










































































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
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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.



اين نه يك سرمقاله كه سخني است صريح و بي پرده با تمامي فعاالن 
صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران. به نظر ايشان را فرض است كه 
غفلت نكنند و فرصت تاريخي را از دس��ت ندهند. موضوع چيست؟ ابتدا 
اين چند س��طر از س��خنان بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت را در نوزدهمين 

نمايشگاه صنعت نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي را بخوانيد:
»امسال برای بهينه س��ازی انرژی پيشنهادی به مجلس محترم داديم 
ك��ه نمايندگان مجلس هم آن را تكميل كردن��د و بيش از انتظارمان به 
م��ا اختيار دادند كه ما از آنها تش��كر می كنيم. بن��د ق در تبصره 2 قانون 
بودجه امس��ال، اختيار بي��ع متقابل و س��رمايه گذاری و بازپرداخت آن از 
طري��ق نفت خ��ام و فرآورده های نفتی را تا س��قف ١٠٠ ميليارد دالر به 
وزارت نفت داده اس��ت، يعنی هر كاری كه بشود برای بهينه سازی كرد. 
ما االن اجازه بهينه س��ازی را در اين تبص��ره گرفته ايم به صورتی كه به 
ما اجازه می دهد، از محل انجام س��رمايه گذاری انجام ش��ده، بازپرداخت 
كل س��رمايه گذاری را به س��رمايه گذار بدهيم. از مح��ل درآمدی كه اين 
سرمايه گذاری حاصل می كند؛ مثالی برايتان می گويم، ما االن بيش از 2٠ 
ميليون بخاری گازسوز در خانه های مردم داريم، اينها عالوه بر بيش از 2 
ميليون موتورخانه ای است كه در خانه های مردم وجود دارد، برآوردها اين 
است كه اين بخاری ها در سال حدود هزار تا ١2٠٠ مترمكعب گاز مصرف 
می كنند، كه عموما در كالس G هس��تند و بخاری های بسيار با راندمان 
پايين است، حال اگر اين بخاری ها با بخاری های با راندمان B جايگزين 
ش��وند، مصرف گاز به راحتی به زير ٦٠٠ مترمكعب در س��ال می رسد. ما 
اگر اين بخاری ها را حتی مجانی و رايگان به مردم بدهيم و عوض كنيم 
يك س��اله پول آن را به دست می آوريم. قصد ما اين است كه شركت ها 
و كارخانه هايی را كه در اين حوزه كار می كنند فعال كنيم تا آنها ش��روع 
به ساخت بخاری كنند و به جايگزينی بخاری ها بپردازند، ما هم به ازای 
هر جايگزينی و اوراق كردن يك بخاری غيراس��تاندارد، مبلغی بين ١٠٠ 
ت��ا ١٥٠ دالر به آنها بدهيم،  يعنی بخاری 3٥٠ هزار تومانی را می ش��ود 
4٠ تا ٥٠ هزار تومان به مردم واگذار كرد، فش��اری هم به مردم نمی آيد 
و از اين طرف هم همه برد كرده اند، صنعتگر ما برد كرده، كس��ی كه در 
خان��ه اش زندگی كرده، برد كرده، به اين خاطر كه هزينه پرداختی گاز او 
بس��يار كم می شود، دولت و كشور هم برد كرده اند، برای اين كه مصرف 
گاز در زمس��تان و اوج مص��رف، پايي��ن آمده و امكان پي��دا می كند  گاز 
اضافی اش را با قيمت خوبی صادر كند، اين يك نمونه از اينكارهاس��ت. 
ما نمونه های فراوانی داريم كه بس��ياری از آنها هم در نفت نيست، تمام 
ناوگان حمل ونقل ما می تواند در چارچوب اين تبصره بازسازی شود. تمام 
متروهای ش��هرهای ما می تواند با اين تبصره س��اخته شود و حمل ونقل 

عمومی درون ش��هری، باری و مس��افری می تواند با اين تبصره اصالح 
ش��ود. اتوبوس ها و تاكس��ی های درون ش��هری می توانند اصالح شوند. 
گازرس��انی به روستاها و شهرهای كوچك كه معطل مانده اند می تواند در 
قالب اين تبصره پيش برود و به انجام برس��د و مقدار زيادی از مشكالت 
مردم برای تامين فرآورده های نفتی و گاز مايع برطرف ش��ود؛ چيزی كه 
من هميشه به دوستان می گويم اين است كه منتظر نشويد كه ما طرح و 
پروژه را تعريف كنيم و شما دنبال اجرای آن برويد ، ما يكسری از طرح ها 
را تا جايی كه عقل مان می رس��د تعريف می كنيم، اما قطعا عقل مجموعه 
ما در حد گروه كوچك درون مديريت و س��تاد يك وزارتخانه است، شما 
هم پروژه تعريف كنيد و راه هايی را برای بهينه س��ازی بگوييد كه بتوانيم 
ب��ا خود پولی كه در می آيد امور را بچرخانيم و كار را پيش ببريم. اين راه 
االن برای ما باز اس��ت، خيلی می تواني��م كار برای آن ايجاد كنيم و من 

خيلی به اين اميدوارم.«
حاال اين پرس��ش مهم مطرح مي ش��ود كه تعويض بخاري ها بيش��تر 
ب��ه صرفه جوي��ي بهت��ر انرژي كم��ك مي كند ي��ا تعوي��ض پنجره هاي 
تك جداره قديمي با پنجره هاي دوجداره يوپي وي س��ي استاندارد؟ نشريه 
پنج��ره ايرانيان به عنوان نش��ريه مرجع و ب��ازوي فرهنگي صنعت در و 
پنجره يوپي وي س��ي اي��ران بارها و بارها در چند س��ال اخير بر ضرورت 
جدي گرفت��ن تعويض پنجره ه��اي قديمي و انرژي خوار ب��ا پنجره هاي 
يوپي وي س��ي دوجداره تاكيد كرده و حتي پيش��نهاد داده است كه دولت 
باي��د همانطور كه براي تعويض خودروهاي فرس��وده تس��هيالت بانكي 
مي دهد تا مصرف س��وخت آنها كمتر و جلوي آلودگي هوا گرفته ش��ود، 
مي تواند و بايد براي تعويض پنجره ها هم تس��هيالت درنظر بگيرد.  حاال 
اين دغدغه جدي مطرح اس��ت كه وقتي وزي��ر محترم نفت به صراحت 
مي گويند كه »شما هم پروژه تعريف كنيد و راه هايي را براي بهينه سازي 
بگويي��د كه بتوانيم با خود پولي ك��ه در مي آيد امور را بچرخانيم و كار را 
ب��ه پيش ببريم« چرا فعاالن صنعت در و پنجره ايران به ويژه دو انجمن 
صنف��ي صنايع توليدكنندگان پروفيل يوپي وي س��ي و انجمن كارفرمايي 
توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي س��ي ايران در يك اقدام مشترك گام 

عملي را بر نمي دارند؟ 
در نشس��ت س��االنه انجمن كارفرماي��ي توليدكنن��دگان در و پنجره 
يوپي وي س��ي ايران اين فرصت دس��ت داد تا با حاضران در اين نشست 
پيش��نهاد پنج��ره ايرانيان، درباره فرصت تاريخي ب��راي عملياتي كردن 
طرح ملي و فراگير تعويض پنجره ها دوباره مطرح ش��ود با يادآوري اين 
نكته مهم كه نبايد منتظر خلق فرصت ها از س��وي دولت و وزارت نفت 
ماند و بايد خود برخاس��ت و پيش��نهاد به اتاق آق��اي وزير نفت برد، چه 

فعاالن صنعت در و پنجره  غفلت نكنند

تعويضبخاريهاياتعويضپنجرهها؟
 رضا كرباليي – سردبير پنجره ايرانيان



اينكه تعويض پنجره ها به مراتب كارايي بهتري نس��بت به تعويض بخاري ها خواهد 
داشت. چگونه؟ 

نخست اينكه تعويض بخاري هاي قديمي و جايگزين  كردن بخاري هاي كم مصرف، 
تنها باعث كاهش مصرف گاز خواهد ش��د و برآوردها نشان مي دهد كه ميانگين زماني 
استفاده از بخاري هاي در ايران بسته به شرايط آب و هوايي و اقليمي شهرهاي مختلف 
بي��ن 4 تا ٦ ماه بيش��تر نخواهد بود، در حالي كه پنجره هاي كم مصرف يوپي وي س��ي 
دوجداره و استاندارد، هم مي توانند ميزان مصرف انرژي گرمايشي را در فصل هاي سرد 
سال كم كنند و هم ميزان مصرف انرژي سرمايشي را در فصول گرم كاهش مي دهند.
دوم اينك��ه تعوي��ض بخاري ه��اي گازي هرچند ضرورت دارد، ام��ا تنها ويژگي آن 
كاهش مصرف گاز بوده و در نهايت ميزان آالينده هاي ناشي از سوخت فسيلي را كم  
مي كند و دولت مي تواند مازاد گاز صرفه جويي ش��ده را به ديگر بخش هاي اقتصادي 
اختص��اص دهد يا اقدام به صادرات آن نمايد، حال آنكه تعويض پنجره هاي قديمي و 
جايگزين كردن پنجره هاي دوجداره يوپي وي سي، افزون بر جلوگيري از هدررفت گاز، 
برق و حتي آب، باعث كاهش مستمر و هميشگي آالينده هاي ناشي از مصرف باالي 
انرژي شده و افزون بر همه اينها، آلودگي هاي صوتي را به عنوان زنگ خطري براي 
ش��هروندان كالن شهرها كاهش مي دهد و مانع ورود س��اير آالينده ها از جمله گرد و 

غبار و ريزگردها به داخل ساختمان مي شود.
س��وم اينكه تعوي��ض بخاري هاي قديمي با بخاري هاي ك��م مصرف گازي نيازمند 
س��رمايه گذاري س��نگين و بلندمدت و البته ورود تكنولوژي بوده و حتي ممكن است 
فرهنگ س��ازي براي تش��ويق مردم هم با مقاومت مواجه شود، اما صنعت در و پنجره 
يوپي وي س��ي با اين چالش ها مواجه نبوده و در يك دهه گذش��ته سرمايه گذاري هاي 
زيادي هم در زمينه توليد پروفيل و هم راه اندازي كارخانه ها و كارگاه هاي در و پنجره 
يوپي وي س��ي انجام شده كه خود بسترساز تحولي مهم در بهينه سازي مصرف انرژي 
در س��اختمان هاي اي��ران خواهد بود، به ويژه اينكه آمارهاي رس��مي مركز آمار ايران 
نش��ان مي ده��د نزديك به 9٠ درص��د از پنجره هاي موجود در س��اختمان هاي ايران 
تك جداره بوده و تنها شناخت افكار عمومي و حتي مسووالن اين است كه پنجره هاي 
دوجداره تنها به هنگام احداث س��اختمان هاي جديد ض��رورت دارد، حال آنكه امكان 
تعويض پنجره هاي قديمي با پنجره هاي يوپي وي سي در كشور چندسالي است فراهم 

شده است.
پنجره ايرانيان براي چندمين بار تاكيد مي كند كه مجوز قانوني كه دولت و مجلس 
ب��ه وزي��ر نفت داده تا در زمينه بهينه س��ازي مصرف انرژي گام ب��ردارد، يك فرصت 
تاريخي است براي صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران؛ چنانكه صنعتگران بسياري 
نظير توليدكنندگان و البته واردكنندگان بخاري هاي گاز س��وز پيشگام شده اند و حتي 
برخ��ي خبرها حكاي��ت از آن دارد كه ديگر فعاالن صنعت س��اختمان ه��م به تكاپو 
افتاده ان��د تا از قافله رقابت بر س��ر بهينه س��ازي مصرف انرژي عق��ب نمانند. البته به 
دليل تالش هاي صورت گرفته در يك دهه گذش��ته در ش��ركت بهينه سازي مصرف 
سوخت كشور براي الزامي كردن استفاده از در و پنجره هاي دوجداره در ساختمان ها و 
مطالعات و اقدامات عملي صورت گرفته در گذشته، رويكرد مثبتي نسبت به جايگزين 
كردن پنجره هاي قديمي تك جداره با پنجره هاي دوجداره يوپي وي سي وجود دارد. 
پنج��ره ايرانيان چون هميش��ه تاكي��د مي كند كه آمادگي دارد ت��ا ديدگاه ها و نقطه 
نظرات فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي را در قالب نقد و نظر، پيشنهاد، گفتگو 
و مقاله بدون هيچ چشم داش��تي منعك��س نمايند و باور گردانندگان نش��ريه مرجع و 
بازوي فرهنگي صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي ايران بر اين اس��ت كه همه بايد به 
جاي رقابت بر س��ر فرصت هاي كسب و كار در دايره محدود ساختمان هاي در دست 

احداث و نگراني عمومي ناش��ي از افت و خيز س��اخت و س��از در كش��ور، بايد به بازار 
بزرگ تري به وسعت تمام ساختمان هاي ايران انديشيد و دايره رقابت را فراتر از آنچه 
اكنون متصور اس��ت، گس��ترش داد. شايسته است كه پيش��گامان و ممتازان صنعت 
اين بار هم گامي بلند و استوار بردارند و به جاي افتادن در وادي تبليغات پرسروصدا و 
افراط گرايان��ه كه بخش زي��ادي از بودجه فعاالن اين صنعت را به خود اختصاص داده  
است، از تجربه ديگران و سرآمدان بهره ببرند و راه نجات صنعت را در كيفيت برتر و 
رقابت در بازاري بزرگتر ببينند.  سخن اين نوشتار دوستانه و دلسوزانه را با بيت شعري 

به پايان مي بريم كه
من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم

تو خواه از سخن من پندگير خواه مالل
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 رانت هاي میلیاردي در مسكن مهر

 هیچ ساختماني با رعایت كامل مقررات ساخته نمي شود

يكي از طراحان تحقيق و تفحص از مسكن مهر با بيان 
اينكه ط��رح تحقيق و تفحص از مس��كن مهر به زودي 
تقديم هيات رئيس��ه مجلس مي ش��ود، گفت: بسياري از 
تعاوني ها به دليل نبود نظارت، برنامه ريزي و مش��كالت 
مالي كه براي مردم به وجود آوردند به تعهدات خود عمل 
نكردند كه در اين بين تصرفات غير قانوني صورت گرفته 

و يكسري از افراد با ايجاد رانت يكشبه ميلياردر شدند. 
سيد سعيد زمانيان دهكردي در گفت وگو با خانه ملت 
ب��ا بي��ان اينكه ط��رح تحقيق و تفحص از مس��كن مهر 
جمع بندي و تقديم هيات رئيس��ه مجلس مي شود، گفت: 
بيش��تر تعاوني هاي مس��كن مهر مشكالت مالي دارند به 
طوري كه پول هاي مردم را گرفتند و چون نظارتي نبوده 
اس��ت به تعهدات خ��ود عمل نكرده و بيش��تر متقاضيان 

بالتكليف و آواره شدند. 
 نماينده مردم ش��هركرد در مجلس ش��وراي اس��المي 
تغيير فلس��فه اوليه اجراي طرح مس��كن مهر كه صاحب 
خانه ش��دن اقش��ار آس��يب پذير جامعه بوده اس��ت را از 
مش��كالت ديگر اين طرح عنوان ك��رد و افزود: به علت 
نبود نظارت و درس��ت اجرا نش��دن طرح مسكن مهر نه 
تنها اين قش��ر صاحب خانه نشدند بلكه دارايي ها و تمام 
س��رمايه اي كه داش��تند را به اميد خانه دار شدن در اين 

طرح از دست داده اند. 
 عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
با تاكيد بر اينكه سياس��ت هاي مس��كن مهر درست اجرا 
نش��ده اس��ت، تصريح كرد: به علت غفلت مس��ئوالن و 
نبود نظارت بر نحوه اجراي طرح مس��كن مهر عده اي با 
اس��تفاده از رانت و سوءاس��تفاده هاي مالي از مسكن مهر 

يك شبه ميليارد شده اند. 
 اي��ن نماينده مردم در مجلس نهم با يادآوري اينكه بر 
اساس تحقيقات انجام شده و اسناد بدست آمده مجريان 
مسكن مهر بخشي از زمين هاي دولتي ويژه طرح مسكن 
مه��ر را به تصرف خود و نزديكانش��ان درآورده اند، گفت: 
اين افراد با دخل و تصرف درنقش��ه ها از خانه دار ش��دن 

متقاضيان اصلي ممانعت كرده و اين افراد را مجبور كردند 
خانه هاي خود را با نازل ترين قيمت به آنها واگذار كنند. 

 زماني��ان با بي��ان اينكه تع��داد زي��ادي از متقاضيان 
اصلي مس��كن مهر در حال حاضر ب��ه علت نبود نظارت 
س��رمايه هاي خ��ود را ازدس��ت داده و صاح��ب خانه هم 
نشدند، تاكيد كرد: طرح تحقيق و تفحص از مسكن مهر 
به منظور بررس��ي اينكه چه كسي مسئول اين اتفاقات و 
سوء استفاده اس��ت و چرا بر اجراي طرح نظارتي صورت 
نگرفته است از سوي نمايندگان مطرح و اين هفته تقديم 

هيات رئيسه مجلس مي شود. 
 اين نماينده مردم در مجلس نهم با يادآوري اينكه چرا 
باي��د مردمي كه درآمد ناچي��زي دارند و تمام دارايي خود 
را به اميد خانه دار ش��دن در مس��كن مهر هزينه كرده اند 
حاال بايد بالتكليف و دست خالي باشند، گفت: مسئوالن 
دس��تگاه هاي مرتبط با مس��كن مهر مانند تعاون و راه و 
شهرس��ازي بايد پاس��خگوي اين مش��كالت و تخلفات 

صورت گرفته در اين طرح باشند. 
 عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
بيان اينكه بايد مش��خص شود چه كسي بر نحوه تشكيل 
تعاوني هاي مس��كن مهر و انتخاب رئيس و هيات مديره 

اين تعاوني ها نظارت داشته است، گفت: در بحث مسكن 
مهر و تش��كيل اين تعاوني ها رانت خواريهايي وجود دارد 
كه برخي گروه ها و افراد وابسته به دولت با استفاده از اين 
رانتها و منابع دولتي به جاي تحويل خانه به مردم پولها را 
به جيب گذاشته و صاحب موقعيت هاي آنچناني شده اند. 
 اين نماينده مردم در مجلس نهم به اس��تاندارد نبودن 
مصالح به كار رفته درپروژه هاي مس��كن مهر اشاره كرد 
و افزود: پيمانكاران نس��بت به تعهداتي كه داشتند عمل 
نكرده و در مورد خدمات مسكن مهر شامل انشعابات آب، 
برق، گاز، خريد كنتور و ساير موارد با دخل و تصرف هاي 
ص��ورت گرفته اش��كاالت ونواقصي وج��ود دارد كه اين 

موضوعات بايد تعيين تكليف شود. 
 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با يادآوري اينكه طرح اوليه تحقيق وتفحص از مس��كن 
مهر از سال 92 درحال پيگيري بوده است، گفت: به علت 
تغيير وتحول دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم طرح 
متوقف ماند كه اين هفته جمع بندي وتقديم هيات رئيسه 
مجلس ش��ده و بعد از آن مسئوالن و اجرا كنندگان طرح 
مسكن مهر بايد با حضور در مجلس نسبت به مشكالت 

و محورهاي تحقيق و تفحص پاسخگو باشند. 

رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تصريح كرد: به طور كلي هيچ 
س��اختماني با رعايت كامل مقررات فني ساخته نمي شود.س��عيد غفراني در گفت وگو با 
ايسنا درباره روند ساخت و ساز و ميزان آن اظهار كرد:  تاكنون روند ساخت و ساز نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته پايين تر بوده اس��ت و ميل به خريد و فروش و توليد نيز با 
روند كاهش��ي روبرو اس��ت. وي افزود: بدين ترتيب تعداد پروانه هايي كه براي ساخت و 

ساز درخواست مي شود كاهش پيدا مي كند. 
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اين كه تخلفات در زمينه 
س��اخت و ساز به دو بخش فني و شهرسازي تقسيم مي شود، اظهار كرد: در بخش فني 
قواعد و اصولي كه بايد براي س��اخت و س��از پيش گرفته شود مد نظر است و در بخش 

شهرسازي به ساخت شهري و بافت اشاره مي شود. 
غفران��ي تصريح كرد: در بخ��ش فني مي توان به جرات گفت ك��ه به طور كلي هيچ 
س��اختماني با رعايت كامل مقررات ساختماني ساخته نمي شود. وي درباره تاثير افزايش 
قيم��ت حامل هاي انرژي و اجراي فاز دوم هدفمندي  يارانه ها اظهار كرد: افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و هدفمندي  يارانه ها در بخش هاي مختلف تاثيرگذار است و در بخش 
مس��كن نيز به دليل باال رفتن هزينه هاي توليد و حمل و نقل قيمت ها با افزايش مواجه 
خواهد شد. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران خاطر نشان كرد: بازار 
امس��ال مس��كن روند جهش خاصي را تجربه نخواهد كرد و اتفاق جديدي در آن قابل 

پيش بيني نيست. 



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

47  خطر ساخت  و سازهاي غیر مجاز در بجنورد چیني ها از مسكن مهر الگوي مي گیرند

 قدرت ویال سازان عامل تغییر كاربري زمین هاي كشاورزي

دولت چين امس��ال عمليات س��اخت بيش از هفت ميليون واحد مسكوني را آغاز مي كند. وزارت 
مسكن و توسعه شهري-روستايي چين اعالم كرده كه امسال عمليات ساخت بيش از هفت ميليون 
واحد مس��كوني را آغاز خواهد كرد. قرار اس��ت كه 4. 8 ميليون واحد مسكوني از اين پروژه امسال 
آماده بهره برداري ش��وند. دولت چين تالش مي كند تا با س��اخت خانه هايي نس��بتا ارزان قيمت از 
ميزان تورم در بخش مسكن اين كشور بكاهد و همچنين با تزريق منابع مالي به اقتصاد از طريق 
اجراي چنين پروژه هايي به رش��د اقتصادي چين كمك كند. دولت چين حدود چهار سال است كه 
تالش مي كند از ش��كل گيري حباب در بخش مس��كن چين جلوگيري كند. در واقع مبارزه با تورم 
يكي از چالش هاي اصلي دولت چين طي سال هاي اخير بوده چرا كه دولت از يك سو نمي خواهد با 
افزايش نرخ بهره، كه براي مهار تورم به كار برده مي شود، از رشد اقتصادي چين بكاهد و از سوي 
ديگر نمي خواهد كه تورم در اين كشور روندي صعودي به خود بگيرد. نرخ تورم چين در ماه فوريه 
س��ال جاري 2 درصد بود اما در ماه مارس به 2. 4 درصد رس��يده اس��ت. بهاي مسكن در چين نيز 
در ماه مارس نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشدي 7. 7 درصدي را تجربه كرده است. دولت 
چين پيش تر تالش كرده بود تا با وضع محدوديت هايي در معامالت بخش مس��كن از شكل گيري 
حباب در اين بخش بكاهد و اكنون نيز با اجراي پروژه انبوه سازي مسكن تالش مي كند تا با تقويت 

بخش عرضه روند افزايش قيمت ها در بخش مسكن را تعديل كند.

عضو ش��وراي اس��المي ش��هر بجنورد نسبت به خطر س��اخت و سازهاي 
غيرمجاز در اطراف اين شهر اظهار نگراني كرد. 

س��يد عباس حس��يني اظهار كرد: زمين خواران و افراد سودجو بعضًا اراضي 
پيرامون اين شهر را تصرف، تسطيح و با قولنامه هاي عادي به افراد بي اطالع 
مي فروش��ند. وي افزود: اي��ن مناطق كه داخل طرح جامع و تفصيلي ش��هر 
نيس��تند بدون ضابطه و بدون مجوز و عدم پيش بيني اس��تحكام بنا تبديل به 
آلونك هايي مي ش��وند كه براي ش��هرداري در آينده دردسرساز و مشكل ساز 

مي شود. 
حس��يني تصريح كرد: بر همين اس��اس پيش��نهاد مي ش��ود به جز شهرك 
صنعتي تا ش��عاع پنج كيلومتري از مركز ش��هر )ميدان شهيد( اين مناطق به 
شهرداري واگذار تا با نهال كاري هم اراضي حفظ و هم اينكه سرمايه اي براي 
ش��هرداري و مردم شهر در بخش فضاي سبز شود. به گفته رئيس كميسيون 
بودجه ش��وراي اس��المي بجنورد، توجه به اين موضوع از رش��د غيراصولي و 
بي رويه ش��هر كه در آينده مش��كالت زيادي را ايج��اد خواهد كرد، نظارت و 

كنترل خواهد شد.

نماينده مردم آمل گفت: با هجوم ويالسازان به مناطق 
روس��تايي و تغيير كاربري اراضي كشاورزي، روستاها در 
حال تغيير ش��كل  هستند و با اين روند بايد از كشاورزي 

و كشت برنج در شمال كشور خداحافظي كرد. 
عزت اهلل يوس��فيان مال در مورد اينكه دولت و مجلس 
چ��ه نظارتي ب��ر رون��د تغيي��ر كاربري اراض��ي بخش 
كش��اورزي و تبدي��ل آن ب��ه ويال دارند، گف��ت: تبديل 
اراضي كش��اورزي و ش��اليزارها به دليل لطمه اي كه به 
بخش كش��اورزي وارد مي شود، بسيار خطرناك است و 
قطعا با تبديل اراضي كش��اورزي ب��ه ويال خطراتي كه 
بخش كشاورزي را تهديد مي كند، بسيار جدي تر است. 
وي اف��زود: در حال حاضر 384 كيلومتر نوار س��احلي 
شمال كشور به لحاظ ساختمان سازي و ويالسازي اشباع 
ش��ده و به همين دليل ويالسازان به سمت روستاهايي 
ك��ه ١٥ تا 2٠ كيلومتر از س��احل فاصل��ه دارند، هجوم 
آورده ان��د. نماينده مردم آمل در مجلس اظهار داش��ت: 
عامل ديگري كه باعث هجوم ويالسازان به روستاهاي 
شمالي شده است، ارزان بودن زمين و امن بودن مناطق 

روستايي است. 
يوس��فيان مال در پاس��خ به س��ؤالي مبني ب��ر اينكه 
آي��ا قانون��ي در مجلس براي مبارزه ب��ا تبديل زمينهاي 
كشاورزي به كاربري هاي ديگر وجود دارد يا خير، گفت: 
قانون براي حفظ كارب��ري اراضي زراعي و باغ ها داريم 
و وزارت جهاد كش��اورزي مس��ئول اج��راي اين قوانين 
و آئين نامه ه��ا اس��ت، ولي نظارتي ب��ر روي اجراي اين 
قواني��ن وجود ن��دارد. وي گفت: ويالس��ازان از نفوذ و 
قدرت برخوردارند و به راحتي اراضي كشاورزي را تغيير 

كاربري مي دهند. 

يوس��فيان مال تصريح كرد: در حالي كه ويالس��ازان 
ب��راي تغيير كاربري اراضي كش��اورزي ب��ا هيچ مانعي 
مواجه نمي ش��وند، كش��اورزان براي تبديل يك قسمت 
از زمينشان به خانه اي كه فرزندشان در آن زندگي كند، 
با مش��كالت عديده اي مواجه هس��تند. وي افزود: براي 
جلوگيري از مهاجرت روس��تائيان به ش��هرها و تشويق 
آنها به ماندن در روس��تاها بايد يك سري تسهيالت در 
اختيار كشاورزان قرار گيرد و بايد كشاورزان براي تبديل 
بخشي از زمينش��ان به خانه براي خود يا فرزندانشان با 
مانعي مواجه نشوند. يوس��فيان بيان داشت: روستاها در 
حال تغيير شكل هستند و با اين روند بايد از كشاورزي و 
به ويژه كشت برنج در شمال به زودي خداحافظي كرد. 
وي گف��ت: با تغيي��ر كاربري در اراضي كش��اورزي 
ش��مال كش��ور و تبديل آن به ويال بعيد اس��ت كه در 
توليد برنج، كش��ور به خودكفايي برس��د. نماينده مردم 

آمل تصريح كرد: كش��ور ساالنه به ٥٠٠ هزار تن برنج 
واردات��ي ني��از دارد و براي همين مي��زان واردات اما و 
اگرهاي زيادي از قبيل آلودگي برخي برنج هاي وارداتي 
به دغدغه مردم و مس��ئوالن تبديل شده، بنابراين اگر 
نياز كشور به برنج وارداتي در اثر تبديل كاربري اراضي 
كش��اورزي بيشتر ش��ود، حتما مشكالت مربوط به اين 

مسئله هم بيشتر مي شود. 
يوسفيان مال گفت: دولت براي مبارزه با تغيير كاربري 
اراضي كش��اورزي اقدامي نكرده و در اين قضيه مقصر 
است. وي در پاسخ به اين سؤال كه مجلس چه اقدامي 
براي مبارزه با تغيير كاربري زمين كشاورزي كرده است، 
گف��ت: مجلس ضمانت اجرايي ندارن��د و حتي اگر وزير 
جهاد كش��اورزي را پيرامون اين مس��ئله استيضاح كند، 
در اص��ل ماجرا تغيي��ري ايجاد نمي ش��ود و زمين هاي 

كشاورزي برنمي گردد. 
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 بسته هاي جدید مالي  سنگیني اقساط؛ مشكل افزایش وام مسكن
بافت هاي فرسوده در راه است

 خطر افزایش بافت هاي ناپایدار پایتخت را تهدید مي كند

مدير امور اعتباري و س��رمايه گذاري بانك مس��كن با 
بيان اينكه ميزان پرداخت تسهيالت مسكن مهر تاكنون 
به مرز 42 هزار ميليارد تومان رس��يده است، گفت: هنوز 
جلسات جدي افزايش سقف وام خريد مسكن آغاز نشده 
و افزايش سقف اين مشكل را دارد كه اقساط ٥٠٠ هزار 

توماني بايد به 7٠٠ هزار تومان افزايش يابد. 
 ذبي��ح ا. . . نعمتي در پاس��خ به اين س��وال كه گفته 
مي ش��ود هن��وز مي��زان عقد ق��رارداد ب��راي پرداخت 
تس��هيالت به پروژه مس��كن مهر به 48 ه��زار ميليارد 
تومان نرس��يده به خبرگ��زاري فارس گف��ت: در حال 
حاضر ميزان عقد قرارداد براي پرداخت تس��هيالت به 
پروژه مس��كن مهر به 47 ه��زار و 7٠٠ ميليارد تومان 
رسيده و آرام آرام اين موضوع در حال انجام است. سال 
گذش��ته ميزان سقف پرداخت وام مس��كن مهر به ٥٠ 

هزار ميليارد تومان افزايش يافت. 
نعمتي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا بانك مسكن 
قرارداد جديدي براي پرداخت تس��هيالت به مس��كن 
مهر را قبول مي كند، اظهار كرد: بانك مس��كن قرارداد 
جديد را نمي پذيرد و قب��ول نمي كند؛ بنابراين پرداخت 
وام به قراردادهايي كه قبال پذيرفته ش��ده و متقاضيان 
ب��ه دفترخانه رفت��ه و مدارك آنها در حال امضا اس��ت 
انجام مي ش��ود. مدي��ر امور اعتباري و س��رمايه گذاري 
بانك مس��كن با اشاره به اينكه سقف وام خريد مسكن 
3٥ ميليون تومان و اقس��اط آن حدود ٥٠٠ هزار تومان 
است، گفت: اگر به عنوان مثال سقف وام خريد مسكن 
ب��ه ٥٠ ميليون تومان برس��د، متقاضيان باي��د ماهانه 

7٠٠ هزار تومان قس��ط پرداخت كنند پس بايد در كنار 
افزايش س��قف وام به فكر بازپرداخت اقس��اط از سوي 

متقاضيان نيز بود. 

 درخواست بانك مسكن از بانك مركزي 
در عي��ن حال رئي��س اداره كل ط��رح و برنامه بانك 
مس��كن با بيان اينكه بازپرداخت تس��هيالت مس��كن 
مهر با احتس��اب دوران مشاركت ١٥ سال است، گفت: 
درخواس��ت ما اين است كه بازپرداخت به روال گذشته؛ 
يعني با احتس��اب دوران مش��اركت 2٠ س��اله باشد تا 

فشاري به متقاضيان وارد نشود. 
 نادر قاس��مي افزود: بازپرداخت تسهيالت مسكن مهر 
به صورت پلكاني به هيچ وجه به س��ود مش��تري نيس��ت، 
چراك��ه هم س��ود باالي��ي دارد و هم اينكه مبلغ اقس��اط 
اين تس��هيالت سنگين مي ش��ود. رئيس اداره كل طرح و 
برنامه بانك مس��كن ادامه داد: از آنجا كه مدت مش��اركت 
مس��كن مهر پنج س��ال است، مش��تري بايد در مدت ١٠ 
س��ال تس��هيالت را بازپرداخت كند كه اين مساله باعث 
مي ش��ود به متقاضيان مس��كن مهر كه بيشتر آسيب پذير 
هس��تند، فشار وارد شود. قاسمي تاكيد كرد:  از سوي ديگر 
با افزايش مبلغ اقس��اط تس��هيالت، ميزان معوقات بانك 
مسكن از محل بازپرداخت تسهيالت مسكن مهر افزايش 
مي ياب��د. وي يادآور ش��د: توصيه بانك مس��كن اين بود 
كه بازپرداخت مثل گذش��ته باش��د، يعني پنج سال دوران 
مش��اركت و ١٥ س��ال نيز دوران بازپرداخت تسهيالت تا 

مشتري بتواند قسط را به موقع پرداخت كند. 

عضو هيات مديره شركت عمران و بهسازي شهري 
ايران با اش��اره به تدوين بسته هاي مالي جديد در طرح 
جامع مس��كن براي بافت هاي فرسوده شهري، گفت: 
طرح مس��كن اجتماعي با كمك انبوه س��ازان در بافت 

فرسوده به اجرا مي رسد. 
مجيد روس��تا در خصوص تفاهمنامه شركت عمران 
و بهس��ازي با انبوه سازان با اشاره به همكاري در انجام 
تحقي��ق و پژوهش هاي كاب��ردي، فرهنگي، اقتصادي 
و اجتماعي، اظهار داش��ت: اين ش��ركت ب��ا همكاري 
انبوه س��ازان بس��تر مناس��ب و زمينه هاي الزم را براي 
هماهنگي و تعامل با مديريت شهري محله هاي هدف 

انجام مي دهد. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در بازآفريني و نوس��ازي 
محله ه��اي ه��دف توجه ما ب��ه گروه هاي ك��م درآمد 
شهري است، اظهار داشت: سرمايه هاي اوليه اين دسته 
از افراد براي تامين مسكن كافي نيست به همين جهت 
بس��ته هاي مالي در طرح جامع مسكن براي كمك به 

اين بخش پيشنهاد شده است. 
عضو هيات مديره شركت عمران و بهسازي شهري 
اي��ران ب��ه س��اخت مس��كن اجتماع��ي در محله هاي 
هدف ش��هري اش��اره كرد و افزود: اميدواريم با كمك 
انبوه س��ازان طرح مس��كن اجتماعي را در اين محالت 
اجرا كني��م. وي با بيان اينكه برنامه هاي ما براي احيا، 
نوس��ازي و بهس��ازي ش��هري اجرايي مي شود، گفت: 
ايجاد بس��تر مناس��ب براي ورود انبوه سازان در سراسر 
كش��ور به اين محله ها از اقداماتي اس��ت كه از طرف 

شركت انجام مي شود. 
عضو هيات مديره شركت عمران و بهسازي شهري 
اي��ران تصريح كرد: اس��تفاده از سيس��تم ها، مصالح و 
روش هاي طراحي نوين از ديگر برنامه هايي اس��ت كه 
با همكاري انبوه سازان در بافت هاي فرسوده شهري به 

انجام مي رسد. 
روستا ميزان حضور بخش خصوصي در بافت هاي 
فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي را كافي ندانست 
و افزود: برنامه ريزي و سياس��ت گذاري براي افرادي 
كه در بافت هاي فرسوده سكونت دارند از افراد بدون 
مس��كن سخت تر اس��ت زيرا اغلب اين خانه ها سند 
مالكيت ندارند و وجود معارض مش��كالت زيادي را 
براي نوسازي و بهس��ازي اين بافت ها بوجود آورده 

است. 
وي نب��ود تواناي��ي در تامين منابع مال��ي را از ديگر 
مش��كالت اين بخش عنوان كرد و گفت: براي همين 
منظور دولت با ايجاد دفاتر خدمات نوسازي سعي دارد 
مش��كالت اي��ن مناطق را برطرف كند ت��ا زمينه ورود 

انبوه سازان و بخش خصوصي ايجاد شود. 

معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: در شهر تهران 32٦8 هكتار بافت فرسوده و ١4 هزارهكتار ناپايدار شناسايي 
شده است و شاهد هستيم با روند ساخت و ساز بدون كيفيت در اينشهر، آمار بافت هاي ناپدار در حال افزايش است. 
محمد س��عيد ايزدي، مدير عامل ش��ركت مادر تخصصي عمران و بهس��ازي ش��هري  در جلس��ه  شوراي شهر 
هماهنگي بين دس��تگاه هاي دخيل به ويژه ش��هرداري تهران را در محقق ش��دن برنامه هاي بهس��ازي و نوسازي 
شهري را ضروري شمرد و افزود: بايد بستري فراهم شود تابرنامه هاي دستگاه هاي مختلف در چارچوب سياستهاي 

ابالغي دولت هم راستا و تبديل بهبرنامه هاي كارآمد شود. 
ايزدي با بيان اينكه در شهر تهران 32٦8 هكتار بافت فرسوده و ١4 هزار هكتارناپايدار شناسايي شده است، گفت: 
شاهد هستيم با روند ساخت و ساز بدون كيفيت در اينشهر آمار بافت هاي ناپدار در حال افزايش است. معاون وزير 
را و شهر سازي در پايان خواستار توجه بيشتر به بافت هاي تاريخي شهرتهران شد و گفت: اين گونه بافت ها عمدتا 
ويژگي ها و مراقبتهاي خاص خودش را دارد. وي از آمادگي دولت در اجراي سياس��ت هاي حفاظت و بهس��ازي اين 

مناطق و حمايت هايالزم در خصوص بازآفريني بافت هاي تاريخي خبر داد. 
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 دولت از اجراي تامین مسكن حذف مي شود آیین نامه بیمه كیفیت ساختمان تدوین مي شود

 نگران كیفیت مصالح ساختماني مسكن مهر نباشید

حميد بديعي عضو هيئت رييس��ه ش��وراي مركزي س��ازمان نظام مهندسي ساختمان با 
اش��اره به برگزاري هيئت عمومي س��ازمان نظام مهندسي در تيرماه، اظهار داشت: در اين 
جلسه كه با حضور هيئت مديره استان ها برگزار مي شود توجه به منافع بهره برداران مورد 

توجه است كه در اين خصوص بيمه كيفيت ساختمان بررسي مي شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه مردم ح��ق دارند مانند ه��ر كاالي ديگري كه خري��داري مي كنند 
س��اختمان را هم با بيمه كيفيت و تضميني خريداري كنند، گفت: بيمه كيفيت ساختمان از 
برنامه هاي اصلي ما درجهت منافع عمومي كشور است.  عضو هيئت رييسه شوراي مركزي 
سازمان نظام مهندسي ساختمان تصريح كرد: موضوع بيمه كيفيت ساختمان در سال 89 از 
س��وي مجلس مصوب شده كه براين اساس اجراي آن در ساختمان ها الزامي است. بديعي 
با اش��اره به اينكه س��ازمان نظام مهندسي اعالم آمادگي كرده است كه با همكاري وزارت 
راه آيين نامه اجرايي بيمه كيفيت و پيش نويس قانون كنترل ساختمان را تهيه كند، افزود: 

اميدواريم كه اين طرح با همكاري مردم، انبوه سازان و مهندسان عملياتي شود. 
وي با اش��اره به بيانيه اين س��ازمان در خص��وص فاز دوم هدفمن��دي يارانه ها، اظهار 
داش��ت: يكي از محورهاي اين بيانيه مربوط به زيرس��اخت هاي اش��تغال ب��ه ويژه براي 
مهندس��ان جوان و دانش آموختگان مراكز فني و حرفه اي كش��ور است كه بايد به اشتغال 
پاي��دار دس��ت پيدا كنند اما ت��ا زمانيكه يارانه ها با وضعيت كنوني پرداخت ش��ود توجه به 
زيرس��اخت هاي اش��تغال كمتر مي ش��ود.  افزايش مالياتها قيمت تمام شده مسكن را باال 

خواهد برد. مسكن سازان ماليات ارزش افزوده برابر 8 درصد پرداخت مي كنند.

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به برنامه هاي دولت در بخش بهس��ازي و نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده شهري، گفت: عدم تمركز اقشار در يك نقطه خاص، تامين مسكن در قالب 
برنامه هاي نوسازي و بهسازي شهري و حذف دولت به عنوان محور اجرايي برنامه هاي تامين 
مس��كن از برنامه هاي ما در بافت هاي فرس��وده است. محمدسعيد ايزدي با بيان اينكه يكي از 
٥ كارگروه طرح جامع مس��كن كاگروه بافت هاي نابسامان شهري است، گفت: انتقادي كه به 
برنامه ملي مس��كن در گذش��ته وجود داش��ت ابعاد مختلفي دارد كه يكي از آنها مكان گزيني 
نامناس��ب اس��ت. وي انتقاد دوم را تجمع و تمركز مسكن براي گروه هاي خاص در يك نقطه 
اعالم كرد و افزود: انتقاد س��وم دولت محور بودن برنامه هاي تامين مس��كن بود كه مورد نقد 
كارشناس��ان قرار گرفت. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه برنامه ما در طرح جامع 
مس��كن در حوزه بهس��ازي و نوسازي تالش ش��ده اين نقايص برطرف شود، بيان كرد: تامين 
مسكن در قالب برنامه هاي نوسازي و بهسازي شهري امري است كه هيچ فشاري را به دولت 
و مديريت ش��هري وارد نمي كند و ما نبايد در مناطقي س��اخت و توسعه مسكن را انجام دهيم 
كه هيچ زيرس��اختي ندارند. ايزدي با بيان اينكه موضوع عدم تمركز اقشار در يك نقطه خاص 
مدنظر ما است، گفت: از سال ها پيش در دنيا گروه هاي خاص را در يك نقطه متمركز نمي كنند 
زيرا بايد براي پراكنش گروه هاي مختلف درآمدي ساختار اجتماعي تلفيقي بوجود بياوريم. وي 
حذف دولت به عنوان محور اجرايي برنامه هاي تامين مس��كن را از ديگر برنامه هاي ش��ركت 
در بافت هاي هدف اعالم كرد و افزود: تالش مي كنيم از طريق در اختيار گذاش��تن تسهيالت 
حمايت ش��هرداري ها و در اختيار گذاش��تن خذمات فني از طريق دفاتر تسهيل گري و خدمات 

نوسازي مردم را براي ورود به عرصه نوسازي تشويق كنيم. 

مديركل راه و شهرسازي استان البرز از نظارت جدي بركميت و كيفيت مصالح و مواد 
ساختماني مورد استفاده درواحدهاي مسكن مهرالبرز خبر داد. 

رحيم نوروزي در گفت و گو با ايس��نا، اظهار كرد: برخي از مردم تصور مي كنند چون 
قيم��ت واحدهاي مس��كن مهر به مراتب پايين تر از واحدهاي مس��كوني عادي اس��ت، 
پ��س كمي��ت و كيفيت مصالح به كاربرده ش��ده در اي��ن واحدها نيز پايين اس��ت . وي 
افزود: واحدهاي مسكن مهر باهدف خانه دار شدن افراد بي بضاعت مردم در استان هاي 
مختلف ساخته مي شود و در ساخت اين واحدها هيچ اغماض و كوتاهي صورت نمي گيرد 
ومردم نبايد تصور كنند كه آورده اندك ، باعث افت كيفيت ساخت اين واحدها مي شود . 
نوروزي خاطرنش��ان كرد: كيفيت مصالح و مواد س��اختماني واحدهاي مسكن مهر با 
اس��تانداردهاي الزم در اين بخش همخواني دارد و س��عي شده از بهترين مصالح براي 
س��اخت اين واحدها اس��تفاده ش��ود تا اين واحد ها به پروژه هاي ماندگاري تبديل شوند . 
وي ادام��ه داد: ناظ��ران ويژه اي عملكرد پيمانكاران مختلف پروژه هاي مس��كن مهر در 
انتخاب مصالح س��اختماني را مورد بررس��ي قرار مي دهند و اگر اين مصالح متناس��ب با 

اس��تانداردهاي تدوين ش��ده نبود، عالوه بر اين كه ادامه تكميل پروژه متوقف ش��ده، با 
پيمانكار خاطي نيز مطابق قانون برخورد مي شو د. 

