انواع هزينه ها و درآمد های متفرقه وكليه 
تراكنش های مالی مجموعه خود را ثبت و به صورت زمان بندی شده گزارش بگيرند. امكانات 

پيش بيني شده در نرم افزار اتوماسيون نوين طراح شامل موارد زير مي شود:
 سيستم مالی و حسابداری. 

 گزارش بدهكاران و بستانكاران.
 ثبت دريافت و پرداخت های نقدی و چكی. 

 ثبت انواع هزينه ها و درآمدهای متفرقه و مديريت آنها. 
 گزارشات مالی متنوع. 

 قابليت ويرايش ساختار گزارشات به صورت موقت و دائم. 
 و...

 انبار زير ذره بين اتوماسيون نوين طراح

برآورد موجودی انبار تنها در چند ثانيه و با چند كليك س��اده آيا ش��دنی است؟ آيا حذف 
ش��دن كاغذهای دس��ت نويس برگه ورود و خروج محصول از انبار ش��دنی است؟ آيا نظم 
و زمان بندی انبار برای س��اخت پروژه ها ش��دنی اس��ت؟ مديريت انبار يكی از مهمترين و 
جدی ترين دغدغه های مديران فنی كارگاه هاس��ت. در اتوماس��يون نوي��ن طراح، مديران 
می توانند در دفتر خود تمامی انبار خود را به جامع ترين و دقيق ترين صورت ممكنه مديريت 
و آناليز كنند. گزارشاتی از قبيل ليست كاالهای ورودی و خروجی به انبار بر اساس تاريخ، 
ليست اقالم مصرف شده برای هر پروژه، گزارش ميزان كاالی برگشته به انبار )به تفكيك 
قابل اس��تفاده مجدد بودن يا غير قابل استفاده بودن( به مديران در اين امر كمك می كند. 

شما با نرم افزار اتوماسيون نوين طراح از مزاياي زير بهره مند خواهيد شد:
 انبارداری مواد اوليه.

 گردش ورود و خروج دستی و اتوماتيك مواد اوليه. 
 ثبت خريد و فروش مواد اوليه و گزارشات مربوطه. 

 نمايش موجودی انبار موارد اوليه. 
 انبارداری محصوالت نهايی شده.

 نمايش موجودی انبار محصوالت نهايی شده.
 برگه خروج محصوالت. 

 و... 
 توليد استاندارد و مطمئن با اتوماسيون نوين طراح

بخش توليد كارگاه درو پنجره سازی مهمترين و اساسی ترين بخش يك مجموعه است 
كه دقت و س��رعت عمل مهمترين ركن اصلی آن اس��ت اتوماس��ين نوين طراح گزارشات 
بهينه س��ازی و س��اخت تمامی اقالم پروژه از جمله پروفيل، گالوانيزه، شيشه را با باالترين 
دقت و كمترين پرت به صورت اتوماتيك ارائه می كند و مديران می توانند چرخه توليد خود 

را به بهترين صورت ممكن مديريت كنند. به اين ويژگي ها توجه كنيد:
 اتمام محاسبات دستی

 اتمام پرت های زياد و برش های ناشيانه در كارگاه
 برآورد اقالم مصرفی قبل از ساخت 

 ايجاد و تعريف چرخه توليد
 خورد كردن پروژه ها به فاصله های زمانی ساخت 

 گزارش ساخت كليه اجزای مصرفی )پروفيل، شيشه، توری( 
 گزارش الگوی ساخت و برش برای اشكال نامنظم )پروفيل، پانل، شيشه(

 گزارش بهينه سازی برش پروفيل به صورت كالسيك، بر روی ليبل و به صورت گرافيكی 
 گزارش اقالم مصرفی پروژه ها 

 گزارش كنترل كيفيت شيشه و پروژه ها
 و...
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 Seb فروش ماشين آالت خط شيشه، ساخت
تركيه با ماه كاركرد

آگهی استخدام
جذب بازارياب با پورسانت عالی 

بازاریابان حرفه ای در سراس�ر کش�ور می توانند جهت 
فعالیت در زمینه فروش ماسین آالت شیشه دوجداره و 

درب و پنجره UPVC با ما تماس بگیرید.
تلفن تماس:  09126357452

)CNC-Optimac) دستگاه برش شيشه

 Optimac یک دستگاه برش اتوماتیک شیشه با مارک

ترکیه با کارکرد 5000 متر برش با توانایی برش شکلی و 

دایره به همراه دستگاه های جانبی به فروش می رسد.

تلفن تماس:  09126357452

آگهی استخدام
ش�رکت آکام ابزار پارس�یان نماینده رسمی یراق آالت 
آکادو ترکی�ه در ایران، جهت تکمی�ل کادر فروش خود 
نیازمن�د دو نف�ر بازاریاب فع�ال می باش�د، از واجدین 
شرایط خواهشمندیم روزمه خود را به آدرس ایمیل این 

شرکت ارسال نمایند.
Email: info@akamabzar.com

نیازمندی های پنجره

As a German premium brand for polymer based solutions, REHAU is an international leader in the construction, automotive and industry 
fields. Nearly all people encounter our products on a daily basis in nearly every situation and basically without being aware of them. But they 
always provide a palpable benefit. Throughout the world, 15,000 employees at 170 locations innovatively, competently and successfully 
commit themselves on the continuous growth of our independent, privately owned company. 
 