نوروزي تصريح كرد: در مجموع در اس��تان البرز بيش از 4٥ هزار واحد مس��كن مهر 
در حال احداث اس��ت كه مديري��ت اجراي اين پروژه ها را بنياد مس��كن و اداره كل راه 
و شهرس��ازي به عهده دارند . اين مس��ئول افزود: پروژه هاي مسكن مهر اداره كل راه و 
شهرس��ازي بيش از 8٠ درصد پيشرفت داش��ته اند كه اميد است با تكميل روند احداث، 

شاهد افتتاح فازهاي جديدي از اين واحدهاي مسكوني در سال 93 باشيم. 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز اظهار كرد: با تكميل اين واحدهاي مسكوني 
شاهد خانه دار شدن افراد زيادي خواهيم بود كه هرگز تصور نمي كردند، روزي فرا برسد 
كه بتوانند از هزينه هاي باالي اجاره خانه و اسباب كشي هر ساله نجات پيدا كنند. وي 
در پايان گفت: دستگاه ها و ادارات خدمات رسان از جمله اداره آب، برق، گاز و مخابرات 
بايد تعامالت خود را با س��ازندگان پروژه هاي مسكن مهر در استان افرايش دهند تا اين 

واحدها با سرعت بيشتري تكميل و كليد آنها به دست صاحبانشان سپرده شود. 
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 وام مسكن دردي دوا نمي كند

افزايش وام مس��كن هيچ كمكي به خانه دار ش��دن اقش��ار كم درآمد جامعه نكرده 
اس��ت. بيژن كاموري كارشناس مس��كن، در گفت وگو با ايسنا درباره  افزايش ميزان 
تس��هيالت بانكي و تاثير آن بر بازار مس��كن اظهار كرد: مبلغ وام بانكي آنقدر ناچيز 
اس��ت كه با توجه به افزايش قيمت مس��كن، تاثيري در قدرت خريد اران مس��كن 
نخواهد داش��ت. وي افزود: مبلغ وام بانكي بين ١٥ تا 2٠ درصد قيمت تمام ش��ده 
يك واحد مسكوني است كه اين ميزان به اقشار متوسط و پايين جامعه براي خريد 

خانه هيچ كمكي نمي كند. 
اين كارش��ناس مس��كن تاكيد كرد: فقط در صورتي كه مبلغ وام بانكي ٥٠ تا ٦٠ 
درصد قيمت يك واحد مس��كوني را تامين كند مي تواند به خريداران مسكن كمك 
كند. كام��وري درباره  تاثير آغاز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در بازار مس��كن 
گفت: با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش هزينه اي كه در حمل  و 
نقل مصالح ساختماني به وجود مي آيد خود مي تواند عامل افزايش قيمت باشد. وي 
افزود: از طرفي كارگر ها، بناها و عوامل ساخت كه به صورت آزاد كار مي كنند حقوق 
و دس��تمزد بيش��تري مطالبه دارند كه اين ميزان افزايش هزينه خود باعث افزايش 

قيمت تمام شده ساختمان مي شود. 
اين كارش��ناس مسكن با بيان اين كه بحث عوارض و ماليات ها در اين بخش نيز 

مطرح است، تصريح كرد: بحث عوارض تابع بورس، نقدينگي و ارزش دالر و سكه 
اس��ت؛ به طوري كه س��رمايه داران اگر ترجيح دهند كه سرمايه  خود به جاي ذخيره  
كردن در بخش مس��كن به بازار بورس، دالر و سكه بياورند، خود نيز باعث كاهش 

قيمت ها خواهد شد. 
كاموري درباره  اولويت هاي دولت در بخش مس��كن نيز گفت: دولت بايد بداند با 
توجه به وضعيت ركود تورمي كه در اقتصاد به وجود آمده چرخه  اقتصاد را به حركت 
در آورد بايد بخش مس��كن را به عنوان موتور اصلي اقتصاد بداند تا با درنظر گرفتن 

تمهيدات مثبت حركت را به اين سمت بازگرداند.
وي با بيان اين كه در س��ال جديد قيمت مس��كن ثابت خواهد بود، خاطر  نشان 
كرد: اگر افزايش��ي ه��م در اين بخش به وجود بيايد كمت��ر از افزايش نرخ تورم 

خواهد بود. 
كاموري درباره افزايش قيمت مصالح س��اختماني نيز گف��ت: اصوال بازار خودش 
مس��ائل را قبل از به وقوع پيوس��تن پيش بيني مي كنند كه در آينده چه موضوعاتي 
را در پيش رو دارند. وي خاطر نش��ان كرد: قبل از اجرايي ش��دن فاز دوم هدفمندي 
يارانه ه��ا و افزايش قيمت حامل هاي انرژي با پيش بيني هاي صورت گرفته ش��اهد 

افزايش قيمت مصالح ساختماني هستيم.

 نظارت بر قیمت گذاري مصالح ساختماني در فاز 2 هدفمندي
رييس كميسيون عمران مجلس، مديريت و نظارت 
دولت بر نحوه توليد مصالح ساختماني و قيمت گذاري 
آن را موجب جلوگي��ري از افزايش غيرمتعارف قيمت 
در حوزه مس��كن دانس��ت و نس��بت ب��ه احتمال كند 
ش��دن روند توليد مس��كن و در نتيجه افزايش قيمت 
در اين بخش هش��دار داد.سيدمهدي هاش��مي اظهار 
كرد: تغيي��ر قيمت حامل هاي ان��رژي هم روي توليد 
مصالح س��اختماني تاثير قابل توجهي خواهد گذاشت 
ب��ه لحاظ اينكه براي توليد مصالح س��اختماني انرژي 
قابل توجهي صرف مي ش��ود و ه��م از جهت حمل و 
نقل مصالح، افزايش قيمت حامل هاي انرژي مي تواند 
در آن اثرگذار باشد و طبيعتا افزايش دستمزدها را هم 
در پي خواهد داش��ت. پس افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي حداقل در اين سه بخش روي قيمت ساختمان 

اثرگذار است. 
وي اف��زود: مديريت و نظ��ارت دولت بر نحوه توليد 
و توزيع مصالح س��اختماني، قيمت گذاري آن، حفظ و 
ارتق��اي كيفيت مصالح مي تواند در جهت جلوگيري از 
افزايش غيرمتعارف يا بي رويه قيمت تاثير داشته باشد 
و به نظر مي رس��د دولت بايد تمهيدات الزم را در اين 
زمينه بينديش��د و ش��رايط را مديريت كند چرا كه اگر 
بتواني��م اين افزايش قيمت را ب��ه نوعي مهار كنيم و 
جلوي افزايش هاي بي رويه مثل هزينه هاي دستمزد را 
بگيريم، مي توان انتظار داشت كه بازار مسكن افزايش 

غيرمتعارفي را شاهد نباشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه افزايش 

هزينه هاي توليد مس��كن دليلي بر كاهش عرضه نيز 
خواهد ش��د، افزود: وقتي هزينه هاي س��اخت مسكن 
باال برود توليد مس��كن هم با اختالل و كندي مواجه 
مي ش��ود درحاليكه با كاهش عرض��ه، تقاضا كاهش 

نمي يابد و همين موجب افزايش قيمت مي شود. 
 ريي��س كميس��يون عم��ران مجلس ادام��ه داد: 
اميدواريم دولت و به خصوص وزارت راه و شهرسازي، 
س��ازمان اس��تاندارد و وزارت صنعت با هماهنگي و 
هم افزاي��ي ش��رايطي را به وجود بياورن��د كه نه تنها 
توليد مس��كن كند نشود بلكه ش��اهد رشد و افزايش 
توليد در اين بخش باشيم. وي بر لزوم نظارت دولت 

بر قيمت ها در حوزه مس��كن ني��ز تاكيد كرد و گفت: 
طبيعت��ا تا زمان��ي كه ثبات بر بازار اقتصادي كش��ور 
حاكم نشود و قيمت ها تثبيت نشود نمي توانيم شرايط 
خوبي از نظر عرضه و تقاضاي مس��كن داشته باشيم. 
هاش��مي با انتقاد از بي توجهي هاي صورت گرفته در 
خصوص ايجاد ثبات قيمتي در بازار اقتصادي كشور، 
خاطرنشان كرد: ما معتقديم بهتر بود افزايش قيمت ها 
پيش از س��ال 93 يا ابتداي س��ال اعمال مي ش��د تا 
اينطور نباشد كه در ابتداي سال تغيير قيمتي را شاهد 
باشيم و حاال مجددا افزايش قيمت حامل هاي انرژي 

مشكالتي را ايجاد كند. 
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 قیمت مصالح ساختماني از نگران كیفیت مصالح ساختماني مسكن مهر نباشید
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز از نظارت جدي بركميت و كيفيت مصالح و مواد س��اختماني مورد    هدفمندي تأثیر مي گیرد

استفاده درواحدهاي مسكن مهرالبرز خبر داد. 
رحي��م ن��وروزي در گفت و گو با ايس��نا، اظهار كرد: برخي از مردم تص��ور مي كنند چون قيمت واحدهاي 
مس��كن مهر به مراتب پايين تر از واحدهاي مس��كوني عادي است، پس كميت و كيفيت مصالح به كاربرده 
شده در اين واحدها نيز پايين است . وي افزود: واحدهاي مسكن مهر باهدف خانه دار شدن افراد بي بضاعت 
مردم در استان هاي مختلف ساخته مي شود و در ساخت اين واحدها هيچ اغماض و كوتاهي صورت نمي گيرد 

ومردم نبايد تصور كنند كه آورده اندك ، باعث افت كيفيت ساخت اين واحدها مي شود . 
نوروزي خاطرنش��ان كرد: كيفيت مصالح و مواد س��اختماني واحدهاي مس��كن مهر با استانداردهاي الزم 
در اين بخش همخواني دارد و س��عي ش��ده از بهترين مصالح براي س��اخت اين واحدها استفاده شود تا اين 
واحد ه��ا به پروژه هاي ماندگاري تبديل ش��وند . وي ادامه داد: ناظران وي��ژه اي عملكرد پيمانكاران مختلف 
پروژه هاي مسكن مهر در انتخاب مصالح ساختماني را مورد بررسي قرار مي دهند و اگر اين مصالح متناسب 
با اس��تانداردهاي تدوين ش��ده نبود، عالوه بر اين كه ادامه تكميل پروژه متوقف شده، با پيمانكار خاطي نيز 

مطابق قانون برخورد مي شو د. 
نوروزي تصريح كرد: در مجموع در استان البرز بيش از 4٥ هزار واحد مسكن مهر در حال احداث است كه 
مديريت اجراي اين پروژه ها را بنياد مس��كن و اداره كل راه و شهرس��ازي به عهده دارند . اين مسئول افزود: 
پروژه هاي مسكن مهر اداره كل راه و شهرسازي بيش از 8٠ درصد پيشرفت داشته اند كه اميد است با تكميل 

روند احداث، شاهد افتتاح فازهاي جديدي از اين واحدهاي مسكوني در سال 93 باشيم. 
مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان البرز اظهار كرد: با تكميل اين واحدهاي مسكوني شاهد خانه دار شدن 
اف��راد زي��ادي خواهيم بود كه هرگز تصور نمي كردند، روزي فرا برس��د كه بتوانند از هزينه هاي باالي اجاره 
خانه و اسباب كشي هر ساله نجات پيدا كنند. وي در پايان گفت: دستگاه ها و ادارات خدمات رسان از جمله 
اداره آب، برق، گاز و مخابرات بايد تعامالت خود را با س��ازندگان پروژه هاي مس��كن مهر در استان افرايش 

دهند تا اين واحدها با سرعت بيشتري تكميل و كليد آنها به دست صاحبانشان سپرده شود.

 بانك ها از بازار معامالت مسكن خارج شوند
رئيس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران بر ضرورت 
خرج بانك ها از بازار مس��كن تاكيد ك��رد و گفت: حضور 
بانك ها در خريد و فروش عرصه هاي مس��كوني و ساخت 
و س��ازها گاهي پديده هجمه پولي را در اين بازار تقويت 
مي كند. حس��ام عقبايي افزود: اين رفتار در برخي بانك ها 
ب��ه افزايش بي رويه قيمت مس��كن منجر مي ش��ود. وي 
افزود: بايد سياس��ت هاي دولت طوري باشد كه خريداران 
واقعي مسكن وارد اين بازار شوند و عمده معامالت براي 

استفاده از خانه ها باشد نه رويكرد سرمايه اي. 
عقباي��ي همچنين گفت: پيش بيني ك��رد برغم اجراي 
مرحل��ه دوم هدفمندي يارانه ها در نيمه نخس��ت س��ال 
جاري ب��ه ويژه فصل بهار ش��اهد ثبات قيم��ت و رونق 
معامالت در بازار مسكن خواهيم بود، اما رونق معامالت 
را خواهيم داش��ت. عقبايي اظهار داشت: البته رونق خريد 
و فروش به معن��ي گراني نخواهد بود و خريد خانه براي 
استفاده و مصرف هميشه توصيه مي شود. رئيس اتحاديه 
مش��اوران امالك تهران پي��ش از اين ه��م تاكيد كرده 
اس��ت: براي خروج از ركود معامالت مسكن و ساماندهي 
قيمت ها و اجاره مسكن به طرح جامع در توليد، عرضه و 

خريد مسكن نياز داريم. 

عقباي��ي اف��زود: انتظار مي رفت بازار معامالت در س��ه 
ماهه س��وم پارس��ال از ركود خارج ش��ود اما اتفاق نيفتاد 
و تقريبا گس��ترده ترين ركود را شاهد هستيم. وي گفت: 
قيمت ها در س��ال ج��اري كاهش زي��ادي دارد اما مردم 
همچن��ان انتظار دارند ، كاهش يابد. عقبايي درباره تخلف 
برخي مش��اوران امالك در تعيين قيمت و افزايش نرخ ها 

گفت: شهروندان حتما از مش��اوران امالك داراي مجوز 
و پروانه كس��ب و كار اس��تفاده كنند تا اگ��ر حقي از آنها 
ضايع مي ش��ود ، پيگيري كنند. عقبايي همچنين افزايش 
وام خريد مسكن را در تهران خيلي موثر ندانست و گفت: 
در شهرهاي كوچك خوب اس��ت اما در كالنشهرها نياز 

است كه تجديدنظر شود.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به 
اينكه قيمت مصالح س��اختماني از اجراي هدفمندي يارانه ها 
تاثير مي گيرد، گفت: برخي از پروژه هاي مسكن مهر به دليل 

سرعت اجرا در كيفيت مشكالتي داشته اند. 
محمد شكرچي زاده در خصوص افزايش قيمت مصالح 
س��اختماني و رويه هاي بتني غلتكي ب��ا اجراي فاز دوم 
هدفمن��دي يارانه ه��ا اظهار داش��ت: افزايش حامل هاي 
انرژي مي تواند همه مصالح ساختماني را تحت تاثير قرار 
دهد كه اين رويه ها هم حتما متاثر خواهند ش��د. برآورد 
ما اين اس��ت كه به طور حتم قيمت مصالح س��اختماني 

تغيير مي كند. 
رئيس مركز تحقيقات در خصوص كيفيت اجراي مس��كن 
مهر، گفت: پروژه اي براي بررس��ي سازه هاي مسكن مهر به 
مركز ارائه نش��ده است اما مشكالتي به صورت موردي بوده 
اس��ت كه مركز آن را بررس��ي كرده و به ادارات كل راهكار 

داده است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه به دليل س��رعت اج��را و محدوديت 
قيمت ه��ا س��ازه هاي بتني و فوالدي مس��كن مه��ر بعضا با 
مش��كالت كيفي همراه بوده اس��ت، گفت: برخي از سازه ها 

در ساختار مشكالتي داشتند كه مورد بررسي قرار گرفت. 
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 جلوي افزایش هزینه هاي ساخت و ساز را بگیرید

دبيركل كانون سراسري انبوه س��ازان ايران با انتقاد از 
اصالح قانون ماليات هاي مس��تقيم و تاثير آن بر افزايش 
نرخ قيمت مس��كن ب��راي خريداران گف��ت: اصالحات 
مدنظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي باعث 
نگران��ي فعاالن صنعت س��اختمان به عن��وان مهمترين 
صنعت كشور در زمينه كارآفريني و اشتغال شده است. 

فرش��يد پورحاجت، اظهاركرد: وجود بال��غ بر 7٠ هزار 
هكتار بافت فرسوده و چندين هزار هكتار بافت ناكارآمد 
شهري، س��كونت گاه هاي غيررسمي، زلزله خيز بودن 9٠ 
درص��د از مناط��ق كش��ور و اهميت ايجاد س��رپناه امن 
به منظور تأمين آس��ايش اقشار مختلف جامعه، مسئوالن 
را ب��رآن مي دارد در جهت تحقق آرمان هاي نظام، تدابير 
ويژه اي انديش��ه ش��ود. وي با اشاره به ش��رايط موجود 
اقتص��ادي افزود: واضح اس��ت تقوي��ت و حمايت از اين 
بخش موجب افزايش نرخ اشتغال و كارآفريني در جامعه 
مي شود و رشد و شكوفايي اين صنعت بهترين راهكار در 
جه��ت برون رفت از ركود تورمي موجود در اقتصاد كالن 
كش��ور و در نتيجه تحقق اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام 

معظم رهبري است. 
پورحاجت اظهار كرد: بيش از 9٥ درصد كاالي مصرفي 
در ساختمان از بازار داخلي تأمين مي شود و اين توليدات 
مش��مول هش��ت درصد ماليات بر ارزش افزوده است كه 
بعض��ا در طول پروس��ه تأمين مس��كن در چن��د نوبت از 
س��ازندگان دريافت مي شود. همچنين س��اير هزينه هاي 
جاري دس��تگاه هاي خدماتي موجب افزايش قيمت تمام 
شده، عدم انگيزه سرمايه گذار جهت فعاليت در اين بخش 
اقتصادي و در نهايت تضعيف قدرت خريد اقش��ار جامعه 
مي شود. وي افزود: افزايش نرخ دستگاه هاي خدمات رسان 
بخش مس��كن، افزاي��ش بي رويه نرخ تس��هيالت بانكي 
و مصوب��ات اخير درخصوص اخ��ذ ماليات كه در مجلس 
و كميس��يون هاي تخصصي آن در ح��ال پيگيري نهايي 
اس��ت و با تالش كانون سراسري انبوه س��ازان ايران در 
كميس��يون اقتص��اد بار ديگر مورد بررس��ي كارشناس��ي 
قرار گرفت و س��اير هزينه هاي جانبي در نهايت منتج به 

افزايش قيمت تمام شده مسكن مي شود. 
دبي��ر كانون سراس��ري انبوه س��ازان ضم��ن انتقاد از 
سياس��ت هاي دولت نهم و دهم در بخش مسكن گفت: 
به  دليل اين ك��ه لوايح تنظيمي درخص��وص ماليات در 
دول��ت قبل ب��دون كار كارشناس��ي تهي��ه، تنظيم و به 
مجلس ارائه ش��د و نب��ود دفاعيه به موق��ع و مطلوب از 
س��وي مديران دولت قبلي در حوزه مسكن و ساختمان 
و مالي��ات، اين صنع��ت را دچار بح��ران و با مخاطرات 
ج��دي مواجه ك��رده اس��ت. وي ادامه داد: ب��ا توجه به 
تحميل اين هزينه ها بر پيكر نيمه جان صنعت ساختمان 
و اثرات مخ��رب آن بر صدها فعالي��ت توليدي، صنفي 
و صنعتي وابس��ته و به منظور رف��ع چالش هاي موجود و 

تعدي��ل هزينه هاي تحميلي بر اين صنعت، تصويب اين 
قانون مغاير با اصل 3١ قانون اساسي درخصوص تأمين 
مسكن مناس��ب براي اقش��ار مختلف جامعه، ماده يك 
قانون س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه مس��كن و 

برنامه پنجم توسعه است. 
 پورحاجت با توجه به وضعيت موجود بخش مسكن به 
نمايندگان مجل��س توصيه  كرد: با توجه به ركود تورمي 
حاكم بر بازار س��اخت و س��از و به منظور حمايت از چند 
صد ن��وع صنايع مرتبط به اين صنع��ت، مواد ٥9، 77 و 
٦4 قانون مذكور كه تاثيري بسزايي در ثبات يا به چالش 
كش��يدن صنعت و توليد كش��ور درپي دارد، به قوت خود 

باقي بماند. 
وي اظهار ك��رد: البته مخالفتي نداريم از كس��اني كه 
به ص��ورت فصل��ي در صنعت س��اختمان آن هم بدون 
هيچ گونه تخص��ص و تجربه اي همچون س��فته بازان و 
بورس بازان و س��رمايه هاي پراكن��ده اي كه يك روز در 
صنع��ت خودرو و روز ديگر در بازار س��كه و طال، گاهي 

وارد بازار مسكن مي شوند ماليات گرفته شود. 
پورحاجت با هش��دار نس��بت به اخذ ماليات بر ساخت 
و ساز براي انبوه س��ازان و توليدكنندگان واقعي مسكن، 
پيش��نهادهاي خ��ود را ب��ه نمايندگان مجل��س ارائه داد 
كه ضري��ب مالياتي نقل و انتق��ال قطعي امالك اعم از 
مسكوني و غيره انبوه سازان مسكن و ساختمان موضوع 
مواد ٥9 و 77 جهت ساختمان هايي كه بيش از سه سال 

از تاري��خ صدور گواهي پايان كار آن ها نگذش��ته باش��د 
معادل صفر محاس��به ش��ود. به گفته وي بر اين اساس 
تشخيص انبوه ساز مش��روط به داشتن پروانه اشتغال به 
كار انبوه س��ازي ص��ادره از وزارت راه و شهرس��ازي و يا 
معرفي توس��ط انجمن هاي صنفي انبوه سازان مسكن و 
س��اختمان استان هاس��ت. دبير كانون انبوه سازان گفت: 
در محاس��بات مالي��ات بر درآمد انبوه س��ازان مس��كن و 
س��اختمان، ارزش زمين منظور نش��ود و از مجموع سود 
حاصله با كس��ر قيمت زمين حداكث��ر پنج درصد بعنوان 
ماليات بر درآمد اخذ شود. به گفته او به روزرساني ارزش 
منطق��ه اي موضوع م��اده ٦4، پرداخت ع��وارض جانبي 
)شهرداري ها، پس��ماند، ثبت و حق التحرير، هزينه هاي 
كارشناس��ي، اخذ تس��هيالت و. . . ( تأثير به س��زايي در 
قيمت تمام ش��ده س��اختمان دارد كه پيش��نهاد مي شود 

موارد مربوطه نيز به نحو مقتضي اصالح شود. 
پورحاجت در پاي��ان ابراز اميدواري كرد نظر مس��اعد 
نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي اس��المي كه نشان 
از دراي��ت و توج��ه ويژه آن ها به خرد جمعي و اس��تفاده 
از نظرات كارشناس��انه دس��ت اندركاران حوزه ساختمان 
اس��ت به زودي ش��اهد رفع موانع موجود و رونق بخش 
مسكن در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت 
جهادي باش��يم و قانون ماليات درآمد بر س��اخت و ساز 
براي انبوه س��ازان جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها و 

تورم در اين بخش اخذ نشود. 
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 افزایش قیمت انرژي ساخت و ساز را گران مي كند 

 چنبره سوداگران بر بازار مسكن

يك كارشناس��ان بازار مس��كن در ايران اظهار 
ك��رد: افزاي��ش قيم��ت حامل هاي ان��رژي باعث 

افزايش هزينه هاي ساخت و ساز مي شود. 
محم��د عدالتخ��واه  كارش��ناس مس��كن، در 
گفت وگو با ايسنا درباره افزايش قيمت حامل هاي 
ان��رژي و تاثي��ر آن بر ب��ازار مس��كن اظهار كرد: 
اي��ن افزايش قيمت ها قطعا در بازار مس��كن تاثير 
مي گ��ذارد چراكه بدين ترتي��ب هزينه هاي توليد 
افزاي��ش پيدا مي كند كه نهايت��ا منجر به افزايش 
هزينه ها مي ش��ود و قيمت ها به همين ترتيب باال 
مي رود. وي افزود: بدين ترتيب با افزايش قيمت ها 
ميزان خريد مردم كاهش پي��دا مي كند كه نهايتا 

منجر به ركود در بازار مسكن مي شود. 
اين كارشناس مسكن درباره اولويت هاي دولت 
در س��ال جديد گفت:  اگر سياس��ت هاي دولت به 
س��متي پي��ش رود كه مالي��ات خانه ه��اي خالي 
افزايش پيدا كند مي تواند بازار مس��كن را از ركود 
خ��ارج كن��د. عدالتخواه تاكيد ك��رد: دولت با وارد 
ش��دن در حوزه زمين يعن��ي ورود زمين هاي ملي 
به محدوده ش��هرها و افزايش ميزان زمين باعث 
كم ش��دن قيمت زمين خواهد ش��د؛ بدين ترتيب 

قيمت خانه نيز شكسته مي شود. وي افزود: دولت 
با تصويب قوانين و سياست هايي كه جلوي احتكار 
خانه ها را بگيرد مي تواند به اين بخش كمك كند؛ 
به طوري كه افزايش ماليات براي خانه هاي خالي 
مي توان��د ش��رايط بهتري را براي اي��ن بخش به 
ارمغان آورد. اين كارشناس مسكن با بيان اين كه 
رونق بازار بس��تگي به مقدار توليد با ميزان تقاضا 
دارد، تصري��ح ك��رد: اگر دولت سياس��ت افزايش 
ماليات خانه هاي خالي را در پيش بگيرد و مالكان 
متوجه ش��وند كه با س��ود زي��ادي از نگهداري از 
خانه ها در آينده مواجه نيستند مي توان رونق را به 
اين بخش بازگردان��د. عدالتخواه در مورد افزايش 
ميزان تسهيالت بانكي نيز اظهار كرد: اين ميزان 
افزايش تاثير بسيار جزئي در بخش مسكن داشته 
به طوري كه اين درصد در شهرهاي بزرگ اصال 
به چش��م نمي آيد اما در شهرستان ها درصد كمي 
تاثيرگذار بوده است. وي افزود: اين ميزان افزايش 
وام براي افرادي كه بازپرداخت آن برايشان بسيار 
س��خت اس��ت و جزو دهك ه��اي پايي��ن جامعه 
محسوب مي ش��وند كمكي نبوده است چراكه اين 

وام ها با بهره هاي بسيار باال محاسبه مي شوند.

رئيس كميسيون عمران مجلس با اشاره به وضعيت ملتهب و بحراني بازار مسكن، گفت: سوداگران 
و دالالن بر بازار چنبره زده اند بنابراين براي ساماندهي بازار مسكن بايد بر توليد و ساخت تمركز كرده 

و از روش هاي آزمون و خطا استفاده نشود.  
س��يد مهدي هاشمي در گفت وگو با خانه ملت، درباره طرح تشكيل شركت هاي ليزينگ مسكن در 
ش��وراي پ��ول و اعتبار و تاثير اج��راي اين طرح بر بازار، گفت: وضعيت حوزه مس��كن به اندازه كافي 
ملتهب و بحراني اس��ت بنابراين نبايد براي ساماندهي اين بخش از روش هاي آزمون و خطا و تجربه 
نشده استفاده كرد. نماينده تهران، ري، شميرانات و اسالم آباد در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
شرايط پيچيده بازار مسكن، افزود: براي مديريت و ساماندهي بازار مسكن بايد از روشهاي مطمئن و 

راهكارهاي سنجيده كه به بهبود حوزه مسكن بيانجامد استفاده كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تاكيد بر اينكه دولت به منظور مديريت بخش مس��كن بايد بر 
توليد و افزايش عرضه مس��كن تمركز كند، تصريح كرد: با عرضه مطلوب مس��كن و پاس��خگويي به 
متقاضيان مي توان از ايجاد تنش در بازار و جهش هاي قيمتي جلوگيري كرد. هاشمي با اشاره به اينكه 
بازار مس��كن داراي شرايطي است كه مس��تعد ايجاد تنش در وضعيت اقتصادي كشور است، پيشنهاد 
كرد: ستاد يا كميته اي مستقل با هدف تمركز بر ساخت مسكن و مديريت بازار در دولت تشكيل شود. 
نماينده تهران، ري، ش��ميرانات و اس��الم آباد در مجلس با يادآوري اينكه سوداگران بر بازار مسكن 
چنبره زده اند تا سوء اس��تفاده هاي الزم را ببرند، گفت: با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش 
عموم��ي قيمت ها دول��ت بايد حمايت هايي را در خص��وص تامين مصالح س��اختماني و جلوگيري از 

افزايش قيمت مسكن را تدبير كند. 
رئي��س كميس��يون عمران مجل��س بر تكميل و تحويل س��ريع پروژه هاي مس��كن مهر به منظور 
س��اماندهي بازار تاكيد كرد و افزود: دولت بايد با مديريت صحيح و به كارگيري اقدامات س��نجيده به 
سرانجام رساندن مسكن مهر و اجراي طرح هاي جديد در بخش ساخت و ساز از افزايش غير منطقي 

قيمت ها و سوء استفاده سوداگران و دالالن و ايجاد تنش در بازار جلوگيري كند. 

 قیمت مسكن فرمول خاصي ندارد

عضو كميس��يون عمران مجل��س گفت:به علت وج��ود تالطم هاي 
اقتصادي كه به داليل متعدد احتمال دارد بعداز اجراي طرح هدفمندي 
در كش��ور رخ ده��د، نمي توان تابع ي��ك فرمول و ضابط��ه خاص در 

خصوص آينده بازار مسكن اظهار نظرقطعي كرد.  
حس��ين محم��دزاده در گفت وگو با خانه مل��ت در خصوص وضعيت 
بازار مس��كن با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها گفت: به 
علت وجود تالطم هاي اقتصادي كه به داليل متعدد احتمال دارد بعداز 
اجراي طرح هدفمندي در كش��ور رخ ده��د، نمي توان تابع يك فرمول 
و ضابطه خاص در خصوص آينده بازار مسكن اظهار نظرقطعي كرد. 

نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه از همين 
ابتداي كليد خوردن فاز دوم هدفمندي شاهد افزايش قيمت ها بوده ايم، 
تصريح كرد: تغيير قيمت ها قطعي است اما با چه بازه اي دقيقا مشخص 

نيست. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس نه��م در خصوص علت ركود حاكم 
ش��ده بر بازار مسكن طي يك ونيم س��ال گذشته، گفت: قيمت ها و 
نرخي كه در بازار مس��كن مشاهده شد تا حدي كاذب و اشباع شده 
بود كه با اجراي فاز دوم اين فاكتور ها و ارقام جهش سابق را نخواهد 
داش��ت و بازار به گردش درمي آيد. محمدزاده با اشاره به اينكه بازار 
مس��كن فعلي دچار يك ركود اساسي اس��ت، افزود: اين وضعيت به 
دليل ارقام نجومي ايجاد ش��ده در بازار مس��كن طي يك سال و نيم 

گذشته است. 
 اي��ن نماين��ده مردم در مجلس نه��م درباره تاثير تبديل مس��كن از 
يك كاالي س��رمايه اي به مصرفي بر بازار مسكن ، گفت: اينكه مسكن 
از منظ��ر س��رمايه اي خارج و به عنوان يك كاالي مصرفي در كش��ور 
لحاظ ش��ود امكان پذير نيست چرا كه نرخ مس��كن و زمين به تنهايي 
نمي تواند داراي قواعد خاص اقتصادي باشد و در وهله اول تابع شرايط 

و فاكتورهاي اقتصادي ديگر است. 
عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه 
برخ��ي رويكرده��ا و اظهارنظرها در خصوص موضوع��ات اقتصادي با 
نظرات كارشناس��ي فاصله دارد، تصريح كرد: تبديل مس��كن از كاالي 
س��رمايه اي به مصرفي شايد به لحاظ نظري و كارشناسي درست باشد 
اما به لحاظ واقعي و عملياتي دست يافتن به اين موضوع مشكل است. 
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 ركود بخش مسكن همچنان باقي مي ماند

رييس كانون انبوه سازان معتقد است براي كاهش ركود تورمي بايد 
ي��ك بار به هر خانواه تس��هيالت ارزان قيمت بدهند تا ش��اهد رونق 

دوباره اقتصاد مسكن بعد از مدت بسيار طوالني باشيم. 
جمش��يد برزگر، رييس كانون انبوه سازان با بيان اينكه بازار مسكن 
گرفت��ار ركود ش��ديدي ش��ده اس��ت و ممكن اس��ت افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي نيز بر افزايش قيمت مس��كن تاثير گذار باشد، گفت: 
اگ��ر نرخ تورم ب��االي 2٠ درصد و يا كمتر از 2٠ درصد باش��د هيچ 
اتفاقي در بازار مسكن و قيمت هايش نخواهد افتاد اما اكر تورم باالي 
2٥ درصد و يا بيش��تر از اين باش��د قطعا تاثر گذار خواهد بود و بسيار 
بعيد مي دانم كه اين ركود به همين زودي ها از ش��دتش كاس��ته شود 

برود. 
برزگ��ر با نقد عملكرد دولت نهم و دهم اظهار داش��ت: دولت قبل 
اين ركود را با سياس��ت هاي نادرست به بازار مسكن تحميل كرده و 
فقط به مس��كن مهر توجه كرده است كه متاسفانه شاهد نابهساماني 
مس��كن مهر هم هستيم. اما در اين شرايط نامناسب انتظار داريم كه 
دولت به بخش مس��كن بيش از گذش��ته توجه كند. زيرا قدرت خريد 
جامعه بس��يار پايين است. قيمت مس��كن و قيمت تمام شده آن هم 
بس��يار باال است و بايد حمايت ويژه اي از مردم شود تا بازار مسكن از 
اين ركود بيرون بيايد. اين را در نظر داش��ته باشيد كه با از بين رفتن 
اين ركود صنايع وابسته به مسكن چقدر مي تواند به اشتغالزايي كشور 
كمك كند. اميدوارم كه بتوانيم اين دوران سخت را پشت سر بگذاريم 

و شاهد رونق دوباره بازار و قيمت هاي فعلي آن باشيم. 
رييس كانون انبوه س��ازان خاطر نشان كرد: قيمت ها دوباره افزايش 
پي��دا خواهند كرد و دول��ت از نظر من بايد در بخش بافت فرس��وده 
س��رمايه گذاري كند و امنيت را به خانه هاي مردم بر گرداند زيرا كشور 
ما كش��ور زلزله خيزي اس��ت و در كنار اين حماي��ت بايد بخش بازار 
رقابت��ي را ني��ز فعال كنيم. كش��ور ما بايد از كش��ورهاي مثل تركيه 
و مالزي الگو بردارد و در بخش مس��كن تس��هيالت ويژه و ارزان در 
خدم��ت مردمش بگذارد. ي��ك بار براي هر خانواده يك تس��هيالت 
ارزان قيمت بر اس��اس توانايي اعتبار سنجي خودشان و درآمد تقريبي 
آن خانواده ارائه دهند. كار بسيار سختي نيست فقط به تصميم نهايي 
دولت بس��تگي دارد. مسكن بزرگترين نياز يك خانواده است و چيزي 

مهمتر از نهاد خانواده در يك كشور وجود نخواهد داشت. 

 وام مسكن فقط 10 درصد قیمت خانه را تامین مي كند

 تخصص مهندسان ساختمان نهادینه شود

قيمت  خانه جهش افزايش��ي نخواهد داشت 
ام��ا با توجه به اينكه با افزايش قيمت خدمات، 
ت��ورم در بازار ايجاد مي ش��ود احتماال افزايش 
قيمت مس��كن به صورت حباب گونه خواهيم 
داش��ت. محمد عدالتخواه، كارشناس مسكن، 
درباره تاثير اجراي فاز دوم هدفمندي  يارانه ها 
بر بخش مسكن گفت: تاثير اجراي مرحله دوم 
هدفمندي  يارانه ها بس��تگي به ميزان افزايش 
قيمت هايي كه دولت در بازار اعمال كند، دارد. 
وي اف��زود: در ه��ر دوره اي ك��ه دولت قيمت 
خدمات را افزايش دهد مي توان شاهد تورم در 
بازار بود.  اين كارشناس مسكن با بيان اين كه 
در حال حاضر قيمت ها به طور كلي پايين آمده 
است، تصريح كرد: در حال حاضر در شهرهاي 
بزرگ به ويژه تهران واحدهاي زياد مس��كوني 
ساخته شده كه اين روند ساخت و ساز خود نيز 
در بازار تاثيرگذار اس��ت.  عدالتخواه پيش بيني 
ك��رد: قيمت ها به ص��ورت جهش��ي افزايش 
نخواهد داشت ولي احتماال افزايش به صورت 
حباب گونه خواهيم داش��ت. وي خاطر نش��ان 
ك��رد: به طور كلي از س��ه ماه گذش��ته قيمت 
خانه ه��اي لوك��س در ته��ران پايي��ن آمده و 
اميدواريم كه حباب قيمتي زمين هم شكس��ته 
ش��ود. اين كارش��ناس مس��كن معتقد است: 
تناس��ب افزاي��ش قيمت ها با مي��زان تورم در 
جامع��ه پيش مي رود و اگر طرح هاي ناتمام در 

اين بخش تكميل شود مي تواند به بازار مسكن 
كمك كند. او خاطرنشان كرد: بخش اعظمي از 
مشكالت بخش مسكن مربوط به زمين است 
كه دولت مي تواند با وارد ش��دن در اين زمينه 
از ميزان مش��كالت بكاهد.  عدالتخواه درباره 
اولويت هاي دولت در س��ال جديد اظهار كرد:  
دولت موظف اس��ت سياست هاي حمايتي خود 
را در همه ابعاد برابر با قانون اساس��ي كش��ور 
ك��ه متولي كمك به افراد جامعه اس��ت پيش 
بب��رد. وي تاكيد كرد:  اين برداش��ت از قانون 
اساس��ي كه دولت بايد در زمينه ساخت و ساز 
دخالت كند كامال اش��تباه بوده چ��را كه بنا بر 
قانون اساسي دولت موظف به كمك به اقشار 
پايين جامعه اس��ت.  اين كارش��ناس مس��كن 
درباره افزايش ميزان تسهيالت بانكي در سال 
گذش��ته گفت: اين ميزان افزايش تس��هيالت 
ب��راي اقش��ار متوس��ط جامعه ك��ه مي توانند 
اقساطش��ان را پرداخت كنند تاثيرگذار اس��ت 
اما براي دهك هاي پايين كه توانايي پرداخت 
اقس��اط را ندارن��د مفيد نيس��ت.  عدالتخواه با 
اش��اره به اين كه به عقيده خريداران قيمت ها 
در بازار مس��كن آنقدر باالس��ت كه اين ميزان 
وام مسكن فقط ١٠ درصد از قيمت ها را تامين 
مي كن��د، گفت: اين مي��زان وام براي اقش��ار 
متوس��ط جامعه كه اندوخته هايشان زياد است 

مي تواند تاثيرگذار باشد.

اس��تاندار خراس��ان جنوبي گف��ت: امروزه از ت��وان و تخصص مهندس��ان در حوزه هاي مختلف 
به درس��تي اس��تفاده نمي ش��ود، از اينرو بايد اقداماتي صورت گيرد تا اس��تفاده از توان و تخصص 

مهندسين در حوزه هاي تجاري، اداري و ساختماني در جامعه نهادينه شود. 
 وجه ال��ه خدمتگ��زار ضمن تاكيد بر لزوم دقت در انجام وظايف محوله در بخش س��ازمان نظام 
مهندس��ي، گفت: دقت در انجام وظايف در اين بخش در واقع حمايت از جان و مال مردم اس��ت و 
سهل انگاري در اين بخش ضمن اتالف انرژي و سرمايه، در بسياري از مواقع سبب بروز خسارات 
جاني فراواني مي ش��ود كه با هيچ اعتباري قابل جبران نيس��ت. وي ادامه داد: دستگاه هاي اجرايي 
و مديران در بخش هاي مختلف نيز بايد به اين باور برس��ند كه اس��تفاده از دانش فني و بكارگيري 
افراد متخصص و متعهد در زمينه هاي مختلف مي تواند آنها را در راه رس��يدن به اهداف خود بهتر 
ياري كند. اس��تاندار خراس��ان جنوبي استفاده از دانش فني و بكارگيري افراد متخصص و متعهد را 
نوعي سرمايه گذاري بلند مدت دانست و تصريح كرد: صرف اعتبار در اين زمينه هزينه نيست بلكه 

نوعي سرمايه گذاري بلندمدت است كه عوايد آن در آينده مشخص مي شود. 
خدمتگزار با اش��اره به اينكه هنوز فضاي كافي براي فعاليت مهندسان در كشور به خوبي فراهم 
نش��ده است، يادآور شد: از اينرو اس��تفاده از توان و تخصص مهندسين در تمامي بخش ها بايد به 
صورت يك فرهنگ عمومي نهادينه ش��ود. وي به جايگاه ايران در بخش توس��عه مهندسي اشاره 
كرد و افزود: با اقداماتي كه صورت گرفته ايران امروز به نقطه اي رسيده كه مي تواند به عنوان يك 

صادركننده دانش فني و مهندسي مورد توجه بسياري از كشورهاي دنيا قرار گيرد. 
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 افزایش قیمت مسكن در راه است
دول��ت بايد ب��ا برنامه ري��زي ب��راي اجراي ف��از دوم 
هدفمندي يارانه ه��ا افزايش قيمت ها در زمينه مس��كن 
را كنت��رل كن��د چراكه ب��ه زودي دي��واره تقاضاي خانه 
مي ش��كند! مجتب��ي بيگدلي، رييس انجمن انبوه س��ازان 
مس��كن درباره وضعيت بازار مس��كن اظهار كرد: بخش 
مسكن بيشترين اشتغالزايي را در كشور دارد و 7٠ درصد 
اشتغال كش��ور زير مجموعه اين بخش است. وي افزود:  
از آنجا كه س��الي يك ميليون ازدواج در كش��ور صورت 
مي گيرد براي تامين مس��كن اين افراد يك و نيم ميليون 

واحد مسكوني نياز داريم. 
بيگدل��ي تاكي��د ك��رد: هيچ صنعت��ي پوياتر، ب��ا پهنه 
كارآفرين��ي و اش��تغالزايي باالت��ر از صنع��ت س��اخت و 
س��از نيس��ت اما وزارت راه و شهرس��ازي هيچ برنامه اي 
در اي��ن زمينه ارائ��ه نداده و اين بخ��ش را تعطيل كرده 
اس��ت. دبير كل جامعه اسالمي  كارآفرينان كشور با بيان 
اين كه حدود يك س��ال از زمان تصدي مسئوالن جديد 
بخش مس��كن مي گذرد، تصريح كرد: هيچ اقدامي در اين 
زمينه انجام نش��ده اس��ت به طوري كه ارائ��ه وام خريد، 
ساخت و ارائه زمين در توليد انبوه تعطيل شده است. وي 
خاطر نش��ان كرد: عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري و 
رييس جمهوري در بخش مس��كن، هي��چ اقدامي  در اين 

راستا انجام نشده است. 
بيگدلي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي  يارانه ها اظهار 
كرد: مسئوالن بايد برنامه ريزي، افزايش قيمت ها در بازار 

مسكن و ساخت و ساز را كنترل كنند. 

ريي��س انجم��ن انبوه  س��ازان مس��كن تاكي��د ك��رد: 
س��رمايه گذاران در اين بخش نياز به مش��وق دارند براي 
آن كه توليد بيشتري داش��ته باشند. وي با بيان اين كه از 
ابتداي سال قيمت  مصالح ساختماني افزايش يافته است، 
تاكي��د كرد: اين افزايش قيمت با ش��يب تند ادامه دارد و 
اين عامل خود عامل مخاطره آميز در بازار مسكن خواهد 
ب��ود؛ به طوري كه انگيزه كارآفرين را كم مي كند و وضع 

وخيمي  در بازار به وجود مي آورد. 
بيگدلي افزود: دوران فعلي، آرامش قبل از طوفان است 
به طوري كه يك سونامي  در قيمت ها اتفاق خواهد افتاد. 
وي ب��ا بيان اين ك��ه در حال حاضر تا ح��دودي رونق به 

بازار مس��كن بازگشته اس��ت، ادامه داد: به زودي صداي 
شكس��تن دي��واره تقاض��ا را خواهيم ش��نيد و در پي آن 

سونامي  افزايش قيمت مسكن اتفاق خواهد افتاد. 
دبي��ر كل جامع��ه اس��المي  كارآفرينان كش��ور درباره 
اولويت هاي دولت در اين بخش خاطرنشان كرد: تسهيالت 
دولتي به اين بخ��ش تعلق نمي گيرد بايد وام هاي خريد و 
توليد دوباره راه بيفتد و در اختيار انبوه ساز و توليدكننده قرار 
گي��رد. وي گفت:  افزايش قيمت مصالح س��اختماني باعث 
كاهش توليد مي ش��ود و كساني هم كه انگيزه توليد دارند 
انگيزه خود را از دس��ت مي دهند و ما به ش��دت به سمت 

كمبود عرضه و باال رفتن تقاضا پيش خواهيم رفت. 

 الیحه رونق ساخت و ساز در تبریز تصویب شد

س��خنگوي ش��وراي ش��هر تبريز از تصويب اليحه اي خبر داد كه براساس آن ضرايب 
عوارض امسال شهروندان در صورت پرداخت نقدي تا 2٥ درصد تخفيف را شامل مي شود. 
به گزارش پنجره ايرانيان از تبريز به نقل از روابط عمومي شهرداري تبريز، سعيد حاجي زاده 
گفت: ارزش معامالتي امالك و اراضي در س��ال 93 كه مبناي محاسبه عوارض احتسابي 
شهرداري است اخيراً در قالب دفترچه اي از سوي اداره كل امور مالياتي منتشر شده و در آن 

شاهد افزايش چند برابري ضرايب در برخي مناطق مختلف شهر تبريز بوده ايم. 
وي افزود: از اين رو در راس��تاي تش��ويق و حمايت ش��هروندان و به منظور تسهيل در 
صدور پروانه هاي س��اختماني همچنين رونق ساخت و ساز در كالنشهر تبريز، اليحه دو 
فوريتي ش��هرداري با هدف كاهش ضرايب عوارض به تصويب نمايندگان ش��وراي شهر 

رسيده است. 
حاجي زاده گفت: براس��اس اين مصوب��ه ضرايب عوارض كلي��ه پروانه ها و مجوزهاي 
ساختماني اعم از زيربنا، مازاد بر تراكم، 3٥ درصد ارزش سرقفلي، بالكن، كسري پاركينگ، 
فضاي سبز، قطار شهري، كتابخانه و آموزش و پرورش كه براساس تعرفه عوارض محلي 
و ارزش معامالتي امالك سال 93 محاسبه مي شوند، به شرط پرداخت نقدي كل عوارض 
احتسابي، در حد فاصل اول ارديبهشت تا پايان تير معادل 2٥ درصد، از اول مرداد تا پايان 
مهر معادل 2٠ درصد، از اول آبان تا آخر دي معادل ١٥ درصد و در ماه هاي بهمن و اسفند 

معادل ١٠ درصد كل عوارض كاهش و مشمول تخفيف خواهد شد. 

س��خنگوي ش��وراي ش��هر تبريز ادامه داد: ضرايب عوارض كلي��ه پرونده هاي تخلفات 
ساختماني كه داراي آراي قطعي ابقاء اعياني بوده و براساس تعرفه عوارض محلي و ارزش 
معامالتي امالك سال 93 محاسبه مي شوند، از جمله زيربنا، مازاد بر تراكم، 2٠ و 3٥ درصد 
ارزش سرقفلي، كسري پاركينگ، افزايش واحدهاي مسكوني، كسري فضاي باز، كسري 
مساحت اعياني تجاري، فضاي سبز، قطار شهري و كتابخانه، به شرط پرداخت نقدي كل 
عوارض احتسابي، در حدفاصل اول ارديبهشت تا پايان تير معادل 2٠ درصد، از اول مرداد 
تا پايان مهر معادل ١٥ درصد، از اول آبان تا آخر دي معادل ١٠ درصد و در ماه هاي بهمن 

و اسفند معادل هشت درصد كل عوارض كاهش و مشمول تخفيف خواهد شد. 
حاجي زاده، به برخي تبصره هاي پيش بيني ش��ده در اين اليحه اشاره كرد و يادآور شد: 
بر اين اس��اس در آن تعداد از رديف هاي دفترچه ارزش معامالتي س��ال جاري كه ضريب 
افزايش آنها نسبت به ارزش معامالتي مالك عمل سال 92 بيش از 4٠ درصد باشد، به 

ازاي هر ١٠ درصد اضافي پنج درصد بيشتر تخفيف شامل مي شود. 
وي تصريح كرد: به بيان روش��ن تر در مواردي كه ارزش معامالتي جديد در مقايسه با 
پارس��ال بيش از 4٠ درصد افزايش نشان دهد، تخفيف پرداخت نقدي مربوط به ماه هاي 
ارديبهش��ت، خرداد و تير به جاي 2٥ درصد 3٠ درصد اعمال خواهد ش��د و يا در مواردي 
كه ارزش معامالتي جديد بيش از ٥٠ درصد افزايش نش��ان دهد، تخفيف پرداخت نقدي 

در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير به جاي 2٥ درصد 3٥ درصد در نظر گرفته مي شود.
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 ورود بانك ها به ساخت و ساز زیر  ذره بین مجلس

پنجره ايرانيان: رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس با غيرقانونی دانستن ورود بانك ها 
به حوزه س��اخت و س��از مس��كن، گفت: به دلي��ل ورود بانك ها به معامالت مس��كن و 
همچنين مشكالت ديگر نظام بانكی موضوع تحقيق و تفحص از بانك ها در كميسيون 

اقتصادی مطرح و در حال بررسی است. 
ارسالن فتحی پور در گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از ورود بانك ها به حوزه ساخت و 
ساز مسكن ،گفت: بانك ها با تشكيل شركت های اقماری به حوزه ساخت و ساز مسكن 

ورود كرده اند اين در حالی است كه بر اساس قانون اين كار مممنوع است.
نماينده مردم كليبر، خدا آفرين و بخش هوراند در مجلس ش��ورای اسال می  ادامه داد: 
به دليل ورود غيرقانونی بسياری از بانك ها به حوزه غير تخصصی و همچنين مشكالت 
ديگر موجود در سيستم بانكی كشور موضوع تحقيق و تفحص از بانك ها در كميسيون 

اقتصادی مجلس مطرح شده است.
فتحی پور گفت: البته برای اجرايی ش��دن ط��رح تحقيق و تفحص از بانك ها بايد اين 
طرح بطور رس��می به كميسيون اقتصادی ارجاع داده شود. موی ادامه داد: بايد پذيرفت 
ضع��ف در انج��ام وظايف بانك ها و ورود به حوزه غيرتخصص��ی يكی از داليل كاركرد 
نامطل��وب بخ��ش خصوصی و ايجاد رانت های اقتصادی بوده اين در حالی اس��ت كه با 
اعمال نظارت دقيق از سوی بانك مركزی  می توان بانك ها را به حمايت از بخش توليد 

سوق داد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: بانك ها به جای ورود به حوزه س��اخت و ساز 
مس��كن و كارهای اقتصادی به وظايف خود در زمينه های پولی و مالی عمل كنند، البته 

بايد منابع مالی بانك ها نيز تامين شود تا بتوانند بخش توليد را تقويت كنند.

 انتقاد از آشفتگي معماري رومي در تهران
دبير سومين همايش بين المللي معماري معاصر با بيان 
اينكه آش��فتگي معم��اري در ايران بي��داد مي كند، گفت: 
آش��فتگي معماري در تهران باعث شده تعدادي از ساخت 
و س��ازها به سبك رومي  باشد و عد ه اي هم بصورت بساز 
� بفروش وارد ش��ده اند. مقداد شريف در جمع خبرنگاران 
با بي��ان اينكه متاس��فانه جامعه معماري اي��ران از گفتن 
چالش ها محروم هستند، گفت: برگزاري سومين همايش 
بين الملل��ي معماري معاصر براي اين اس��ت كه وضعيت 

معماري ايران وارد گفت و گوي معمارانه با دنيا شود. 
وي ادام��ه داد: اگ��ر بخواهي��م در م��ورد واقعيت هاي 
معماري تهران صحبت كنيم، بايد بگويم كه از نماي كلي 
ش��هر تهران مي توان حس كرد كه كشوري كه قرن هاي 
متم��ادي يكي از تاثيرگذارتري��ن جوامع در حوزه معماري 
بود، امروز به جايي رس��يده اس��ت ك��ه وضعيت معماري 
آن نگران كننده اس��ت. وي تاكيد كرد: از شمال تهران تا 
نقاط مياني و پاييني ش��هر تهران نماهاي رومي  و عجيب 
و غري��ب و صرف��ا بخاطر جاه طلبي و تمايالت ش��خصي 
گروهي بساز و بفروش ديده مي شود و اتفاقا هيچ مقاومتي 
نيز در زمينه جلوگيري از اين موضوع صورت نمي گيرد. 

ش��ريف ادام��ه داد: ته��ران در ح��ال تبديل ش��دن به 
جوالنگاه معماري رومي  اس��ت و اگ��ر فكري به حال آن 
نش��ود، به سرعت چهره شهر تهران از بين خواهد رفت و 
اينكه چه ميراثي به آيندگان خواهيم داد، مشخص نيست. 
وي با اش��اره به اينكه اگر مي خواهيم به مقوله فرهنگ 
توجه كنيم، يك��ي از جدايي ناپذيرترين موضوع فرهنگ، 
پرداختن به مقوله معماري آن كش��ور است، گفت: يكي از 
چالش هاي مهم معماري در ايران اين اس��ت كه خانه در 
ايران ابتدا به مسكن و سپس به كاال براي تجارت تبديل 
مي ش��ود. وي با تاكيد بر اين كه در ح��ال حاضر معماري 
ايران بدون فكر و انديش��ه اس��ت، گفت:  بازار س��اخت و 
س��اخت كشور در دس��ت س��ه گروه غيرمتخصص يعني 

متخصصان پزشك، بازاري ها و مشاوران امالك است. 

وي اف��زود: وضعي��ت پايتخ��ت در ح��وزه معم��اري 
نگران كننده ب��وده و نماهاي آن رومي  و عجيب و غريب 
اس��ت. واقعيت آن اس��ت كه در حوزه س��اخت و س��ازها 
جاه طلب��ي و تماي��الت ش��خصي كارفرمايان و بس��از و 

بفروش ها ديده مي شود. 
شريف گفت: در حدود ١٠٠ سال از ورود معماري حرفه 
اي به ايران مي گذرد، اما در اين ١٠٠ س��ال معماران هيچ 
تشكل واحد و مش��خصي ندارند. وي اضافه كرد:در تمام 
دنيا نظام معماري دارند كه مس��تقيما روي بحث معماري 

نظر دارد و به چالش هاي معماري رسيدگي مي كند. 
دبير سومين همايش بين المللي معماري معاصر با تاكيد 
بر اين كه چال��ش عمده ديگر معماري عدم آگاهي جامعه 
ب��ا حوزه معماري اس��ت، افزود: همواره از س��ازمان نظام 
مهندسي براي حل مشكالت و چالش هاي بخش ساخت 
و ساز صحبت مي شود، اين در حالي است كه در تمام دنيا 

سازمان هاي نظام معماري داريم. 
ش��هاب كاتوزيان كارش��ناس معماري نيز در ادامه اين 
نشس��ت به جدايي بين معماري و انديش��ه اش��اره كرد و 

گفت:جداي��ي بين معم��اري و انديش��ه بدين معناس��ت 
ك��ه انديش��ه را از معم��اري ك��م كني��م و معم��اري به 
ساختمان س��ازي تبديل شود. وي ادامه داد: معماري را به 
صورت مكتوب نداشتيم، اما سينه به سينه و نسل به نسل 
ديگر منتقل ش��ده اس��ت. وي گفت: معماري و شهر نيز 
بدين معني اس��ت كه مگر مي توان در خصوص اصفهان 
و ش��هر اصفهان صحبت كنيم، اما بازار را از آن جدا كرد. 
كاتوزي��ان ادامه داد: جدايي معماري و دنياي ديجيتال نيز 
در دنياي امروز بدين معني است كه نرم افزارهاي مختلف 
جايگزين معماري ش��دند پس ارتباط ب��ا ديگر حرفه ها و 
طرز تفكرها مهم اس��ت. به گفت��ه كاتوزيان معمار خوب 

بايد موسيقي را خوب بشناسد. 
كالنتري نيز در اين نشست گفت: چرا ما بايد در تهران 
اين قدر آش��فتگي ببينيم و چ��را بايد از جامعه ايران ذائقه 
عمومي  و ارزش هاي زيبايي شناس��ي رخت بربسته است. 
وي ادام��ه داد: س��اده بايد گفت كه باالخ��ره معماران به 
دموكراس��ي اعتقاد دارند، چرا كه وقتي دموكراسي تثبيت 

مي شود، قشر متوسط جامعه رشد مي كند.
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 سرعت در ساخت و سقف قیمت 2 دلیل افت كیفیت مسكن مهر

رئيس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازی با بيان 
اينكه مدل انتخابی برای توليد مس��كن و ساخت و ساز انبوه 
در مس��كن مهر مورد نقد و ارزيابی است، گفت: انتقادی كه 
به مسكن مهر وارد است، بحث سرعت زياد در اجرا و تعيين 
سقف قيمت برای آن است.محمد شكرچی زاده در گفت وگو 
با فارس در پاس��خ به اين سؤال كه آيا به مسكن مهر اعتقاد 
داريد يا خير،  گفت: بنده معتقد به ساخت و ساز خوب هستم، 
ح��ال اگر در قالب مس��كن مهر واحدهای مس��كونی خوب 
ساخته شده باش��د، قابل تقدير است. وی افزود: جاهايی كه 
مقررات ملی ساختمان رعايت نشده است كه موارد آن هم در 
برخی ساخت و سازها كم نيست، نمی تواند قابل دفاع باشد.

ش��كرچی زاده اضافه ك��رد: اعتقاد بن��ده رعايت مقررات 
ملی س��اختمان است، چرا كه آن يك س��ند مكتوب است 
كه س��ازندگان بايد آن را رعايت كنند و جاهايی كه رعايت 
می ش��ود، چه در س��اخت و سازهای مس��كن مهر و چه در 
ساخت و سازهای غير از مس��كن مهر می تواند، قابل دفاع 
باشد. رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی افزود: 
پس اتفاقی كه در مسكن مهر رخ داده اين است كه به طور 
كلی س��رعت اجرا زياد و بحث تعيين سقف قيمت برای آن 
قائل شده بودند. وی اظهار داشت: اين است كه بطور طبيعی 
وقتی سرعت ساخت از يك حالت متداول بيشتر می شود و يا 
سقف قيمت برای آن تعيين  می شود، معمواًل آنچه كه لطمه 

می بيند، كيفيت است. 
شكرچی زاده با بيان اينكه طبيعی است كه ما انتظار داشته 
باش��يم كه مس��كن مهر با توجه به ويژگی هايی كه دارد، با 
كيفيت كمتری مواجه باشد، گفت: موارد متعددی وجود دارد 
كه در اجرای مس��كن مهر با عدم كيفيت روبرو باشيم. وی 
تاكيد ك��رد: البته عدم كيفيت در س��اخت غير از واحدهای 

مسكونی مهر را هم شما شاهد هستيد.

شكرچی زاده در پاسخ به اين سؤال كه آيا خود مسكن مهر 
را قبول داريد و اين طرح موفق بوده است، گفت: روی مدل 
انتخاب ش��ده برای توليد مسكن و س��اخت و ساز انبوه آن 
می شود نقدهايی را مطرح كرد و اين نقد را می توانند افرادی 
كه در حوزه تخصصی مسكن مشغول هستند. انجام دهند. 
وی اف��زود: اما به هر حال ورود دول��ت در اين حجم برای 
ساخت و ساز آيا توجيه دارد يا خير بايد يك گروه متخصص 
و در قالب يك طرح مطالعاتی قرار داد.ش��كرچی زاده اظهار 
داش��ت: اما به هر حال به نظر می رسد كه وظيفه دولت در 
قانون اساسی ايجاد بستر برای خانه سازی است تا اينكه خود 
درگير ساخت و ساز شود. توانمند كردن مردم می تواند باعث 
ش��ود كه مردم بتوانند خود اقدام به ساخت و ساز كنند. وی 
خاطر نش��ان كرد: دولت به جز يك قش��ری كه آسيب پذير 
هس��تند و نياز به حمايت جدی برای خانه دار ش��دن دارند، 
اقدام به س��اخت و س��از كند، ولی قشر متوسط جامعه را به 

جای اينكه مسكن برای آنها احداث شود، بايد آنها را توانمند 
كند، تا خودشان مسكن بسازند.

وی در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايده ای داريد كه مسكن 
اجتماعی بهتر اجرا شود، گفت: يك گروه هايی در حال حاضر 
در حال استخراج مبانی كار مسكن اجتماعی هستند و البته 
مركز تحقيقات راه و شهرس��ازی يك سری مسئوليت هايی 
را برای طراحی موضوع و اس��تخراج مبانی نظری و طبقات 

اجتماعی كه مشمول اين طرح می توانند باشند. 
ش��كرچی زاده در پاس��خ ب��ه اين س��ؤال كه آيا مس��كن 
اجتماعی می تواند جايگزين خوبی برای مس��كن مهر باشد، 
گفت: باالخره هر دولتی يك مدل و الگويی برای مس��كن 
و خانه دار ش��دن طبقات پائين و مختلف جامعه دارد و مدلی 
كه دولت يازدهم معرفی كرده مس��كن اجتماعی است كه 
بايد صاحب نظران آن را نقد كنند و مدل بهتری با توجه به 

تجارب گذشته به يك مدل خوب برسيم.

 آخوندي: مدافع حقوق تك تك خریداران مسكن مهر هستم

وزير راه و شهرسازی تصريح كرد : كوچك ترين توقفی در مسكن مهر نداريم و خودم را جای 
خريداران مس��كن مهر می گذارم و مدافع حقوق تك تك خريداران مسكن مهر هستم.عباس 
آخوندی ادامه داد: پيشرفت مسكن مهر با قاطعيت تمام در حال پيگيری است و گفته ام كه 
به تمام تعهدات دولت گذش��ته در حوزه مس��كن مهر پايبندم و آنها را انجام می دهم. وزير 
راه و شهرسازی درباره مسكن ايثارگران هم اظهار داشت: رسيدگی به مسكن ايثارگران در 
جريان اس��ت و همچنان در دس��تور كار قرار دارد. وزير راه و شهرس��ازی با بيان اينكه 2٠٠ 
هزار مسكن مهر در دولت يازدهم واگذار شده است ، گفت : قرار شد هر هفته ١١٠ ميليارد 
تومان برای مسكن مهر پرداخت شود.آخوندی اظهار داشت: توقف مسكن مهر صحت ندارد 
بلكه پيشرفت مسكن مهر با قاطعيت تمام در وزارت راه وشهرسازی در حال پيگيری است و 
كميته مشتركی تشكيل شده است و مشكالت هر استان به صورت جداگانه بررسی  می شود.
وزير راه و شهرس��ازی اظهار داشت: مس��كن مهر با قوت زياد در حال پيشرفت است، 
ضمن اينكه برای حل مشكالت تعاونی ها، تاسيسات روبنايی و زيربنايی، كميته مشتركی 
با وزارت تعاون تش��كيل ش��ده است و در قالب آن، اس��تان به استان و تعاونی به تعاونی 

مشكالت را حل خواهيم كرد. 
آخون��دی ادامه داد: برای حل مش��كالت تاسيس��ات زيربنايی، پروژه به پروژه رس��يدگی 
 می كني��م. در همي��ن حال، ضمن اينكه به نمايندگان اطمينان  می دهم كه مس��كن مهر نه 
تنها متوقف نش��ده و با مديريت در حال پيگيری اس��ت، بلكه قائم مقام وزير در امر مسكن 
مهر انتخاب شده و هر يك از نمايندگان راجع به هر پروژه ای مشكل داشته باشند، پروژه به 
پروژه را پاس��خگو خواهيم بود. وزير راه و شهرس��ازی بيان كرد: قرار بر اين بود كه ٥٠ هزار 
ميليارد تومان اعتبار برای مسكن مهر اختصاص داده شود كه تا زمان روی كار آمدن دولت 
يازدهم، 48 هزار ميليارد تومان پرداخت و 2 هزار ميليارد تومان آن به دولت جديد منتقل شد. 
آخون��دی گف��ت : با توجه به اينكه بودجه 92، اعطای هر گونه اعتبار بانكی به مس��كن 
مهر را محدود كرده بود، دولت اين رقم را پرداخت نكرد و قرار ش��د مسكن مهر به نحوی 
تامين اعتبار شود كه رقمی به پايه پولی اضافه نشود و برهمين اساس، بقيه اعتبارات برای 
اختصاص به مسكن مهر به تصويب رسيد و مقرر شد تا بانك مركزی هر هفته، ١١٠ ميليارد 

تومان بابت طرح مسكن مهر پرداخت كند.
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 مسكن مهر ترازنامه بانك مركزی را تخریب كرد
قائ��م مقام بانك مركزی ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح 
مسكن مهر، افزايش حجم نقدينگی، فشارهای تور می ناشی 
از اجرای طرح، تش��ديد نوس��ان در بازار دارايی ها بويژه ارز، 
تخريب ترازنامه بانك مركزی و كاهش منابع مالی در اختيار 
س��اير بخش های اقتصادی را از پيامدهای اقتصادی اجرای 
اين طرح اعالم كرد و گفت: دولت س��االنه 42٥ هزار ميليارد 

ريال يارانه پرداخت می كند.
اكبر كميجاني، در مورد طرح مسكن مهر نيز اظهارداشت: 
اين طرح طی سالهای اخير از يك طرح حمايتی به يك طرح 
گس��ترده ملی برای افزايش عرضه مسكن با هدف احتمالی 
كاهش هزينه های سكونت تبديل شد اما با وجود گستردگی 
طرح، تمهيدات الزم برای تامين مالی طرح انديش��يده نشده 
بود و در مراحل بعدی اجرای طرح، بار مالی به بانك مسكن 
بعنوان بانك تخصصی حوزه مس��كن منتقل ش��د و س��اير 

بانك ها از اين فرآيند كنار گذاشته شدند. 
قائم مقام بانك مركزی عدم تعبيه ساز و كار مناسب برای 
تامي��ن مالی اي��ن طرح را باعث واگ��ذاری تامين مالی آن به 
بانك مركزی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای اين طرح 
دانس��ت و گفت: اين طرح يكی از تصميمات بزرگ در دولت 
گذشته بود كه با نيت خيرخواهانه و با هدف اينكه مجموعه ای 

مسكن برای گروه های كم درآمد ايجاد كند انجام شد. 
وی درباره آثار پولی طرح مسكن مهر اظهارداشت: اتكای 
تامين منابع مالی طرح مسكن مهر به بانك مركزی باعث شد 
تا سهم قابل توجهی از افزايش پايه پولی كشور در سال های 
89 تا 9١ به افزايش بدهی بانك مس��كن به بانك مركزی و 
به اجرای اين طرح مربوط باش��د؛ ب��ه طوريكه حجم بدهی 
بانك مسكن به بانك مركزی در پايان سال 92 به 4٥٠ هزار 
ميليارد ريال رسيد كه 43.8 درصد از پايه پولی كشور در پايان 

بهمن ماه 92 را به خود اختصاص داده است. 
به گفته كميجانی بخش عمده اين بدهی به صورت اضافه 
برداش��ت بانك مس��كن از منابع بانك مركزی ايجاد شده و 
بان��ك مركزی تنه��ا به دليل عدم اختالل در ش��بكه بانكی 
كش��ور به آن تمكين كرده است. در عين حال افزايش حجم 
نقدينگی و فش��ارهای تور می ناش��ی از اجرای طرح، تشديد 
نوس��ان در بازار دارايی ه��ا بويژه ب��ازار ارز، تخريب ترازنامه 
بانك مركزی و كاهش منابع مالی در اختيار ساير بخش های 

اقتصادی از پيامدهای اقتصادی آن است. 
وی با اش��اره به اينكه ب��رای اصالح رويه ناس��الم تامين 
مال��ی طرح مس��كن مهر؛ موضوع ت��داوم و تكميل طرح در 
كارگروهی مورد بررس��ی قرار گرفت، افزود: ارتقای انضباط 
پولی در كشور، ايجاد زمينه حمايت از ساير بخش ها و تداوم 
تامين مالی طرح مسكن مهر از نتايج حاصل از بازبينی رويه 

تامين مالی طرح مسكن مهر است. 
قائم مقام بانك مركزی در بخش ديگری از س��خنان خود 
گف��ت: بانك مركزی كمترين نظارت را بر روی موسس��ات 
مالی و اعتباری بودن مجوز دارد و عالوه بر اينكه هشدارهای 
جدی به اين موسس��ات بدون مجوز داده  می شود، به صورت 

غيرمستقيم نيز به سپرده گذاران هشدار  می دهيم. 
قائم مق��ام بانك مركزی گف��ت: افزايش حجم نقدينگی و 
فش��ارهای تور می ناش��ی از اجرای طرح مسكن مهر، تشديد 
نوس��ان در بازار دارايی ه��ا بويژه ب��ازار ارز، تخريب ترازنامه 
بانك مركزی و كاهش منابع مالی در اختيار ساير بخش های 

اقتصادی از پيامدهای اقتصادی اجرای مسكن مهر بود.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، اكبر كميجانی در نشس��ت 
»تحليلی ب��ر تحوالت متغيرهای اقتصادی و سياس��ت های 
پول��ی كش��ور«، با اش��اره ب��ه قان��ون هدفمن��دی يارانه ها، 
اظهارداشت: پرداخت يارانه به انرژی موجب مصرف بی رويه 
ان��رژی در داخ��ل كش��ور و ارزانی قيمت انرژی نس��بت به 

كشورهای همسايه و قاچاق سوخت شده است.
وی با بيان اينكه دولت ساالنه 42٥ هزار ميليارد ريال يارانه 
پرداخ��ت می كند، افزود: هر چق��در دولت و بانك مركزی در 
كنترل تورم سرعت عمل داشته باشد، باز هم به دليل اصالح 
قيم��ت حامل های انرژی در چند س��ال آينده ب��ا تورم هايی 
روب��رو خواهيم بود. قائم مق��ام بانك مركزی تصريح كرد: از 
انتقادهای س��ازنده استفاده می كنيم، اما برخی انتقادها بدون 
توجه به واقعيت های اقتصادی مطرح می ش��ود. استماع آرا و 

نظرات ديگران ارزشمند بوده و از خطاها می كاهد.
كميجانی اجرای مرحله دوم طرح اصالح قيمت حامل های 
ان��رژی، ركود اقتص��ادی حاكم ب��ر اقتصاد، نح��وه فعاليت 
موسس��ات اعتباری غيرمجاز و بی نظمی های موجود در بازار 
پول را از جمله چالش های سياستگذاری پولی در سال جاری 
ذكر كرد و افزود: حفظ انعطاف سياست پولی، رعايت حداكثر 
شفافيت در تدوين سياست های پولی، مهار تورم، كنترل نرخ 
رشد پايه پولی، سالم س��ازی تركيب نقدينگی و جلوگيری از 
ش��كل گيری تالطم های جديد در بازار ارز را از رويكردهای 

كلی در بازبينی سياست های پولی است.
وی در م��ورد طرح مس��كن مهر نيز گف��ت: اين طرح در 
س��ال های اخير از يك طرح حمايتی به يك طرح گس��ترده 
مل��ی برای افزايش عرضه مس��كن با هدف احتمالی كاهش 
هزينه های س��كونت تبديل شد اما با وجود گستردگی طرح، 

تمهيدات الزم برای تامين مالی طرح انديشيده نشده بود.
ب��ه گفت��ه وی در مراحل بعدی اجرای ط��رح، بار مالی به 
بانك مسكن بعنوان بانك تخصصی حوزه مسكن منتقل شد 

و ساير بانك ها از اين فرآيند كنار گذاشته شدند.
قائم مقام بانك مركزی عدم تعيين ساز و كار مناسب برای 
تامي��ن مالی اين طرح را موج��ب واگذاری تامين مالی آن به 
بانك مركزی و اس��تفاده از پول پرقدرت ب��رای اجرای اين 
طرح دانس��ت و گفت: اين طرح يكی از تصميمات بزرگ در 
دولت گذش��ته ب��ود كه با نيت خيرخواهان��ه و با هدف اينكه 
مجموعه ای مس��كن برای گروه های ك��م درآمد ايجاد كند 

انجام شد.
وی درباره آثار پولی طرح مسكن مهر اظهارداشت: اتكای 
تامين منابع مالی طرح مس��كن مهر به بانك مركزی موجب 
ش��د تا س��هم قابل توجهی از افزايش پايه پولی كش��ور در 
س��ال های 89 تا 9١ به افزايش بدهی بانك مسكن به بانك 

مركزی و به اجرای اين طرح مربوط باشد.
كميجان��ی ادامه داد: حجم بدهی بانك مس��كن به بانك 
مركزی در پايان سال 92 به 4٥٠ هزار ميليارد ريال رسيد كه 
43.8 درصد از پايه پولی كش��ور در پايان بهمن ماه 92 را به 
خود اختصاص داده است. به گفته كميجانی بخش عمده اين 
بدهی به صورت اضافه برداش��ت بانك مسكن از منابع بانك 
مركزی ايجاد شده و بانك مركزی تنها به دليل عدم اختالل 

در شبكه بانكی كشور به آن تمكين كرده است.
قائم مقام بانك مركزی اظهارداشت: افزايش حجم نقدينگی 
و فش��ارهای تور می ناش��ی از اجرای طرح، تشديد نوسان در 
بازار دارايی ها بويژه ب��ازار ارز، تخريب ترازنامه بانك مركزی 
و كاهش منابع مالی در اختيار س��اير بخش های اقتصادی از 
پيامدهای اقتصادی آن اس��ت. وی با بيان اينكه برای اصالح 
رويه ناس��الم تامين مالی طرح مس��كن مهر؛ موضوع تداوم و 
تكميل طرح در كارگروهی مورد بررس��ی قرار گرفت، افزود: 
ارتقای انضباط پولی در كش��ور، ايجاد زمينه حمايت از س��اير 
بخش ها و تداوم تامين مالی طرح مسكن مهر از نتايج حاصل 

از بازبينی رويه تامين مالی طرح مسكن مهر است.
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 انتقاد معمار سوئیسی از ساخت و سازهاي تبریز گزینه هاي احتمالي انتخاب پایتخت آینده

 5 خط و نشان شهرداري تهران براي نماي ساختمان

رئيس كميس��يون شوراها و امور داخلی كشور در مجلس، از تصويب گزارش شور دوم 
طرح انتقال پايتخت در كميس��يون متبوعش خبر داد و گفت: همدان،  سمنان و پرديس 

تاكنون به عنوان  گزينه های انتقال پايتخت سياسی كشور مطرح هستند. 
امي��ر خجس��ته در گفت وگو با خان��ه ملت، از تصويب گزارش ش��ور دوم طرح انتقال 
پايتخت در كميس��يون متبوعش خب��ر داد و گفت: پس از تصوي��ب نهايی طرح انتقال 
پايتخت در مجلس و اخذ نظر مثبت شورای نگهبان اين طرح برای اجرا به دولت ابالغ 
خواهد ش��د.نماينده مردم همدان، فامنين و قهاوند در مجلس ش��ورای اسالمی، با بيان 
اينكه گزارش ش��ور دوم طرح انتقال پايتخ��ت در حال حاضر در نوبت قرائت و تصويب 
در صحن علنی مجلس قرار دارد، تصريح كرد:  انتقال پايتخت در ش��رايط كنونی كشور 
اجتن��اب ناپذير بوده و برای س��اماندهی امور بايد صورت بگيرد. اي��ن نماينده مردم در 
مجلس نهم، تمركز زدايی و ساماندهی قطعی كشور را در انتقال پايتخت دانست وافزود: 
با وجود اينكه ضرورت انتقال پايتخت بر كسی پوشيده نيست اما بايد اين طرح با جديت 
و كارشناس��ی دقيق تری بررسی شود.وی درباره گزينه های پيشنهادی مطرح شده برای 
انتقال پايتخت سياسی كشور، گفت: گزينه هايی چون همدان، سمنان، پرديس به عنوان 
گزينه های انتقال پايتخت مطرح هس��تند اما بايد با انجام بررسی های كارشناسانه مكان 

مناسبی را برای انتقال در نظر گرفت. 
خجس��ته با تاكيد بر اينكه بايد در جريان بررسی طرح انتقال پايتخت در شورای عالی 
انتقال پايتخت نحوه انتخاب اعضای كارش��ناس نيز بايد اصالح ش��ود، تصريح كرد: در 
جريان بررسی شور دوم اين طرح در صحن علنی مجلس كم  و كيف اعضا نيز مشخص 
خواهد شد. وی يادآور شد: پس از رأی مثبت نمايندگان به اين گزارش در صحن علنی 
و تأييد آن در شورای نگهبان اين طرح برای اجرا به دولت ابالغ می شود تا در كار گروه 

ويژه بررسی طرح انتقال يا ساماندهی پايتخت مورد بررسی قرار گيرد.
رئيس كميس��يون ش��وراها و امور داخلی مجل��س، تاكيد كرد: براس��اس طرح انتقال 
پايتخت ش��ورايی متشكل از مقامات ارشد دولتی جهت بررسی و جمع بندی مطالعات در 
زمينه تراكم زدايی، تمركززدايی، ساماندهی شهر تهران و انتقال پايتخت سياسی و اداری 

كشور به محل ديگری تشكيل می شود.
گفتنی اس��ت؛ رياست شورای عالی انتقال پايتخت را رئيس جمهور يا معاون اول وی 
برعهده دارد و وزير كشور )دبير شورا(، دو نفر از اعضای كميسيون های مختلف مجلس 
ب��ه انتخاب نمايندگان، وزرای راه و شهرس��ازی، نيرو، جهاد كش��اورزی، امور اقتصاد و 
داراي��ی، نفت و همچنين مع��اون برنامه ريزی رئيس جمهوری، رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگی، ش��هردار تهران، نماينده س��تاد كل نيروهای مس��لح و رئيس سازمان پدافند 
غيرعامل اعضای ديگر اين شورا هستند. الزم به ذكر است؛ كليات طرح انتقال پايتخت 

در 3 دی ماه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد.

معمار صاحب نام سوئيس��ی، از ساخت و سازهای بی رويه در كنار پارك ائل گلی 
اظهار انتقاد كرد.توماس ماير با اش��اره به خاطرات نخس��تين س��فر خود به شهر 
تبريز گفت: ٥٠ س��ال پيش، از طريق مس��ير زمينی، از س��وئيس به ايران آمدم و 
حدود سه ماه در راه بودم و از آن زمان به بعد عالقه شديدی به ايران و معماری 

ايرانی پيدا كردم.
اين معمار صاحب س��بك با اش��اره به جايگاه ش��ناخته ش��ده معماری ايرانی و 
اس��ال می گفت: از چهار سال گذش��ته، هرچند ماه به ايران سفر می كنم و هم اكنون 
كتابی نيز درباره معماری ايران می نويسم كه موضوع آن به معماری دوران قبل از 

صفويه تا معاصر می پردازد.
توماس ماير با اش��اره ب��ه ويژگی های پ��ارك ائل گلی گفت: پاركی نيز مش��ابه 

ائل گلی، در كشور مراكش وجود دارد كه نام آن »آركی دال« است.
وی در خصوص مقايس��ه دو پارك گفت: حاش��يه پارك آركی دال، طبيعت خود 
را حفظ كرده، اين در صورتی اس��ت كه ساخت وس��ازهای اطراف پارك ائل گلی، از 
لحاظ معماری تاريخی به هيچ وجه متناس��ب و قابل قبول نيس��ت. ماير خاطرنشان 
كرد: اين حجم ساخت و ساز در اطراف تفرجگاه ائل گلی، اين پارك زيبا و تاريخی 

را تهديد می كند.

مديركل معماري وس��اختمان ش��هرداري تهران با اعالم نهايي شدن گام اول 
ضوابط نماي س��اختمان، از رعايت پنج الزام در اس��تفاده از مصالح ساختماني نما 
خبر داد. جواد كريميان اقبال مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران با 
اشاره به تهيه ضوابط در خصوص انضباط نما گفت: در اين ضوابط به ساماندهي 
نماهاي شهري در مصالح استفاده شده در نماهاي ساختماني، ملحقات نما شامل 
تاسيس��ات و كولرها و... ، تابلو هاي نصب ش��ده روي نما، نحوه قرارگيري پيش 
آمدگي و بازش��وها و نحوه طراحي بام ها به عنوان نماي پنجم پرداخته شده است. 
او با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در خصوص س��اماندهي سيما و منظر شهري 
گف��ت: همه اقدامات انجام ش��ده كه درنهايت به تهيه ضوابط عام نما منجر ش��ده 
است، با ايجاد توازن و همخواني ميان حقوق فطري و ضوابط و قوانين تدوين شده 

در حوزه هاي شهري بوده است.
او اف��زود: مرحل��ه اول ضوابط  نما )انضباط نما( تدوين ش��ده و ب��ه تاييد اعضاي 
كميت��ه ارتقاي كيفي س��يما و نماي ش��هر ته��ران و اهل حرفه و اس��اتيد مطرح 
دانش��گاهي خارج از اين كميته نيز رس��يده اس��ت. مديركل معماري و س��اختمان 
ش��هري ش��هرداري تهران اظهار كرد: همچنين در اين راستا انجام مطالعات اوليه 
گام دوم ضواب��ط نما )نظم نما( و تدوين فرآين��د اجرايي مرحله اول ضوابط نما نيز 

انجام شده است. 
كريمي��ان تصري��ح ك��رد: همچنين اين اقدامات با س��عي در تدوي��ن راهبردها و 
راهكارهايي جهت س��اماندهي نماهاي ش��هري بوده است كه اميدواريم هم عوامل 
خالق��ه در حوزه زيبايي ش��ناختي و هم حقوق ش��هروندي و دغدغه هاي مديريت 
ش��هري را مورد نظر قرار دهد و با تبديل اين راهبردها به ضوابط ش��فاف در حوزه 
نماي شهري سبب ايجاد تعاملي دوسويه ميان مديريت شهري و شهروندان در امر 

ساماندهي نماهاي شهري شود.
او تاكيد كرد: در اين ضوابط به س��اماندهي ٥ مورد از نماي س��اختمان رس��يدگي 
شده است كه اين موارد شامل مصالح استفاده شده در نماهاي ساختماني، ملحقات 
نما ش��امل تاسيسات و كولر ها و... ، تابلو هاي نصب شده روي نما، نحوه قرارگيري 

پيش آمدگي و بازشوها و نحوه طراحي بام ها به عنوان نماي پنجم است. 
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 تولید و توزیع المپ هاي رشته اي ممنوع شد

 اتالف انرژي در ساختمان ها؛ بلژیك و فنالند جریمه شدند

 سایكو گواهي پیاده سازي سیستم مدیریت انرژي گرفت

پنجره ايرانيان: مديرعامل س��ازمان بهره وري انرژي 
ايران )س��ابا( با بيان اينكه توزيع المپ هاي رش��ته اي در 
كشور از ابتداي امسال ممنوع است، گفت: هنوز اين گونه 
المپ ها كه موجب افزايش مصرف انرژي و به دنبال آن 

افزايش بهاي قبوض برق مي شود، در بازار وجود دارد. 
حسين س��جادي افزود: براساس مصوبه هيات وزيران، 
تولي��د و توزيع المپ هاي رش��ته اي در كش��ور از ابتداي 
امس��ال ممنوع اس��ت. وي اظهار داشت: ممنوعيت توليد 
و توزيع المپ هاي رش��ته اي در كش��ور جزو مصوبه هاي 
دول��ت بوده و متولي اجراي اي��ن مصوبه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و س��ازمان اس��تاندارد اس��ت. وي افزود: 
براي جمع آوري المپ هاي رش��ته اي از سطح كشور يك 
فرصت دوس��اله تعيين شد اما متاس��فانه هنوز اين گونه 
المپ ها كه موجب افزايش مصرف انرژي و به دنبال آن 

افزايش بهاي قبوض برق مي شود، در بازار وجود دارد. 
مديرعامل سازمان بهره وري انرژي ايران با بيان اينكه 
در سال گذشته ٦٠ ميليون المپ رشته اي در كشور توليد 
و توزيع ش��د، اظهار داش��ت: متاسفانه سال گذشته شاهد 
واردات اي��ن گون��ه المپ ها نيز بوديم ك��ه مغاير قوانين 
كش��ور اس��ت. وي ادامه داد: وزارت ني��رو متولي اصلي 
برخورد با اين قضيه نيست و مسئول جلوگيري از فروش 

اين نوع المپ ه��اي پرمص��رف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان استاندارد است. 

سجادي با انتقاد از وجود المپ هاي رشته اي در بازار با 
وجود ممنوعيت آن، گفت: نشست هاي مختلفي با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بخش هاي مختلف آن وزارتخانه 
براي پيگيري موضوع برگزار ش��ده است و مسئوالن اين 
وزارتخانه قول همكاري و مس��اعدت داده اند. وي تصريح 
كرد: براي اجرايي شدن اين موضوع نياز به يك عزم ملي 

است و پس از گذشت دو سال از تصويب ممنوعيت توليد 
و توزيع آن، انتظار مي رفت كه تاكنون اجرايي شده باشد. 
مديرعامل سازمان بهره وري انرژي ايران با بيان اينكه 4٦ 
كش��ور جهان برنامه حذف المپ رشته اي را در دستوركار 
خود دارند، افزود: 3٠ كشور جهان طبق برنامه زمان بندي 
ش��ده اين برنامه را محقق كرده اند. وي خاطرنشان كرد: 
اس��تفاده از المپ هاي كم مصرف مي تواند مصرف برق را 

تا يك پنجم كاهش دهد.

پنجـره ايرانيـان: نهادهاي نظارت��ي اتحاديه اروپا اعالم كردن��د بلژيك و فنالند به 
س��بب رعايت نكردن قوانين اين اتحاديه در زمينه احداث س��اختمان هايي كه بهره وري 
انرژي در آنها باالتر باشد، با جريمه روزانه مواجه هستند. به گزارش خبرگزاري رويترز از 
بروكسل ، كميسيون اروپا ، بازوي اجرايي اتحاديه اروپا ، از ديوان دادگستري اتحاديه اروپا 
در لوكزامبورگ خواسته است براي هر روز عدم رعايت قوانين اتحاديه اروپا عليه فنالند 

١9١78. 2٥ يورو و عليه بلژيك 42١78. ٥٠ يورو جريمه وضع كند. 
 قوانين اتحاديه اروپا در زمينه كاهش اتالف انرژي به معناي آن است كه كشورهاي 
عضو بايد ش��رايط الزم را در احداث س��اختمان ها براي افزايش بهره وري انرژي رعايت 
كنن��د و ب��راي س��اختمان ها از لحاظ انرژي پروان��ه عملكرد صادر كنند و س��امانه هاي 

گرمايشي و تهويه را به صورت مرتب بازرسي كنند. 

افزون بر آن، اين دستورالعمل، كه بايستي در قالب قوانين ملي كشورها به اجرا گذاشته 
شود، از كش��ورهاي عضو مي خواهد ترتيبي دهند كه تا سال 2٠2١ همه ساختمان هاي 
جديد ساختمان هاي نزديك به انرژي صفر باشند كه معنايش اين است كه انرژي مورد 
اس��تفاده در آنها تقريبا برابر با مقدار انرژي باش��د كه آنها خود توليد مي كنند. اين قانون 
قرار بود تا س��ال 2٠١2 در قالب قوانين ملي كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب 

برسد اما بلژيك و فنالند نتوانستند در اين مهلت آن را به تصويب برسانند. 
اگر دادگاه اتحاديه اروپا به نفع كميس��يون اروپا راي صادر كند جريمه روزانه از روزي 
كه حكم دادگاه صادر ش��ده است تا زماني كه اين دو كش��ور قوانين اتحاديه اروپا را به 
اجرا بگذارند اعمال خواهد ش��د. اين دادگاه اي��ن اختيار را دارد كه در مورد ميزان دقيق 

جريمه تصميم گيري كند. 

پنجـره ايرانيان: شركت ساپكو توانست گواهي استقرار 
سيس��تم مديريت ان��رژيISO 50001: 2011 را از س��وي 
ش��ركت توف نورد TÜV NORD كس��ب كند. اين گواهي 
كه از س��وي ش��ركت توف نورد TÜV NORD به س��اپكو 
اعطا ش��ده است، به مدت سه س��ال اعتبار خواهد داشت و 
شامل روش ها و دس��تورالعمل هاي جهاني طراحي و ايجاد 
چارچوبي معين براي تعيين الگوي مصرف انرژي اس��ت تا 

ام��كان كنترل و بهبود مصرف انرژي را فراهم س��ازد.  اين 
استاندارد كه با مميزي در حوزه هاي خدمات فني عمومي و 
تاسيسات مركزي و همچنين در امور پشتيباني، برنامه ريزي، 
لجس��تيك و آموزش ص��ورت گرفته، براي نخس��تين بار 
اس��ت كه در صنعت خودروي كش��ور پياده سازي مي شود و 
در دوره سه س��اله خود، مميزي هاي مراقبتي ساالنه را نيز 
در پي خواهد داش��ت. اس��تقرار اين سيستم مديريت انرژي 

سيستماتيك با هدف كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي و 
ديگر اثرات مرتبط زيست محيطي و هزينه هاي انرژي انجام 
 ISO  50001 شده است. گفتني اس��ت، استاندارد بين المللي
براي تمامي سازمان ها در مقياس هاي متفاوت و صرفنظر از 
شرايط جغرافيايي، فرهنگي يا اجتماعي كاربرد دارد و استقرار 
موفق آن به تعهد تمامي س��طوح و كاركردهاي س��ازمان و 

تمامي كاركنان آن وابسته است. 
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 مالزي؛ وداع آرام با یارانه ها همراه با صرفه جویي همگاني

 راه هاي ساده پس انداز پول شما با كاهش مصرف برق

پنجـره ايرانيان: فاييننش��ال تايمز با اش��اره با اجراي 
ط��رح ح��ذف يارانه هاي ان��رژي در مال��زي و تبعات اين 
طرح بر زندگي طبقه متوس��ط نوشت: اگر مردم به سمت 
صرفه جويي پيش بروند و عادت هاي مصرفي خود را تغيير 
دهند فش��ار افزايش قيمت ها به حداقل مي رس��د. لي اي 
مي، 27 س��اله در دفت��ر يك ش��ركت ارائه كننده خدمات 
مش��اوره مديريتي در كواالالمپ��ور كار مي كند و ظاهرا از 
نظر استانداردهاي زندگي در مالزي، وضعيت خوبي دارد. 

وي ماهان��ه 3١٠٠ رينگي��ت مال��زي )9٥٦ دالر( درآمد 
دارد، يك خودروي 78 هزار رينگيتي سوار مي شود و سطح 
زندگي خود را در ميانه بااليي طبقه متوس��ط جامعه مالزي 
مي داند. اما خانم لي بالفاصله داس��تاني را كه پشت زندگي 
ب��ه ظاهر راحت و مرفه خود وج��ود دارد، نقل مي كند. وي 
خودروي خود را با استفاده از يك وام بانكي خريده است كه 
بايد ماهانه ٦٠٠ رينگيت بابت اقس��اط آن به بانك بپردازد. 
لي در يك آپارتمان در مركز شهر زندگي مي كند كه توسط 
پدرش خريداري شده است، تا مجبور نباشد هر روز فاصله 

4٥ دقيقه اي خانه والدينش تا مركز شهر را طي كند. 
اين باعث مي شود كه وي نه تنها در ترافيك خسته كننده 
كواالالمپور گرفتار نش��ود، بلكه ماهانه موجب صرفه جويي 
4٠٠ رينگيتي وي در هزينه س��وخت نيز مي ش��ود. قيمت 
سوخت در مالزي تا چند ماه پيش به دليل پرداخت يارانه از 
س��وي دولت ارزانتر بود. خانم لي مي گويد: »با وجود اينكه 
من )به دليل نزديك بودن محل كار به محل س��كونتم( از 
پرداخت بخش��ي از هزينه سوخت معاف هستم، اما باز هم 
احساس فشار مي كنم. خيلي از ما ها احساس فشار مي كنيم. 
مالزي يكي از چند كش��ور آسيايي است كه تالش دارد 
با اعمال اصالحات ساختاري نظير كاهش يارانه كاالهاي 
اساسي، بدهي عمومي  خود را كاهش دهد. بدهي عمومي  

دول��ت مالزي كه ٥4. 8 درص��د توليد ناخالص داخلي اين 
كشور را تشكيل مي دهد، يكي از باالترين رقم هاي بدهي 

در آسيا به شمار مي رود. 
نجيب رزاق، نخست وزير مالزي ماه گذشته گفت، سهم 
يارانه هاي پرداختي از بودجه دولت به سرعت افزايش يافته 
است. وي هشدار داد كه ناتواني دولت در كاهش هزينه ها 
ممكن اس��ت موجب كاهش اعتماد سرمايه گذاري در اين 
كش��ور »و بروز سختي براي مردم ش��ود. « كاهش يارانه 
سوخت در ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شد و سال آينده نيز 

٦ درصد ماليات فروش به اجرا گذاشته خواهد شد. 
بس��ياري از ش��هروندان مالزيايي همچ��ون خانم لي از 
كاهش يارانه ها احس��اس فش��ار مي كنند. به دنبال اجراي 
طرح كاهش يارانه سوخت، بنزين در حال حاضر در مالزي 
١٠ درصد گرانت��ر به فروش مي رس��د. تحليلگران انتظار 
دارن��د كه بنزين در ماه ژوئن يا جوالي در دور دوم اصالح 
قيمت ها بار ديگر گران ش��ود. تعرفه برق نيز از ماه ژانويه 

١٥ درصد افزايش يافته است. 
تاثير ديگر كاهش يارانه ها، افزايش نرخ تورم بوده كه از 
زمان آغاز اين طرح به ش��دت نرخ صعودي داشته است و 
پيش بيني مي شود كه باز هم افزايش يابد. چارلز سانتياگو، 
يكي از نمايندگان مخالف دولت در اين باره گفت: »مردم به 
دليل اينكه سطح زندگي آنها در حد متوسط است، به حال 
خود رها شده اند، اما ظرفيت درآمدي آنها به دليل افزايش 

هزينه زندگي كاهش يافته است. 
كارمل��و فرليت��و، تحليلگر موسس��ه امور دموكراس��ي و 
اقتص��ادي در كواالالمپور هش��دار داد كه طبقه متوس��ط 
مالزي اكنون در وضعيت خطرناكي قرار دارد، به خصوص 
اگر رشد اقتصادي كند شود. وي افزود: خطر اصلي زماني 
اس��ت كه آنها عادت ه��اي مصرفي خ��ود را تغيير ندهند. 
اما اگر مردم به س��مت صرفه جويي پي��ش بروند، بحراني 
كه طبقه متوس��ط را تهديد مي كند، برطرف خواهد شد و 

فشارها به حداقل مي رسد. 