We are seeking experienced and communicative sales people for the Iranian market to extend our already existing business activities: 
 

SALES REPRESENTATIVE for uPVC WINDOW AND DOOR SYSTEMS 
 
Duties: 
As part of a highly motivated team you will assume the responsibility for selling our high-quality uPVC-profiles for windows and doors, 
winning new clients and supporting already existing clients technically as well as commercially. Within the scope of pre-marketing convincing 
and supporting consultants, architects and other opinion leaders will describe your further tasks. Furthermore you will monitor the market 
and its development to detect new trends and potentials.    
 
Requirements: 
Ideally, you are a top sales person with a very good knowledge of the Iranian window market with a strong network in Iran. Several years of 
professional and successful sales experience in the window business are required. A strong technical background is mandatory. Besides 
being self-motivated and service-oriented you will have a capable and professional appearance. Preferably, you are a pro-active, dynamic 
and goal-oriented person with a high level of organizational talent. Furthermore you have an independent work style and a working 
experience with European companies and European business ethics.  
 
For this challenging assignment you will require a very good knowledge of written and spoken English and Farsi. German language skills 
would be of advantage. The position comprehends the willingness to travel. Therefore unlimited mobility within Iran is required.  
 
If this challenging position meets your appeal, please send your CV with a covering letter indicating your salary expectations and current 
notice period to the following e-mail address: hr.dubai@rehau.com 
                                                                                                                                                                                              
 
REHAU AG+Co – Human Resources – P.O. Box 1460 – 95104 Rehau – Germany – www.rehau.com 
 

تلفن تماس:  09126357452

1- شستشوی 170 ایستاده
2- پرس ایستاده

3- تزریق چسب پلی سولفاید
4- فریزر

5- میزگردان
6- تزریق رطوبت گیر

7 – تزریق گاز 4 خروجی اتوماتیک
8- کمپرسور باد 1500 لیتر ترک

آگهی فروش
 UPVC فروش خط تولید کار کرده درب و پنجره

تک سر، ست هفت تایی، مارک پن ماک.
تلفن تماس:  09125869165

دستگاه گاز اتومات رايگان
با خرید یک دستگاه شستشوی استاندارد شیشه، یک 

دستگاه اتوماتیک تزریق کاز آرگون هدیه بگیرید.
تلفن تماس:  3543474 - 0151
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شركت درنا ماشين ايرانيان

کارخانج�ات تولی�دی  upvc  وشیش�ه های دوج�داره 
می توانند برای تأمین نیازهای خود درزمینه قطعات یدکی 
ماشین آالت وهمچنین تعمیر ونگهداری  بصورت دوره ای 

با شرکت درنا ماشین ایرانیان تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس: 22010080 - 021  ،  22010115 - 021

شركت آذر صدرا ايرانيان

با سه خط توليد فعال در تهران و شمال غرب كشور
از کلیه بازاریابان و کارشناسان مجرب در زمینه 
ف�روش درب و پنجره UPVC در تهران و حومه 
دعوت به همکاری می نماید، ضمنا این ش�رکت 
در نظر دارد به تعداد نمایندگان خود در سراسر 
کشور بیافزاید، مبنی بر این موضوع نیز از تمام 
کلینیک های س�اختمانی و افراد واجد ش�رایط 

دعوت به همکاری می نماید

تلفن تماس: 88807591 و 88807517

داخلی: 113-109

كارن ماشين

مرکز تخصصی خرید و فروش ماش�ین آالت دوجداره و  
UPVC ارائ�ه گارانتی و خدمات پس از فروش برای کلیه 

ماشین آالت.

تلفن تماس:  3543474 - 0151 

شركت درناماشين ايرانيان
از کلیه بازاریابان حرفه ای درزمینه فروش ماشین آالت 
upvc و ماش�ین آالت شیش�ه های دوج�داره وهمچین 

درب وپنجره upvc درتهران وکلیه شهرستان ها دعوت 
به همکاری می نماییم.

تلفن تماس: 021-22651483

فروش ویژه ماش�ین آالت شامل: دستگیره پالستیکی، 
آلومینیومی، دری و پنجره

تلفن تماس: 22651483

UPVC تامین کلیه قطعات ماشین آالت

تلفن تماس: 22010115

فروش ماشین آالت استوک UPVC با گارانتی و بدون گارانتی

تلفن تماس: 22010115

فروش ویژه ماشین آالت ماشین آالت UPVC ست دوسر یلماز

تلفن تماس: 22651483

نیازمندی های پنجره

روحش شاد و يادش گرامی

س�رکار خانم امیر مظفری در گذشت پدر گرامیتان را به 
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برایشان 
از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و بازماندگان 

صبر خواهانیم.
شرکت آکام ابزار پارسیان

آگهی استخدام

به کارش�ناس فروش مجرب در زمینه فروش یراق آالت 
درب و پنجره های UPVC و آلومینیوم نیازمندیم.

Email: altonsazan1@gmail.com

فکس:  88305854 - 021 

آگهی استخدام

ش�رکت پروالین تولید کننده پروفی�ل UPVC جهت 
تکمیل کادر فروش به تعدادی فروش�نده آقا مجرب و با 

سابقه کار نیازمند است.

فکس:  65611171-2 - 021 






