پنجره ايرانيان: مس��ئوالن وزارت نيرو به مردم هشدار دادند: بخش عمده اي از داليل 
افزايش بار مالي قبوض برق مصارف پنهان اين انرژي در منازل است به طوري كه مشتركان 
ب��دون اس��تفاده از برق بايد هزينه هاي مصرف آن را بپردازند. براي تابس��تان س��ال جاري 
پيش بيني مي ش��ود پيك مصرف برق اي��ران به ٥٠ هزار مگاوات افزاي��ش يابد و عمال در 
ص��ورت بهره برداري از ١٠ واحد جديد نيروگاهي ب��ا ظرفيت ١3٠٠ مگاوات، براي روزهاي 
گرم تابس��تان كشور با كس��ري 2٠٠٠ مگاواتي روبرو است. بر اين اساس پس از تصويب و 
اب��الغ تعرفه هاي جديد برق و افزايش 24 درصدي قيمت اين انرژي پاك با اجراي فاز دوم 
قانون هدفمندسازي يارانه ها، دولت براي كاهش مصرف برق در دوران پيك تابستاني ساز 
و كارهاي تش��ويق و جريمه مش��تركان كم مصرف و پر مصرف برق را در دس��تور كار قرار 
داده است. مطابق با تعرفه هاي تشويقي آن دسته از مشتركاني كه در ساعات پيك مصرف 
)ساعت ١١ صبح تا ١4 بعدازظهر و ١9 عصر تا 23 شب( با خاموش كردن لوازم اضافي برقي 
همچون ماش��ين لباسشويي، ظرفش��ويي، اتو، پلوپز و المپ هاي غير ضروري مصرف برق 
خود را كاهش دهند تعرفه محسابه برق آنها به صورت كم باري و به نصف كاهش مي يابد. 
محمدجواد ش��ريفي معاون هماهنگي و نظارت بر خدمات مش��تركين توانير با ياد آوري اينكه 

هزينه هر كيلووات ساعت برق مصرف خانگي در ساعات كم باري به ميزان ١8. ٦ تومان مشمول 
تخفيف نس��بت به س��اعات ميان باري خواهد شد، گفته است: با مصرف برق در ساعات پيك به 
ميزان 37. 2 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت بر مصرف ساعات پيك افزوده خواهد شد كه در 
صورت كاهش مصرف در ساعات پيك اين هزينه را نخواهند پرداخت. عالوه بر اين براي تابستان 
س��ال جاري س��ازمان بهره وري انرژي ايران هم همزمان با روشن شدن دستگاه هاي سرمايشي 
راهكاره��اي جديدي را به منظ��ور كاهش مصرف برق و در نهايت كاهش ١٠ درصدي بار مالي 
قبوض مش��تركان خانگي ارائه كرده است.  آمارهاي رس��مي نشان مي دهد كه در شرايط فعلي 
در روزهاي پيك تابس��تاني ١٦ هزار مگاوات از مصف برق كشور توسط دستگاه هاي سرمايشي 
همچون انواع كولر گازي، آبي و اسپيلت ها مصرف مي شود كه استفاده از اين دستگاه ها عالوه بر 
افزايش پيك مصرف تابس��تاني منجر به صدور قبوض نجومي برق مشتركان خواهد شد. از اين 
رو استفاده از كولرهاي آبي به جاي كولرهاي گازي در مناق خشك، انتخاب كولر داراي برچسب 
انرژي A و باالتر، اجراي به موقع س��رويس، نگهداري و تعمير پيش��گيرانه، تميز كردن فيلتر و 
كندانسور، استفاده از پنجره با شيشه دوجداره، نصب كولرها در مسير باد و زير سايبان از مهمترين 

راهكارهاي كاهش ١٠ تا 3٠ درصدي مصرف برق مشتركان خانگي خواهد شد. 
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 مصرف بهینه برق در ادارات
         راهي به سوي اقتصاد مقاومتي

 افزایش 50 درصدي در انتظار اسپلیت داران

پنج��ره ايراني��ان: مديرعام��ل ش��ركت توزي��ع 
برق اس��تان س��منان گفت: مصرف بهين��ه برق در 
دس��تگاه هاي اجرايي يك��ي از راهكارهاي عملياتي 
در تحقق اقتصاد مقاومتي است. سيدمحمد موسوي 
زاده يادآور ش��د: اس��تفاده از ظرفيت تبصره دو ماده 
١34 قانون برنامه پنجم توسعه، فعال سازي كارگروه 
اصالح الگ��وي مصرف در اس��تان، تعيين يك نفر 
واجد شرايط به عنوان مسوول انرژي ساختمان هاي 
اداري، هم��كاري كلي��ه دس��تگاه هاي اجراي��ي در 
كاه��ش مصرف ب��رق و ب��ه كارگي��ري مولدهاي 
اضطراري در س��اعات اوج ب��ار )١١ الي ١٥(، تغيير 
ساعات كار ادارات در ايام پيك تابستان، توجه بيشتر 
به بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير و تخصيص 
مناب��ع الزم از س��وي مراجع ذيربط ب��راي پرداخت 
به��اي برق مصرف��ي ادارات از عمده ترين انتظارات 

صنعت توزيع برق استان سمنان است. 
وي با بيان اينكه همبس��تگي بين ميزان مصرف 
حامل هاي انرژي و توس��عه صنعتي كش��ورها در دو 
قرن گذشته به عنوان شاخص توسعه يافتگي مطرح 
است افزود: در سه دهه اخير توجه ويژه اي به مبحث 
كاهش ش��دت مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي 
ص��ورت گرفته و رابطه معكوس بين انرژي توليدي 
و مي��زان توليد كربن و س��اير گازهاي گلخانه اي از 

نكات حائز اهميت است. 
رئي��س هيات مديره ش��ركت توزيع برق اس��تان 
س��منان تصريح ك��رد: ان��رژي الكتريك��ي حاصل 
تبديل س��اير انرژي هاست و حدود 94 درصد انرژي 
الكتريك��ي از طري��ق س��وخت هاي فس��يلي تامين 
مي ش��ود. موس��وي زاده خاطرنشان س��اخت: تغيير 
فرهن��گ و الگ��وي مصرف و اج��راي كامل قانون 
اص��الح الگوي مص��رف از مهمتري��ن راهكارهاي 
حف��ظ مناب��ع انرژي به ش��مار م��ي رود. وي اضافه 
كرد: كاهش ش��دت مصرف انرژي، توسعه استفاده 
از تكنولوژي ه��اي پرب��ازده، افزاي��ش اش��تغال در 
زمينه هاي درست مصرف كردن و ارتقاي دانش در 
بخش توليد تجهيزات پربازده از تاثيرات هدفمندي 
يارانه ه��اي ان��رژي، ب��ر مديريت منابع محس��وب 

مي شود. 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق اس��تان س��منان 
اظهار داش��ت: كاهش تلفات انرژي استان در سال 
گذش��ته معادل با مصرف نك��ردن پنج هزار و 728 
مگاوات ساعت انرژي الكتريكي است كه اين ميزان 
صرفه جويي انرژي، از انتشار حدود چهار هزار و ٥٠٠ 
ت��ن دي اكس��يد كربن و ديگر گازه��اي گلخانه اي 

توسط نيروگاه ها جلوگيري مي كند.

پنجـره ايرانيـان: مع��اون وزير 
نيرو گفت: سيستم هاي خنك كننده 
 ٥٠ افزاي��ش  اس��پليت ها  مانن��د 
درص��دي قبوض ب��رق را به دنبال 
خواهد داشت. عليرضا دايمي معاون 
برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت 
نيرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
اظهار داش��ت: افزايش قيمت برق 
ب��ه طور پلكاني اس��ت و بس��ته به 
الگوي مصرف تغيي��ر پيدا مي كند. 
وي افزود: مش��تركيني كه زير ١٠٠ 

كيلووات س��اعت مص��رف مي كنند 
تعرفه شان تغيير پيدا نمي كند. 

مع��اون وزير ني��رو گفت: مصرف 
ب��رق ت��ا 2٠٠ كيل��ووات س��اعت 
افزايش شامل افزايش 24 درصدي 
تعرفه خواهد بود. وي در پاس��خ به 
اين س��وال كه مش��تركيني كه در 
تابستان از سيستم هاي خنك كننده 
مانن��د اس��پليت اس��تفاده مي كنند 
خواهد  چگونه  قبوض  شان  وضعيت 
بود؟ اظهار داش��ت: هر چقدر ميزان 

مصرف برق افزايش يابد متناس��ب 
ب��ا آن ني��ز قيمت ب��رق در قبوض 
دايمي اف��زود:  مي ياب��د.  افزاي��ش 
افزاي��ش مص��رف ب��رق ت��ا 4٠٠ 
كيل��ووات موج��ب رش��د 2 برابري 
قيمت برق خواهد شد. گفتني است، 
اسپليت ها در كم مصرف ترين حالت 
بين 8٥٠ تا 9٠٠ كيلووات س��اعت 
برق مصرف مي كنن��د و اين به آن 
معناست كه قبوض نجومي در انتظار 

دارندگان اين وسيله خواهد بود. 

 تا 60 درصد در مصرف برق خانه تان صرفه جویي كنید

پنجره ايرانيان: مديرعامل سازمان بهره وري انرژي 
ايران )س��ابا( با بيان آنكه براي عبور از اوج تابس��تان 
نيازمن��د هم��كاري همه آح��اد جامعه هس��تيم، گفت: 
مش��تركان خانگي مي توانند با رعايت راهكارهايي، ٦٠ 

درصد در مصرف برق صرفه جويي كنند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت نيرو )پاون(، 
حس��ين س��جادي اف��زود: م��ردم مي توانند ب��ا انجام 
اقدام هاي كم هزينه و حتي بدون هزينه، دست كم ١٠ 
درصد از مصارف غيرضروري خود را كاهش دهند. وي 
 LED ب��ا بيان اينكه ايران در جه��ت توليد المپ هاي
پيشرفت هاي خوبي داشته است، تصريح كرد: اصالح 
سامانه روش��نايي و جايگزيني س��امانه هاي موجود با 
اقدام ه��اي كم هزينه اي  س��امانه هاي پربازده ازجمله 
اس��ت كه تاثير زيادي روي بهينه سازي مصرف انرژي 
و كاه��ش بار مصرف كنن��دگان دارد. س��جادي ادامه 
داد: اصالح س��امانه هاي روشنايي موجب صرفه جويي 

دست كم 2٠ درصدي مي ش��ود كه با توجه به پلكاني 
ب��ودن هزينه هاي مصرف برق، مي توان هزينه برق را 
در پله هاي پايين تر مديريت كرد. مديرعامل س��ازمان 
بهره وري انرژي ايران، ظرفيت صرفه جويي در بخش 
خانگي را ٦٠ درصد اعالم كرد و گفت: بيشتر مصارف 
انرژي به دليل رفتارهاي نادرس��ت است كه با اصالح 
الگوه��اي رفتاري، مي توان مي��زان زيادي در مصرف 
انرژي صرفه جويي كرد. وي ١٠ درصد مصرف انرژي 
دربخش هاي تج��اري، خانگ��ي و اداري را مربوط به 
مص��ارف پنهان )stand by( دانس��ت و افزود: اتصال 
ش��ارژر موبايل، رايانه، لوازم صوتي و تصويري به پريز 
بدون اس��تفاده از آنها جزو مصارف پنهان اس��ت كه با 
شناس��ايي و حذف آنها به تنهايي ١٠ درصد در مصرف 
برق صرفه جويي مي شود. سجادي ابراز اميدواري كرد: 
با همكاري مردم و استفاده از راهكارهاي صرفه جويي 

انرژي، تابستان را بدون خاموشي سپري كنيم.
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 هزینه هاي پنهان قبوض نجومي برق را بشناسید؟

يخچ��ال و فريزر يكي از مهمتري��ن لوازم خانگي بوده 
به صورت ش��بانه روزي برق مصرف مي كند در اين بين 
احمدرضا توكلي مدير بخش ساختمان سابا با بيان اينكه 
يخچ��ال و فريزر خانگي تنه��ا 28 درصد مصرف برق را 
ب��ه خود اختصاص مي دهند، گف��ت: در حال حاضر توليد 
يخچ��ال فريزر و كولره��اي آبي با مص��رف انرژي A و 
باالتر در داخل كش��ور توليد مي ش��ود. اين مقام مسئول 
دماي مطلوب براي فصل تابستان را بين 24 تا 2٦ درجه 
عن��وان كرد و افزود: در تابس��تان ب��ه ازاي هر يك درجه 
كاهش دما، به طور متوس��ط پنج درصد در مصرف انرژي 

صرفه جويي مي شود. 
حسين س��جادي مديرعامل س��ابا هم از ظرفيت 
ب��رق در واحده��اي  صرفه جوي��ي ٦٠ درص��دي 
مس��كوني با مديريت مصرف پنهان برق مشتركان 
خبر داد و افزود: اتصال ش��ارژر موبايل، رايانه، لوازم 
صوت��ي و تصويري ب��ه پريز بدون اس��تفاده از آنها 
جزو مصارف پنهان برق اس��ت كه با شناس��ايي و 
ح��ذف آنها به تنهاي��ي ١٠ درص��د در مصرف برق 

صرفه جويي مي شود. 
اي��ن مقام مس��ئول ب��ا بي��ان اينكه اصالح س��امانه 

روش��نايي و جايگزيني س��امانه هاي موج��ود همچون 
المپ ه��اي LED ب��ا س��امانه هاي پرب��ازده ازجمل��ه 
اقدام هاي كم هزينه اي اس��ت كه منج��ر به كاهش بار 
مالي قب��وض برق خواهد ش��د، تصريح ك��رد: اصالح 
سامانه هاي روش��نايي موجب صرفه جويي 2٠ درصدي 
صرفه جويي ش��ده ضمن آنكه با توجه به پلكاني بودن 

هزينه ه��اي مصرف ب��رق، مي توان هزينه ب��رق را در 
پله هاي پايين تر مديريت ك��رد. وي ١٠ درصد مصرف 
برق پنه��ان دربخش هاي تجاري، خانگ��ي و اداري را 
مربوط به مصارف پنهان )stand by( دانس��ت و افزود: 
مردم به مصارف پنهان برق توجه كنند تا بدون استفاده 

از برق مجبور به پرداخت هزينه هاي آن نشوند. 

 انرژي خورشیدي در ساختمان ها را كاربردي كنید

 ابتكار عجیب سوئدي ها براي كاهش مصرف برق

پنجره ايرانيان: بنيانگذارو اولين رييس پژوهشگاه مواد وانرژي ايران گفت: كاربردي 
كردن انرژي خورش��يدي براي كاهش مصرف انرژي در س��اختمان ها ضروري اس��ت. 
دكتر سياوش وجداني به مناسبت چهلمين سال تاسيس پژوهشگاه مواد وانرژي درجمع 
اعض��اي هيات علمي اين پژوهش��گاه اف��زود: در زمان حاضر كاربرد انرژي خورش��يدي 
بهترين راهكار براي استفاده از انرژهاي پاك است. وي اظهار كرد: با نصب سيستم هاي 
برق خورش��يدي در س��اختمان ها نه تنها مي توان انرژي مصرفي خالص ساختمان را به 

صفر رساند، بلكه در مصرف برق صرفه جويي مي شود. 
وي اظه��ار ك��رد: درزمان حاضر در دني��ا بحث خريد و فروش برق خورش��يدي بين 

س��اختمان ها مطرح اس��ت. وي همچني��ن در ادامه س��خنان خود به تامين روش��نايي 
ساختمان ها با استفاده از چراغ هاي ال اي دي LED اشاره كرد و گفت: با طراحي و تنظيم 
نور چراغ هاي LED مي توان تا 8٠ درصد برق مصرفي س��اختمان ها را كاهش داد و در 

عين حال نور بهتري دريافت كرد. 
وجدان��ي اف��زود: در اين ن��وع چراغ ها، نور قابل تنظي��م ب��وده واز راه دور قابل تغيير 
و خاموش وروش��ن ش��دن مي باش��د. وي، تغيير ش��كل اين چراغ هاي LED نسبت به 
ساختمان هاي متفاوت، زمان بندي روشن و خاموش شدن و تحت كنترل بودن آن را از 

مزاياي اين چراغ ها نسبت به نوع موجود آنها دانست. 

پنجره ايرانيان: يك ش��ركت توليد لوازم آرايش��ي در 
س��وئد ش��يوه جديد و عجيبي براي كاهش مصرف برق 
در ش��هرها ارائه كرده كه استفاده از سطح ماه است. اين 
ايده شامل اس��تفاده از موادي است كه در حال حاضر بر 
روي ماه براي روشن شدن سطح آن وجود دارد. براساس 
اعالم موسسه فورو، هدف از اين پروژه افزايش توان ماه 
در انعكاس نور خورش��يد به زمين اس��ت تا آسمان شب 
اندكي روش��ن تر ش��ود.  مقامات اين ش��ركت مي گويند 
آس��مان روش��ن تر در ش��ب مي تواند به معناي نياز كمتر 
به روش��نايي خياباني باش��د؛ اقدامي كه به معناي مصرف 
كمتر برق و در نتيجه كاهش گرماي جهاني است. ژپاول 

پروس مدير اجرايي شركت فورو مي گويد: مي خواهيم در 
مورد اين پروژه آگاهي عمومي  را افزايش داده و در مورد 
بحران جهاني انرژي هوشياري ايجاد كنيم. هنوز به طور 
دقيق مش��خص نيست كه چرا اين شركت آرايشي چنين 

ايده اي را مطرح كرده است. 
فورو مدعي است كه ٥2 ميليون دالر را براي تحقيقات 
و آزماي��ش اين ش��يوه اختصاص داده اس��ت. يك جدول 
زماني بر روي وب س��ايت اين شركت قرار داده شده كه 
مي گويد نخس��تين ماموريت ماه براي سال 2٠2٠ تعيين 
شده و هر سه سال اين ماموريت ها تكرار مي شود. پروس 
مي گويد اين ش��ركت در حال بررسي صاف كردن بخشي 

از ماه به منظور افزايش توان انعكاسي آن است. بر اساس 
اعالم ف��ورو، مي توان با صاف كردن حدود ٠. ١ درصد از 
س��طح ماه به 8٠ درصد از تاثير روش��نايي مطلوب رسيد. 
پروس مي گويد: ما در حال بررسي سطوح و تركيبات خاك 
و مواد بر روي ماه و چگونگي استفاده از آنها هستيم. حتي 
اگر چنين ماموريتي موفقيت آميز باش��د مي تواند عوارض 
جانب��ي نيز به ج��ا بگذارد. نور در ش��ب مي تواند خواب را 
مختل كند و با افزايش چندين نوع س��رطان مرتبط باشد. 
فورو اعالم كرده است تاثيرات روشنايي مي تواند طي 3٠ 
س��ال روي داده و اين مدت، زمان كافي در اختيار انسان 

قرار مي دهد تا خود را وفق دهد. 
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 هشدار! مواظب كالهبرداران برقي باشید

پنجـره ايرانيان: پ��س از افزايش 24 درصدي قيمت 
برق و انتشار اولين قبض برق خانگي، فعاليت شركت ها و 
افراد سودجو براي فروش تجهيزات كاهنده مصرف برق 
افزايش يافته است كه توانير به مردم نسبت به خريد اين 
تجهيزات و تخريب لوازم برقي در صورت استفاده از اين 

كاهنده ها هشدار داد. 
پ��س از افزايش 24 درص��دي تعرفه برق مش��تركان 
خانگ��ي در قالب اج��راي فاز دوم قانون هدفمندس��ازي 
يارانه ه��ا، دور جدي��د فعاليت افراد س��ودجو براي عرضه 
محصوالت��ي تح��ت عن��وان كاهن��ده مصرف ب��رق به 

مشتركان خانگي سكه شده است. 
از اين رو برخي ش��ركت ها و يا افراد س��ودجو با س��وء 
اس��تفاده از حساس��يت مردم در زمين��ه كاهش مصرف 
ب��رق، اقدام به تبليغ و ف��روش ويژه برخي محصوالت و 
دستگاه هاي الكترونيكي با عنوان كاهش دهنده مصرف 
ب��رق ب��ا قيمت دولت��ي و با تايي��د وزارت ني��رو و توانير 
كرده ان��د. در روزهاي گذش��ته و به ويژه ب��ا صدور اولين 
قبض برق براي مش��تركان خانگي در س��ال جديد، افراد 
سودجو از طريق ارس��ال پيام كوتاه، تبليغات ماهواره اي، 
پخش بروش��ور و تماس تلفني با منازل به تبليغ و فروش 
دستگاه هايي با عنوان كاهنده مصرف برق به ميزان زياد 
اقدام مي كنند. بيژن قاس��مي در گفتگو با مهر با هش��دار 
نس��بت به غير قابل تائيد بودن اين دستگاه هاي كاهنده 
مص��رف برق از س��وي وزارت ني��رو و توانير، خواس��تار 
هوش��ياري مردم نس��بت به خريد اين تجهيزات از سوي 

شركت ها و يا افراد سودجو شده است. 
س��خنگوي تواني��ر ب��ا تاكيد ب��ر اينكه هي��چ يك از 
آزمايش��گاه هاي مرجع و معتبر صنع��ت برق، وزارت نيرو 

و توانير اس��تفاده از اين دستگاه هاي كاهنده مصرف برق 
را تائيد فني نكرده اس��ت، اظهار داش��ت: استفاده از اين 
تجهيزات منجر به آس��يب جدي ب��ه لوازم برقي منازل و 

ساختمان ها خواهد شد. 
 اين مقام مسئول با اشاره به پيگيري فعاليت شركت ها 
و يا افراد فروش��نده اين تجهيزات كاهنده مصرف برق از 
س��وي توانير، اظهار داش��ت: مردم به جاي هزينه براي 
خري��د اين تجهي��زات كاهنده با صرفه جوي��ي مي توانند 
هزينه ب��ار مالي قبوش خود را كاه��ش دهند. در همين 
حال توانير س��ال گذشته اعالم كرده بود: با توجه به آنكه 
اخذ بهاي برق مصرفي مش��تركان بر اس��اس توان اكتيو 
انجام مي گيرد و مش��تركان خانگي به هيچ عنوان مبلغي 
را ب��ه عنوان ت��وان راكتيو پرداخت نمي كنن��د، از اين رو 
تبليغات افراد و شركت هايي كه مدعي ساخت دستگاهي 

به منظوركاهش مصرف وهزينه برق مصرفي مش��تركان 
مي ش��ود، بي پايه و اس��اس ب��وده و مصداق ب��ارز فريب 

مشتركان برق تلقي مي شود. 
ش��ركت هاي توزي��ع ب��رق منطق��ه اي هم پيش��تر با 
انتش��ار گزارش��ي تاكيد كرده بودند: با توجه به ماده يك 
قانون تش��ديد مج��ازات و مرتكبين ارتش��ا و اختالس و 
كالهبرداري، اقدام فروشندگان دستگاه هاي موصوف كه 
با تظاهر به مورد حمايت واقع شدن از سوي دولت و دارا 
بودن مجوز از قوه قضاييه، مبادرت به فريب مش��تركان 
و اخذ وجوه��ي كردند، مصداق كالهبرداري بوده و قابل 
تعقيب از سوي مش��تركان زيان ديده در مراجع ذيصالح 
قضايي اس��ت. چنانچه ش��خص مرتكب اقدام خود را با 
سو اس��تفاده از س��مت يا ماموريت و يا آرم شركت توزيع 

برق انجام دهد مشمول مجازات شديدتري خواهد بود. 

  مدیریت مصرف برق كم كردن رفاه مردم نیست
پنجره ايرانيان: مدير شركت توزيع نيروي برق اردبيل 
گف��ت: مديري��ت مصرف برق نه تنها به معني كاس��تن از 
سطح رفاه عمومي نيست بلكه گامي درجهت افزايش رفاه 
مردم اس��ت. عليرضا عليزاده در نشست خبري با اصحاب 
رس��انه، اظهار كرد: تبديل سوخت فس��يلي به انرژي برق 
هزينه فراواني دربردارد ودرمقابل برق مصرف شده، توسط 
مشتركين مبلغ قابل توجهي دريافت نمي شود و اين مسئله 

تجديد نظر درنحوه مصرف برق را ضروري مي كند. 
وي اظهار كرد: باتوجه به اينكه ايران يكي از كشورهاي 
داراي پتانس��يل باال از نظر منابع طبيعي است اما به دليل 
ع��دم دقت كافي در زمينه هاي مختل��ف از قبيل مصرف، 
اتالف انرژي زيادي اتفاق مي افتد. عليزاده ضمن اشاره به 
رش��د 8 درصدي مصرف ساالنه برق در كشور، بيان كرد: 
مصرف برق در كش��ور، دو برابر متوس��ط جهاني و4 برابر 
كشورهايي مثل آلمان و ژاپن است و طبق بررسي هاي به 

عمل آمده هر نه س��ال تعداد تاسيسات بايد دوبرابر شود تا 
بتوان پاسخ نيازهاي جديد را داد. 

وي در ادامه افزود: انرژي برق با اينكه پاك است اما توليد 
آن هزين��ه هنگفتي مي طلبد و البت��ه آثار زيانباري بر محيط 
زيس��ت برجاي مي گذارد. عليزاده صرفه جويي را نه كاهش 

مصرف بلكه كاهش مصرف بي رويه و بي جا بيان كرد. 
مدير عامل ش��ركت توزي��ع نيروي برق ضمن اش��اره به 
طرح ذخيره عملياتي كه از ١٥ خرداد تا ١٥ ش��هريور اس��ت، 
اذعان كرد: در اين طرح كارخانه ها و صنايع، با عقد قرارداد با 
ش��ركت توزيع نيروي برق استان بايد شرايطي را كه شركت 
مذك��ور اعالم كرده رعاي��ت كنند تا از تخفيف��ات در زمينه 
هزينه ها برخوردار شوند. وي گفت: در اين طرح مالك بخش 
صنعت��ي مي تواند فعاليت هاي خود را به روزها و يا س��اعاتي 
موك��ول كند كه مصرف انرژي پايين اس��ت و يا تعميرات و 
تجهيز واحد صنعتي خود را در مدت زمان طرح انجام دهد اما 

كاهش مصرف نبايد به معني كاهش توليد باشد. 
علي��زاده در ادامه گف��ت: اگر صنايع در س��اعات كمي 
مصرف برق مصرف داش��ته باش��ند يك چه��ارم هزينه را 
پرداخ��ت خواهند كرد. وي با اش��اره به ص��ادرات برق به 
كش��ور آذربايجان اظهاركرد: صادرات انرژي برق به كشور 
مذكور دو س��ويه اس��ت يعني ضمن ص��ادرات واردات نيز 

جريان دارد و ما سه برابر مصرف برق توليد برق داريم. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق بيان كرد: در زمينه 
كاه��ش مصرف ب��رق و البته آموزش اس��تفاده صحيح از 
اين انرژي پ��اك فعاليت هايي انجام داده ايم و هزينه هايي 
صرف شده اس��ت. ما از طريق جرايد، بروشورها، رسانه ها 
و ابزارهاي ديگر در راس��تاي آموزش اس��تفاده صحيح از 
ان��رژي ب��رق اقدامات فراوان��ي انجام داده اي��م و حتي در 
دورافتاده ترين مناطق اس��تان اطالع رس��اني و آموزش را 

پيش چشم داشته ايم. 
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 امكان بهینه سازي رایگان  كولر گازي هزینه قبوض را 5 برابر مي كند
واحدهاي مسكوني 

پنجـره ايرانيـان: معاون وزي��ر نيرو با هش��دار به 
مش��تركان خانگي نسبت به اس��تفاده از كولر گازي يا 
اس��پيلت هاي پرمصرف ب��رق، اعالم كرد: اس��تفاده از 
كولرهاي گازي در مقايسه با كولر آبي، بار مالي قبوض 

برق را 4 تا ٥ برابر افزايش مي دهد. 
هوشنگ فالحتيان با اشاره به افزايش قابل توجه بار 
مالي قبوض برق در صورت استفاده از كولرهاي گازي 
به ويژه در تهران و برخي از كالنشهرهاي كشور، گفت: 
به تمامي مش��تركان برق به ويژه در مناطقي كه داراي 
آب و هوايي ش��رجي و گرم نيستند، توصيه مي شود كه 

از كولرهاي گازي و يا اسپيلت استفاده نكنند. 
مع��اون وزير ني��رو در ام��ور برق و ان��رژي با اعالم 
اينك��ه كولره��اي گازي تنها براي مناط��ق داراي آب 
و هواي گرم و خش��ك بايد مورد اس��تفاده قرار بگيرد، 
تصريح كرد: استفاده از كولرهاي گازي يا اسپيلت هاي 
پرمصرف عالوه بر افزايش پيك مصرف برق، منجر به 
افزايش بار مالي قبوض برق مشتركان هم خواهد شد. 
اي��ن مقام مس��ئول ب��ا تاكيد ب��ر اينكه اس��تفاده از 
كولرهاي آبي نسبت به كولرهاي گازي از نظر ميزان و 
شدت مصرف برق داراي توجيه اقتصادي باالتري براي 
مشتركان به ويژه خانگي است، اظهار داشت: كولرهاي 
گازي ٥ براب��ر كولره��اي آبي برق مص��رف مي كنند. 
وي ب��ا يادآوري اينكه اس��تفاده از كولره��اي گازي يا 
اس��پيلت هاي پرمصرف منجر به افزايش 4 تا ٥ برابري 
ب��ار مالي قبوض برق در فصل بهار و تابس��تان خواهد 
ش��د، تبيين كرد: در صورتي كه مشتركان 2٠ درصد در 
مصرف برق خود صرفه جويي كنند، هزينه مصرف برق 
مشتركان براي فصل تابستان سال جاري حتي از سال 

قبل هم كمتر خواهد شد. 
فالحتي��ان با بيان اينكه ١٠ تا ١٥ درصد صرفه جويي 
مردم موجب مي ش��ود كه براي تابس��تان س��ال جاري 
هيچ گونه خاموش��ي در س��طح ش��بكه برق ب��ه وقوع 
نپيوندد، تاكيد كرد: مش��تركان در ساعات پيك مصرف 

به ويژه بين س��اعات ١١ صبح تا 23 شب صرفه جويي 
در مصرف برق را در دستور كار قرار دهند. 

معاون وزير نيرو از عدم اس��تفاده همزمان چند وسيله 
برق��ي در س��اعات پي��ك، خاموش ك��ردن المپ هاي 
اضافي و استفاده از نسل جديد المپ ها و وسايل برقي 
سرمايش��ي كم مص��رف همچون كولره��اي جديد آبي 
كم مصرف از مهمترين راهكارهاي كاهش مصرف برق 

در فصول گرم سال ياد كرد. 
ب��ا افزايش قيمت برق مش��تركان خانگ��ي بار مالي 
قبوض در حالي با روشن نگاه داشتن المپ هاي اضافي 
و س��اير وسايل برقي در س��اعات اوج مصرف به 7٠ تا 
9٠ ه��زار تومان افزاي��ش مي يابد كه هر كولر گازي به 
تنهاي��ي 2٠٠ تا 2٥٠ هزار توم��ان هزينه مصرف برق 

مشتركان را افزايش مي دهد. 
در ش��رايط فعل��ي متوس��ط مصرف برق مش��تركان 
خانگي كشور بدون احتساب وسايل سرمايشي همچون 
كولرهاي گازي، اسپيلت و كولرهاي آبي به طور متوسط 
براي هر دوره بين 3٠٠ تا 4٠٠ كيلووات ساعت است. 
براين اساس با احتس��اب تعرفه هاي جديد آن دسته 
از مش��تركاني كه به طور متوسط در هر دوره محاسبه 
صورتحس��اب حدود 2٠٠ تا 3٠٠ كيلووات ساعت برق 
مصرف كنند با احتس��اب ماليات و آبونمان بايد معادل 
2٥ هزار تومان ت��ا 38 هزار تومان هزينه مصرف برق 
پرداخ��ت كنند. در اين بين در صورتي كه مصرف برق 
مشتركان به 3١٠ تا 4٠٠ كيلووات ساعت افزايش يابد 
هزينه مصرف برق اين دس��ته از مش��تركان خانگي به 
7٠ ت��ا بيش از 9٠ هزار توم��ان افزايش مي يابد. يكي 
از مهمتري��ن راهكاره��اي دولت ب��راي كاهش هزينه 
مصرف برق به مش��تركان استفاده كمتر از لوازم برقي 
در س��اعات پيك مصرف برق كشور است به طوري كه 
كل مصرف برق در ساعات اوج بار در هر دوره در عدد 
4٠ تومان ضرب و از صورتحس��اب مش��تركان خانگي 

كسر خواهد شد. 

رئي��س انجمن بهينه س��ازي مص��رف انرژي با 
اش��اره به س��هم 39 درصدي بخ��ش خانگي در 
مصرف انرژي كش��ور كه روزانه معادل ٥ ميليون 
بشكه نفت اس��ت گفت: با بهينه سازي واحدهاي 
مسكوني مي توانيم ٥٠٠ بشكه در سال در مصرف 
انرژي به ازاي ه��ر واحد صرفه جويي كنيم. آرش 
نجفي در نشست بررسي شرايط اجراي مرحله دوم 
قانون هدفمندي يارانه ها با ارائه آماري از مصرف 
داخلي نفت اظهار داش��ت: بنا بر آمارهاي رسمي 
در حال حاضر روزانه معادل ٥ ميليون بشكه نفت، 
انرژي در كش��ور ما مصرف مي ش��ود. وي افزود: 
39 درصد از اين ميزان مصرف در بخش خانگي، 
3٥ درص��د در صنايع، 2٠ درصد در حمل و نقل و 

مابقي مصرف عمومي مي شود. 
وي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد طي 
س��ال هاي 89 تا 92 ارزش يارانه نقدي پرداختي 
از ٥٦ دالر ب��ه ١٦ دالر كاهش پي��دا كرده، اين 
در حال��ي اس��ت كه در همان س��ال 89 كه آغاز 
اج��راي مرحل��ه اول قان��ون بود، مي توانس��تيم 
تنه��ا با 4 ميلي��ون و ٥٠٠ ه��زار تومان، مصرف 
انرژي را در بيش از ١8 ميليون واحد مس��كوني 
با مس��احت متوس��ط ١٠٠ متر مربع بهينه سازي 
كنيم. نجف��ي ادامه داد: در آن زمان به توصيه ها 
و تذك��رات ما در اين باره توجهي نش��د و بالغ بر 
١3١ هزار ميليارد توم��ان يارانه نقدي بين مردم 
توزيع ش��د كه نتيج��ه آن در افزايش پايه پولي، 
نقدينگي و تورم اكنون بر همگان روش��ن است، 
دردآورتر اينكه براي بهينه س��ازي مصرف انرژي 
در همان واحدهاي مس��كوني امروز بايد به ازاي 
هر واح��د ١٠٠ متري ح��دود ١٠ ميليون تومان 
هزينه ش��ود. بنابراين اگر قانون به درس��تي اجرا 
مي ش��د، در حال حاضر حداقل 89 درصد اهداف 

قانون محقق شده بود. 
وي اف��زود: اگر همين امروز هم به طور رايگان 
واحده��اي مس��كوني را بهينه س��ازي كني��م، در 
مصرف انرژي معادل ٥٠٠ بشكه به ازاي هر واحد 
مسكوني در سال صرفه جويي خواهيم كرد. نايب 
رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران با مقايسه بهاي 
س��وخت در تركيه و ايران گفت: در تركيه قيمت 
سوخت خودروها بيش از ٦ هزار تومان است ولي 
در اي��ران دو ن��رخ 7٠٠ و ١٠٠٠ تومان را داريم، 
در حالي كه امروز ش��اهد سرازير شدن محصوالت 
تركي��ه به داخل و تراز تج��اري منفي در ارتباط با 

اين كشور هستيم.
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 باید جلوي اتالف برق و آب را بگیریم خطر امنیت انرژي ایران را تهدید مي كند
پنجره ايرانيان: خبرگزاري ترند آذربايجان گزارش داد: تازه ترين آمار منتش��ر شده 
از ش��ركت ملي گاز ايران نش��ان مي دهد كه افزايش ش��ديدي در مصرف گاز خانگي 
ايران ايجاد شده كه به كاهش عرضه گاز به ديگر بخشها در زمستان گذشته انجاميد. 
اين مساله اين سوال را به وجود آورده كه ايران چه  طور مي تواند در زمستان آينده از 

تكرار اين اتفاق جلوگيري كند. 
مصرف انرژي ايران در سه دهه گذشته به شدت افزايش يافته و از روزانه ٥٠٠ هزار 
بشكه معادل نفت خام در سال ١98٠ به حدود روزانه 4. ٥ ميليون بشكه معادل نفت 
در مارس 2٠١4 رسيده است. در ميان حامل هاي انرژي مصرف گاز با سرعت بيشتري 
افزايش يافته و از حدود روزانه 9. 7 ميليون مترمكعب در سال ١98٠ به روزانه بيش از 
4١٥. 4 ميليون مترمكعب در ابتداي سال 2٠١3 رسيده است. اما مصرف گاز در سال 

گذشته يك افزايش قابل توجه را تجربه كرد. 
براس��اس اين گزارش، در سال مالي گذشته، عرصه سوخت مايع به نيروگاه ها به 27 
ميليارد ليتر رس��يد كه يك افزايش ١9 درصدي را نس��بت به سال قبل نشان مي دهد و 
در اين ميان مش��كل اصلي افزايش س��ريع مصرف گاز در بخش خانگي است. مجموع 
توليد گاز ايران ٥7٥ ميليون مترمكعب در روز اس��ت در حالي كه در فصل زمس��تان به 
ويژه در ماه نوامبر و دسامبر مصرف روزانه گاز در بخش خانگي در برخي اوقات به 49٠ 
ميليون مترمكعب رسيده و كل مصرف از ٥7٠ ميليون مترمكعب در روز فراتر رفته است. 
منص��ور معظمي معاون وزير نفت گفت: در حاليكه كارخانه هاي پتروش��يمي ايران 
روزانه به 3٥ ميليون مترمكعب گاز احتياج دارند ايران در فصل زمس��تان روزانه حدود 
١٥ ت��ا ١7 ميلي��ون مترمكعب به آنها گاز اختصاص داده اس��ت ك��ه به كاهش 7. ٥ 
ميليوني فرآورده هاي پتروش��يمي ايران به ارزش هشت ميليارد دالر منجر شده است. 
از س��وي ديگر حدود 8٠ درصد ميادين نفتي فعال ايران در نيمه دوم عمر خود به سر 

مي برند و ساالنه با يك كاهش توليد هشت تا ١3 درصدي مواجه هستند. 
اي��ران بايد براي جلوگيري از تس��ريع كاهش توليد اين ميادي��ن روزانه بيش از 2٠٠ 
ميليون مترمكعب گاز به اين ميادين نفتي تزريق كند. ايران در سال منتهي به 2٠ مارس 
2٠١3 روزانه حدود 7٥ تا 8٥ ميليون مترمكعب گاز به ميادين نفتي تزريق كرده اما اين 

رقم سال گذشته به دليل كمبود گاز احتماال كاهش قابل توجهي يافته است. 
بخ��ش خودرو ايران به حدود روزانه ١7 ميليون مترمكعب ال. ان. جي احتياج دارد، 
اما ايران در زمستان گذشته به دليل كمبود گاز به مدت چند هفته عرضه ال. ان. جي 

به بخش خودرو را قطع كرد. 
براس��اس اعالم شركت ملي نفت ايران در سال مالي منتهي به 2٠ مارس 2٠١3 ، 
گاز حدود ٦١ درصد سوخت مورد نياز نيروگاه ها را تامين مي كرد اما حميد چيت چيان 
وزي��ر ني��رو ايران در ماه گذش��ته اعالم كرد كه 44 درصد س��وخت مصرف ش��ده در 
نيروگاه ها سوخت مايع بوده است كه شامل نفت گاز و نفت كوره مي شود و سهم گاز 
در تغذيه نيروگاه ها در س��ال مالي گذش��ته از ٦١ درصد به ٥4 درصد رسيده است. به 
نظر مي رس��د ايران گاز مازاد كافي را در نيمه اول س��ال مالي جاري)بهار و تابستان( 
دارد اما اين كش��ور تنها يك تاسيس��ات ذخيره  سازي گاز در شهر قم به ظرفيت 3. 2 

ميليارد مترمكعب دارد. 
ايران در زمس��تان روزانه حدود ١٠ ميليون مترمكعب از اين تاسيسات ذخيره سازي 
زيرزميني در فصل زمستان استخراج كرده است. ايران قصد دارد براي افزايش ظرفيت 
ذخيره س��ازي خود به روزانه 3٠ ميليون مترمكعب در زمس��تان امسال، يك تاسيسات 
ذخيره سازي ديگر به نام شوريجه احداث كند. ايران به تقويت توليد گاز خود تا پايان 
اوت نياز مبرم دارد تا از تكرار كمبود گاز در نيمه دوم امس��ال جلوگيري كند، اما تنها 
سه پروژه گازي باالدستي در ميدان گازي پارس جنوبي به ظرفيت 92 رسيده است. 
ايران ماه گذش��ته توليد گاز از فاز ١2 پارس جنوبي را آغاز كرد، اما س��طح توليد آن 
حدود ١٠ تا ١٥ ميليون متر مكعب در روز است. با اين مقدار تكرار يك كمبود گاز در 

زمستان آينده اجتناب ناپذير خواهد بود.

معاون مركز پژوهش هاي مجلس گفت: برخالف برنامه پنجم توسعه كه بايد تلفات 
برق كاهش داش��ته باش��د اما از س��ال 89 تاكنون هدررفت برق در كشور بيشتر شده 
لذا بايد جلوي هدررفت ب��رق و آب را بگيريم. محمدخاني معاون مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: سازمان محيط زيست و وزارت نيرو بايد هرچه 
زودتر س��ند ملي آب را بنويس��ند، چرا كه اگر ما اين س��ند ملي را نداشته باشيم، هيچ 
كاري نمي توانيم انجام دهيم و به توس��عه هم نمي رسيم و حتي نمي توانيم براي رشد 

جمعيت برنامه ريزي كنيم. 
وي با بيان اينكه بدون سند ملي آب هر برنامه اي محكوم به شكست است، تصريح 
كرد: در كشور بحران كم آبي داريم و بايد براي اين موضوع برنامه ريزي دقيقي انجام 
ش��ود، همچنين نبايد به مردم گفت كه مصرف را كم كنيد بلكه بايد كاري كنيد تا از 

هدررفت و تلفات آب جلوگيري شود.  
مع��اون مرك��ز پژوهش هاي مركز با اش��اره به تلفات برق در كش��ور گفت: يكي از 
بخش هايي كه به كشور صدمه مي زند، بحث هدررفت و تلفات برق است؛ ما براساس 
برنامه پنجم توس��عه جمهوري اس��المي بايد در هدر رفت و تلفات برق به ١4 درصد 
برسيم. اما از سال 89 تاكنون، نه تنها تلفات برق كاهش نداشته بلكه رشد هم داشته 
و اين درحالي اس��ت كه براي توليد هر مگاوات در ني��روگاه، يك ميليارد دالر هزينه 
مي ش��ود و ب��ه ازاي هر يك درصد تلف��ات، حدود 3٠٠ ميليارد دالر س��وخت اضافي 

مصرف مي شود. 
محمدخان ادامه داد: ما نمي توانيم دائم از توسعه نيروگاه ها صحبت كنيم و بعد هم 
اي��ن تلفات كار را خ��راب كند، بنابراين در ابتدا بايد ببينيم ك��ه اين برق از كجا تلف 
مي شود و بعد اين تلفات را كاهش دهيم تا به پيشرفت در اين زمينه برسيم. وي ادامه 
داد: نمي شود با سيستم قيمت متوسط، برق كشور را اقتصادي كرد چرا كه اين روش 
منسوخ شده البته شنيده ايم وزارتخانه در حال تغيير اين روش است و براي جايگزيني 

روش هاي نوين، برنامه ريزي كرده است. 
معاون مركز پژوهش هاي مركز در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: وزارت 
نيرو در س��ه س��ال آينده جز با كاهش تلفات برق امكان اين را ندارد كه بتواند شبكه 
برق كشور را مديريت كند و اگر اين كار را نكند، قطعا با خاموشي هاي زيادي مواجه 
خواهيم شد بنابراين اولين كاري كه وزارت نيرو بايد در بخش آب انجام دهد، تنظيم 

سند ملي آب است و در مورد بخش برق هم بايد تلفات برق را كاهش دهد.
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 دولت با كارت انرژي تولیدكنندگان را شارژ مي كند

پنجـره ايرانيـان: كارت اعتب��اري انرژي ب��ه گونه اي 
طراحي ش��ده كه فرد دارنده آن، تنها مي تواند آن بخش از 
هزينه مصرفي قبوض كه با الگوي تعيين ش��ده از س��وي 
دولت، مصرف ش��ده اس��ت را به صورت اعتباري پرداخت 
كند و چنانچه مازاد بر الگوي تعيين شده مصرف شود، بايد 
پرداخ��ت هزينه هاي مازاد مص��رف را به صورت نقدي و با 
قيمت هاي آزاد بپردازد. در فاز نخس��ت قرار است اين كارت 

به توليدكنندگان اختصاص يابد. 
ش��ركت ملي نفت اي��ران طرحي را به ات��اق بازرگاني و 
صناي��ع و معادن ايران ارايه كرده اس��ت ك��ه بر مبناي آن، 
ه��ر خان��وار ايراني ي��ك كارت اعتباري ان��رژي به منظور 
پرداخ��ت هزينه ه��اي انرژي در اختيار خواه��د گرفت تا به 
ص��ورت اعتباري اين هزينه ها را كه ناش��ي از اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها افزايش يافته است، پرداخت كند. هدف 
اصلي اين طرح، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بدون 
ايجاد تغييري در قانون، ع��دم تزريق نقدينگي در جامعه و 
زمينه سازي براي اجراي قانون اصالح الگوي مصرف تعيين 
شده است. در اين طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندي 
يارانه ها، مي بايس��ت ٥٠ درصد از منابع ناش��ي از آزادسازي 
قيمت كاالهاي مش��مول يارانه در جهت رفاه مردم هزينه 
ش��ود اما با توجه به روند س��ال هاي گذشته، به دليل حجم 
نقدينگي تزريق شده مشكالتي پديد آمده است كه از جمله 
آن، مشكل تامين منابع )حدود 3٠٠٠ ميليارد تومان در ماه( 
براي دولت، تزريق نقدينگي- افزايش تورم و تحميل فشار 
مضاعف اقتصادي به جامعه، عدم اجراي مابقي مواد قانون 
هدفمن��دي )م��اده 8 و ١١( به دليل س��هام باالي پرداخت 
نق��دي به مردم، عدم اجراي كامل بند 7 قانون در خصوص 
ارتق��اي تامين اجتماعي، گس��ترش بيمه خدم��ات درماني، 
توانمندسازي اجتماعي و اش��تغال، مقاوم سازي مسكن به 
دليل س��هم باالي پرداخت نقدي به مردم و تبديل سرمايه 
كالن ملي مولد به مبالغ ناچيز و غيرمولد كه بيش��تر صرف 

كاالهاي وارداتي شده است. 
عالوه بر مشكالت فوق، موارد زير نيز مطرح است: دولت 
نمي تواند قانون هدفمند كردن يارانه ها را اجرا نكند، قيمت 
انرژي مي بايست تا پايان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهاي 
بعدي اجرا ش��ود، دولت مي بايس��ت پرداخت هاي نقدي را 
افزايش دهد كه باعث ايجاد مشكالت مضاعف خواهد شد. 
طراحان اين طرح معتقدن��د كه با اجراي طرح كارت اعتبار 

انرژي، عالوه بر انجام موارد فوق، تمامي مش��كالت موجود 
رفع خواهد شد. 

نحوه اجراي اين طرح به ش��يوه اي است كه به هر ايراني 
مطابق با اس��تانداردهاي معيار مصرف، ي��ك كارت اعتبار 
انرژي اختصاص خواهد يافت و او تنها مي تواند قبوض آب، 
برق، گاز را پرداخ��ت كرده و يا خريد بنزين، گازوئيل، نفت 

گاز داشته باشد. 
در واقع اين كارت به گونه اي طراحي ش��ده است كه فرد 
دارنده آن، تنها مي تواند آن بخش از هزينه مصرفي قبوض 
كه با الگوي تعيين ش��ده از سوي دولت، مصرف شده است 
را به صورت اعتباري پرداخت كند و چنانچه مازاد بر الگوي 
تعيين شده مصرف شود، فرد بايد پرداخت هزينه هاي مازاد 
مصرف را به ص��ورت نقدي و با قيمت هاي آزاد بپردازد. در 
اين شرايط، عالوه بر اينكه صرفه جويي انرژي، ذخيره سازي 
و يا انتقال اعتبار به كارت هاي ديگر صورت مي گيرد، بلكه 

پرداخت هزينه هاي انرژي نيز به صورت اعتباري است. 
ش��يوه اي كه تاكنون در ايران اجرا ش��ده به نحوي است 
كه ميزان يارانه پرداختي از س��وي دولت به عالوه پرداخت 
هزينه هاي انرژي توسط مردم، مساوي با ارزش حامل هاي 
انرژي بوده اس��ت، در حاليكه در ب��ازار آزاد، دولت يارانه اي 
نمي پ��ردازد و مردم قيمت حامل هاي ان��رژي را به صورت 
آزاد پرداخ��ت مي كنن��د. بنابراين در حالت گ��ذار از اقتصاد 
يارانه اي به حالت بازار آزاد، ارزش حامل هاي انرژي مساوي 
با پرداخت هزينه انرژي توسط مردم به عالوه يارانه است. 

حال كارت اعتباري انرژي به نحوي در اين شرايط عمل 
مي كن��د كه حكوم��ت، اعتبار انرژي را به ه��ر يك از افراد 
جامع��ه اختصاص مي دهد و مردم با تبديل اعتبار درون آن، 
هزينه هاي انرژي را پرداخت مي كنند. بنابراين يارانه نيز به 
صورت نقدي پرداخت نمي شود. در واقع، تخصيص سهميه 
انرژي به ايرانيان براساس الگوي مصرف صورت مي گيرد. 

در نهاي��ت، با اجراي اين طرح عالوه بر اينكه هر س��اله 
مي��زان معيارهاي مص��رف ارتقا مي يابد، مي ت��وان قيمت 
حامل ه��اي انرژي را نيز مطابق قان��ون افزايش داد. به اين 
ترتيب، هر س��اله ميزان ريالي ارزش اعتبار نيز باالتر خواهد 
رف��ت و گيرن��دگان اعتبار، خود به دنبال آزادس��ازي قيمت 
حامل ه��اي انرژي خواهند بود. از س��وي ديگ��ر، اين طرح 
را مي توان به اش��خاص حقوقي اع��م از مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان انرژي نيز گسترش داد. 
ح��ال با موافق��ت اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن ايران 
ب��ه عنوان بازوي كمك��ي دولت در اجراي ف��از دوم قانون 
هدفمندي يارانه ها، در كميس��يون ان��رژي اتاق مصوبه اي 
صادر ش��ده اس��ت كه بر مبناي آن، اجراي كارت انرژي از 
بخش توليد آغاز مي شود و در بخش حمل و نقل خودروهاي 

گازوئيل سوز، ادامه مي يابد. 
بر اين اساس قرار اس��ت كميسيون انرژي اتاق بازرگاني 
و صناي��ع و معادن ايران، طرح اجرايي اي��ن كار را تا پايان 
ارديبهش��ت ماه، به هيات رئيس��ه اتاق بازرگاني و صنايع و 

معادن ايران ارايه دهد.

 2018؛ سال وداع اندونزي با یارانه برق

پنجره ايرانيان: يك مقام ارش��د در وزارت انرژي و منابع معدني اندونزي گفت، دولت 
در نظر دارد در س��ال 2٠١8 يارانه برق تمامي مش��تركان و از جمله خانواده هاي كم درآمد 
را قطع كند. جارمان مدير كل س��ازمان ب��رق اندونزي گفت روند قطع كامل يارانه برق به 
تدريج از سال 2٠١٦ در اين كشور آغاز مي شود. جارمان گفت دولت در حال مطالعه راه هاي 
جايگزين براي ارائه يارانه به مشتركان كم درآمد است. مدير كل سازمان برق اندونزي افزود 

ارائه كاالبرگ هاي پيش پرداخت به اقشار كم درآمد يكي از راه هايي است كه دولت در نظر 
دارد جايگزين ارائه يارانه به اين افراد كند. دولت اندونزي در سال جاري ميالدي در حدود 
٦ ميليارد و 2٠٠ ميليون دالر بودجه به يارانه برق اين كش��ور اختصاص داده اس��ت. دولت 
اندونزي در نظر دارد تا س��ال 2٠2٠ نرخ برق رس��اني به سراس��ر اين كشور را به 99 درصد 

برساند. بر پايه اين خبر، در حال حاضر 8٠ درصد مردم اندونزي به برق دسترسي دارند. 
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 حركت كشورهاي جنوب خلیج فارس از نفت به انرژي هاي نو

در جمهوري س��ودان جنوبي يك��ي از عكس هاي 
رئيس جمهور س��الوا كي ير از همه معروف تر اس��ت. 
عكس��ي ك��ه در آن كي ير با كاله��ي قهوه اي رنگ 
ديده مي ش��ود. تصورعمومي اين است كه اين كاله 
نشانه اي  اس��ت از دوستي و همكاري سودان جنوبي 

با امريكا. 
ج��دا از آن كاله، آمري��كا و دو كش��ور ديگر، كانادا 
و آن��دورا، س��ودان جنوب��ي بح��ران زده را در جاي��ي 
ديگ��ر همراهي مي كنند. هر چهار كش��ور از تعهدات 
زيس��ت محيطي پيمان كيوتو ب��راي كاهش گازهاي 
گلخانه اي سر باز زده اند. در بين آن ها سودان جنوبي 
دلي��ل قانع كنن��ده اي براي عمل خود دارد. در س��ال 
١997 ك��ه اين پيمان به امض��اي ١92 دولت جهان 
رسيد، خبري از كشوري به نام سودان جنوبي نبود. اما 
كانادا و آندورا از همان سال همراه با اياالت متحده از 

پيمان كيوتو كنار كشيده اند. 
درس��ت در نقط��ه مقابل س��ودان جنوبي، كش��ور 
كوچك، ثروتمند و به نظر باثبات قطر، منادي برنامه 
جهاني مقابله با گازهاي گلخانه اي شده است. دولت 
قطر و س��ازمان ملل ن��ام »دروازه اقليمي دوحه« را 
ب��راي اين همكاري ت��ازه انتخاب كرده ان��د. دروازه 
اقليم��ي دوحه راهكار تازه اي  اس��ت براي به دميدن 
خون ت��ازه به برنام��ه كاهش گازه��اي گلخانه اي، 
برنامه اي كه در اثر ركود اقتصاد جهاني از رمق افتاده 
اس��ت. راهكار دوحه بر اس��اس برنامه زماني تنظيم 
شده است، به اين صورت كه طرح تازه سازمان ملل 
براي كاه��ش گازهاي گلخانه اي در س��ال 2٠١٥ و 
در جريان اجالس پاريس به تصويب نهايي دولت ها 

خواهد رسيد. 
سپس امضا كنندگان طرح پنج سال فرصت خواهند 
داش��ت ت��ا زمينه اجراي��ي آن را در كش��ورهاي خود 
فراهم آورند و از سال 2٠2٠ برنامه بين المللي كاهش 
گازه��اي گلخانه ب��ه اجرا درخواهد آم��د. به گزارش 
بي بي س��ي، دو موضوع در كانون ط��رح بين المللي 
كاهش گازهاي گلخانه اي گنجانده شده است: توسعه 
اقتصادي و توسعه اجتماعي. گنجاندن عبارت توسعه 
اجتماعي در اين طرح باعث ش��ده تا برنامه س��ازمان 
ملل ب��راي كاهش گازهاي گلخان��ه اي از يك طرح 
فني به يك طرح انس��اني تغيير ماهي��ت دهد. دليل 
چنين رويكردي اين اس��ت كه س��ازمان ملل به اين 
نتيجه رسيده كه اگر دولت ها قادر به كسب حمايت و 
مش��اركت مردمي نباشند، تعهد براي كاهش گازهاي 

گلخانه اي صورت عملي به خود نخواهد گرفت. 
از همينج��ا پ��اي يك كش��ور ديگر ه��م به جمع 
همكاران نزديك س��ازمان ملل باز مي ش��ود، امارات 
متح��ده عرب��ي . از روز يكش��نبه 4 مي، شيخ نش��ين 
ابوظبي به عنوان يكي از مناطق الهام بخش جهان از 

نظر همراهي مردم با دولت در اس��تفاده از انرژي هاي 
نو معرفي شده اس��ت. اين شيخ نشين محل برگزاري 
همايش بين دولتي سازمان ملل براي اجالس پاريس 
است كه با شركت بان كي مون، دبيركل سازمان ملل، 
ال گور، معاون پيش��ين رئيس جمه��ور امريكا، توني 
بلر، نخس��ت وزير پيش��ين بريتانيا، و فيليپ كالدرون، 
رئيس جمهور س��ابق مكزيك برگزار مي شود. عنواني 
ك��ه براي اين اج��الس در نظر گرفته ش��ده »صعود 

ابوظبي«  است. 
ح��اال در جن��وب خليج ف��ارس دو كش��ور كوچك 
تبديل به دو قط��ب بين المللي براي كاهش گازهاي 
گلخانه اي شده اند؛ قطر با همراهي اقتصادي و امارات 
متح��ده عربي با اس��تفاده از فن آوري ه��اي نوين در 
انرژي هاي تجديدپذير. س��ازمان مل��ل از دولت هاي 
هر دو كش��ور براي ايجاد مش��اركت مردمي و توسعه 
اجتماعي س��تايش كرده است. س��لطان احمد الجابر، 
وزير كش��ور امارات متحده عربي، در حاشيه اجالس 
ابوظبي به خبرنگاران گفت عليرغم اين كه كشورش 
س��ابقه اي طوالني در صادرات منابع انرژي فس��يلي 
دارد ام��ا اكن��ون تبديل ب��ه صادركنن��ده انرژي هاي 

تجديدپذير نيز شده است. 
به زبان س��اده، امارات متحده عربي اكنون نه تنها 
نفت ص��ادر مي كند بلك��ه مي تواند به همس��ايگان 
خ��ود برق حاص��ل از انرژي خورش��يدي و باد را نيز 
ص��ادر كند و اين در حالي س��ت كه در ش��مال خليج 
فارس يعني در ايران منابع انرژي هاي تجديد شونده 
فراوان تر از كش��ورهاي جنوبي ست. همراهي جامعه 

جهاني با كش��ورهاي جنوب خليج فارس به »دروازه 
اقليمي دوح��ه« و اجالس »صعود ابوظبي« منحصر 
نمي ش��ود. پيش از اين در س��ال 2٠٠9 شيخ نش��ين 
ابوظبي بعن��وان ميزب��ان دائمي آژان��س بين المللي 
انرژي ه��اي تجدي��د ش��ونده )IRENA( انتخاب 
شده بود. وجود چنين تش��كيالتي در ابوظبي به اين 
شيخ نش��ين امكان مي دهد تا س��هم قابل توجهي از 
سود اقتصادي انرژي هاي نو را در دهه هاي پيش رو 

نصيب خود كند. 
بان كي م��ون در نط��ق افتتاحي��ه خ��ود در اجالس 
»صع��ود ابوظبي« از ام��ارات متحده عرب��ي بعنوان 
يكي از معم��اران آينده بدون آالينده جهان ياد كرده 
اس��ت. او در سخنراني اش به رهبران اين كشور گفته 
است: »شما از شن هاي بيابان ثروت آفريديد و اكنون 
صاحب ملتي مدرن هستيد. آنچه اكنون در ابوظبي رخ 
مي دهد تبديل اين منطقه به قطب توسعه انرژي هاي 
نو جهان اس��ت. »قط��ر و امارات متح��ده عربي در 
جنوب خليج فارس در حال تبديل ش��دن به الگوهاي 
جهاني مشاركت مردمي و توليد انرژي تجديد شونده 
هس��تند، درست در زماني كه راه مشاركت مردمي در 
ايران مسدود است، اعتبار بين المللي كشور خدشه دار 
ش��ده، واردات بنزين افزايش يافته و خبر چنداني هم 
از توليد انرژي هاي تجديد ش��ونده نيس��ت. وضعيت 
فعل��ي و آينده كش��ورهاي نفت خيز جنوب و ش��مال 
خلي��ج  فارس نمونه هايي هس��تند براي س��الوا كي ير 
رئيس جمهور كشور جديد و نفت خيز سودان جنوبي، 

انتخاب با اوست. 
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 راه هاي كاهش چشمگیر پول برق خانه ها در تابستان

مسئوالن وزارت نيرو به مردم هشدار دادند: بخش عمده اي 
از دالي��ل افزايش بار مالي قب��وض برق مصارف پنهان اين 
انرژي در منازل است به طوري كه مشتركان بدون استفاده 
از برق بايد هزينه هاي مصرف آن را بپردازند. به گزارش مهر، 
براي تابس��تان سال جاري پيش بيني مي شود پيك مصرف 
برق ايران به ٥٠ هزار مگاوات افزايش يابد و عمال در صورت 
بهره ب��رداري از ١٠ واحد جديد نيروگاهي با ظرفيت ١3٠٠ 
مگاوات، براي روزهاي گرم تابستان كشور با كسري 2٠٠٠ 
مگاواتي روبرو اس��ت.  بر اين اساس پس از تصويب و ابالغ 
تعرفه ه��اي جديد ب��رق و افزايش 24 درص��دي قيمت اين 
انرژي پاك با اجراي فاز دوم قانون هدفمندس��ازي يارانه ها، 
دول��ت براي كاهش مصرف برق در دوران پيك تابس��تاني 
س��از و كارهاي تش��ويق و جريمه مش��تركان كم مصرف و 
پر مصرف برق را در دس��تور كار قرار داده اس��ت. مطابق با 
تعرفه هاي تش��ويقي آن دسته از مش��تركاني كه در ساعات 
پيك مصرف )س��اعت ١١ صبح تا ١4 بعدازظهر و ١9 عصر 
تا 23 ش��ب( با خاموش كردن ل��وازم اضافي برقي همچون 
ماشين لباسشويي، ظرفش��ويي، اتو، پلوپز و المپ هاي غير 
ض��روري مصرف برق خود را كاهش دهند تعرفه محس��ابه 
برق آنه��ا به صورت كم باري و به نص��ف كاهش مي يابد. 
محمدجواد ش��ريفي معاون هماهنگ��ي و نظارت بر خدمات 
مشتركين توانير با ياد آوري اينكه هزينه هر كيلووات ساعت 
برق مصرف خانگي در س��اعات ك��م باري به ميزان ١8. ٦ 
تومان مشمول تخفيف نسبت به ساعات ميان باري خواهد 

ش��د، گفته اس��ت: با مصرف برق در ساعات پيك به ميزان 
37. 2 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت بر مصرف ساعات 
پيك افزوده خواهد ش��د كه در ص��ورت كاهش مصرف در 
س��اعات پيك اين هزينه را نخواهند پرداخت. عالوه بر اين 
براي تابستان سال جاري سازمان بهره وري انرژي ايران هم 
همزمان با روشن شدن دستگاه هاي سرمايشي راهكارهاي 
جديدي را به منظور كاهش مصرف برق و در نهايت كاهش 
١٠ درصدي بار مالي قبوض مش��تركان خانگي ارائه كرده 
است.  آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در شرايط فعلي در 
روزهاي پيك تابستاني ١٦ هزار مگاوات از مصف برق كشور 

توسط دستگاه هاي سرمايشي همچون انواع كولر گازي، آبي 
و اس��پيلت ها مصرف مي شود كه اس��تفاده از اين دستگاه ها 
عالوه ب��ر افزايش پيك مصرف تابس��تاني منجر به صدور 
قبوض نجومي برق مشتركان خواهد شد.  از اين رو استفاده 
از كولره��اي آبي به جاي كولرهاي گازي در مناق خش��ك، 
انتخاب كولر داراي برچسب انرژي A و باالتر، اجراي به موقع 
س��رويس، نگهداري و تعمير پيشگيرانه، تميز كردن فيلتر و 
كندانسور، استفاده از پنجره با شيشه دوجداره، نصب كولرها 
در مسير باد و زير س��ايبان از مهمترين راهكارهاي كاهش 
١٠ تا 3٠ درصدي مصرف برق مشتركان خانگي خواهد شد. 

 سوخت مصرفي هر 3 ماه یكبار پایش مي شود

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: براي بررس��ي كيفيت سوخت يورو 4 در كشور، سازمان 
حفاظت محيط زيست اين س��وخت را هر 3 ماه يكبار پايش 
مي كند. سعيد متصدي اظهار داشت: پايش و آناليز سوخت در 
كش��ور بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است و اكنون 
س��ازمان اين اقدام را از تهران آغاز كرده است و با اولويت در 
ديگر ش��هرها نيز اجرا خواهد كرد. وي افزود:سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اي��ن اقدام را در قالب آناليز س��وخت مصرفي 

در بازه ه��اي زمان��ي 3 ماهه انجام مي ده��د و براي اطمينان 
بيشتر از نحوه آناليز و صحيح بودن آزمايش ها از ظرفيت هاي 
بين المللي هم اس��تفاده خواهد شد. متصدي با بيان اينكه كار 
پايش سوخت در تمام فصول سال انجام مي شود اظهار داشت: 
به موازات برنامه اي كه وزارت نفت براي توزيع س��وخت يورو 
4 دارد، س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت هم نمونه برداري از 
س��وخت را انجام مي دهد. وي تاكيد ك��رد: آزمايش هايي كه 
تاكنون انجام ش��ده با اس��تفاده از تجهيزات سازمان حفاظت 

محي��ط زيس��ت بوده ام��ا براي اطمينان بيش��تر نس��بت به 
اطالعات��ي كه به عموم داده مي ش��ود، هماهنگي ش��ده تا از 
توان و ظرفيت هاي بين المللي هم استفاده شود. معاون انساني 
س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: اگر امروز شاهد هوايي 
س��الم و پاك در پايتخت و ديگر ش��هرهاي بزرگ هس��تيم، 
بيش��ترين علت آن تغيير سوخت است. متصدي اظهارداشت: 
همچني��ن در ح��ال مطالعه وضعيت هوا قب��ل و بعد از توزيع 
بنزين يورو 4 در كالن شهرها با اولويت شهر تهران هستيم. 

  اقتصاد انرژي با قیمت هاي واقعي و غیررانتي
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كش��اورزي تهران گفت: اقتصاد 
انرژي نيازمند قيمت هاي واقعي و غيررانتي است تا نقشه راه توسعه و پيشرفت اقتصادي 
ش��فاف تر و پر دس��تاورد ش��ود. محمد عوض پارس��ا خبرافزود: اگر رون��د اجرايي قانون 
هدفمن��دي يارانه ها متوقف نمي ش��د و ادامه ميي افت ، امروز به وض��ع اقتصادي بهتري 
مي رس��يديم و درامد دولت از اين محل حتي تا 3٠٠ هزار ميليارد تومان هم مي رس��يد. 
وي اضاف��ه ك��رد: اگر ماليات ارزش افزوده اين حوزه را ب��رآورد كنيم در ان صورت ده ها 
هزار ميليارد تومان مي ش��د. پارس��ا گفت: اقتصاد انرژي با يارانه نقدي همخواني ندارد و 

بايد روش هاي توزيع نقدي هم تغيير كند، با اقتصاد يارانه اي نم يتوان به جنگ اقتصادي 
دش��منان رفت. وي اظهار داشت: ش��دت مصرف انرژي 3 برابر ميانگين جهاني ، 8 برابر 
اروپا و ١4 برابر ژاپن اس��ت.  پارس��ا گفت: س��رانه مصرف برق در جهان 8٠٠ كيلووات 
ساعت و در ايران 27٠٠ كيلووات ساعت است. وي افزود: هزينه فرصت ناشي از هدفمند 
نشدن يارانه هاي حامل هاي انرژي برابر ارزش صادراتي ان است. عضو هيئت نمايندگان 
اتاق تهران تصريح كرد: اقتصاد يك علم جهاني است، ادامه پرداخت يارانه نقدي درست 

نيست و وظيفه مردم مصرف بهينه و وظيفه مسئوالن تخصيص بهينه منابع است. 
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  مردم هزینه هدررفت آب و برق را می پردازند
پنجره ايرانيان: عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه هزينه هدررفت آب و 
برق را مردم می دهند، گفت:  دولت غير نيازمندان را از دريافت يارانه نقدی حذف كند.

مهرداد بائوج الهوتی در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه اجرای فاز دوم هدفمندی 
يارانه ها اجتناب ناپذير بود، اظهار داشت: درآمد دولت در سال گذشته از محل اجرای فاز 
دوم هدفمندی يارانه ها 28 هزار ميليارد تومان بود كه كس��ری آن را دولت از محل های 

مختلف تأمين و 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدی پرداخت شد.
 عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه در مرحله دوم بايد بدون كسری بودجه 
انجام ش��ود، تصريح كرد: پيشنهاد دولت برای اجرای اين مرحله ٦3 هزار ميليارد تومان 
بود كه مجلس آن را كاهش داد و به 48 هزار ميليارد تومان رساند و آنچه اكنون دولت 
اجرا كرده، ١١ هزار ميليارد تومان درآمد كس��ب خواهد كرد و نس��بت به آنچه در قانون 

پيش بينی شده، كسری دارد.
به گفته اين نماينده مجلس در حال حاضر با منابع حاصل شده از انصرافی ها نزديك 
ب��ه 4١ ه��زار و ٥٠٠ ميليارد تومان منابع حاصل می ش��ود و اين در حالی اس��ت كه 42 
هزار ميليارد تومان به يارانه نقدی ارائه ش��ود و همچنين س��هم توليد، س��المت و بيمه 
بيكاری باقی می ماند. وی تأكيد كرد: روش اجرايی دولت بايد اصالح شود و اين موضوع 
اجتناب ناپذير بوده و به هزينه كرد ٥٠ درصد منابع را دولت اجازه مصرف دارد و اكنون با 

مديريت و اجرای كامل قانون در بحث خود اظهاری منابع خود را تأمين كند.
الهوت��ی تصريح ك��رد: دولت در بحث خوداظهاری به م��ردم اعتماد كرد، اما در حال 
حاضر بايد قانون به صورت كامل اجرا ش��ود و می تواند با راس��تی آزمايی روش خود را 

اصالح كند و يارانه غيرنيازمندان را قطع كند.

عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اينكه لزومی ندارد دولت به همه ثبت نامی ها 
و متقاضيان، يارانه نقدی پرداخت كند، اظهار داشت: دولت در صورتی كه می خواهد به 
همه متقاضيان يارانه بدهد، بايد برای قانون اصالحيه بياورد و با ش��يوه فعلی، كس��ری 
بودجه خواهد داش��ت. وی ادامه داد: در فاز اول هدفمندی يارانه ها س��هم توليد پرداخت 
نش��د و همچنين در س��ال اول اجرای اين قانون تورم وجود نداشت، زيرا اعتماد عمومی 
ايجاد ش��ده بود و اطمينان خاطر به توليدكنندگان داده ش��ده بود، اما پس از آن به وعده 
حمايت از توليد عمل نشد و اگر در حال حاضر نيز دولت ها برای حفظ منافع خود چنين 
نگاهی داش��ته باش��ند، اجرای قانون با مشكل مواجه می ش��ود و راهی جز اصالح شيوه 

موجود دولت وجود ندارد.
اين نماينده مجلس با اش��اره به فلس��فه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تصريح كرد: 
ق��رار ب��ود هدر رفت مصرف برق و آب به كمتر از ١٥ و 3٠ درصد برس��د و ش��ركت ها 
خدمات خود را بازس��ازی كنند.وی افزود: ق��رار بود تا پايان برنامه چهارم همه خودروها 
اس��تاندارد يورو 4 داش��ته باشند، اما اكنون در استاندارد يورو 2 مانده ايم و در حال حاضر 

در همين شهر تهران 8 هزار تاكسی فرسوده فعاليت می كنند.
الهوتی تأكيد كرد: نمی توان مردم را در فش��ار گذاشت و دولت هر كاری كه بخواهد 

بكند و تجربه تلخ و شيرين فاز اول هدفمندی يارانه ها مشخص است.
به گفته عضو كميس��يون عمران مجلس، هدر رفت برق قرار بود، به ١4 درصد برسد، 
اما گزارشی كه اكنون وزير نيرو اعالم كرده 2١ درصد است كه پول آن را مردم می دهند 
و در بخش های ديگر نيز موارد مش��ابه وج��ود دارد و دولت ها بايد نگاه منافع ملی را به 

منافع خود ترجيح دهند.

 نگران تامین برق پایتخت در تابستان نیستیم
مديرعامل ش��ركت برق منطق��ه اي تهران با تاكيد 
بر اينكه تابس��تان س��ال ج��اري تهران با خاموش��ي 
روبرو نخواهد ش��د، اعالم ك��رد: در صورت همكاري 
مشتركان نگراني براي تامين برق نداريم. سيد زمان 
حس��يني درباره مهمترين برنامه هاي در دس��ت اجرا 
براي تامين پايدار و مطمئن برق مش��تركان اس��تان 
تهران، گفت: گس��تردگي ح��وزه خدمات و پيچيدگي 
تامين برق براي س��ه اس��تان تهران، الب��رز و قم به 
گونه اي اس��ت كه در حال حاضر 2٠ درصد تجهيزات 
ش��بكه توليد و انتقال و 2٥ درصد مش��تركين صنعت 
ب��رق كش��ور در منطق��ه تحت پوش��ش صنعت برق 

منطقه تهران قرار گرفته است. 
رئيس س��تاد صنعت ب��رق منطقه ته��ران از افزايش 
تعداد مش��تركان ب��رق منطقه به هف��ت ميليون و 477 
هزار مشترك خبر داد و خواستار همكاري اقشار مختلف 
مردم در بخش هاي مص��رف خانگي، عمومي، اداري و 
صنعت��ي براي گذر بدون كمترين مش��كل از زمان اوج 
مصرف برق در تابس��تان 93 ش��د و اف��زود: برنامه هاي 
تامين برق در دوران اوج مصرف از قبل آماده شده است 
و در صورت همكاري مشتركان نگراني خاصي از تامين 

برق پايدار در سال جاري وجود ندارد. 
اين مقام مس��ئول با بيان اينك��ه پيك مصرف برق 
در تابس��تان 92، معادل هش��ت ه��زار و ٥٠٥ مگاوات 

ب��وده ك��ه پيش بيني مي ش��ود اي��ن رقم در تابس��تان 
امس��ال با افزايش همراه باشد، تصريح كرد: از اين رو 
با برنامه ريزي هايي كه از س��ال گذش��ته براي تابستان 
امس��ال انج��ام ش��ده، پيش بيني مي ش��ود در صورت 
همكاري مشتركان، ش��بكه برق پايتخت و البرز و قم 
به صورت پايدار و با كمترين مش��كل، برق مشتركان 
حوزه تحت پوش��ش تامين ش��ود. مديرعامل ش��ركت 

برق منطق��ه اي تهران مجموع ظرفي��ت توليد برق در 
حوزه عملياتي برق تهران را با احتس��اب 3١2 مگاوات 
ظرفيت تولي��د نيروگاه هاي برق آب��ي و ٥٠٠ مگاوات 
ني��روگاه تلمبه ذخيره اي بالغ بر ١١ هزار و 32 مگاوات 
اعالم كرد و يادآور ش��د: برنامه هاي توسعه براي ورود 
ظرفيت هاي جديد توليد برق به مدار شبكه برق تهران 

با جديت در دست پيگيري است. 



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

71

ی
رژ

ه ان
جر

پن

 انرژي هاي تجدیدپذیرشامل         
         نامهرباني هاي اوباما نمي شود

مديرعامل س��ازمان انرژي ه��اي نوي ايران گفت: 
دو هيئ��ت از آلمان و فرانس��ه به اي��ران آمدند تا در 
خصوص نصب نيروگاه هاي توليد برق از انرژي هاي 
تجديدپذي��ر ب��ا مش��اركت س��رمايه گذاران ايراني، 
س��رمايه گذاري كنند. يوس��ف آرمودلي در نشس��تي 
خبري اظهار داشت: تا سال 2٠2٠ كشورهاي توسعه 
يافته جهان برنامه ريزي كرده اند تا 3٠ درصد انرژي 
مصرفي شان را از انرژي هاي تجديدپذير تأمين كنند. 
وي اف��زود:  در ايران ظرفي��ت توليد انرژي از باد و 
خورش��يد از بسياري از كشورهاي فعال در اين زمينه 
بيش��تر است به طوري كه ابري ترين استان ما، دوره 
تابش آفتاب بيشتري نسبت به كشور آلمان دارد، اما 
در كش��ور آلمان هم اكنون 3٠ هزار مگاوات ساعت 

برق از انرژي خورشيدي توليد مي شود. 
مديرعامل س��انا از شناس��ايي 4٠ ه��زار مگاوات 
س��اعت ظرفيت تولي��د برق از انرژي باد در كش��ور 
خب��ر داد و گف��ت: در صورتي كه مناب��ع مالي براي 
نصب دس��تگاه هاي بادس��نج در نقاطي از كشور كه 
هنوز مورد بادس��نجي قرار نگرفته ان��د، در اختيار ما 
ق��رار بگيرد، مناطق جديد م��ورد مطالعه قرار گرفته 

و مطمئنا اين ظرفيت در ايران بيش از اينهاست. 
مديرعامل س��انا در پاس��خ خبرن��گاران تصريح 
كرد: زم��ان قرارداده��اي خريد تضمين��ي برق از 
2٠ س��ال به ٥ س��ال كاهش پيدا نكرده بلكه نرخ 
44٠ تومان��ي خري��د تضميني برق فع��ال براي ٥ 
س��ال اول نهايي شده و براي بعد از آن در شوراي 
سياس��ت گذاري مربوطه در وزارت نيرو و توانير در 
حال تصميم گيري هس��تند تا برق را به چه قيمتي 
بعد از ٥ س��ال از بخش خصوص��ي دارنده نيروگاه 

انرژي تجديدپذير بخرند. 
وي ادام��ه داد: اينگونه نيس��ت كه بعد از ٥ س��ال 
س��رمايه گذار به حال خود رها ش��ود و دولت بگويد 
ب��ا ه��ر نرخ��ي مي خواه��ي و به هر ك��س مي خرد 
ب��رق تولي��دي نيروگاهت را بفروش چ��را كه دولت 
در خص��وص خريد برق از نيروگاه ه��اي تجديدپذير 
طبق قانون ملزم شده است. مديرعامل سانا در پاسخ 
به س��والي مبني بر اينكه آيا كارش��كني امريكا مانع 
س��رمايه گذاري كش��ورهاي خارج��ي در انرژي هاي 
تجديدپذي��ر ايران نمي ش��ود، تصريح ك��رد: در اين 
بخ��ش در ايران ظرفيت هاي بس��ياري وجود دارد و 
شركت هاي خارجي در قالب سرمايه گذاري مشترك 
با ش��ركاي ايران��ي خواهان س��رمايه گذاري در اين 
صنعت هس��تند ك��ه انرژي هاي تجديدپذير ش��امل 

نامهرباني هاي اوباما نمي شود.

 80 درصد اجاق گازهاي خارجي بازار تقلبي است

 انشعابات پر مصرف آب قطع مي شود

از ١٥ برند مشهور اجاق گازهاي خارجي موجود در بازار 
كش��ور، فقط 3 برند س��ازنده كمپاني اصلي است و مابقي 
توليدات تقلبي چين بوده و يا به صورت زيرپله اي در داخل 

كشورو با برند شركت هاي مطرح جهان ساخته مي شود. 
نويد ايزدپناه يك توليدكننده، با اش��اره به اينكه 8٠ 
درص��د اجاق گازه��اي خارجي موجود درب��ازار تقلبي 
اس��ت و از قطعات توليدكنندگان اصلي در آنها استفاده 
نمي ش��ود، گفت: از ١٥ برند مش��هور اج��اق گازهاي 
خارج��ي موجود در بازاركش��ور ، فقط 3 برند س��ازنده 
كمپان��ي اصلي اس��ت و مابقي تولي��دات تقلبي چين 
بوده و يا به صورت زيرپله اي در داخل كش��ورو با برند 

شركت هاي مطرح جهان ساخته مي شود. 
عضو انجمن لوازم خانگي ايران، با تاكيد بر اينكه اين 
محصوالت يا گارانت��ي و خدمات پس از فروش ندارند 
و يا گارانتي تقلبي از طرف فروش��گاه ها براي آنها صادر 

مي ش��ود ، افزود: براس��اس قانون استاندارد، محصوالت 
خارجي در داخل كشور مشمول استاندارد اجباري نبوده 
و همين ضعف قانوني باعث شده سواستفاده كنندگان به 
تولي��د زيرپله اي محصوالت تقلبي با برند ش��ركت هاي 
مطرح جهاني اقدام و به اين ترتيب از قانون اس��تاندارد 
اجب��اري ف��رار كنن��د وي��ا واردكنن��دگان غيرقانوني، 
محصوالت تقلبي چيني را بدون اخذ اس��تاندارد ملي در 

بازار توزيع كنند. 
ايزدپناه همچنين با اشاره به اجراي مرحله دوم قانون 
هدفمن��دي و ميزان تاثيرپذيري صنعت لوازم خانگي از 
اي��ن قانون گفت: ٦٠ درصد قيم��ت لوازم خانگي توليد 
داخل وابس��ته به قيمت دالر اس��ت ، 2٥ درصد مربوط 
به نيروي انساني و ١٥ درصد متاثر از قيمت انرژي ، لذا 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي تاثير چنداني بر قيمت 

لوازم خانگي نخواهد داشت . 

مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران با بيان اين كه، با برنامه ريزي صورت گرفته انش��عابات پر مصرف 
استخراج و در دو مرحله با آنان مكاتبه خواهد شد، گفت: به دنبال گرفتن مجوز از دولت هستيم تا انشعابات پر مصرف 
را قط��ع كني��م. محمد پرورش در جمع خبرنگاران افزود: اگر در مناطق مختلف ش��هر صرفه جويي ديده نش��ود، بحث 
مديريت فش��ار را اعمال خواهيم كرد. وي با اش��اره به اين كه، در حال حاضر برنامه اي براي اين كار نداريم و آب به 

صورت مستقيم عرضه مي شود و تصفيه خانه ها نيز اورهال شده اند. 
پرورش اظهار داش��ت: با توجه به تجريبات گذش��ته برنامه ريزي براي گذر از تابس��تان پيش بيني شده است، اما 9١ 
درصد مش��تركين مس��كوني هس��تند و اگر در مصرف آب صرفه جويي و مديريت كنند، به راحتي از اين دوران عبور 
خواهيم كرد. وي افزود: اولويت اول شركت آب و فاضالب فضاهاي سرد و سازمان ها هستند، اما اگر مصرف مديريت 
نش��ود و نتوانيم مخازن را حفظ كنيم مديريت فش��ار را اعمال خواهيم كرد.  مدير عامل آبفاي استان تهران با اشاره به 
اين كه، مي بايس��ت 7٠ ميليون مترمكعب آب براي س��ال جاري صرفه جويي كنيم گفت: اطالع رساني و فرهنگ سازي 
و مشاركت مردم مي تواند راهگشا باشد. پرورش با اشاره به اين كه، اطالعات مشتركين استخراج شده است گفت: در 

صورتي كه نتوانيم مخازن را حفظ كنيم براي قطع آب از مشتركين خاص شروع مي كنيم.
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  نیروگاه هاي كوچك خورشیدي روي بام ها  تولید بخاري گازسوز كم مصرف به قرارداد رسید
قرارداد توليد بخاری گازس��وز با رده انرژی B  با حضور مديرعامل ش��ركت ملی گاز و 
معاون توس��عه فناوری معاونت علمی رياس��ت جمهوری امضا شد. اين بخاری به ابتكار 
يك مهندس ايرانی و تحت ليس��انس ش��ركت ايرانشرق نيش��ابور به توليد انبوه خواهد 
رسيد. اين قرارداد به امضای مهندس صابری از پارك فناوری پرديس و مهندس جاللی 

مديرعامل شركت ايرانشرق نيشابور رسيد.
ب��ا توليد اي��ن بخاری با بازده��ی 8٥ درصد درمرحله اول برای ١2٠ نفر اش��تغال 
مستقيم و برای 8٠ نفر ديگر اشتغال غير مستقيم ايجاد خواهد شد .به گفته مهندس 
عراقی مديرعامل ش��ركت مل��ی گاز درصورت توليد انبوه اين بخ��اری به ميزان دو 
ميليون عدد برای ١2 هزار نفر ش��غل پايدار ايجاد خواهد شد و ساالنه 8 ميليارد متر 
مكعب گاز صرفه جويی  می ش��ود. مديرعامل ش��ركت ملی گاز افزود: س��عی خواهيم 
ك��رد قيمت تمام ش��ده اين بخ��اری از بخاری های كنونی دربازار بيش��تر نباش��د تا 
خود مصرف كنندگان با مقايس��ه قيمت ها و بخاطر پرداخ��ت گازبهای كمتر بخاری 

كم مصرف تر را انتخاب كنند.
دراين مراس��م همچنين قرارداد ايجاد صندوق حمايت از تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهش��ی در زمينه فناوری های گاز به امضای اقايان عراقی مديرعامل شركت ملی گاز 

و وطنی معاون توسعه علمی  معاونت علمی  و فناوری رياست جمهوری رسيد.
تفاهم نامه س��اخت و بو می س��ازی م��اده ضدكف پايه س��يليكونی مورد اس��تفاده در 
پااليش��گاه های گاز و تفاهم نام��ه توس��عه دانش فن��ی واحدهای شيرين س��ازی گاز با 
بهره گي��ری از حالل فرموله ش��ده بو می  از ديگر قراردادهايی بود كه امروز در حاش��يه 

نمايشگاه بين المللی نفت ، گاز ، پااليش و پتروشيمی  به امضا رسيد.

مع��اون وزي��ر نيرو در ام��ور برق و ان��رژي از ارايه تس��هيالت بالع��وض براي نصب 
نيروگاه هاي خورش��يدي خانگي خبر داد و گفت: عمليات نصب نيروگاه هاي خورشيدي بر 
روي بام مدارس در اس��تان هاي مختلف آغاز شده است و به دنبال گسترش نيروگاه هاي 
خورش��يدي خانگي هستيم. هوش��نگ فالحتيان اظهار داشت: در قالب قانون بودجه سال 
93، چنانچه مش��تركان خانگي و حتي غيرخانگي به تامين برق خود ازطريق نيروگاه هاي 
خورش��يدي مايل باش��ند، تا ٥٠ درصد كمك بالعوض به متقاضيان ارايه مي شود. وي با 
بيان اينكه راهبرد وزارت نيرو متنوع كردن س��بد توليد برق اس��ت، افزود: در زمان حاضر، 
بيش از 9٥ درصد برق كش��ور توسط نيروگاه هاي حرارتي توليد و كمتر از پنج درصد برق 
كش��ور ازطريق نيروگاه هاي تجديدپذير تامين مي شود. وي ادامه داد: رويكرد صنعت برق 
مبتني بر اين است كه در سال هاي آينده توجه ويژه اي به توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير 

ازجمله نيروگاه هاي بادي و خورشيدي صورت گيرد.
فالحتيان با اشاره به اجازه قانون بودجه 93 به سرمايه گذاري 3٠ هزار ميليارد ريالي در 
بخ��ش انرژي هاي تجديدپذير، گفت: در پنج س��ال آينده، پنج هزار مگاوات نيروگاه بادي 
و خورش��يدي جديد به بهره برداري رس��يده و اين رقم در اف��ق ١399 به 7٠٠٠ مگاوات 
مي رس��د. وي گفت: ايجاد 7٠٠٠ م��گاوات ظرفيت توليد انرژي ه��اي تجديدپذير نه تنها 
بخش��ي از انرژي كش��ور را تامين مي كند بلكه با عدم اس��تفاده از س��وخت هاي فسيلي، 
از آلودگي محيط زيس��ت جلوگيري ش��ده و به اقتصاد ملي نيز كمك خواهد ش��د. وي با 
بيان اينكه در س��ال گذشته 9٥٦ مگاوات قرارداد احداث نيروگاه هاي خورشيدي با بخش 
خصوصي امضا ش��د، تصريح كرد: امسال نيز پيش بيني مي كنيم كه حدود ١٠٠٠ مگاوات 

نيروگاه خورشيدي و بادي با سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور احداث شود. 

 پرتال راهنماي كاهش هزینه برق راه اندازي مي شود
 LED پنجـره ايرانيـان: اگرچ��ه هزينه المپ ه��اي
كمي باال تر از س��اير المپ ها اس��ت، اما ب��ه دليل طول 
عمر بس��يار ب��االي آن ها و كاهش مص��رف برق تا يك 
پنجم المپ هاي كم مصرف، كامال به صرفه است. مدير 
دفتر آموزش و اطالع رس��اني س��ازمان بهره وري انرژي 
ايران )س��ابا( گفت: پرتال راهنم��اي كاهش هزينه برق 
ب��ه زودي در پايگاه اينترنتي س��ازمان به��ره وري انرژي 
ايران راه اندازي مي ش��ود. حس��ن زربخش اظهار داشت: 
يك پرتال جديد زيرمجموعه س��ايت س��ازمان بهره وري 
انرژي به منظور كاه��ش هزينه برق خانوار ها در حال راه 

اندازي است. 
وي افزود: هدف از ايجاد اين پرتال، معرفي راهكارهاي 
كاهش هزينه برق خانوار ها در مرحله نخست و در مرحله 
دوم صنعت است كه افزون بر كاهش هزينه برق، بتوانيم 
پيك برق در تابس��تان را كاهش دهيم. وي ادامه داد: بنا 
بر برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، پيش بيني مي شود اين 
پرتال تا اواخر ارديبهش��ت يا اواي��ل خردادماه راه اندازي 
ش��ود تا هرچه سريع تر راهكارهاي كاهش هزينه برق در 

دسترس عموم قرار گيرد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اگر اصالح ه��اي الزم در بخش 
و  تابس��تان  در  سرمايش��ي  س��امانه هاي  روش��نايي، 
گرمايشي در زمس��تان و لوازم خانگي انجام شود، بين 
2٠ تا 3٠ درصد در هزينه هاي برق صرفه جويي خواهد 

ش��د، اظهار داشت: با اجراي اين راهكارهاي كم هزينه 
و بي هزينه، مي توان تاثير افزايش 24 درصدي قيمت ها 

را بي تاثير كرد. 
زربخش اصالح س��امانه روش��نايي را نخس��تين گام 
براي كاهش هزينه برق عنوان كرد و گفت: اس��تفاده از 
المپ هاي كم مصرف و روش��نايي موضعي و همچنين 
اس��تفاده از نور طبيعي در ط��ول روز به كاهش مصرف 
ب��رق كمك خواهد ك��رد. مدير دفتر آم��وزش و اطالع 
رس��اني س��ازمان بهره وري انرژي ايران افزود: اگرچه 

هزينه المپ ه��اي LED كمي باال تر از س��اير المپ ها 
است، اما به دليل طول عمر بسيار باالي آن ها و كاهش 
مصرف برق تا يك پنجم المپ هاي كم مصرف، كامال 

به صرفه است.
وي با اش��اره به اس��تفاده از كولرهاي آبي و كولرهاي 
گازي در نق��اط مختلف كش��ور، تاكيد كرد: الزم اس��ت 
نوع كولر متناس��ب با محل زندگي انتخاب شود كه با راه 
ان��دازي اين پرتال، روش ه��اي كاهش مصرف برق و به 

دنبال آن كاهش هزينه ها به تفصيل بيان مي شود. 
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   قیمت هر كیلووات برق 50 تومان شد

  تعرفه سنگین برق براي حركت به سمت انرژي سبز

همزمان با كاهش تعرفه هاي برق با دستور مستقيم رئيس 
جمهوري، وزير نيرو متوسط قيمت فروش هر كيلووات ساعت 
برق به مشتركان را حدود ٥٠ تومان اعالم كرد. با صدور اولين 
قبوض نجومي برق و در نهايت ورود ش��خص رئيس جمهور 
براي كاهش تعرفه برق مشتركان خانگي در قالب اجراي فاز 
دوم قانون هدفمندي يارانه ها، وزير نيرو ش��رايط جديد قيمت 

گذاري فروش برق به مردم را تشريح كرد. 
حميد چيت چيان در تش��ريح نحوه محاس��به هر كيلووات 
س��اعت برق با اجراي فاز دوم قانون هدفمندس��ازي يارانه ها، 
گفت: متوس��ط قيمت هر كيلووات ساعت برق حدود 494. 2 

ريال يعني كمتر از ٥٠ تومان خواهد بود. 
وزير نيرو ب��ا اعالم اينكه نرخ برق ب��راي انواع مصارف از 
جمله كش��اورزي، صنعت،  عمومي، خانگي مناطق عادي و يا 
گرمسير به صورت مساوي و با 24 درصد افزايش تعرفه همراه 
بوده اس��ت، تصريح كرد: درحال حاض��ر تغيير كنوني در نرخ 
برق، افزايش بس��يار ناچيزي داش��ته و علي رغم اين افزايش 
ش��ركت هاي برق همچنان با مش��كالت مالي بسيار وسيعي 

مواجه هستند. 
اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد در پاسخ به سوالي مبني 
ب��ر اينكه الگوي مصرف بر اس��اس تغييرات جديد چه ميزان 
خواهد بود، اظهار داش��ت: مصرف برق در بخش هاي مختلف 
متفاوت است به طور مثال نرم مصرف برق در بخش خانگي 
درحدود 2٥٠ كيلووات س��اعت اس��ت كه بيش از 83 درصد 
مش��تركين زير 3٠٠ كيلووات ساعت در ماه مصرف مي كنند. 

وي ادامه داد: به نظرمي رس��د در ش��رايط آب و هوايي ايران 
متوس��ط 2٥٠ كيلووات س��اعت مصرف ب��رق، رقم منطقي 
براي مصرف خانوار در طول يك ماه باش��د. به گزارش سايت 
مجلس، وزير نيرو در تش��ريح الگوي مصرف آب بر اس��اس 
تغيي��رات جديد، افزود: الگوي مصرف آب متفاوت اس��ت، در 
حال حاضر در اروپا حدود ١٥٠ ليتر در روز مصرف آب صورت 
مي گيرد كه در كش��ور ما در حدود 2٥٠ ليتر بوده كه اين رقم 
بس��يار بااليي اس��ت. غالمرضا خوش خلق پيشتر در گفتگو 
با مهر با اش��اره ب��ه ابالغ كاهش تعرفه ه��اي برق به تمامي 
ش��ركت هاي توزيع برق سراسر كش��ور، گفته بود: هم اكنون 
تغيير سامانه هاي محاسبه صورتحساب مشتركان برق خانگي 

با تعرفه جديد برق انجام گرفته است. 
مع��اون هماهنگي توزيع توانير ب��ا اعالم اينكه با تغيير نرم 
افزارها پيش بيني مي ش��ود قب��وض جديد برق تا پايان هفته 
جاري به دس��ت مشتركان خانگي برس��د، تصريح كرده بود: 
قبوضي كه براي دوره 2٠ اس��فندماه 92 ت��ا 2٥ فروردين ماه 
س��ال جاري از درجه اعتبار ساقط اس��ت. هوشنگ فالحتيان 
مع��اون وزير ني��رو در امور برق و انرژي هم روز گذش��ته در 
گفتگو با مهر با تشريح جزئيات دستورات جديد رئيس جمهور 
براي كاهش هزينه تعرفه هاي جديد برق در فاز دوم هدفمندي 
يارانه ها، اعالم كرد: بر اين اس��اس، قيمت تعرفه هاي برق از 

٥3 به حدود ٥٠ تومان كاهش يافته است.

كارشناس��ان خبرگزاري ريانووستي روسيه، با بررس��ي قيمت هاي برق در كشور مختلف 
اروپا، در س��ال 2٠١3 ميالدي، گرانترين كش��ورهاي مصرف كننده برق را فهرس��ت بندي 
كرده اند. بر اس��اس اين فهرست دانمارك، آلمان و قبرس جنوبي به ترتيب بيشترين پول و 
اوكراين كمترين مبلغ را براي اس��تفاده از انرژي ب��رق، مي پردازند .دولت دانمارك، كه رتبه 
نخس��ت اين فهرست را دارد، براي هر كيلووات ساعت برق مصرفي، از شهروندان خود 4٠ 
سنت، مي گيرد. دليل اين گراني، تشويق دولت براي استفاده شهروندان از انرژي سبز است. 
دانمارك يكي از كشورهاي پيشرو در استفاده از منابع انرژي تجديدپذير است و اين كشور، 
استفاده از انرژي هسته اي را مدت ها پيش از فاجعه اتمي فوكوشيما ژاپن، ممنوع اعالم كرده 
بود. البته سياس��ت استفاده از انرژي سبز دانمارك، هم براي دولت هم براي شهروندان اين 
كشور بسيار گران تمام مي شود. تا جايي كه دانماركي ها مجبورند، براي برق مصرفي خود ٦٠ 
درصد ماليات، بپردازند. در رتبه دوم فهرست آلمان، كه مانند دانمارك به صورت جد سياست 
استفاده از منابع تجديد پذير را دنبال مي كند، قرار دارد. شهروندان آلماني براي هر كيلووات 
ساعت برق مصرفي، 39 سنت و در آخر نيز، ٥٠ درصد ماليات به دولت اين كشور مي پردازند.
اين گزارش مي افزايد: قبرس جنوبي، در رتبه سوم اين فهرست قرار دارد. اما گراني حامل 
انرژي در قبرس يوناني نش��ين به دليل سياست هاي اين كشور نيست؛ بلكه زيرساخت هاي 
ضعي��ف و نبود منبعي جايگزين براي گازوئيل، باعث مي ش��ود ت��ا دولت براي هر كيلووات 
ساعت برق مصرفي، از شهروندان خود 3٦ سنت، تقاضا كند. پس از قبرس جنوبي، ايرلند با 
32.9 س��نت و ايتاليا با 32.٦ سنت در رتبه چهارم و پنجم جدول قرار دارند. از رتبه ششم تا 
دهم جدول را نيز به ترتيب كشورهاي اسپانيا، بلژيك، سوئد، اتريش و پرتغال با نرخي مابين 

27 تا 28 س��نت، اش��غال كرده اند. در رتبه يازدهم هلند، با 2٦ سنت و پس از آن، انگلستان، 
مالت، اسلواكي، لوكزامبورگ و اسلووني با نرخي مابين 23 الي 2١ سنت براي هر كيلووات 

ساعت، قرار دارند.
تعرفه هاي برق در كش��ورهاي فنالند، يونان، جمهوري چك، لهستان، تركيه، مجارستان، 
لتوني، كرواس��ي، ليتواني و روماني نرخي ميانه، 2٠ الي ١٥ س��نت است. با نگاهي سطحي 
به ترتيب كش��ورها، مي شود اين نتيجه گيري را كرد كه قيمت حامل انرژي برق با وضعيت 
اقتصادي و ميزان درآمد س��رانه كش��ورها مرتبط است و تنها كش��وري كه در اين فهرست 
مي تواند اين تئوري را نقض كند، نروژ است. نروژ با گرفتن تنها ١4 سنت، براي هر كيلووات 
ساعت برق مصرفي از شهروندانش، در رتبه سي ام اين جدول قرار دارد. دليل ارزاني قيمت 
برق در نروژ، اس��تفاده وسيع اين كش��ور از نيروگاه هاي آبي اس��ت. اين گزارش مي افزايد: 
ايسلند، مونته نگرو، مولدوي، بلغارستان، مقدونيه، بوسني و هرزگوين با ١3.٥ الي ١٠ سنت 
براي هر كيلووات س��اعت در رتبه ها بعدي قرار دارند. روس��يه نيز كه كش��وري غني از نظر 
ذخاير هيدروكربن است، با دريافت هفت سنت از شهروندانش براي هر كيلووات ساعت برق 

مصرفي، در رتبه سي و هفتم اين جدول قرار گرفته است.
همچنين روسيه را قزاقستان، كه كشور غني از نظر منابع زغالسنگ است، تعقيب مي كند. 
قيمت هر كيلووات س��اعت برق در اين كش��ور، ٦ س��نت است. ش��هروندان بالروس نيز با 
پرداخت پنج سنت، يكي ديگر از مصرف كنندگان خوش شانس برق هستند، اما اوكرايني ها، 
تنها با پرداخت س��ه س��نت براي هر كيلووات س��اعت برق مصرفي، ارزان ترين برق اروپا را 

مصرف مي كنند.





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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در گفتگو با مهندس چیذری، مدیر فنی و عضو هیئت مدیره دیاكو كیش عنوان شد

يونيوين؛پروفيليبرايهمهنسلهاودوستدارمحيطزيست

 هـم اكنون چه محصوالت و خدماتي شـركت دياكوكيش عرضه مي شـود و با 
توجـه به انتظارات مشـتريان، درآينده چـه محصوالت و خدمات تـازه اي براي 

مشتريان خود در نظر گرفته ايد؟ 
در حال حاضر ش��ركت يوني وين پروفيل هاي س��ري ٥4 سه محفظه، سري٦2 چهار 
محفظه و كش��ويي 2 ريل و همچنين سري ٦2 چهارمحفظه را به صورت لمينيت ارائه 
مي كند. الزم به توضيح اس��ت كليه پروفيل هاي كمكي مربوط به هريك از س��ري هاي 
نامبرده نيز در س��بد كااليي يوني وين موجود اس��ت و در آينده اي بس��يار نزديك سري 
٦٦ ش��ش محفظه نيز به مجموعه كاالهي يوني وين اضافه خواهد ش��د كه ازنظر كيفي 
با س��ري 7٠ در س��اير برندها قابل رقابت بوده و از لحاظ قيمت نزديك به پروفيل هاي 

سري ٦٠ مي باشد. 

 دياكوكيش به عنوان نماينده انحصاري پروفيل يوني وين در ايران تا چه ميزان 
به حقوق مشتريان اهميت مي دهد؟ 

ش��عار و باور بنيادين شركت مشتري مداري و رعايت حقوق مشتري بوده و خواهد بود 
و خود را در برابر كيفيت محصوالت همواره متعهد مي دانيم.

 آيا پروفيل هاي يوني وين دوسـتدار محيط زيسـت بوده و مزيت ضدباكتري و 
ضد ميكروبي پروفيل يوني وين به چه معناست؟

پروفيل يوني وين از معدود پروفيل هايي اس��ت كه بدون س��رب توليد ش��ده و در بازار 
ايران موجود اس��ت. به علت فرموالس��يون خاصي كه در توليد اين پروفيل به كاررفته، 
س��طح اين پروفيل ضد ميكروب و باكتري است كه در بحث سالمت نيز از خواص اين 

پروفيل مي باشد. 

ره:
شـا

ا

گروه صنعتي دياكوكيش يك گام بلند به سمت ارتقاي كيفيت در و پنجره هاي يوپي وي سي برداشته و با عرضه منظم پروفيل هاي توليدشده 
توسـط يكي از برندهاي شناخته شـده كشور تركيه، محصولي براي همه نسـل ها و دوستدار محيط زيست به بازار ايران عرضه كرده است. 
پروفيل يوني وين، به گفته مهندس چيذری، مدير فنی و عضو هيئت مديره شـركت دياكوكيش از معدود پروفيل هايي اسـت كه بدون سرب 
توليد شده و در بازار ايران موجود است و به علت فرموالسيون خاصي كه در توليد اين پروفيل به كاررفته، سطح اين پروفيل ضد ميكروب 
و باكتري اسـت. اين فعال صنعت در و پنجره هاي يوپي وي سـي درباره افزايش تعرفه واردات پروفيل هاي يوپي وي سـي معتقد است: اين 
افزايش تنها رانتي اسـت كه در اختيار اين همكاران قرار مي گيرد تا بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف كننده، پروفيل خود را هر كيفيتي را 
با قيمت باال در بازار عرضه كنند. او بر اين باور است كه با توجه به آمار در دسترس، توليد داخلي به هيچ وجه جوابگوي نياز داخلي نيست 
و جهت روشـن شـدن بيشـتر موضوع قابل ذكراسـت كه ظرفيت توليد تمامي خطوط توليد موجود در ايران به اندازه يكي از توليدكنندگان 
مطرح اروپايي و يا ترک نيز نخواهد بود. چيذری مي گويد: حمايت از توليد داخلي مي توانسـت به صورت ارائه مشـوق هايي براي براي باال 
بردن ظرفيت توليد داخلي و جذب سرمايه گذاران خارجي براي اين صنعت باشد نه باال بردن هزينه هاي رقابت و خالي كردن بازار از رقيبان 
با كيفيت كه خود اين موضوع در تقابل با سياسـت هاي كالن در بحث بهينه سـازي انرژي و جلوگيري از اتالف انرژي است. گفتگوي پنجره 

ايرانيان با مدير فنی و عضو هيئت مديره شركت دياكوكيش نماينده انحصاري پروفيل هاي يوني وين  در ايران را بخوانيد.
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 در حال حاضر پروفيل هاي يوني وين به چه كشورهايي صادر مي شود؟ 
پروفيل يوني وين به شرق اروپا و آسياي ميانه و روسيه و برخي از كشورهاي خاورميانه 

از جمله عراق و ايران صادر مي شود. 
 نظرتان درباره افزايش تعرفه گمركي پروفيل هاي وارداتي چيست؟

افزايش تعرفه گمرك به منظور حمايت از تولييد كنندگان داخلی صورت گرفته اس��ت  
اما بايد در نظر گرفته ش��ود كه حجم توليد داخلی بس��يار كمتر از نياز مش��تريان بوده و 

مصرف كننده نهايی نياز مبرمی به پروفيل های وارداتی دارد.
افزايش تعرفه گمرك موجب گران ش��دن قيمت ها ش��ده و اين امر لطمه سنگينی به 

مصرف كننده نهايی وارد می كند.
گران شدن قيمت ها مصرف كنندگان را از تعويض پنجره های قديمی خود باز داشته 
و در نتيجه انرژی و سرمايه ملی به هدر می رود. لذا توصيه می شود برای حمايت از توليد 
كنندگان داخلی مش��وق هايی برای باال ب��ردن حجم توليد اين مجموعه ها در نظر گرفته 
ش��ود . با باال بردن حجم توليد داخلی و جذب س��رمايه های خارجی آينده بهتری پيش 
روی اين صنعت خواهد بود و مصرف كننده نهايی نيز هزينه كمتری را متقبل می شود.

  برنامه شـما براي گسـترش فروش در سراسر كشور چيست و شركت هاي 
عالقه مند براي دريافت نمايندگي فروش چه مراحلي را بايد طي كنند؟ 

بهترين سياس��ت در مورد گس��ترش بازار تامين كاال با توجه به حجم درخواست و ارائه 
خدمات مناسب و به وقت مي باشد. سياست ما در جذب نماينده نيز در همين راستا مي باشد 

و بر آن هستيم كه با دوستاني همكاري كنيم كه بتوانند مجري اين سياست باشند. 
 خدمات پس از فروش و ضمانت پروفيل هاي يوني وين به چه نحوي است؟ منظورتان 

از ارائه ضمانت نامه رسمي دياكوكيش در قبال پروفيل هاي يوني وين چيست؟ 
ضمانت نام��ه دياكوكي��ش نوع��ي اطمينان خاطر اس��ت كه از ط��رف دياكو كيش به 
مصرف كنن��ده نهايي داده مي ش��ود و اي��ن آگاهي را مي دهد كه مص��رف كننده نهايي 

پروفيلي با كيفيت مناسب را انتخاب كرده است. 
 كيفيت پروفيل هاي يوپي وي سي يوني وين در برابر تابش مستقيم نور خورشيد 

و تغييرات شديد آب و هوايي در شهرهاي مختلف ايران چگونه است؟ 
به طور عمومي پروفيل يوني وين قابل اس��تفاده در تمامي نقاط كش��ور مي باش��د و تا 
كنون نيز گزارشي مبني بر تغييرات شديد در مقابل شرايط آب و هوايي كشور نداشته ايم. 
 توصيـه شـما بـه توليدكنندگان در و پنجـره يوپي وي سـي در انتخاب پروفيل 

چيست و چه انتظاري از آنها داريد؟ 
البته همكاران ما در اين صنعت آگاه هستند كه تنها راز ماندگاري و پويايي اين صنعت 
تولي��د با كيفيت بوده و انتخاب پروفيل نيز يكي از حلقه هاي س��اخت و توليد با كيفيت 

محسوب مي شود.
 نحوه درخواسـت بـراي خريد محصـوالت و خدمات به صورت مسـتقيم بايد 

صورت گيرد يا با واسطه و از طريق نمايندگان فروش شركت؟ 
بخ��ش فروش و بازرگاني ما در تمامي س��اعات كاري پاس��خگوي نياز مش��تريان و 
متقاضيان مي باش��د و متقاضيان مي توانند مستقيما و يا از طريق نمايندگان ما نسبت به 

تهيه اقالم مورد نياز خود اقدام كنند.
 مشخصاً چه خدماتي را براي مشتريان خود از حيث خدمات فني نظير آموزش، 
بازبيني خطوط توليدي مشـتريان، ارائه خدمات پس از فروش در نظر گرفته ايد 

كه رضايت حداكثري مشتري را همواره با خود داشته باشيد؟ 
ما همواره در كنار توليدكنندگاني هستيم كه از محصوالت دياكوكيش استفاده مي كنند. 
بخش فني ما بر آن اس��ت نا نيازهاي مشتريان دياكوكيش را در حد توان برآورده سازد 
و ما آمادگي خود را براي ارائه خدمات مش��اوره اي، آموزش��ي و فني به همكاران اعالم 
مي كني��م. بح��ث خدمات پس از فروش نيز از الزاماتي اس��ت ك��ه توليدكنندگان طرف 
قرارداد ما مي بايست به مشتريان خود ارائه كند و دياكوكيش همواره در ارائه اين خدمات 

در كنار مشتريان خود خواهد بود. 
 آيا محصوالت عرضه شده به بازار ايران در مقايسه با محصوالت عرضه شده 

در ساير بازارها از حيث كيفيت يكسان است يا متفاوت؟ 
كيفيت محصوالتي كه توسط شركت ما در ايران توزيع مي شود، مناسب براي شرايط 

آب و هوايي ايران بوده و كيفيتي مناسب با قيمت را داراست. 
 با عنايت به انتظارات مشـتريان براي دريافت به موقع اقالم درخواسـتي، چه 
تدابيـري انديشـيده ايد تا محصوالت مورد نياز مشـتريان را در اسـرع وقت در 

اختيارشان قراردهيد؟ 
همكاران ما در بخش تحقيق و توس��عه همواره گزارش��ات خود را به مديريت شركت 

داده اند تا بتوانند نس��بت به تامين نياز مش��تريان و گس��ترش بازار بهترين تصميمات را 
اخذ نمايند ودر همين راس��تا هم اكنون انبارهاي دياكو در ش��رق و غرب تهران شيراز و 

اصفهان مشهد و ساري در دسترس مشتريان مي باشند. 
 وضعيـت پروفيل هاي شـركت از حيث اسـتانداردهاي نظيـر مقاومت در برابر 
فشار و نظاير آن چه مزايايي نسبت به ساير پروفيل هاي داخلي و خارجي دارد؟ 
پروفيل هاي يوني وين دررده پروفيل هاي اكونوميك بوده و با توجه به قيمت از كيفيت 
مناس��بي برخوردار مي باش��ند. تمامي محصوالت يوني وين داراي اس��تانداردهاي كشور 
تركيه بوده و آزمايش��اتي كه مستقيما توس��ط بخش كنترل كيفيت شركت دياكو انجام 

گرفته، را گذرانده اند. 
 از حيث رنگ بندي و حفظ كيفيت رنگ چه تدابير و تهميداتي را در نظر گرفته ايد؟

رنگ پروفيل به صورت اس��تاندارد س��فيد ب��وده ولي پروفيل هاي م��ا داراي تنوع در 
پروفيل هاي لمينيت مي باشد كه از كيفيت قابل قبولي برخوردار است.

 فكـر مي كنيـد بـراي استانداردسـازي صنعـت در و پنجره يوپي وي سـي چه 
اقداماتي بايد انجام شود؟ 

از موثرترين اقدامات تجهيز آزمايش��گاه هاي مربوط ب��ه اين صنعت و تدوين ضوابط 
اس��تاندارد به صورت روش��ن و اجباري براي واردكنندگان و توليدكنندگان مي باشد ولي 
موثرتر از آن ترويج فرهنگ استانداردسازي در بين توليدكنندگان اين صنعت خواهد بود.

 چشم انداز بازار را چگونه مي بينيد و اگر نكته خاصي باقي مانده بفرماييد؟ 
در صورت��ي كه تمامي دس��ت ان��دركاران اين صنعت اع��م از توليدكنن��دگان پروفيل و 
واردكنن��دگان اي��ن محصول و همين ط��ور توليدكنن��دگان در و پنجره و تولي��د كنندگان 
شيشه هاي دو جداره و همينطور تأمين كنندگان يراق آالت و ملزومات در اين صنعت بتوانند 
در كنار هم به تعاملي سازنده برسند، مي شود آينده اي روشن را براي اين صنعت متصور بود 

ودر غير اين صورت پيش بيني چشم اندازي خوب براي اين صنعت امكان پذير نمي باشد.
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افتخاري براي صنعت پروفیل یوپي وي سي ایران به ثبت رسید

بازديدهياتعاليرتبهپارلمانفرانسهازوينتك

پنجم ارديبهش��ت ماه امس��ال البته براي گروه صنعتي وين ت��ك هم يك روز مهم و 
تاريخي بود كه ميزباني هيات فرانسوي را در ميان صنايع ممتاز ايران به خود اختصاص 
داد. ب��ه گزارش خبرن��گار ما، گروه پارلماني مجلس فرانس��ه كه رياس��ت آن را رييس 
كميس��يون اقتصادي و مالي مجلس س��ناي فرانسه برعهده داش��ت، پس از هماهنگي 
وزارت امور خارجه كش��ور ايران و معاونت اقتصادي اس��تانداري تبريز بازديد از كارخانه 
وين ت��ك در ايران جهت آش��نايي با س��رمايه گذاري هاي موفق در صناي��ع ايران را به 
همراه ديگر صنايع ممتاز استان انتخاب نمود. هيأت بلند پايه مجلس سناي فرانسه روز 
جمعه پنجم ارديبهشت ماه ١393 راس ساعت 9:3٠ دقيقه به همراه جمعي از مسووالن 
عالي رتبه اس��تان آذربايجان ش��رقي وارد مجموعه صنعتي وين تك در شهرك صنعتي 

سرمايه گذاري خارجي استان آدربايجان شرقی شدند. 
جناب آقاي س��ناتور فيليپ ماريني، رياست كميسيون اقتصادي و مالي مجلس سناي 
فرانس��ه، جناب آقاي س��ناتور آيمري دمونتسكيو، رئيس گروه دوس��تي پارلمان فرانسه 
و ايران، به همراه س��اير س��ناتورهاي فرانس��وي آقايان فيليپ داليه، ژرارد ميگل، ژان 

كلود فرو كن و خانم ميش��ل آندره اعضاي گروه پارلماني س��ناي فرانس��ه بودند كه به 
هنگام ورود به كارخانه وين تك مورد استقبال گرم و صميمانه مهندس كاوه خداپرست، 
مديري��ت گ��روه صنعتي وين تك و س��اير مديران اين ش��ركت خوش��نام و موفق قرار 
گرفتن��د. مهندس خداپرس��ت ضمن خ��وش آمدگويي و عرض خيرمق��دم به ميهمانان 
ويژه وين تك، تاكيد كرد: كارخانه توليدی پروفيل های يوپي وي س��ي با نشان وين تك 
نتيجه يك س��رمايه گذاري مشترك با شركت آدوپن تركيه است كه جزو سيصد شركت 
برتر كش��ور تركيه محسوب مي شود و البته فعاليت ها و موفقيت هاي آدوپن و درخشش 
محصوالت آن در بازارهاي اروپايي هم زبانزد اس��ت. اما اين پايان بازديد س��ناتورهاي 
فرانس��وي نبود و آنها مايل بودند بيش��تر از روند سرمايه گذاري خارجي در ايران بدانند و 
در جس��تجوي پاسخي به اين پرس��ش بودند كه مشاركت سرمايه گذاري ايران با تركيه  

چگونه توانسته است محصولي در كالس برتر جهاني را توليد و به بازار عرضه كند؟
ميهمانان وين تك براي يافتن پاسخ عملي و مشاهده راز يك سرمايه گذاري مشترك 
و موف��ق ايران و تركيه راه بازديد از تمامي خطوط توليد پروفيل يوپي وي س��ي، كنترل 

ش: 
زار

ه گ
رو

گ

پنجم ارديبهشت ماه 1393 برابر با 25 آوريل 2014 ميالدي، افتخاري براي صنعت توليد پروفيل هاي يوپي وي سي ايران رقم خورد و براي 
نخسـتين بار اعضاي يك هيأت پارلماني – اقتصادي از كشـور فرانسـه ضمن بازديد از خط توليد پروفيل يوپي وي سـي شركت وين تك در 
ايران با مديريت اين شـركت ديدار و گفتگو كردند. به ويژه اينكه هيأت فرانسـوي در جريان اين بازديد و گفتگو از پيشـرفت هاي صنعتي 
ايران در زمينه توليد پروفيل يوپي وي سي ابراز رضايت كردند و حتي جزييات سرمايه گذاري در ايران را جويا شدند و آينده اي اميدوار كننده 
براي تالشگران، صنعتگران و توليد كنندگان ايرانی كه با برداشتن تحريم هاي ظالمانه خواهند توانست در مسير جلب سرمايه هاي خارجي 

و حضور در بازارهاي جهاني گامي استوار بردارند.
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كيفيت، آزمايش��گاه هاي تخصصي و پيچيده وين تك را 
انتخ��اب كردند و البته به مش��اهده اكتفا نكردند و مداوم 
و دقي��ق از مديران گروه صنعتي وين تك مي پرس��يدند 
ك��ه در ش��رايط تحريم ها چگون��ه مواد اوليه م��ورد نياز 
براي توليد پروفيل باكيفي��ت جهاني را تامين مي كنند و 
يا اينكه چگونه پيش��رفته ترين ماش��ين آالت و تجهيزات 
را در تنگناي دش��وار تحريم و البته مش��كالت ارزي به 
ايران آورده اند؟ س��ناتورهاي فرانسوي البته از مهندسان 
وين تك، درب��اره روند توليد و كنت��رل كيفيت محصول 
نهايي جويا ش��دند. توضيحات دقيق مهندس خداپرست 
و همكارانش��ان هم در حين بازديد هي��ات ويژه پارلمان 
فرانس��وي، البته رضايت ايش��ان را به همراه داش��ت. اما 
اين توضيحات و پاس��خ ها باعث نشد تا حس كنجكاوي 

ميهمانان وين تك فروكش كند.
بازديد هيات عالي رتبه س��ناي فرانسه از خطوط توليد، 
كنترل كيفيت و آزمايشگاه وين تك به پايان رسيد و آنها 
به س��مت سالن كنفرانس دعوت شدند تا در يك نشست 

خبري پاسخگوي ساير سواالت باشند. 

 وين تك را فعال و پويا ديديم
س��ناتور فيليپ ماريني در اين نشس��ت صميمانه ضمن 
تش��كر و تقدي��ر از ميزباني مدير عامل وين تك و س��اير 
مديران و همكارانش��ان و البته مس��ئوالن اداري اس��تان 
آذربايجان ش��رقی، هدف از بازديد ٦ روزه خود از كش��ور 
جمهوري اسالمي ايران و ش��هر تبريز را، بررسي شرايط 
اقتصادي و مالي و تاثيرات تحريم ها بر وضعيت اقتصادي 
ايران عنوان و تاكيد كرد: واقعيت اين اس��ت كه علي رغم 
تبليغات رسانه اي كشورهاي غربي براي ناهنجار توصيف 
كردن وضعيت اقتص��ادي واحد هاي توليدي ايران زمين، 
ملت كش��ور ايران بس��يار پويا و زنده به نظر مي رسد. اين 
مقام عالي رتبه فرانس��وي با اش��اره به تالش ها و تكاپوي 
نيروي انس��اني در خط��وط توليد وين ت��ك، اظهار كرد: 
كارخانه وين تك ايران را بس��يار فعال و در حال رش��د و 
توسعه ارزيابي مي كنم و آينده روشن تر و اميدواركننده تري 

را مي توان براي اين گروه صنعتي پيش بيني كرد.

سناتور فيليپ ماريني در اين نشست خبري اعالم كرد: 
ب��ا توجه به رايزني هاي انجام يافته و ش��رايط پيش روي 
ايران و اروپا براي گس��ترش روابط و رفع آثار تحريم ها، 
به زودي شاهد بازگش��ايي ارتباطات قديمي ميان كشور 
ايران و كش��ورهاي اروپايي  و عادي ش��دن روابط ايران 
و كشورهاي اروپايي از جمله كشور فرانسه خواهيم بود. 
در اي��ن نشس��ت خبري بس��يار دوس��تانه و صميمي، 
ديگر اعض��اي پارلمان فرانس��ه نيز س��واالتي در رابطه 
با نحوه س��رمايه گذاري ش��ركت هاي خارج��ي در ايران، 
قوانين كش��ور ايران در رابطه با س��رمايه گذاران خارجي، 
قوانين كار، حقوق و دس��تمزد و شرايط و مجوزهاي الزم 
جهت ورود س��رمايه هاي خارجي و خروج اصل و س��ود 

سرمايه گذاري خارجي را مطرح كردند. 
مهندس خداپرست، مديريت وين تك در ايران و ديگر 
مس��ووالن حاضر در اين نشست با اشاره به تجربه موفق 
سرمايه گذاري مشترك بين دو شركت ايراني و تركيه اي 
در زمينه توليد پروفيل هاي يوپي وي س��ي، سياس��ت ها و 
برنامه ه��اي حمايتي ايران از س��رمايه گذاران خارجي در 
ايران را دقيق تش��ريح و تاكي��د كردند: قوانين و مقررات 

جلب و حمايت از س��رمايه گذاران خارجي در ايران بسيار 
شفاف و روشن است و بازگشت اصل و سود سرمايه هاي 

خارجي هم كامال تضمين شده است.

 سوال ويژه و پاسخ ويژه
يكي از س����واالت كليدي س��ناتور فيلي��پ ماريني از  
مدي��ر عامل وين تك در رابطه ب��ا چگونگي نحوه تامين 
م��واد اوليه و مش��كالت موجود در رابطه ب��ا تأمين مواد 
اولي��ه خارجي بود ك��ه مهندس كاوه خداپرس��ت ضمن 
توضيح��ات تخصصي در رابطه ب��ا نيازهاي اين صنعت، 
اع��الم كردند كه بخش عمده اي از م��واد مصرفي براي 
توليد پروفيل هاي يوپي وي سي از مجتمع هاي پتروشيمي 
داخلي تهيه و تامين مي ش��ود و بخش��ي ديگ��ر از م�واد 
افزودن��ي )Additives( از كش��ورهاي اروپائي خريداري 
مي شود كه در رابطه با تهيه و تأمين اين مواد مشكالتی 
وج��ود داش��ته ول��ی با س��عی و تالش مديران ش��ركت 
وين ت��ك تاكنون در پروس��ه توليد اي��ن واحد هيچگونه 

خللي وارد نگرديده است.
 مهندس خداپرست خطاب به هيات عالي رتبه فرانسوي 
خاطرنشان كرد كه در صورت رفع تمامي اين تحريم ها كه 
ب��ه ناحق از طرف دولت هاي غربي بر عليه كش��ور و ملت 
ايران تحميل ش��ده اس��ت، قطعا با وجود ارتباطات بانكي 
مس��تقيم با ش��ركت هاي توليد كننده مواد افزودني توليد 
پروفيل يوپي وي س��ي  در اروپا و از بين رفتن واس��طه ها، 
قيمت تمام شده محصوالت كاهش مي يابد و باعث رونق 
بخش��يدن بيشتر به توليد و عرضه اين محصوالت در بازار 
مصرف داخل كش��ور ايران شده و همچنين موجبات رفع 
مشكالت صادرات اين محصوالت به كشورهاي همسايه، 

به ويژه كشورهاي آسياي ميانه خواهد شد.
سناتور فيليپ ماريني، رييس هيات پارلماني فرانسه هم 
در ادام��ه اعالم كرد: عامل اصلی كس��انی كه تاكنون به 
كش��ور ايران س��فر نكرده اند و ذهنيت مثبت��ي از ايران و 
وضعيت اقتصادي اين كش��ور ندارند، ب��ه احتمال زياد به 
دليل ارائه تصويري مخدوش و نامناسب رسانه هاي غربی 
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از وضعيت فرهنگی و اقتصادی ايران اس��ت و ليكن بايد 
اعتراف كن��م كه پس از حضور در اي��ران، اكنون فضای 
ايران را بس��يار مناس��ب ارزيابي مي كنم و تاكيد دارم كه 
آنچه من و همكارانم در بازديد از ايران مش��اهده كرده ايم 
كام��ال مغاير با تصوير نادرس��ت و مخدوش��ي اس��ت كه 
رس��انه هاي خارجي بر عليه ايران ارائه مي كنند. س��ناتور 
فيلي��پ ماريني و هيئت همراه، با اش��اره ب��ه فرايند توليد 
پروفيل ه��اي وين ت��ك در اي��ران و كيفي��ت آن تاكي��د 
كردند: محصوالت توليدی اين ش��ركت كامال منطبق بر 
محصوالت توليدی ش��ركت های اروپايی  است و نظم و 
ترتيب و انضباط و اس��تقرار تكنولوژي موجود در كارخانه 

وين تك ايران مطابق  با كارخانه هاي اروپايي مي باشد.

 نشان يادبود سناي فرانسه براي وين تك
در پاي��ان اين بازديد و گفتگ��وي صميمانه هيات عالي 
رتبه فرانس��وي از كارخان��ه وين تك در ايران، س��ناتور 
فيلي��پ ماريني و هيئت همراه ضم��ن قدرداني، تقدير و 
تش��كر مج��دد از مديريت وين تك، از ط��رف خود و به 
نمايندگي از جانب هيئت پارلماني فرانس��ه، نشان يادبود 
مجلس س��ناي فرانس��ه را به مهندس كاوه خداپرس��ت، 
مديريت عامل كارخانه وين تك ايران اهدا نمودند تا اين 

نشان ويژه هم بر تاالر افتخارات وين تك افزوده شود.

 ديدار فرانسوي ها با مسووالن عالي رتبه ايران
خاطر نشان مي سازد هيئت پارلماني فرانسه به رياست 
جناب آقاي س��ناتور فيليپ ماريني طي بازديد شش روزه 

خود از كش��ور جمهوري اس��المي ايران با مقامات ايران 
زمي��ن از جمله جن��اب آقاي  دكتر محم��د جواد ظريف، 
وزي��ر امور خارج��ه، جناب آقاي دكتر عل��ي اكبر واليتي 
مش��اور امور بين المل��ل رهبر معظم جمهوري اس��المي 
اي��ران، جناب آقاي دكتر محم��د نهاونديان، رئيس دفتر 
رياس��ت جمهوري اس��المي اي��ران، س��ركار خانم دكتر 
معصومه ابتكار معاونت رئيس جمهوري و رئيس سازمان 
محيط زيست و جناب آقاي دكتر علي الريجاني رياست  
مجلس شوراي اسالمي و همچنين جناب آقاي مهندس 
محمدرضا نعم��ت زاده وزير صنعت، مع��دن و تجارت و 

همچنين حجت االسالم غالمرضا مصباحي مقدم رياست   
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش����وراي اس��المي 

ديدار و گفتگو هاي جداگانه داشته اند.
بي تردي��د باي��د اذع��ان ك��رد ك��ه بازدي��د يك��ي از 
عالي رتبه تري��ن هيأت پارلماني فرانس��ه به عنوان نمادي 
از كش��ورهاي اروپايي، از يكي از كارخانجات توليدكننده 
پروفيل هاي يوپي وي سي در كش��ور ايران، نشان دهنده 
جايگاه و اهميت اين صنعت در ديدگاه دولت مردان ايراني 
بوده و افتخار بزرگي را نصيب توليدكنندگان پروفيل هاي 

يوپي وي سي ايران كرده است.
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برگ زرین دیگري به صنعت پروفیل یوپي وي سي افزوده شد

رونماييازنخستينپروفيلنانوايرانباابتكاركايكو

 چهار برنامه آينده كايكو در بازار فروش 
مهندس بهروزي، مدير فروش شركت دنياي پروفيل پي وي سي غرب )كايكو( در اين 
مراس��م با خيرمقدم به حاضران و اعضاي خانواده كايكو در ايران اظهار داش��ت« سال 
خيلي سختي را پشت سر گذاشتيم و دليل اين امر هم نه در اختيار شما )پنجره سازها( و 
ن��ه در اختيار ما )توليد كنندگان پروفيل( بوده، بلكه چندين دليل تحميلي بيروني از جمله 
ركود تقريباً مطلق صنعت ساختمان، ورود بي روية پروفيل هاي بي كيفيت و ارزان قيمت 
خارجي و همچنين كاهش تقريبي 7٥ درصدي پروانة ساختمان بوده است و به همين 
دليل و براي مقابله با تهديدهاي بيروني اين صنعت، شركت دنياي پروفيل پي وي سي 
غرب )كايكو( بر آن شد كه يك تجديدنظر در سياست هاي فروش سال 93 انجام دهد 
تا در عرصة رقابت بتواند همچون گذشته بماند و و با عبور از تنگناهاي ركود اقتصادي، 

سهم و جايگاه خود را در بازار حفظ كند. 
 مهندس بهروزي مهمترين برنامه بخش فروش كايكو در سال جاري را اين 

گونه اعالم كرد:
 بازنگ��ري در سياس��ت هاي فروش و ايجاد تن��وع در آن به نحوي كه، ضمن حفظ 

تخفيف هاي عادي گذش��ته، تخفيف جداگانه اي هم براي تأمين بخش��ي از هزينه هاي 
تبليغاتي مشتريان گرامي اختصاص داده خواهد شد و البته با توجه به ويژگي هاي محلي 
هر منطقه و با سليقة مردم همان منطقه )البته با نظارت مستقيم كايكو( نسبت به تبليغ 

برند كايكو اقدام خواهد شد.
 ايجاد نمايندگي ها در اس��تان ها و ش��هرهايي كه تابه حال به طور جدي در آن مناطق 
وارد بازار فروش نشده ايم و همچنين اقدام به عقد قرارداد با كلية مشتريان جاري و اعطاي 
نمايندگي فروش به آنها در صورت تمايل و كسب شرايط نمايندگي، به طوري كه مشتريان 
جزء بتوانند با حداقل هزينة حمل و با ش��رايط فروش كارخانه از نمايندگي ها پروفيل تهيه 
كند. به گفته اين مقام ارشد شركت كايكو، عقد قرارداد دو مزيت دارد: اول اينكه خريداران با 
اطمينان خاطر مي توانند حداقل به مدت يكسال نسبت به برنامه ريزي و اخذ امتيازات مندرج 
در قرارداد اقدام كنند و نگراني از بابت تهيه كاال در طول يكسال نداشته باشند و دوم اينكه 
ش��ركت نيز مي تواند نسبت به برنامه ريزي ساالنة خود اقدام كرده و در صورت بودن تقاضا 
طرح هاي توسعه و افزايش توليد خود را عملي سازد و از اخذ نمايندگان مازاد جلوگيري كند.

 تكميل س��بد محصوالت در طول س��ال ج��اري و ايجاد جذابيت ب��ه خريداران و 

ره:
شـا

ا

ابتكاري نو در صنعت پروفيل يوپي وي سي ايران با توليد و رونمايي از نخستين پروفيل نانو درشركت دنياي پروفيل پي وي سي غرب يا همان 
كايكو پرآوازه، رقم خورد و برگ زرين ديگري بر اين صنعت در ايران افزوده شد. 28 فروردين ماه 1393 در نخستين همايش خانواده بزرگ 
و صميمي كايكو در كرمانشاه، مديران اين شركت خوشنام و مبتكر افزون بر رونمايي از نخستين پروفيل يوپي وي سي با برند كايكو كه با 
استفاده از فناوري نانو ساخته شده است، برنامه ها و سياست هاي خود را براي آينده تشريح كردند. اين نخستين همايش كايكو بوده و حاال 
كايكو به عنوان يكي از شـركت هاي زيرمجموعه مجتمع صنعتي كرمانشـاه، فصل تازه اي از رقابت در صنعت پروفيل يوپي وي سي ايران را 
رقم زده است؛ رقابت در ميدان كيفيت و نوآوري و خالقيت مبتني بر فناوري هاي روز جهاني. گزارش ويژه پنجره ايرانيان از نخستين همايش 
شركت كايكو را بخوانيد: با اين توضيح ضروري كه مجتمع صنعتي كرمانشاه شامل تعدادي از شركت هاي موفق و پيشرو با محصوالت متنوع 
و متفاوت از جمله اسكلت فلزي در انواع پيچي و جوشي، ساندويچ پنل هاي ديواري و سقفي، پروفيل هاي مختلف فلزي گالوانيزه و فوالدي، 
شيشـه هاي دوجداره، كولر هاي اسـپيلت، المپ كم مصرف، لوله هاي فاضالب پي وي سـي )صادراتي( و ...مي شود و كايكو را مي  توان يكي از 

شركت هاي پيشرو اين هلدينگ صنعتي ايران دانست.
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پاسخگويي به نيازهاي متنوع مصرف كنندگان نهايي.
 كمك به تأمين نقدينگي توليد كنندگان در و پنجره با مشاركت بانك انصار در قالب 

وام هاي سه ماهه، شش ماهه و يكساله.
 او در پايان سخنان خود خطاب به اعضاي خانواده كايكو اظهار كرد: از ارئه پيشنهاد، 
راهنمايي و انتقادات س��ازنده ما را بي بهره نگذاريد كه اينها چراغ راه ما خواهد بود و ما 
با اتكال به خداوند ياري بخش و راهنمايي هاي دلسوزانة شما و نيز حمايت هاي دولت و 

مديران ارشد كايكو افق هاي جديد اين صنعت را در خواهيم نورديد.
 پروفيل نانوي كايكو، بي نقص و برتر در كيفيت

مهندس س��رلك، مدير تحقيق، توسعه و برنامه ريزي شركت كايكو نيز در اين مراسم 
ضم��ن خيرمق��دم و قدردان��ي از تمامي اعضاي خان��واده بزرگ ش��ركت دنياي پروفيل 
يوپي وي س��ي غرب )كايك��و( اظهار كرد: در ابتدا خالي از لط��ف نمي دانم تاًكيد صاحبان 
و مديران و پرس��نل پروفيل كايكو را براي تهيه يك پروفيل كم نقص و حتي بي نقص با 
كيفيتي در خور مشتريان محترم اين مجموعه تكرار كنم و اين مهم را به عنوان خط مشي 
اصلي مسئولين اين واحد توليدي در گذشته، حال و آينده اعالم دارم. او خاطرنشان كرد: 
همانطور كه قباًل نيز توسط بنده و ديگر مديران كايكو اعالم شده، اين مجموعه همچنان 
اص��رار بر تهيه بهترين مواد اوليه موجود در كش��ور براي توليد پروفيل يوپي وي س��ي را 
دارد و علي رغم س��ختي هاي فراوان در امور واردات مستمر بهترين افزودني هاي خارجي 
دست از اين مهم بر نداشته و به تالش خود در اين راستا ادامه مي دهد. مهندس سرلك 
افزود: نه تنها سعي در توليد پروفيل با كيفيت عالي داشته ايم بلكه با وجود نوسانات دائمي 

قيمت ها حتي المقدور تغييري در قيمت محصول نهايي اعمال نكرده ايم.
 R&D مدير تحقيق، توس��عه و برنامه ريزي ش��ركت كايكو گفت: در اين راس��تا واحد
مجموعة كايكو با ارائه راهكارهاي بهره وري توليد و تحقيقات مستمر علمي در دستيابي 
به فرموالسيون هاي جديد عالوه بر بهبود كيفيت به ثابت ماندن قيمت ها كمك كرده و 
البته دستيابي به مواد اولية جديد با  كيفيتي حتي بهتر و مذاكره مستقيم با توليدكنندگان 
اروپايي راهكارهاي جديدي در تهية مواد افزودني عالي با قيمتي مناس��ب را براي اين 
مجموعه به ارمغان آورده اس��ت. مهندس سرلك صادقانه خطاب به حاضران گفت كه 
بي شك هيچ مجموعة توليدي بدون ايراد و اشكال نبوده و كايكو نيز از اين امر مستثني 
نيست، ليكن پاسخگويي و سعي در رفع معضالت مهمترين مسئوليت و وظيفه اي است 
كه با هديه صبوري و همكاري ش��ما ادامه اين راه نيرو و اميد بخش��يده است. او تاكيد 
كرد: امس��ال نيز واحد فني و R&D در راستاي رضايت مشتريان عزيز درخصوص رفع 
معايب، كارشناس��ي ها، نصب و آموزش تيغچه و فيكسچر ها، نرم افزار توليد و فروش و 

ديگر خدمات در خدمت شما عزيزان خواهد بود.
 پروفيل بازسازي كايكو هم آمد

مدير تحقيق، توسعه و برنامه ريزي شركت كايكو در ادامه خبرهاي خوش كايكو را آرام 
آرام اعالم و تاكيد كرد: در راس��تاي اعتالي نام كايكو و همة عزيزان مرتبط با اين نام 
از جمله خود شما بزرگواران توليد با كيفيت پنجره هاي كايكو با حضور دوره اي مديران و 
كارشناسان ما در مجموعه هاي مونتاژ پنجره ادامه خواهد داشت و اين نويد را مي دهم كه 

به زودي شاهد حضور پر رنگ تر كايكو در مجموعه هاي خود خواهيد بود. اما همه ساكت 
و كنجكاو بودند كه اين حضور پررنگ به چه معناس��ت؟ مهندس سرلك هم ميهمانان 
و اعضاي خانواده صميمي كايكو را منتظر نگذاش��ت و گفت: واحد R&D به عنوان يك 
واحد پويا نويد نوآوري هاي جديد براي شما مشتريان مشكل پسند را دارد. به نحوي پيرو 
وعده هاي پيشين افزودن قالب فريم بازسازي به سبد محصوالت كايكو و توليد پروفيل 
آن تا پايان ارديبهش��ت  ماه سال جاري را به اطالع عزيزان مي رسانم . او افزود: قالب آن 
در كارخانه موجود اس��ت و با حضور كارش��ناس شركت قالب ساز توليد آزمايشي آن از ٥ 
ارديبهش��ت ماه سال جاري آغاز شده است. اما به محض رسيدن به نتايج مطلوب در فاز 

دوم شاهد افزودن كالس پروفيل هاي كشويي تا مرداد ماه امسال خواهيم بود.
 رونمايي از نسل جديد ليبل هاي كايكو 

مدير تحقيق، توس��عه و برنامه ريزي شركت كايكو اما خبر دوم خوش را ناشي از يك 
نو آوري دانست و اعالم كرد: از جمله ديگر نو آوري ها در كيفيت و حتي در صنعت پروفيل 
يوپي وي سي، ارائه نسل جديدي از ليبل هاي محافظ KPT محصول شركت كيان پارس 
تاكان اس��ت. به گفته اين مدير ارش��د كايكو، اين ليبل با پنج اليه و حباب هاي مياني 
محافظ بس��يار مناس��ب تري در برابر ضربه و خط و خش پروفيل ها به هنگام جابه جايي 
و تولي��د خواهد بود و با ظاهري زيباتر و چش��مگير، پروفيل ه��اي كايكو و پنجره هاي 
توليد ش��ده با آن را از ديگر محصوالت مش��ابه در بازار متمايز مي كند و البته اين ليبل ها 
با چس��ب جديد عالوه بر دوام و ماندگاري بيش��تر به راحتي جدا شده و ردي بر پروفيل 

به جا نخواهد گذاشت.
 بشارتي ديگر با پروفيل نانوي كايكو

 اما اين پايان خالقيت و ابتكار عمل كايكو در حركت به س��مت قله هاي پيش��رفت 
كيفي نبود و بشارتي ديگر همه را شگفت زده كرد. مهندس سرلك در اين مراسم اعالم 
كرد: بشارت ديگر ما براي شما اعضاي محترم خانواده كايكو، توليد اولين و تنها پروفيل 
يوپي وي س��ي با تكنولوژي نانو در كش��ور اس��ت كه تمايزي چشمگير در كيفيت براي 
پروفيل كايكو را رقم زده و اين ابتكار انحصاري حاصل تالش گروه R&D مجموعة 

كايكو با شركت آريا پليمر پيشگام و با حمايت ستاد نانو رياست جمهوري است. 
مدير تحقيق، توسعه و برنامه ريزي شركت كايكو در توضيح مزيت فني پروفيل نانوي 
كايكو اظهار كرد: اين فناوري در اولين فاز توانس��ت تا 4 برابر مقاومت بيشتري در برابر 
شكس��ت و انتشار ترك را نسبت به اس��تاندارد هاي جهاني از خود نشان دهد همچنين 
ماندگاري و مقاومت باالتر در برابر تابش اش��عة UV از ديگر قابليت هاي استفاده از اين 
فن��آوري در صنع��ت پروفيل و پروفيل ه��اي كايكو خواهد بود. او خط��اب به حاضران 
گفت: بي شك اين پايان راه توسعه اين مجموعه و محصوالتش نخواهد بود و در كنار 
ش��ما بزرگواران و حمايت هاي بي دريغتان، رش��د روزافزون كيفيت و رضايت را ارمغان 

همراهي تان خواهيم كرد.
 پروفيل نانوي كايكو را بهتر بشناسيم

در ادامه اين مراس��م، دكتر علي آبادي مدير عامل ش��ركت دان��ش بنيان آريا پليمر 
پيش��گام كه در زمينه نانو فعاليت هاي گس��ترده اي دارد، به تشريح مزاياي فني نسل 
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جديد پروفيل هاي يوپي وي س��ي ساخته شده با تكنولوژي نانو در ايران توسط شركت 
كايكو اشاره كرد و گفت: با توجه به پويايي R&D شركت كايكو و قراردادي كه امتياز 
آن نيز متعلق به ش��ركت كايكو خواهد بود، طرح تحقيقات از طرف شركت آريا پليمر 
پيشگام براي شركت توليد يوپي وي سي كايكو انجام شده و بدين ترتيب شركت كايكو 
توانس��ته براي اولين بار در خاورميانه به تكنولوژي توليد يوپي وي سي با فن آوري نانو 

دست پيدا كند كه به زودي توليدات آن به شكل انبوه وارد بازار خواهد شد.
 تفاوت پروفيل يوپي وي سي معمولي و يوپي وي سي نانو؟

 دكتر علي آبادي در ادامه س��خنان خود درباره تفاوت پروفيل يوپي وي س��ي معمولي 
با پروفيل يوپي وي س��ي نانو س��اخته ش��ده در ش��ركت كايكو اظهار كرد: طبق آخرين 
آزمايش هاي انجام ش��ده روي پروفيل يوپي وي سي نانو، جدول ذيل تهيه شده است كه 

تفاوت آن را با پروفيل هاي معمولي نشان مي دهد. 

تست ضربه استاندارد 
وی كات

24.2
تست ضربه 

پروفيل های نانو
74.7

تست ضربه از ارتفاع با وزنه 
١ كيلو ارتفاع ١.٥ متر

١مورد از 
١٥ مورد

تست پروفيل های نانو با 
وزنه 4 كيلو از ارتفاع 2.٥ متر

بدون 
شكست در 

2٠ مورد

تست جوش پروفيل فريم 
معمولی

 27٦٠
نيوتن

تست جوش پروفيل فريم 
نانو تكنولوژی

789٠ نيوتن

مديرعامل ش��ركت دانش بنيان آريا پليمر پيشگام خاطرنشان كرد: افزايش 4 برابري 
مقاومت به ضربه و تغيير رنگ در مقابل اش��عة UV و همچنين افزايش استحكام نشان 
مي دهد كه نس��ل جدي��د پروفيل هاي يوپي وي س��ي حرف زيادي ب��راي گفتن خواهد 
داش��ت و جوابگوي ني��از توليدكنندگان خواهد بود و به زودي دامنة اس��تفاده از پروفيل 
يوپي وي سي به شدت گسترش پيدا خواهد كرد. او تاكيد كرد: جالب اينكه شركت كايكو 
براي جلب نظر مش��تريان اين پروفيل را نيز با قيمتي در حدود پروفيل هاي سابق عرضه 
خواهد كرد. به گزارش پنجره ايرانيان، مديران كايكو در اين مراسم تاكيد كردند: يكي 
از رسالت هاي اين شركت استفاده از بهترين نوع مواد اوليه موجود در بازار براي توليد 
پروفيل يوپي وي سي از جمله اكسيد تيتانيوم كرونوت آلمان، استباليزر آلمان، كربنات 
فرانسه و S٦٥ از پتروشيمي بندر امام است. آنها افزودند كه اين شركت همچنين براي 

روكش روي پروفيل هاي خود از ليبل پنج اليه شركت پارس تاكان استفاده مي كند.
كه اين ليبل به گفتة مهندس فرهادي، مديريت شركت هاي پارس تاكان براي اولين بار 
در دني��ا اختراع و پس از ثب��ت اختراع امتياز آن براي محص��والت كايكو در نظر گرفته 
ش��ده ا ست. از مزاياي اين برچس��ب جديد عدم پاك شدن رنگ روي ليبل و اليه مياني 
)حباب دار( اس��ت كه س��بب مي شود در هنگام حمل ونقل وتوليد كمترين آسيب و خط و 

خش به پروفيل وارد شود. 
 پرسش و پاسخ با مديرعامل كايكو

اين گزارش مي افزايد: در اين مراسم برگه هايي بين نمايندگان كايكو توزيع و از آن ها 
خواسته شد كه مشكالت و سؤاالت خود را برروي آن بنويسند و در پايان برنامه مديران 

ارشد كايكو به اين سؤاالت پاسخ دادند. 
بخش عمده اين س��ؤاالت در خصوص 8 درصد ماليات ارزش افزوده بود كه مديريت 
عام��ل كايكو آقاي مهندس پايروند در اين خصوص گفت: به دليل اينكه حس��اب هاي 
شركت كاماًل شفاف است، بايستي فاكتور رسمي صادر شود كه در اين صورت 8 درصد 
ماليات ارزش افزوده به آن تعلق مي گيرد. البته وي براي اينكه كل اين فشار هزينه ها بر 

مشتريان وارد نشود قول داد كه درصدي از آن را شركت متقبل شود.
 يكـي از سـئواالت جدي هم اين بود كه چرا خود شـركت كايكـو توليد در و 

پنجره مي كند؟
مديريت كايكو پاس��خ داد: توليد كنندگان در و پنجرة داخل كش��ور به ويژه در اس��تان 
كرمانشاه نبايد شركت كايكو را رقيب خود در اين زمينه بدانند و واحد مونتاژ در و پنجره 
فقط براي توليدات صادراتي بوده و هيچ يك از در و پنجره هاي ساخته شده توسط شركت 

كايكو، در داخل كشور فروخته نمي شوند. 
مهندس پايروند تاكيد كرد: البته امسال اين خط به كشور عراق منتقل مي شود و اين 
موضوع براي اطمينان نمايندگان صورت مي گيرد و از ديگر امكاناتي كه ش��ركت كايكو 
براي مشتريان خود قرار داده، حمل  رايگان بار ٥ تني و باالتر براي مشتريان است. اين 
گزارش مي افزايد: در اين نشس��ت مديران بانك انصار نيز حضور داشتند و اعالم كردند 
كه براي نمايندگان ش��ركت كايكو تس��هيالتي در نظر گرفته اند به طوري كه تا شش ماه 
سودي از آن ها دريافت نمي كند. در پايان اين نشست، لوح تقدير و جوايزي به نمايندگان 
كايكو اهدا گرديد. پس از پذيرايي ناهار، بازديد از بخش هاي مختلف كارخانه از جمله انبار 
كارخانه و خطوط اكس��ترود صورت گرفت. آقاي مهندس سرلك مدير تحقيق  و توسعه 
در تمامي بخش هاي پاس��خگوي افراد بود و نحوة توليد از بخش انبار و مخلوط مواد تا 

محصول نهايي را توضيح داد.
 شناسنامه كايكو به روايت كايكو

 NEXTOOL شركت دنيای پروفيل پی وی سی غرب با استفاده از تكنولوژی قالب های
انگليس و ماش��ين آالت و تجهيزات پيشرفته با باالترين استانداردهای روز اروپا اقدام به 
توليد پروفيل يو پی وی سی كرده و با نيروهای متخصص خود سعی در ارائه محصوالت 
ب��ا كيفيت ب��اال دارد. در انتخاب م��واد اوليه اين محصول نيز همان حساس��يت و دقت 
كيفی، مدنظر مديران مجموعه است چراكه مواد افزودنی اين محصول به دليل اثرگذاری 
مس��تقيم در كيفيت پروفيل مس��تقيماً و تماماً از بنام ترين شركت های آلمانی و اروپايی 
)kronus,barlocher,kaneka,…( كه سابقة طوالنی در توليد مواد افزودنی پروفيل های 

يو پی وی سی دارند، خريداری گرديده است كه تضمين ديگری در ارائه محصول رقابتی 
با بازار جهانی می باشد. 

كايكو با درنظر گرفتن نيازمندی های جامعه و اهميت به س��ليقة مردم س��عی در ارائه 
خدمتی نو نموده و با ايجاد تنوع رنگ بدون از بين بردن خواص پروفيل های يو پی وی سی 
به شكلی جديد كه با استفاده از مواد خود پروفيل به صورت يك اليه، هم زمان در پروسة 
توليد برروی محصول اكس��ترود گرديده روش��ی نو را بكار برده است كه با خراشيدن يا 
مرور زمان اين اليه برداش��ته نمی ش��ود. مصرف كنندگان می توانند با توجه به سليقه و 
هنر معماری بكار رفته در ساختمان خود رنگ موردنظر را انتخاب و دراختيار كايكو قرار 
دهند تا جهت توليد اقدام نمايند. اين كيفيت به صورت مدام و مس��تمر توسط آزمايشگاه 
كنترل می گردد. جهت بررس��ی كيفيت محصوالت توليدشده، واحدی شامل تجهيزات 
آزمايش��گاهی مدرن پروفيل های يو پی وی س��ی درنظر گرفته شده تا بتواند با بكارگيری 
كارشناسان مجرب در زمان توليد محصول و پس از توليد، آن را مورد آزمايش و بازبينی 
قرار دهد و از كيفيت آن اطمينان حاصل نمايد و رس��الت خود را در توليد و عرضة يك 

محصول با كيفيت به انجام رساند.
ش��ركت دنيای پروفيل پی وی سی غرب عالوه بر توجه به استاندارد های دريافتی، اين 
پروفيل ها را همواره مورد آزمايش قرار داده تا خود مستقيماً از سطح كيفی آن ها مطمئن 
گردد و پس از اخذ نتايج مثبت از س��المت آن ها، اقدام به ارائه ضمانت بيست ساله اين 

توليدات دربرابر تغيير رنگ و تغيير حالت نموده است.
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ب��ا  كیفی��ت  قل��ه  ب��ر  ایس��تاده  ایس��تاوین؛ 
114 ..................... آزمایشگاه تخصصي پنجره

جره
و پن

در 
ش 

بخ



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

ره
جـ

و پن
در 

118

 شـركت ايسـتاوين از چه تاريخي فعاليت خود را آغاز كرده و تاكنون چه فراز و 
نشيب هايي را در طي كردن مسير پيشرفت و موفقيت طي كرده  است؟

شركت ايستاوين از سال ١38٥ فعاليت خود را در زمينه پنجره هاي دوجداره يوپي وي سي 
آغازكرد و همچنين اين ش��ركت از س��ال ١388 اقدام به فعاليت ه��اي مربوط به واردات 
پروفيل، ماشين آالت و يراق آالت پنجره هاي دوجداره كرد تا اينكه در سال ١392، پس از 
دو سال تالش با فراهم كردن تجهيزات آزمايشگاهي آلماني منطبق با استانداردهاي روز، 
موفق به راه اندازي آزمايش��گاه تخصصي تست پنجره ساخته شده و پروفيل يوپي وي سي 
شد كه اين آزمايشگاه هم اكنون به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد مشغول 
به فعاليت است. در خصوص فراز و نشيب هايي كه در مسير اين پيشرفت ها با آنها مواجه 
شده ايم بايد تاكيد كنم كه مشكالت در سال هاي گذشته به صورت مشترك براي بسياري 
از همكاران ما هم وجود داشته كه پاره اي از آنها ناشي از تحريم ها، تورم و افزايش نرخ ارز 
بوده كه البته كيفيت نامناسب توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي برخي از همكاران محترم 

هم بعضاً لطمه هاي بزرگي به اين صنعت وارد نموده است.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتي توسـط ايسـتاوين عرضه مي شود و راز 

استقبال مشتريان از خدمات و محصوالت ايستاوين چه بوده است؟
محصوالت توليدي اين ش��ركت انواع پنجره هاي يوپي وي سي و همچنين توري است 
كه در اين س��ال ها ارتقا س��طح كيفي محصول مطابق با اس��تانداردهاي روز بين المللي و 
همچنين افزايش سطح رضايت مندي مشتري به عنوان هدف اصلي شركت مد نظر قرار 
گرفته است. در اين راستا شركت ايستاوين در پايان سال گذشته پس از انجام تالش هاي 
بس��يار در جهت استانداردس��ازي محصوالت خود موفق به اخذ نشان استاندارد از سازمان 
ملي استاندارد ايران شد. در ايستاوين توليد و ارائه كاالها و خدمات در سطح بين المللي يك 
اصل هميشگي است و تالش  كرده ايم كه اعتماد مشتريان را به عنوان يك سرمايه  واقعي 
بدانيم و هرگز براي پيروز شدن در ميدان رقابت اقدام به وارد نمودن خدشه بر پارامتر های  

كيفيی محصول خود ننماييم.
 اشـاره كرديد به موضوع كاهش اسـتاندارهای كيفی محصول و اينكه ايسـتاوين 
همواره بر رعايت استانداردهاي فني و كيفي تاكيد دارد. به عنوان يكي از شركت هاي 
خوش نام در اين صنعت فكر مي كنيد افت كيفيت توليد در و پنجره و خدمات پس از 

آن  توسط برخي توليدكنندگان عمدتا در چه زمينه هايي صورت مي گيرد؟

ره:
شـا

ا

7 سال تالش رو به پيشرفت در زمينه توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي حاال به يك ابتكار افتخار آفرين تبديل شده است؛ موضوع چيست؟ 
يكي از شـركت هاي شـناخته شـده صنعت در و پنجره يوپي وي سي پس از 2 سال تالش و سـرمايه گذاري اقدام به راه اندازي آزمايشگاه 
تخصصي براي انجام آزمون هاي فني در و پنجره ها مي كند تا آنجا كه به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران تأييد صالحيت 
می گردد. اين شـركت يك برند نام آشـنا و خوش آوازه اسـت؛ شركت ايستاوين. آزمون آب بندي، آزمون فشـار باد و البته آزمون هوابندي، 
دستكم 3 نمونه از تست هاي فني دشواري است كه در ايستاوين بر روي در و پنجره هاي يوپي وي سي انجام مي گيرد تا مصرف كننده نهايي 
در نهايت آرامش و رضايت از در و پنجره هاي اسـتاندارد و با كيفيت اسـتفاده كند. گفتگوي پنجره ايرانيان با مهندس بهراد آزادي، رييس 
هيات مديره  شـركت ايسـتاوين به معرفي محصوالت و خدمات متعدد ايسـتاوين اشاره نمي كند بلكه محور اصلي اين گفتگو كالبدشكافي 
ابتكار ايستاوين در راه اندازي آزمايشگاه تخصصي ايستاوين براي انجام آزمون هاي تخصصي در و پنجره هاي يوپي وي سي است. مهندس 
آزادي كه كارشناسي ارشد مهندسي عمران را از دانشكده فني دانشگاه تهران در كارنامه تحصيلي خود دارد، توليد در و پنجره يوپي وي سي 
را يك توليد، فني و صنعتي مي داند و مي گويد: نگاه صرف تجاري بدون در نظر گرفتن استانداردهای توليد و خدمات به اين محصول باعث 

كاهش اعتبار اين صنعت، زيان توليدكنندگان و مخدوش  شدن اعتماد مشتريان مي شود. اين گفتگو را بخوانيد:

ايستاوين؛ايستادهبرقلهكيفيتباآزمايشگاهتخصصيپنجره
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نكته حايز اهميت اين اس��ت كه متاسفانه بعضي از توليد كنندگان صرفاً در انديشه ارائه 
كااليي به نام و ش��كل پنجره و نه با مش��خصات فني و كيفي يك پنجره اس��تاندارد به 
مصرف كنندگان هستند كه دليل اين امر را اصرار مصرف كنندگان براي پايين آوردن قيمت 
محصول مي دانند كه اين رويكرد مشتريان و مصرف كنندگان در رقابت بين توليدكنندگان 
به يك جنگ قيمت شكني منجر خواهد شد. در حقيقت كشمكش بر سر قيمت صرفاً موارد 

زير را در بر خواهد داشت:  
 ع��دم رعايت موارد فني )اس��تفاده از پروفي��ل، گالوانيزه، گس��كت و يراق آالت با 

كيفيت پايين(
 كاهش سطح ارائه خدمات قبل و پس از فروش محصول

 كاهش ش��ديد س��ود توليدكننده كه بعضًا منجر به تعطيلي كارگاه هاي توليد پنجره 
مي شود. 

 نارضايتي مصرف كننده از محصول كه اين امر باعث وارد آمدن صدمه هاي فراواني 
به اعتبار اين صنعت مي شود. 

 بگذاريد قدري موشـكافانه تر به موضوع بپردازيم.اين گاليه اي كه شـما مطرح 
كرديد همواره از سوي ديگر همكاران هم مطرح مي شود، اما راه برون رفت از جاده 

توليد در و پنجره هاي فاقد كيفيت و استانداردهاي فني چيست؟
ببينيد! در بسياري از موارد جمله هاي ناراحت كننده اي از برخي مشتريان شنيده مي شود 
كه محور اصلي اين گاليه ها ش��امل تغير رنگ پروفيل، مش��كالت موجود در يراق آالت، 
عبور آب و باد از پنجره ها و ورود آنها به داخل س��اختمان ها، نصب نامناس��ب، تغيير شكل 
پروفيل، شكست پروفيل ها در قسمت جوش ها مي شود، به گونه اي كه متاسفانه بعضي از 
مش��تريان و مصرف كنندگان، به علت داشتن تجربه تلخ از در و پنجره هاي فاقد استاندارد 
حاضر به اس��تفاده از پنجره يوپي وي س��ي نيس��تند و پنجره آهني قديمي را با تمام موارد 
ضعف آن، مورد اس��تفاده قرار مي دهند.  شايد اگر عميق تر به اين مسئله بنگريم و به اين 
نتيجه برسيم كه هرگاه مصالح نوين ساختماني به صنعت ساختمان ايران وارد شد، به جاي 
اينكه در ابتدا آموزش و فرهنگ سازي توليد كننده و مصرف كننده به همراه استانداردسازي 
اي��ن محصوالت صورت گيرد، صرفاً به توس��عه بازار و فروش بيش��تر و به تبع آن جذب 
مصرف كنندگان توجه مي شود.  به عبارتي مي توان ريشه اين عدم آموزش و فرهنگ سازي 
را در جمالتي ديد كه تنها مزيت يك در و پنجره يوپي وي سي را در كاهش مصرف انرژي 
مي دانند و اينكه پنجره هاي يوپي وي سي استاندارد چه ويژگي هايي مي بايستي داشته باشد، 
چندان مورد دقت قرار نمي گيرد. البته اين موارد را در مصالح نوين ديگر مثل فوم هاي پلي 
اس��تايرن، سازه هاي 3D ، LSF پنل ها و... مي توان به خوبي لمس كرد كه ابتدا محصول 
به بازار وارد مي شود و سپس پس از گذشت چند سال به علت بروز بسياري از مشكالت و 
نارضايتي ها، دولت، توليد كنندگان و مصرف كنندگان در خصوص توليد و انتخاب محصول 

استاندارد دقت نظر بيشتري را اعمال مي كنند. 
 شـركت ايسـتاوين چـه خدماتي در زمينـه انجام آزمايشـات تخصصـي در و 

پنجره هاي يوپي وي سي ارائه مي كند؟
در چند سال اخير مدت زمان و هزينه زيادي صرف مطالعات در خصوص استانداردسازي 
پنجره ها، تجهيز آزمايش��گاه و اخذ مجوزهاي الزم در اين ش��ركت صورت گرفته كه در 
نتيجه اين كوش��ش ها، آزمون هاي مربوط به استاندارد ملي 8٥١٠ ايران در اين مجموعه 
انجام مي پذيرد. دراين آزمايش��گاه ش��رايط جوي بيرون از س��اختمان براي پنجره فراهم 
مي شود و رفتار پنجره در برابر اين شرايط مورد بررسي قرار مي گيرد. اگر بخواهيم نگاهي 
اجمالي به برخي از مهمترين آزمون هاي تست پنجره بيندازيم مي توان آزمون هاي زير را 

به صورت خالصه شرح داد. 
آزم��ون هوابندي پنجره  مطابق اس��تاندارد  BS EN 1026 در اين آزمون مقدار جريان 
ه��واي ورودي و خروجي از پنجره س��اخته ش��ده با اعمال فش��ارهاي مثبت و منفي هوا 
 BS EN 12207 ب��ه پنجره اندازه گيري مي ش��ود كه به تبع آن پنجره ها طبق اس��تاندارد

طبقه بندي مي شوند. 
آزمون آب بندي پنجره يا تس��ت بارش مطابق اس��تاندارد BS EN 1027 در اين آزمون 
بارش بر اس��اس زاويه هاي بحراني بارش به پنجره صورت مي گيرد و همزمان با افزايش 
فشار هوا بر اساس فشاري كه در آن آب به داخل پنجره نفوذ مي كند، مطابق با استاندارد 

BS EN 12208 سطح عايق بودن پنجره در برابر نفوذ آب معين مي شود. به عنوان مثال 

در اين آزمون بخوبي تفاوت بين عايق بندي توس��ط گس��كت هاي مناسب و گسكت هاي 
نامناسب موجود در بازار مشخص شده و نفوذ آب از گسكت هاي نامناسب به داخل پنجره 

در مراحل اوليه آزمون به خوبي مشاهده مي شود. 
آزمون تس��ت باد مطابق با اس��تاندارد BS EN 12211 اين آزمون با اعمال فش��ارهاي 
مثبت و منفي باد صورت مي گيرد كه در اين آزمون ميزان تغيير شكل پروفيل هاي بازشو 
اندازه گيري مي ش��ود. در اين آزمون در صورت ضعيف بودن پروفيل و گالوانيزه موجود در 
آن گاهاً شكس��ت پروفيل را در اعمال فش��ارهاي باالي باد ك��ه عموماً در طبقات باالي 
ساختمان هاي ساخته شده در مناطق با فشار زياد باد صورت مي گيرد، شاهد خواهيم بود. 
در اين آزمون ها به خوبي تاثير اس��تفاده از ورق هاي گالوانيزه با ش��كل و ضخامت مناسب 
پنجره توليد ش��ده با تاثير الستيك هاي درزگير مناسب، اس��تفاده از پروفيل و يراق آالت 

مناسب در نتيجه بدست آمده آزمون بخوبي مشهود است. 
 يـك مصرف كننده نهايـي در و پنجره چگونـه می تواند بفهمد پنجـره كه روي 
ساختمان نصب شده، واقعا پنجره خوب و استاندارد است و چرا در ايران پنجره ها 

شناسنامه دقيق فني ندارند؟
متاس��فانه در خيلي از موارد مصرف كننده نهاي��ي اطالعاتي در خصوص انتخاب پنجره 
اس��تاندارد ندارد كه به نظر بنده، ارائه س��مينارهاي تخصصي، نظارت بيشتر بر واحدهاي 
توليدي، آموزش استانداردهاي اين صنعت به توليدكنندگان و مصرف كنندگان تاثير بسزايي 
در اين امر دارد. البته ناگفته نماند برخي از همكاران سال هاس��ت در عرصه ارتقاء س��طح 
كيفي استانداردس��ازي محصول و همچنين آموزش توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان تا 
به امروز زحمات بس��ياري را متحمل ش��ده اند كه اميد داريم با كمك اين همكاران بتوان 
گام هاي ارزش��مندي در راس��تاي تحول مبحث كيفي اين محصول داش��ته باشيم. همان 
طور كه اش��اره كردم اين مس��ئله را در بس��ياري از محصوالت ديگر توليدي به خصوص 
در محصوالت س��اختماني ش��اهد هس��تيم. به نظر من اعمال سياست هاي كنترلي تا حد 
مشخص امكان پذير است و بهترين راه فرهنگ سازي مصرف كننده و آشنا ساختن مردم 
و مصرف كنندگان نهايي پنجره براي انتخاب كاالي مناسب است كه اين مي تواند قطعاً به 
ارتقاء سطح شناخت مشتري از محصول و خدمات استاندارد منجر شود، همچنين در دراز 
مدت با افزايش رقابت ها توليد كننده هاي با س��طح تفكر پايين صنعتي تجاري همان گونه 
كه در صنايع گوناگون كشورهاي مختلف دنيا به تجربه مشخص گرديده است، نا خواسته 
مجبور به حذف خود از بازار مي گردند. در خصوص شناس��نامه دقيق فنی از نظر استاندارد 
كليه پنجره ها می بايست دارای نشانه گذاری مشخصات محصول مانند گريد بندی حاصل 
از انجام آزمون ش��وند كه در حال حاضر پنجره های ش��ركت ايستا وين دارای اين نشانه 
گذاری می باش��د و اميدوارم در آين��ده ای نزديك همكاران ديگر در اين خصوص نگاه و 

توجه كافی را داشته باشند.
 ارائه خدمات و محصوالت شـركت ايسـتاوين در حال حاضر به صورت متمركز 
انجام مي گيرد يا اينكه نمايندگان رسمي ايستاوين هم اين محصوالت و خدمات 

را ارائه مي كنند؟
در حال حاضر شركت ايستاوين داراي بيش از 2٠ نماينده در استان فارس و استان هاي 
هم جوار است كه اميد است در آينده استان هاي بيشتري را تحت پوشش ارائه محصوالت 

قرار دهيم. 
 و سخن پاياني شما...

در پاي��ان توصيه اي ك��ه به مصرف كنندگان و خريداران اين محصول دارم اين اس��ت 
كه از آنجا كه پنجره از اولين و مهمترين مصالحي اس��ت كه در يك س��اختمان به اتمام 
رس��يده ديده مي ش��ود و همچنين اس��تاندارد نبودن مواد، توليد و نصب آن باعث بر هم 
زدن آس��ايش و آرامش مصرف كنندگان نهايي مي شود، قبل از بررسي تفاوت قيمت هاي 
ش��ركت هاي توليدي ابتدا به جنس محصول، نوع ارائه خدمات و رضايت مندي مشتريان 
قبلي هر ش��ركت توجه ويژه كنند. همچنين درخواستم از همكاران توليد كننده توجه به 
اين نكته می باشد كه ارائه محصول با قيمت پايين تر در صورتی كه ناشی از عدم رعايت 
پارامترهای كيفی باشد مشتری را فقط به صورت كوتاه مدت خوشحال می سازد و سبب 

افزايش تعداد مشتريان ناراضی در دراز مدت می گردد.
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بازرگانيصـدر؛
همراهمطمئنتوليدكنندگانپنجرهبابرترينكيفيت

 چه دليلي براي ورود به اين حرفه داشتيد؟
به سبب رشته تحصيلي ام، تصميم گرفتم در صنعت يوپي وي سي و به خصوص در 
بخش بازرگاني آن فعاليت داش��ته باش��م و با اين ديد، از سال ١39١ وارد اين حرفه 

شده و كار خود را آغاز كردم. 
 شركت بازرگاني صدر با چه هدفي راه اندازي شد و نمايندگي چه برندهايي 

را بر عهده دارد؟
ش��ركت بازرگاني صدر با هدف افزايش س��طح كيفي صنع��ت درب و پنجره هاي 
دوجداره يوپي وي سي  و فروش يراق آالت با كيفيت در منطقه جنوب كشور )شيراز(، 

راه اندازي شد. 
در حال حاضر نماينده انحصاري ش��ركت س��اتيان )ي��راق آالت VHS و Roto( و 
پروفيل دكتروين )DR. WIN( را در استان فارس، بوشهر و هرمزگان در اختيار داشته 

و عامل فروش گالوانيزه تقويتي )شركت آهن و فوالد جهان سپاهان( نيز هستيم. 
 در حـال حاضر تنوع يراق آالت عرضه شـده توسـط بازرگاني صدر چگونه 

است؟
بازرگاني صدر همواره تالش بر اين دارد كه يراق آالت، پروفيل و گالوانيزه تقويتي 
با كيفيت و متنوع را در بازار جنوب كشور عرضه كند و در حال حاضر يراق آالت خود 
را ب��ا دو برن��د به نام و با كيفيت VHS و Roto در اختي��ار توليدكنندگان و همكاران 

گرامي در جنوب كشور قرار مي دهيم. 
روند اس��تقبال بازار از يراق آالت بازرگاني ص��در چگونه بوده و چه برنامه اي براي 

آينده در نظر داريد؟
اس��تقبال همكاران و توليدكنندگان اين صنعت به دليل كيفيت و قيمت مناس��ب 
يراق آالت و پروفيل هاي عرضه شده از درصد بسيار بااليي برخوردار است، همچنين 

ره:
شـا

ا

شركت بازرگاني صدر نماينده انحصاري يراق آالت عرضه شده توسط شركت ساتيان با دو برند Roto و VHS و البته عرضه كننده ورق هاي 
گالوانيزه تقويتي توليد شده توسط شركت آهن و فوالد جهان سپاهان در استان هاي فارس و جنوبي ايران است. مهندس مجتبي مقصودي، 
به عنوان يك تحصيل كرده رشته مهندسي صنايع پليمر و كارشناسي ارشد MBA در راس شركت بازرگاني صدر، معتقد است اين شركت 
با ارائه باكيفيت ترين يراق آالت و البته خدمات مطلوب، همراه مطمئن و هميشگي توليدكنندگان در و پنجره هاي دوجداره ايران باقي بماند. 
اما راز درخشش و ممتازي بازرگاني صدر در صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران چيست؟ مهندس مقصودي به عنوان مديرعامل شركت 
تاكيد دارد: اسـتقبال همكاران و توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي از كاالهاو خدمات شـركت بازرگاني صدر، به دليل كيفيت و قيمت 
مناسـب يراق آالت و پروفيل هاي عرضه شـده است، او مي گويد: همچنين تالش ما در جهت ارتقا كيفي اين صنعت، خود يكي از داليل اين 
اسـتقبال بي سـابقه است، البته ما در بازرگاني صدر اقدام به ايجاد يك موسسـه جهت آموزش ساخت و نصب درب و پنجره هاي دوجداره 

يوپي وي سي  كرده ايم كه به نظر بنده، يكي از بزرگترين گام هاي موفقيت  بازرگاني صدر همين ابتكار بوده است.
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تالش ما در جهت ارتقا كيفي اين صنعت، خود يكي از داليل اين استقبال بي سابقه 
اس��ت البته ما در بازرگاني صدر اقدام به ايجاد يك موسس��ه جهت آموزش ساخت و 
نصب درب و پنجره هاي دوجداره يوپي وي س��ي  كرده ايم ك��ه به نظر بنده، يكي از 

بزرگترين گام هاي موفقيت  بازرگاني صدر همين ابتكار بوده است. 
 قيمـت محصوالت و كاال هاي عرضه شـده توسـط شـركت بازركاني صدر 

چگونه است و تا چه ميزان منافع مصرف كننده نهايي را در نظر مي گيريد؟
در واق��ع ما تنوع مختلفي از محص��والت را به بازار عرضه مي كنيم كه قيمت هاي 
بسيار متنوعي را شامل مي شود؛ اما همواره سعي كرده ايم قيمت گذاري ها به گونه اي 
باش��د كه حقوق مصرفكننده نهايي در نظر گرفته ش��ود ب��راي همين منظور در اين 
خصوص، رايزني هاي پيوسته اي نيز با توليدكنندگان صنعت در و پنجره يوپي وي سي 

ايران در دستور كار خود قرار داده ايم. 
 در شركت بازرگاني صدر تحويل به موقع كاالها چگونه طراحي شده است 
و كاالي سـفارش داده شـده تا چه بـازه زماني در تهران و شهرسـتان ها به 

دست مشتريان خواهد رسيد؟
با توجه به موقعيت جغرافيايي اس��تان فارس ) ش��يراز( امكان بسيار مناسبي براي 
م��ا وجود دارد كه كاالي خود را در كوتاه ترين زمان ممكن به اس��تان هاي هم جوار 
نظير هرمزگان، بوش��هر، كرمان، زاهدان، كهكيلويه و بويراحمد و خوزس��تان ارسال 
كنيم. س��اير اس��تان ها را نيز از طريق انبار تهران تحت پوشش قرار داده ايم. الزم به 
ذكر اس��ت كه ركورد تحويل كاال در كمتر از ١2 س��اعت به استان هاي هم جوار به 

بازرگاني صدر اختصاص دارد. 
 اجـازه دهيـد يك سـوال تخصصي را مطـرح كنم كه بسـياري در ارزيابي 
كيفيـت در و پنجره هـاي يوپي وي سـي  بـر كيفيـت پروفيل تاكيـد دارند در 
حالي كـه بـه دليل كاربـرد زياد يراق آالت به هنگام باز و بسـته شـدن، مهم 
كيفيت يراق آالت و ملزوماتي اسـت كه در مرحله ساخت و نصب در و پنجره 
به كار گرفته مي شـود. نظر شـما چيسـت و فكر مي كنيد كه اهميت و نقش 
يـراق آالت و سـاير ملزومـات در توليد و نصـب چگونه بايـد مدنظر مصرف 

كنندگان نهايي قرار گيرد؟
البت��ه در جواب جنابعالي بايد اين موضوع را متذكر ش��وم ك��ه يك پنجره يا درب 
توليد ش��ده ش��امل كليه اجزا اعم از پروفيل و يراق آالت، گالوانيزه تقويتي، شيشه و 
حتي توليد و نصب اس��ت. در اين پروسه، اس��تفاده از كليه مواد زيرساخت با كيفيت 
ب��اال و به همان مي��زان توليد علمي و نصب با دقت در كيفيت محصول نهايي نقش 

بسيار بسزايي خواهد داشت. 
 اقالم عرضه شـده توسط شركت بازرگاني صدر از چه ضمانت ها و خدمات 

پس از فروشي برخوردار است؟
در بازرگاني صدر مبناي كار ما بر مشتري مداري است و كليه كاال هاي عرضه شده 

از سمت ما داراي گارانتي تعويض در برابر كيفيت است. 
 براي جلوگيري از واردات يراق آالت بي كيفيت چه بايد كرد؟

 به نظر بنده اولين كار فرهنگ س��ازي است. استفاده از يراق آالت بي كيفيت باعث 
زوال اين صنعت در كشور خواهد شد.

اما اگر عرضه كنندگان اين محصوالت در يك همبس��تگي همگاني فقط اقدام به 
تهي��ه و عرضه كاالي با كيفيت نمايند، بدون ش��ك ذايقه مصرف كننده نهايي تغيير 
يافته و امكان واردات براي اندكي از افراد كه فقط به دنبال س��ودجويي هس��تند، نيز 

گرفته خواهد شد. 
 براي اطمينان خاطر مشـتريان جديد و مصرف كننده نهايي از اصالت كاالي 

عرضه شده با برند Roto چه كار مي توان كرد؟
به نظر من نمايندگان انحصاري اين كاالها در كشور، توسط برند اصلي مشخص 
هس��تند كه در اين زمينه شركت س��اتيان به عنوان عرضه كنندگان انحصاري اين 
كاال نياز به معرفي ندارد، در صورتي كه مشتريان و مصرف كنندگان از شاهراه اصلي 
خري��د نمايند، بدون ش��ك مي توانند از اصالت كاالي مورد اس��تفاده خود اطمينان 

حاصل كنند.

البته در اين راه نياز است تا تبليغات بيشتري از سوي ما نيز صورت پذيرد كه دراين 
راستا، مجله پنجره ايرانيان به عنوان بهترين راهكار مي تواند ايفاي نقش نمايد. 

 تاثير نوسـانات اخيـر نرخ ارز بر قيمت محصوالت و كاالهاي عرضه شـده 
توسط بازرگاني صدر چگونه بوده است؟

متاس��فانه ناپاي��داري در نرخ ارز تاثيراتي بس��يار منفي بر بازار ايجاد كرده اس��ت. 
توليدكنندگان بس��ياري بر اثر نوس��انات نرخ ارز و بس��تن قراردادهاي سنگين دچار 

ضرر و زيان شده اند. 
به نظر مي رسد دولت نيز بايستي به اين بخش وارد شده و با كنترل بازار از صنايع 

وابسته به ارزهاي خارجي حمايت به عمل آورد. 
 شـما عرضه كننده ورق هاي گالوانيزه تقويتي هم هسـتيد، اسـتفاده از اين 

گالوانيزه ها چه تاثيري بر كيفيت در و پنجره ها مي گذارد؟
البته بازرگاني صدر به عنوان عامل فروش شركت آهن و فوالد جهان سپاهان در 

جنوب كشور، فقط به عنوان عرضه كننده اين كاال مي باشد. 
گالواني��زه تقويتي عالوه بر افزايش مقاومت ايس��تايي پنجره، يكي از عوامل مهم 
در مقاوم��ت حرارت��ي آن در مقابل نور آفتاب نيز كاربرد دارد و اس��تفاده از گالوانيزه 
تقويتي با ضخامت ١/٥ ميليمتر و تسمه لوال بارها توسط ما به توليد كنندگان توصيه 
مي ش��ود. در اين راس��تا، فرهنگ سازي خصوصا توس��ط مجله پنجره ايرانيان نقش 

موثري خواهد داشت. 
 چه اسـتانداردها و معيار هايي در توليد ورق هاي گالوانيزه رعايت مي شود و 

پروفيل استفاده شده براي توليد ورق هاي گالوانيزه چگونه است؟
توصيه ما و توليد كنندگان پروفيل- بنا به سايز پروفيل مصرفي- استفاده از قوطي 
گالوانيزه با ضخامت ١/٥ ميليمتر اس��ت، اما در اين خصوص كوتاهي هاي بس��ياري 

صورت مي گيرد. 
 در سال هاي اخير برخي توليدكنندگان در و پنجره براي كاهش هزينه تمام 
شده محصول نهايي، در استفاده از ورق هاي تقويتي كوتاهي مي كنند. به نظر 

شما آيا ريسك چنين اقدامي مقرون به صرفه است؟
متاس��فانه كوتاهي در اس��تفاده از ورق تقويتي چه از لحاظ ضخامت و ابعاد در اين 
صنعت مرسوم شده است. برخي توليد كنندگان پروفيل نيز در رفع اين معضل اهتمام 
خاص��ي ورزيده اند و به دقت، توليد كنندگان درب و پنجره را در خصوص رعايت اين 

استانداردها راهنمايي مي كنند.
به نظر بنده ريس��ك اين كار ش��امل دو بخش خواهد بود؛ اول زوال صنعت درب 
و پنجره يوپي وي س��ي  و دوم مش��كالتي كه كارفرماي��ان در خصوص اين موارد با 
پيمانكاران خواهند داش��ت. گاها نيز معضالت بوجود آمده خساراتي را در پي خواهند 

داشت كه جبران ناپذير هستند. 
 چه توصيه اي در زمينه انتخاب ورق هاي تقويتي گالوانيزه به توليد كنندگان 

و مونتاژكاران در و پنجره داريد ؟
توصيه بنده به عنوان عضو كوچكي از اين صنعت اس��تفاده از ورق ١/٥ به ش��كل 
قوطي و همچنين اس��تفاده از تس��مه لوال براي مقاومت لنگه بازش��و بر روي فريم 
اس��ت، همچنين از آن عده معدودي از توليدكنندگان كه از گالوانيزه تقويتي استفاده 
نمي كنند، تقاضا دارم كامال در عواقب اين مس��اله تامل كنند چرا كه گاهي برخي از 

خسارات با پول جبران پذير نخواهند بود. 
 در پايان اگر نكته خاصي باقي مانده بفرماييد. 

ابت��دا از جناب عالي و مديريت پنجره ايرانيان كه باعث ارتقاي فرهنگ رس��انه اي 
و بالندگي صنعت در و پنجره يوپي وي س��ي هس��تيد، كمال تش��كر را دارم. از كليه 
توليدكنندگان اين صنعت تقاضاي استفاده و توليد محصول با كيفيت را دارم و جمله 

خودم را با اين شعر از سعدي شيراز به پايان مي رسانم:
تن آدمي شريف است، به جان آدميت 

نه همين لباس زيباست، نشان آدميت
اگر آدمي به چشم است و دهان و گوش و بيني

 چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت
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در گفتگو پنجره ایرانیان با مهندس صوفی نژاد و مهندس كرمانی عنوان شد

درخششحاميصنعتدربازاريراقآالتدروپنجره

 بفرماييد چه دليلي براي ورود به اين حرفه داشتيد؟
واقعيت اين است كه شركت حامي صنعت در سال ١392 با هدف عرضه يراق آالت 
با كيفيت تاسيس شد و از ابتداي فعاليت خود را با شركت يلكن آغاز كرديم كه يكي از 
برندهاي مطرح و شناخته شده در بازار بين المللي صنعت در و پنجره محسوب مي شود. 
قبل از تاس��يس ش��ركت مطالعات زيادي در زمينه نيازهاي واقعي توليدكنندگان در و 

پنجره هاي دوجداره را انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه بسياري از اين عزيزان 
در زمينه تامين يراق آالت و ملزومات توليد و نصب در و پنجره خواس��ته هاي دارند از 
جمله اينكه مي خواهند يراق آالت باكيفيت و استاندارد را به طور مسقيم و بدون واسطه 
در اختيار داش��ته باش��ند. همين مطالعات و شناخت نس��بت به نيازهاي صنعت باعث 
ش��كل گيري شركت حامي صنعت شد و در گام نخست واردات يراق آالت با كيفيت و 

ره:
شـا

ا
عرضه يراق آالت با كيفيت. اين اصلي ترين هدف تاسيس شركت حامي صنعت است و حاال با عرضه يراق آالت در و پنجره توليد شده در يكي 
از بزرگترين شركت هاي توليدي كشور تركيه يعني يلكن، با دو برند FORNAX و PAVO به تكيه گاهي مطمئن براي توليدكنندگان در و پنجره 
ايران تبديل شـده اسـت. ارائه خدمات 24 سـاعته و احترام همه جانبه به حقوق مشتريان باعث شـده تا شركت حامي صنعت در يك سال 
فعاليت رسـمي خود با اقبال خوبي مواجه شـود و حاال انتظارات از مديريت و تيم كاري حامي صنعت بيشـتر شده است. مهندس صوفی نژاد 
و مهندس كرمانی در مقام مديران شـركت حامي صنعت مي گويند: به دليل درخواسـت مشـتريان به زودي حامي صنعت در زمينه پروفيل و 
ماشـين آالت توليد در و پنجره هم فعاليت خود را آغاز خواهد كرد و در حال حاضر شـركت حامي صنعت آماده ارايه يراق آالت تك حالته، دو 
حالته، فولكس واگني و اسـپانيولت درب هاي ضد سـرقت، ورودي بالكني و گسكت هاي توليد داخل و انواع ملزومات نصب در و پنجره است. 
مديـران ايـن مجموعـه در گفتگوي اختصاصي با پنجره ايرانيان درباره روند اسـتقبال بازار از يراق آالت عرضه شـده توسـط حامي صنعت 
مي گويند: در مدت زمان كوتاه فعاليت اين مجموعه در عرصه توزيع يراق آالت، اين افتخار را به دست آورده ايم كه بتوانيم اعتماد مشتريان 
را به عنوان سرمايه واقعي حامي صنعت، با خود همراه كنيم و اميدواريم كه از طريق تحويل به موقع محصوالت با كيفيت بتوانيم پاسخگوي 
اعتمادشان باشيم. آنها تأكيد مي كند: چشم انداز اين مجموعه براي آينده ارايه خدمات بيشتر به مشتريان و جلب رضايت شان است و اولويت 

اصلي را در جذب مشتريان جديد قرار داده ايم البته با حفظ كيفيت محصوالت و خدمات شايسته تر. اين گفتگو را بخوانيد:
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استاندارد بين المللي يلكن را در دستور كار خود قرار داديم. 
 سـابقه شـركت yelkan در صنعت در و پنجره چگونه اسـت و اين شـركت 

بين  المللي به چه كشورهايي صادرات يراق آالت دارد؟
در س��ال ١99٠ ش��ركت يلكن توليد ي��راق آالت خود را با برند ه��اي FORNAX و 
PAVO آغاز كرد و تا به امروز توانسته است نقشي اساسي را در صنعت يراق آالت در 

و پنجره ايفا نمايد و در عرصه بين الملل صادرات قابل توجهي به اروپا، آس��يا و آفريقا 
داش��ته اس��ت. البته اين شركت با ورود به بازار ايران توانست در مدت زمان كمي نظر 
فعاالن اين عرصه را به خود جلب كند و توس��عه چش��مگيري در عرصه يراق آالت در 

ايران داشته باشد. 
 اسـتفاده از يراق آالتي كه شـما به بازار عرضه مي كند، تا چه ميزان بر امنيت 

در و پنجره ها مي افزايد؟
با توجه به س��ت كامل يراق آالت امنيتي پنجره و يراق هاي ضد سرقت درب با برند 
FORNAX و PAVO مي ت��وان امنيت در و پنجره را ب��ه ميزان قابل توجهي باال برد 

چرا كه تمامي اين يراق آالت تس��ت هاي فني مرتبط با امنيت بازشوهاي ساختمان را 
با موفقيت پشت سر گذاشته اند. 

 رويكرد اصلي شركت حامي صنعت در ارائه كاالها و خدمات به توليدكنندگان 
در و پنجره هاي يوپي وي سي چيست؟

تم��ام تالش اين مجموعه ارايه خدمات 24 س��اعته و نا محدود به صنعتگران عزيز 
اس��ت و در اين راستا مفتخريم كه محصوالتي با كيفيت تاييد شده را تقديم مشتريان 
عزيز مي نماييم وهدف اصلي اين مجموعه رعايت حقوق مشتري است. در حال حاضر 
نمايندگي فروش محصوالت ش��ركت يلكن در محدوده استان البرز، به عهده شركت 
حامي صنعت است و اميدواريم با عنايت پروردگار بتوانيم نياز مشتريان عزيز را تامين 
كنيم، چرا كه س��رمايه اصلي اين مجموعه هس��تند و اين نويد را به مش��تريان عزيز 
خواهي��م داد كه ب��ه زودي در زمينه پروفيل و ماش��ين آالت تولي��د در و پنجره آماده 

خدمت رساني هستيم. 
 در حـال حاضر تنوع يراق آالت عرضه شـده توسـط حامـي صنعت چگونه 

است ؟
در حال حاضر ش��ركت حامي صنع��ت آماده ارايه يراق آالت ت��ك حالته، دو حالته، 
فولكس واگني و اسپانيولت درب هاي ضد سرقت، ورودي بالكني و گسكت هاي توليد 
داخل و انواع ملزومات نصب است و سعي بر افزايش تنوع محصوالت با رعايت مسايل 

كيفي را داريم. 
 روند استقبال بازار از يراق آالت حامي چگونه بوده و چه برنامه اي براي آينده 

در نظر داريد؟
در م��دت زمان كوتاه فعاليت اين مجموعه در عرصه توزيع يراق آالت مفتخر اس��ت 
به داش��تن مشتريان متعددي كه هميشه سپاس��گزار اعتمادشان هستيم و خواهيم بود 
و اميدواري��م كه از طري��ق تحويل به موقع محصوالت با كيفيت بتوانيم پاس��خگوي 
اعتمادشان باشيم. چشم انداز اين مجموعه براي آينده ارايه خدمات بيشتر به مشتريان 
و جلب رضايت شان است و اولويت اصلي را در جذب مشتريان جديد قرار داده ايم البته 

با حفظ كيفيت محصوالت و خدمات شايسته تر. 
 قيمت محصوالت و كاالهاي عرضه شـده توسـط گروه صنعتي حامي صنعت 

چگونه است و تا چه ميزان منافع مصرف كننده نهايي را در نظر مي گيريد؟
تالش اين مجموعه بر توزيع يراق آالت با قيمتي مناس��ب و رقابتي است و سعي بر 
اين داشته ايم كه با مديريت مناسب نوسانات بازار را مهار كرده و از افزايش بي ضابطه 
قيمت ه��ا بپرهيزيم. برخورداري از انبار و دپوي قوي اين امكان را براي ما ايجاد كرده 
كه به جاي س��ود بآالتر و افزايش قيمت ها در ابتدا به تعهدات خود در برابر سفارشات 

قبلي پايبند باشيم و بتوانيم مشتريان خود را بيش از پيش راضي نگه داريم. 
 يراق آالتي كه شما نمايندگي رسمي آن را بر عهده داريد از چه استاندرادهاي 
بين المللي برخوردار اسـت و از حيث مقاومت و اسـتحكام چه ميزان قابل دوام 

است؟
 iso 9001 - 2000 آلمان است و داراي RAL تمامي محصوالت يلكن داراي استاندارد

اس��ت و افزون بر اين ها يراق آالت ارايه ش��ده داراي آبكاري بس��يار مناس��بي است و 
گيربكس بسيار قويي دارد و دربرابر فشار بسيار مقاوم است. 

 در شـركت حامي صنعت تحويل به موقع كاالها چگونه طراحي شده است و 
كاالي سـفارش داده شده تا چه بازه زماني در تهران و شهرستان ها به دست 

مشتريان خواهد رسيد؟
موض��وع تحويل كاال موضوع بس��يار مهمي اس��ت و با تدابيري ك��ه از ابتداي آغاز 
فعاليت انديشيده ايم با لطف خدا و تالش بي دريغ ›در اين مساله با هيچ مشكلي مواجه 
نبوديم. س��عي بر اين بود كه بتوانيم ظرف 24 س��اعت پاس��خگوي مشتريان عزيز در 
شهرهاي مختلف و با توجه به ارسال رايگان در محدوده استان البرز در كمترين زمان 
ممكن پاس��خگوي مشتريان همشهري باشيم لذا اين مساله باعث باز خورد مناسبي از 
سوي مشتريان عزيز داشته است و مفتخريم كه تنها توزيع كننده يراق آالت با ارسال 

رايگان در محدوده استان البرز هستيم. 
 اجازه دهيد يك سوال تخصصي را مطرح كنم كه بسياري در ارزيابي كيفيت 
در و پنجره هاي يوپي وي سي بر كيفيت پروفيل تاكيد دارند در حالي كه به دليل 
كاربـرد زيـاد يراق آالت به هنگام باز و بسـته شـدن مهم كيفيـت يراق آالت و 
ملزوماتي است كه در مرحله ساخت و نصب در و پنجره به كار گرفته مي شود. 
نظر شـما چيست و فكر مي كنيد كه اهميت و نقش يراق آالت و ساير ملزومات 

در توليد و نصب چگونه بايد مدنظر مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد؟
به نكته ظريفي اش��اره فرموديد، چرا كه در توليد در و پنجره، يراق و ملزومات نقش 
اساس��ي را ايف��ا مي كند. با توجه به ارزيابي هاي موج��ود در اين صنعت در صد بااليي 
از كيفيت در و پنجره توليد ش��ده وابس��ته به ملزومات آن اس��ت، چ��را كه يراق آالت 
اصطح��الك بااليي دارند و با مرور زمان امكان اينكه كارايي خود را از دس��ت بدهد، 
زياد اس��ت و در و پنجره هايي با كيفيت تلقي مي گردد كه يراق آالت مرغوبي روي آن 
مونتاژ ش��ده باشد و اين امر اهميت عرضه محصوالت ما را باال مي برد. خواهش ما از 
مشتريان و توليد كنندگان عزيز اين است كه اصول مونتاژ يراق آالت را رعايت نمايند 

تا از كيفيت كامل يراق آالت بهره مند شوند. 
 براي جلوگيري از واردات يراق آالت بي كيفيت چه بايد كرد؟

در اين زمينه بايد از مس��وولين ذي ربط اداره اس��تاندارد خواست كه تعريف و اصول 
مناس��بي براي اداره گمرگات ارس��ال كند كه از واردات و ترخيص يراق آالت خارج از 

آن اصول بپرهيزند. 
 براي اطمينان خاطر مشتريان جديد و مصرف كننده نهايي از اصالت كاالهاي 

عرضه شده با برند... چه كار مي توان كرد؟
ارايه اس��تانداردهاي شركت يلكن و ضمانت ١٠ ساله آن اطمينان خاطري است كه 
حامي صنعت به مشتريان عزيز مي دهد و موظف هستيم كه پس از فروش يراق آالت 
ب��ه توليدكنندگان عزيز از موتتاژ تا تحويل پروژه در صورت بروز مش��كالت احتمالي 

كنارشان بايشم. 
 تاثيـر نوسـانات اخير نرخ ارز بـر قيمت محصوالت و كاالهاي عرضه شـده 

توسط حامي صنعت چگونه بوده است؟
با توجه به افزايش نرخ ارز و تعرفه گمركي ش��اهد افزايش قيمت در بازار يراق آالت 
هس��تيم و بدليل مس��ايل توضيح داده شده و برخورداري دپوي گسترده شركت حامي 
صنعت همچنان با قيمت سال 92 در خدمت مشتريان عزيز است و هر افزايش قيمت 

احتمالي را پيش از اجرا به اطالع مشتريان عزيز خوا هيم رساند. 
 در پايان اگر نكته خاصي باقي مانده بفرماييد. 

در انتها تش��كر ويژه اي از مشتريان عزيزمان داريم كه با اعتماد و حمايت شان قوت 
قلبي شدند كه به لطف پروردگار بتوانيم خدمات بيشتري به آنها ارايه كنيم و خواهش 
داري��م در تمام��ي مراحل كيفيت را در م��د نظر خود قرار دهند. با تش��كر از مديريت 
و پرس��نل مجل��ه پنجره ايرانيان ك��ه در اين راه هم��واره كنار ما بودند و با پش��تكار 
بي ش��ايبه خود هميشه اطالعات اين صنعت را در اختيار عموم مردم كشور قرار دادند. 
سپاسگذاريم از اين فرصت كه در اختيارمان قرار داديد تا عرايض مان را به سمع و نظر 

دوستان و همكاران برسانيم.
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اولين گام در همه سياس��ت هاي كارايي انرژي، تنظيم قيمت هاي انرژي به منظور ارائه 
نشانه هاي صحيح به مصرف كنندگان و در عين حال حفظ مشوق ها براي تغييرات رفتاري 

و يا به منظور كسب فناوري ها و تجهيزات كاراي انرژي است. 
كش��ورهاي توليدكننده انرژي نظير ايران اغلب با پرداخ��ت يارانه براي مصرف انرژي، 
قيمت هاي داخلي پاييني دارند كه اين موضوع، اس��تفاده مفرط انرژي را به دنبال دارد. در 
اين كشورها شدت مصرف انرژي باال و رو به افزايش به چشم مي خورد، در حالي كه كاهش 
يارانه ه��ا امكان صرفه جويي در مصرف انرژي را به وجود مي آورد و اين انرژي مي تواند با 
قيمت بس��يار باالتري در بازار جهاني به فروش برس��د و منافعي را براي اقتصاد كشور به 

دنبال داشته باشد. 
قيمت پايين انرژي باعث عدم تش��ويق بخشهاي صنعت، حمل ونقل، تجاري و خانگي 
به پذيرش معيارهاي بهينه س��ازي مصرف انرژي شده است. فقدان اطالع رساني خوب در 
زمينه بهينه سازي مصرف انرژي نيز از داليل اين موضوع است. تغيير وضعيت قيمت انرژي 
در آينده، اطالع رساني بيشتر در زمينه مشكالت زيست محيطي مصرف انرژي به خصوص 

در مورد انتشار گازهاي گلخانه اي، بايد از برنامه هاي ارتقا كارايي مصرف انرژي باشد. 
در اين بين، اگرچه بسياري از برنامه ريزان انرژي با قيمت گذاري مناسب و واقعي انرژي 
موافق هستند، اما آنها اغلب با مقاومت و مخالفت تصميم گيرندگان خارج از بخش انرژي 
روبرو مي  ش��وند ك��ه از اثر اصالحات قيمت هاي انرژي بر ش��اخص قيمت مصرف كننده 
هراس دارند. اين مساله كه انرژي يك كاالي اساسي است و قيمت پايين آن شرطي براي 
دسترسي خانواده هاي كم درآمد به آن است، باعث كند شدن تنظيم قيمت حقيقي آن در 

كشورهاي درحال توسعه خصوصا در بخش خانگي شده است. 
نتايج تجارب ساير كشورها نيز نشان مي دهد دولت هايي كه در زمينه بهينه سازي مصرف 
ان��رژي اقداماتي انجام داده اند از محبوبيت چندان بااليي برخوردار نبوده اند و دليل آن هم 
تبعاتي بوده اس��ت كه در وهله اول به چش��م عموم مي خورد، در صورتي كه اجراي تدابير 
بهينه س��ازي مصرف انرژي تدابير بلندمدتي است كه در گذر سال ها و يا حتي شايد نسله ا 
مي تواند پاس��خگو باش��د و به نظر مي رسد يكي از روش هاي بس��يار موثر در پياده سازي 
سياس��ت هاي بهينه سازي انرژي آموزش و آگاه سازي عمومي است. در كشورهاي توسعه 

يافته تجارب موفقي در اين خصوص وجود دارد كه همگي حاكي از استفاده از سياست هاي 
تش��ويقي جهت تحقق اين امر اس��ت. در ادامه توضيحاتي در چگونگي اين سياستها ارائه 

شده است:
مش��وق هاي مال��ي: هدف مش��وق هاي مالي، ترغي��ب س��رمايه گذاري در تجهيزات و 
فراينده��اي كاراي��ي ان��رژي به وس��يله كاهش هزينه س��رمايه گذاري به طور مس��تقيم 
)مش��وق هاي اقتصادي( يا غيرمستقيم )مشوق هاي مالياتي( است كه در تمام كشورها به 

روش هاي مختلف پيگيري مي شود. 
مش��وق هاي اقتصادي: مش��وق هاي اقتصادي به دو دس��ته بزرگ تقس��يم مي ش��وند: 
يارانه ه��اي س��رمايه گذاري و وام هاي آس��ان. ارائه يارانه هاي س��رمايه گذاري به مصرف 
كنن��دگان جزو اولين اقدامات انجام ش��ده در دهه ١97٠ و اوايل دهه ١98٠ بود. بيش��تر 
كش��ورها طرحهاي مختلفي ازجمله بازسازي ساختمان ها و منازل موجود را توسعه دادند. 
هدف از اجراي اين برنامه، كاهش هزينه سرمايه گذاري براي مصرف كنندگان بود. به طور 
كلي اين مش��وق ها به اقداماتي مربوط مي ش��ود كه به لحاظ جمعي مقرون به  صرفه بوده 
اما تحت ش��رايط ديگر از سوي مصرف  كنندگان پذيرفته نخواهد شد. مي توان يارانه ها را 
به عنوان يك مقدار ثابت، به عنوان درصدي از س��رمايه گذاري يا به عنوان مبلغ متناسب 
ب��ا مقدار انرژي صرفه جويي ش��ده تعريف كرد. همچنين ممكن اس��ت يارانه ها به منظور 
ترغيب به توسعه و بازاريابي تجهيزات كارا از لحاظ انرژي به توليدكنندگان تجهيزات نيز 
داده شود. يارانه ها معموال براي كم كردن هزينه خريد تجهيزات كارا به مصرف كنندگان 
داده مي ش��ود. همچني��ن مي توان يارانه ها را براي بهبود كيفي��ت و هزينه توليد در اختيار 

توليدكنندگان قرار داد. 
وام هاي آس��ان نيز وام هايي هس��تند كه با ن��رخ بهره يارانه اي )يعن��ي پايين تر از نرخ 
ب��ازار( به مصرف كنندگاني كه در فناوريها و تجهيزات كارا س��رمايه گذاري مي كنند ارائه 
مي ش��وند. وام هاي آس��ان از اين امتياز برخوردارند كه به آس��اني توسط موسسات بانكي 
پرداخت مي ش��وند. وام هاي آس��ان نس��بت به يارانه رواج كمتري دارند. هدف طرح هاي 
وام آس��ان معموال مصرف كنندگان هس��تند. در برخي موارد اين وام ها مستقيما به نصب 

كنندگان تجهيزات داده مي شود كه اگر به خوبي اداره شوند نتايج مثبتي خواهند داشت. 
مش��وق هاي مالياتي: مش��وق هاي مالياتي مجموعه اي از اقدامات براي كاهش ماليات 
پرداختي مصرف كنندگاني است كه در كارايي انرژي سرمايه گذاري مي كنند. اين مشوق ها 
شامل استهالك سريع، اعتبارات مالياتي و تخفيفهاي مالياتي است. به تازگي اقداماتي نظير 
كاه��ش ماليات براي تجهيزات كارا از لح��اظ انرژي )براي ماليات بر ارزش افزوده يا حق 
گمرك( يا براي سرمايه گذاري هاي كارايي انرژي )كاهش در نرخ ماليات بر ارزش افزوده( 

در بسياري از كشورها نيز برنامه ريزي شده است. 
اعتبارات مالياتي و اس��تهالك س��ريع به دليل كم هزينه بودن براي دولت مناس��بتر از 
يارانه هاس��ت. اگر نرخ جمع  آوري ماليات به ميزان كافي باال باش��د، عملكرد اين اقدامات 
نيز مطلوب خواهد بود. اين مش��وق ها در يك اقتصاد درحال ركود يا درحال گذار، معموال 

عملكردي ضعيف دارند و بيشتر در كشورهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفته اند. 
كاه��ش ماليات واردات يا ماليات ب��ر ارزش افزوده براي تجهيزات كارا در بس��ياري از 
كش��ورها بطور يكسان اجرا شده است؛ بخشودگي ماليات بر ارزش افزوده نيز براي هزينه 
كار در كاهش هزينه سرمايه گذاري در نوسازي ساختمان ها وجود دارد. بخشودگي مالياتي 
براي ش��ركتهايي كه تعهدات قابل مالحظه اي براي پيش��رفت كارايي انرژي و يا كاهش 
انتش��ار دي اكسيدكرين دارند، روش نويني براي توسعه سرمايه گذاري در كارايي انرژي و 

كاهش دي اكسيدكربن است. 

سرمايهگذاراناصالحالگويمصرفراتشويقكنيد
 مهرناز لنكراني
كارشناس بهينه سازي انرژي دربخش ساختمان
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بايد در كنار قانون هدفمندي يارانه ها 
به صورت جدي از ط��رف وزارت نيرو 
و دولت اجرا ش��ود. چ��را؟  مصرف برق در 
حال حاضر به شكلي است كه نمي توان تقاضا 
را افس��ارگريخته رها كرد. اين مانند سيلي است كه خراب مي كند. سالي ٥ هزار مگاوات 
مصرف برق عدد قابل توجهي اس��ت و س��رمايه بسيار سنگيني را مي طلبد كه بتواند اين 

تقاضا را پاسخ دهد. 
چن��د نگران��ي در بُعد توليد برق داريم. يكي از آنها بحث هزينه هاي جاري كش��ورمان 
اس��ت كه به دليل افزايش روزافزون آن براي ما نگراني ايجاد كرده است. به دليل اينكه 
هزينه هاي جاري كش��ور در حال افزايش است، ما در كميسيون انرژي نگران منابع الزم 
براي توس��عه، چه در حوزه نفت و گاز و چه در حوزه نيرو هستيم. در سال 8٦ كل هزينه 
جاري كش��ور 39 هزار و 4٠٠ ميليارد تومان بوده اس��ت. در س��ال 9١ اين ميزان به 88 
هزار ميليارد تومان مي رس��د. در س��ال 92 نيز اين ميزان عملكرد ب��ه ١١9 هزار ميليارد 
تومان رس��يده است. امس��ال نيز در بودجه اين ميزان ١43 هزار ميليارد تومان پيش بيني 
ش��ده است و اين در حالي است كه 7٥ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي بايد در آن 

تحقق پيدا كند. 
با اين وضعيت چيزي براي توسعه و عمران و بخصوص در بخش انرژي باقي نمي ماند. 
با گزارش��ي كه وزير نيرو ارائه كرد، بايد س��الي ٥ هزار مگاوات به ظرفيت اضافه شود كه 
اين نگراني جدي را مي طلبد. به دليل اينكه فاصله بين پيك مصرفي و ظرفيت وجود دارد 
و از طرفي به ارقام توجه كنيم، مي بينيم كه ما وقتي پيك را حساب مي كنيم از 7٠ هزار 
مگاواتي كه تا پايان سال گذشته داشته ايم، حداكثر به 4٥ هزار مگاوات در پيك رسيديم 

كه نشان دهنده اين است كه در اين فاصله اتالف هايي انجام مي شود. 
اي��ن نش��ان مي دهد كه اگر اين رون��د را ادامه دهيم، در 8 س��ال آينده حدود 4٠ هزار 
مگاوات بايد بيش��تر از پيك مصرف توليد كرده باش��يم كه اين فاجعه اس��ت. اين روند، 
روندي نيس��ت كه انرژي را به سر و سامان برس��اند. از طرفي بايد مديريت تقاضا جدي 
انجام شود و از طرفي نيز بايد به سمت توسعه اي برويم و آن را هدفمند كنيم كه بتوانيم 
در وهله اول بهره وري را افزايش داده و در وهله بعد توسعه هاي بيشتري داشته باشيم. 

ب��ا موضوع برق نمي توان سياس��ي برخورد ك��رد. در مجلس وظيفه ما اين اس��ت كه 

اليحه ه��اي سياس��ي را در موضوع برق كن��ار زده و واقعيت ها را ببيني��م. اگر 3١ هزار 
مگاوات در طول 8 س��ال گذشته توسعه پيدا نمي كرد، با خاموشي مواجه نبوديم. بخشي 
از بدهي هايي كه وجود دارد به دليل هدفمندي يارانه هاس��ت. متأسفانه با قيمتي كه در 
حال حاضر تعيين ش��ده است، اين بدهي ها تش��ديد خواهد شد و بايد به آن توجه كرد. 
بنده از ديد سياس��ي ب��ه اين موضوع نگاه نمي كنم بلكه ديد كارشناس��ي دارم. ما واقعا 
ب��راي نيرو نگران هس��تيم به طوري كه اگر اين روند ادامه پي��دا كند و مصرفي كه بر 
آن مديريت نمي ش��ود، بايد براي آينده آن نگ��ران بود. رقمي كه براي هر مگاوات برق 
در نظر گرفته ش��ده است، درآمدي را براي توسعه آن ايجاد نمي كند. اينها نگراني هايي 
اس��ت كه ما با آنها روبرو هس��تيم و بايد براي آنها فكر جدي شود تا بتوانيم مشكالت 

بخش نيرو را حل كنيم. 
در بخ��ش خانگ��ي 2٠ درصد مصرف برق را داري��م و ١١ درصد نيز در خانگي گرم 
انجام مي شود كه در مجموع حدود 3١.٥ درصد از مصرف برق در خانگي است و مابقي 
در صنعت، معابر، كشاورزي و ساير بخش هاست. بنابراين حساسيتي كه ما بر روي اين 
موض��وع داريم، يا بايد منابع وزارت نيرو را از جاي ديگري تأمين كنيم و يا بايد بپذيريم 
كه در سال آينده خاموشي ها تكرار خواهد شد. متخصصين وزارت نيرو در جلساتي كه در 
كميس��يون انرژي حضور يافتند و گزارش هايي را ارائه كردند، آنها نگران خاموشي ها در 
سال 94 هستند كه بايد براي آن فكري شود. اگر به اين روند ادامه دهيم به طور قطع با 

مشكل جدي مواجه خواهيم شد. 
ما در كميس��يون انرژي ب��ه موضوع تركيب فناوري در حوزه توليد نيرو اش��اره داريم. 
تقريبا 3٥ درصد ظرفيت نصب  ش��ده، نيروگاه هاي گازي هستند كه اتفاقا اين نيروگاه ها 
كم بازده ترين نيروگاه ها نيز هستند. اختالفي كه بين 7٠ هزار مگاوات نصب شده وجود 
دارد در پيك مصرف به 4٥ هزار مگاوات مي رس��د ك��ه اين فاصله اتالف توان مصرفي 

نيروگاه هاست و موجب كاهش ضريب بازدهي نيروگاه ها مي شود. 
پيش��نهاد ما در كميسيون اين اس��ت كه وزارت نيرو برنامه مش��خصي براي افزايش 
بهره وري در حوزه توليد برق داشته باشد. پيش بيني شده كه 2٥٠ ميليارد كيلووات ساعت 
در سال 93 وزارت نيرو بايد برق توليد كند كه 2١7 ميليارد كيلووات ساعت آن را بفروشد 
كه رقمياز اين ميزان اتالف مي شود كه براي توسعه ظرفيت نيروگاه ها بايد تالش شود. 
اگ��ر دولت اهتمام كند و يك درصد جلوي اتالف برق را بگيرد و يك درصد نيز بازدهي 
نيروگاه ها را افزايش دهد، رقم قابل توجهي عايد وزارت نيرو مي شود. هدفمند كردن فقط 
اين نيست كه به مردم فشار بياوريم بلكه بايد براي صنعت برق برنامه داشته باشيم و به 

آن كمك و قوانيني را وضع كنيم كه به اين صنعت كمك كند. 
 قان��ون حمايت از صنعت برق به زودي به صحن علني مي آيد كه بايد آن را به قانون 
دائمي تبديل كنيم كه موجب بهينه س��ازي در بخش نيرو مي ش��ود. در موضوع توجه به 
انرژي هاي نو بايد برنامه هايي را با جديت دنبال كنيم. با توجه به اينكه ما 3٠٠ روز آفتابي 
در كشور داريم و 3١/٠ درصد رقمي است كه از انرژي هاي نو استفاده مي شود و اين رقم 
ناچيزي است به طوري كه حتي به يك درصد هم نيز نمي رسد. بايد انرژي هاي نو را به 

طور جدي و به خصوص در روستاها دنبال كنيم. 
اجراي طرح جامع رگالتوري انرژي در كش��ور ضروري اس��ت كه بايد بر اين اس��اس 
تجديدنظر جدي در ساختار انرژي كشور انجام شود. شوراي عالي انرژي به طور مرتب بايد 
تشكيل ش��ود و اطالعات دقيقي به تصميم گيرندگان بدهد. افزايش بهره وري در صنعت 
برق به دليل محدوديت هايي كه وجود دارد بايد مورد توجه قرار گيرد. بخش خصوصي در 

حال حاضر انگيزه اي براي ورود به نيروگاه سازي ندارد كه بايد به آن توجه شود.

دولتقانوناصالحالگويمصرفرااجراكند
 مسعود ميركاظمي
رئيس كميسيون انرژي مجلس
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تجربه چند دهه گذش��ته در عرصه های بين المللی نشان داده است كه رشد اقتصادی و 
توسعه صنعتی و حضور تاثيرگذار در عرصه اقتصاد جهانی از ضرورت های اصلی رسيدن به 
اقتدار سياسی، استقالل ملی و شكوفايی فرهنگی بوده و يكی از الزامات جدی اين راهبرد 
استفاده و به كارگيری درست و منطقی منابع انرژی است. از همين رو انرژی در بازارهای 
جهان��ی به ص��ورت يك كاالی گرانبها در آمده و برای كش��ورهايی كه از آن برخوردارند 
منشا درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود و در كشورهای پيشرفته جهان به ويژه 
آنهايی كه از لحاظ منابع انرژی به ساير كشورها وابسته اند از چند دهه گذشته تالش های 
فراوانی در جهت صرفه جويی و مصرف منطقی نفت و گاز، بهينه سازی تجهيزات انرژی بر 
و جايگزينی س��وخت های فس��يلی با منابع انرژی تجديدپذير، مانند انرژی خورشيدی، باد 
و زمين گرمايی صورت گرفته اس��ت. بهره وری انرژی و توس��عه اس��تفاده از انرژی های 
تجديدپذير دو ركن سياس��ت انرژی پايدار به ش��مار می روند و استفاده از هر دو روش به 
صورت همزمان موجب تثبيت و كاهش رشد تقاضای مصرف انرژی می شود. از همين رو 
تمام كشورهای دنيا، مباحث راهبردی و سياست گذاری مرتبط با بهره وری انرژی و توسعه 
انرژی ه��ای تجديدپذير را در قالب يك نظام دولتی و حكومت��ی مقتدر و تاثيرگذار ايجاد 

نموده اند كه ذيال به ساختار و فرايندهای قانونی تعدادی از آنها اشاره می شود. 

 مرور تجربيات سـاير كشـورها در زمينه بهينه سـازی مصرف انرژی و توسعه 
كاربرد انرژی های تجديدپذير و جهت گيری آن در ايران

بررس��ی تجارب موفق كشورها نشان می دهد ش��ركت هايی كه در امر سياست گذاری 
و فعاليت راهبرد بهينه س��ازی مصرف انرژی و توس��عه استفاده از انرژی های تجديدپذير 
فعالي��ت می كنند به ص��ورت متمركز در بدنه حاكميت بوده و ب��ه عنوان بازوی محركه 
حاكميت به امر سياستگذاری و نظارت بر اجرای پروژه های انرژی تمركز دارند. از جمله 
اين شركت ها می توان به مركز صرفه جويی انرژی ژاپن در بدنه وزارت تجارت بين الملل 
و صناي��ع ژاپن، مرك��ز صرفه جويی انرژی تركيه در بدن��ه وزارت انرژی و منابع طبيعی 
تركيه و شركت مديريت انرژی كره جنوبی در بدنه وزارت بازرگانی، صنايع و انرژی كره، 
اداره بهره وری انرژی وابسته به وزارت محيط زيست بريتانيا و مركز مديريت انرژی هند 

وابسته به وزارت انرژی و ساير كشورها اشاره كرد. 

جدول شماره 3. مقايسه فعاليت دولت ها در امر بهينه سازی مصرف انرژی

كشور
سياست و برنامه ريزی های 

صرفه جويی انرژی
موسسات

فيليپين

١.قوانين مربوط به آگاه سازی و انعكاس آن در 
رسانه های ارتباط جمعی 2. انتقال تكنولوژی در 
مديريت انرژی 3. تدوين استاندارد های انرژی 
در س��اختمان ها و صنايع و بخش های مصرف 
4. كمك های خارجی جهت DSM در فيليپين 
همچني��ن برنام��ه پايل��وت ٥. اجب��اری كردن 

رعايت استاندارد ها در كارايی انرژی

دپارتمان انرژی فيليپين 
DOE

تايلند

١. وض��ع قواني��ن و مق��ررات ب��رای اجرای 
مديري��ت انرژی برای كاهش ش��دت مصرف 
در صنايع و س��اختمان ها 2. تامين و ضمانت 
عرضه ی ان��رژی از طريق متنوع كردن منابع 
3. تش��ويق مش��اركت بخ��ش خصوصی در 
زمين��ه ی انرژی 4. حمايت از محيط زيس��ت 
 .٦ ان��رژی  قيمت ه��ای  در  تجديد نظ��ر   .٥
تصويب قان��ون صرفه جويی انرژی ١992، 7. 
وضع قوانين برای سيس��تم نظارت و ارز يابی 
روش های بهين��ه 8. تقويت نيروی انس��انی 
از طريق تربي��ت مديران ان��رژی  - ماموران 

دولتی9. آگاه سازی و اطالع رسانی به مردم

وزارت صنايع و علوم 
– اداره ملی سياست 

انرژی – اداره توسعه و 
گسترش انرژی – مركز 

صرفه جويی انرژی

تجربهكشورهایمختلفدرمديريتمصرفانرژی
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كشور
سياست و برنامه ريزی های 

صرفه جويی انرژی
موسسات

هند

١. تصويب و اجرای قوانين صرفه جويی انرژی 
2. معافيت ه��ای ماليات��ی و گمرك��ی س��اخت 
موتوره��ای كارا3. ايجاد بانك توس��عه صنعتی 
4. برنامه های توجيهی و آگاه س��ازی ٥. تدوين 
اس��تانداردهای ان��رژی ٦. اج��رای برنامه های 

مميزی انرژی

ادغام فعاليت های مديريت 
انرژی و ايجاد يك 

سازمان واحد برای تمركز 
فعاليت ها در مركز مديريت 
انرژی EMC وابسته به 

وزارت انرژی ١989

كره 
جنوبی

١. قان��ون مديريت حرارت. 2. قانون اس��تفاده 
منطقی و بهينه از انرژی3. قانون عرضه انرژی 
منطقه ای4. قانون حفاظت از محيط زيس��ت ٥. 
اس��تاندارد كارايی انرژی برای يخچال، كولر و 
ديگر وسايل برقی٦. قوانين كنترل انرژی برای 
ديگ بخار، كوره ها و تاسيس��ات صنعتی ديگر 
7. كنترل انتسش��ار آلودگی برای وس��ايل نقليه 

و صنايع

الف( دولتی: ١. تاسيس 
وزارت صنايع، بازرگانی و 
انرژی ب( نيمه دولتی يا 
غيردولتی ١. شركت برق 
كره KEPCO .2 سازمان 

مديريت انرژی كره 3. 
KEMCO انيستيتو اقتصاد 

)KEEI( انرژی كره

ژاپن

١. قانون مصرف منطقی انرژی در سال ١979 
تدوي��ن اس��تاندارد ها و ضواب��ط صرفه جوي��ی 
ان��رژی 2. در س��ال ١993 دول��ت ژاپن قانون 
صرفه جوي��ی ان��رژی را م��ورد تجديدنظر قرار 
داد3. تسش��ويق های مال��ی و ماليات��ی جهت 
امكانات و ابزارهای صرفه جويی انرژی 4. تهيه 
معيارهای انرژی برای كارخانجات ٥. تشويق و 
توس��عه فناوری های صرفه جويی انرژی ٦. باال 
بردن سطح اگاهی مردم در صرفه جويی انرژی 
7. پايين آوردن نرخ ماليات برای كارخانجات و 
س��اختمان های اداری كه امكانات و تسهيالت 

صرفه جويی انرژی را در نظر می گيرند. 

مركز صرفه جويی انرژی 
ژاپن )ECCJ( در بدنه 

وزارت تجارت بين الملل و 
صنايع ١987

چين 

١. تصوي��ب قواني��ن مديري��ت صرفه جويی 
انرژی در سال ١98٦ 2. وضع نمودن قوانين 
اجرايی صرفه جويی انرژی و طراحی قوانينی 
جه��ت 27 بروس��ه 3. تصويب قان��ون ملی 

صرفه جويی انرژی

سازمان صرفه جويی 
انرژی چين

نيوزيلند

اج��رای برنامه عموم��ی  تحت عن��وان انِرژی 
هوش��مند١. توس��عه بازار انرژی بر پايه اقتصاد 
2. حذف يارانه ها از بخش انرژی 3. پش��تيبانی 
از تولي��دات داخلی 4. صرفه جوي��ی در منابع و 
محيط اط��راف٥. رقابت در فعاليت های تجاری 
انرژی ٦. شكل گيری بازار برق 7. فناوری های 
جدي��د و توان��ا از نظر رقاب��ت 8. تهيه كدهای 
ساختمانی از نقطه نظر كارايی انرژی 9. حداقل 

بهبود استانداردهای انرژی

اداره بهينه سازی انرژی 
– دولتی زير نظر وزارت 

انرژی

جدول 4. مقايسه فعاليت دولت ها در امر بهينه سازی مصرف انرژی

قوانينكشور
تشكيالت و 

سازمان ها
سياست های 
كالن انرژی

مالزی

١. كنترل الودگی وسايل 
نقليه و صنايع2. تجزيه و 
تحليل آثار زيست محيطی 
برای پروژه های آلوده كننده 

محيط زيست اجباری 
جهت تجزيه و تحليل آثار 
محيط زيست برای صنايع 
و برق 3. كنترل الودگی 

جهت وسايل نقليه و صنايع

الف( دولتی ١. وزارت 
انرژی، ارتباطات و 

پست ب( غيردولتی و يا 
نيمه دولتی ١. مركز ملی 
تحقيقات و مشاوره 2. 
فدراسيون كارخانجات 

مالزی

١. تصويب سياست 
ملی انرژی در سال 
١987، 2. قانون 

كيفيت هوا در سال 
١974 3. تنظيم و 
ارائه سياست هی 
كارايی انرژی در 

ساختمان ها در سال 
١989

اندونزی

١. وضع قوانين اجباری 
جهت تجزيه و تحليل 
آثار محيط زيست برای 
صنايع و برق 2. كنترل 

آلودگی جهت وسايل نقليه 
و صنايع

الف( دولتی ١. سازمان 
BAKAREN )تعيين 

پستی در حد وزارت 
جهت هماهنگی مسائل 

انرژی( 2. تعيين 
مديريت كل جهت برق 

و انرژی های نو. ب( 
نيمه دولتی يا غير دولتی 
 KONEBA سازمان –

و ديگر NGO ها

فرمان های مختلف 
رياست جمهوری در

پشتيبانی از 
صرفه جويی انرژی 
– سيسات های ملی 
در سال های ١993-

١998 – راهبردهای 
حمايتی دولت در 

زمينه كارايی انرژی 

كانادا

 برنامه های كالن در 
زمينه های آموزشی، 

نمايشی ؛ انگيزشی در 
جهت افزايش كارايی 

انرژی

B. C Hydro  كمپانی 

برق كانادا 

 برنامه ای به نام 
نيروی هوشمند 
 POWER

SMART

برزيل

وضع قوانين درجهت 
بهبود و هدف يابی، افزايش 
آگاه سازی در كليه زمينه ها، 
  دخالت دادن جامعه مدنی 

در زمينه انرژی

وزارت معاون و انرژی 
ايجاد در موسسه 

اجرايی پروسل ١98٥ و 
كانپت ١992

برنامه های مديريت 
انرژی 

فرانسه
برنامه گسترده مديريت 

تقاضا در برق

Ademe  موسسه 

محيط زيست و 
مديريت انرژی با 

هماهنگی سازمان برق 
فرانسه ١973

تنظيم مقررات انرژی

انگليس

وضع قوانين مختلف 
جهت بهره برداری از 

تكنولوژی های مناسب و 
حمايت محيط زيست

اداره بهره وری انرژی 
وابسته به وزارت 

محيط زيست بريتانيا 
 Energy Efficiancy

Offic 1992

سيسات گذاری 
در زمينه انرژی، 
مديريت بهينه 

انرژی و برنامه ريزی 
استراتژيك
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در كش��ور ما به جهت وجود منابع غنی زيرزمينی و طرفيت های باالی منابع 
طبيعی، عرضه انرژی )برق، گاز و بنزين( با قيمت هايی پايين تر از نرخ جهانی 
صورت گرفته و ش��ايد همين موضوع و پايين بودن فناوری ها باعث اس��تفاده 
نادرس��ت و غير بهينه از منابع انرژی ش��ده است كه اين امر موجب وارد آمدن 

خسارت جبران ناپذيری بر افتصاد كشور می شود.
در ح��ال حاض��ر مقدار زي��ادی از درآمد ملی از طريق اس��تخراج و صادرات 
مناب��ع نفتی حاصل می ش��ود كه با توجه به باال بودن س��رانه مصرف، رش��د 
س��ريع روند مص��رف ان��رژی و پايين بودن قيم��ت انرژی در كش��ور و عدم 
اس��تفاده از فناوری های كارآمد، پيش بينی می ش��ود كه در صورت تداوم روند 
فعل��ی مصرف، نه تنها كش��ور از اين درآمدها بی نصيب ش��ود، بلكه از رديف 
كش��ورهای صادركننده انرژی نيز، خارج خواهد ش��د.لذا با توجه به محدوديت 
منابع انرژی های فس��يلی و برای صيانت از اي��ن منابع و جلوگيری از تخريب 
محيط زيس��ت و دس��تيابی به توس��عه پايدار بايد در مديريت توليد و مصرف 

انرژی در كشور، اقدامات موثر، با برنامه و جدی تر انجام پذيرد. 
از آنج��ا كه بهينه س��ازی مص��رف انرژی و توس��عه اس��تفاده از انرژی های 
تجديدپذير می تواند به رش��د و توسعه كش��ورمان كمكی بزرگ كند، از اين رو 
تدوي��ن فعاليت های صرفه جويان��ه و اجرای راهكارهای بهينه س��ازی مصرف 
انرژی و همچنين توس��عه به كارگيری و اس��تفاده از منابع تجديدپذير انرژی 
به عنوان يك س��رمايه گذاری تلقی شده كه می تواند موجبات كاهش )ذخيره( 
هزينه های عمومی  برای مصرف كنندگان انرژی و توسعه پايدار را فراهم آورد. 

ضمنا براس��اس سياست های ابالغی مقام معظم رهبری و تكاليف مندرج در 
برنامه پنجم توس��عه و برنامه ريزی و راهبرده��ای دولت محترم، مقرر گرديده 
است كه تا انتهای برنامه پنجم توسعه؛ شدت مصرف انرژی به دوسوم وضعيت 
فعلی و در پايان برنامه شش��م توس��عه به ٥٠ درصد وضعيت فعلی تقليل يابد. 

بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد كه پتانس��يل بهينه سازی انرژی در 
كش��ور ما بس��يار زياد اس��ت به نحوی كه د ر مجموع و به طور متوس��ط در 
بخش ه��ای مختلف مص��رف می توان با سياس��ت گذاری، برنامه ريزی، اجرای 
هدفمن��د برنامه ها و به كار گيری رويكرد های مختلف اقتصادی، حقوقی، فنی، 

  آم��وزش و آگاه س��ازی تا 3٠ درص��د در مصرف ان��رژی صرفه جويی كرد، لذا 
ب��رای نيل به ه��دف فوق، نياز به سياس��ت گذاری و تعيي��ن راهبرد حكومتی 
و وجود تش��كيالت و س��اختاری منس��جم، قدرتمند، دارای ت��وان مالی علمی  
و س��رمايه گذاری در س��طح كالن اس��ت كه بايد راهبرد بهينه  سازی مصرف 
انرژی و توس��عه اس��تفاده از انرژی های تجديدپذير را از طريق سياس��ت های 
علمی- كاربردی – منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هر يك از بخش های 
اقتص��ادی و مصرف كننده انرژی هدايت نمايد و به همين دليل اين راهبرد در 

بخش حاكميتی و بدنه دولت توجيه پذير بوده و قابل واگذاری نيست. 
اين تش��كيالت در بخش حاكميتی و راهب��ردی و برنامه ريزی كالن فعاليت 
می كند و بخش خصوصی می تواند به واس��طه حمايت بخش فوق و استفاده از 
ابزارهای ايجاد ش��ده، فعاليت های عملياتی م��ورد نياز را انجام دهد. لذا تاكيد 
می شود كه نيل به هدف عاليه فوق، بدون وجود يك نظام حكومتی امكانپذير 
نيس��ت و انتظار از بخش خصوصی برای راهبرد و سياس��تگذاری و نظارت در 

مورد بهينه سازی مصرف انرژی، يك نوع حركت رو به عقب است. 
ضم��ن اينكه بخش خصوص��ی نيز به دليل فقدان توجي��ه اقتصادی توانايی 
س��رمايه گذاری در اين بخش را نداش��ته و شدت رو به رشد مصرف انرژی در 
كش��ور نش��ان می دهد خصوصی كردن فعاليت های مرتبط به سيساستگذاری 
بهينه س��ازی مصرف انرژی و حذف آن از مجموعه دولت در شرايط اقتصادی 
حاض��ر، اجرايی كردن سياس��ت های اصالح الگوی مصرف و كاهش ش��دت 

مصرف انرژی را با مشكل جدی مواجه می سازد. 
بررس��ی عملكردی كش��ور های ديگر نش��ان می دهد كه تقريبا در اغلب 
كش��ورهای جهان، حتی در كش��ورهايی كه اصطالحا به صورت ش��ركتی 
اداره می ش��وند، اي��ن فعاليت راهب��ردی و عظيم تاثيرگ��ذار درهمه زوايا و 
جوانب به بخش خصوصی واگذار نش��ده اس��ت و شركت هايی منسجم و با 
اعتبار كافی و س��اختاری حكومتی، عهده دار سايست گذاری مديريت انرژی 
هس��تند. خوش��بختانه نمايندگان محت��رم مجلس نيز در م��اده )8( قانون 
اصالح الگوی مصرف به لزوم تش��كيل يك نه��اد دولتی برای مديريت بر 

موارد فوق توجه كرده اند. 
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ليزينگمسكن؛صفآراييموافقانومخالفان

 دفاع معاون وزير از فروش اعتباري مسكن
معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه در بازار مسكن به 
دنبال تنوع در بازارهاي مالي هستيم، گفت: اگر بتوانيم رهن ثانويه و ليزينگ مسكن را در 
بازار مسكن راه اندازي كنيم سازندگان به اين بازار اقتصادي وارد شده و تنوع مالي مناسبي 
در اي��ن بخش به وجود مي آيد. حامد مظاهريان با اش��اره به اينكه هم اكنون 3٥ ميليون 
تومان وام خريد مس��كن به مردم پرداخت مي شود، افزود: اين مبلغ تنها 2٥ درصد قيمت 
خريد يك مسكن را تامين مي كند و در تهران فقط ١2 درصد قيمت يك مسكن را پوشش 

مي دهد. و اين رقم وام اصال قابل قبول نيست و بايد افزايش يابد. 
وي با بيان اينكه بانك ها توان افزايش بخش تس��هيالت خريد مسكن را ندارند، يادآور 
شد: براي اينكه بتوانيم سقف وام مسكن را افزايش دهيم بايد ابزارهاي جديد پيدا كنيم. به 
ياد مي آورم دو، سه دهه پيش گروهي مستغالت داشتند كه مردم به آنها حسادت مي كردند 
اما به علت تورم اين گروه از بين رفته اند چرا كه ديگر اجاره دادن مسكن اقتصادي نيست. 
مظاهريان با اش��اره به اينكه ليزينگ مس��كن نيز همين وضعي��ت را دارد تصريح كرد: با 

اين كار س��رمايه در گردش توليد مس��كن را افزايش خواهيم داد. وي با تاكيد بر اينكه در 
خانه دار كردن مردم بايد نقش واس��طه ها را كنترل كرد گفت: اينها عارضه مسكن هستند 
و نه اصل قضيه. مظاهريان با بيان انيكه هم اكنون يك ميليون ٦٠٠ هزار خانه خالي در 
كشور داريم گفت: خريداران توان خريد اين خانه ها را ندارند بنابراين مي توانيم با ليزينگ 
مسكن اين توان را در بين خريداران ايجاد كنيم. معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه 
با اش��اره به پيگيري اخذ مجوز بانك مركزي براي ليزينگ مس��كن گفت: بايد سرمايه ها 
را به س��مت مسكن س��وق دهيم و با اطمينان و تضمين بانك مركزي ليزينگ مسكن را 

راه اندازي خواهيم كرد. 
 قدرت ليزينگ 4 برابر مبلغ وام

علي چگيني، مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مس��كن وزارت راه وشهرس��ازي درباره 
جزئيات نظام كاركرد ليزينگ مس��كن هم اعالم كرد: در دنيا و به خصوص در كش��ورهايي 
مث��ل تركي��ه و آمريكا، نهاد هاي��ي وجود دارند ك��ه در دو زمينه »ساخت وس��از« و »مالي 
اعتباري« همزمان فعاليت مي كنند. اين ش��ركت ها در عرضه آپارتمان هايي كه خودش��ان 

ه: 
شار

ا

روزي از چند برابر شـدن وام مسـكن خبر مي رسـد و روزي وعده راه اندازي صندوق زمين و مسـكن، يك روز از مسـكن پاک و روزي از 
مسـكن حمايتي و اجتماعي سـخن گفته مي شـود. راستي نسـخه عباس آخوندي وزير راه و شهرسـازي براي خانه دار كردن افراد فاقد 
مسكن و البته رونق بخشيدن به بازار معامالت مسكن چيست؟ آيا ايده هاي او روزي به واقعيت تبديل خواهد شد يا نه؟ منتقدان آخوندي 
به ويژه در مجلس از هر ايده و برنامه  وزير راه و شهرسـازي دولت حسـن روحاني، رييس جمهور ايراد مي گيرند و گاه برنامه هايش را 
كمونيسـتي و گاه طرفدار سـرمايه داران معرفي مي كنند. حاال آخوندي در تالش اسـت تا براي پايدار كردن روش هاي تامين مالي بازار 
مسكن و جلوگيري از شوک هاي قيمتي در اين بازار از بانك مركزي مجوزي براي فروش اعتباري مسكن بگيرد. مجوزي كه گفته مي شود 
با اسـتقبال بانك مركزي هم مواجه شـده و اگر مشـكلي پيش نيايد بايد منتظر رونمايي از خريد و فروش ليزينگي در بازار مسـكن بود. 
موضوع چيسـت؟ دبيركل كانون شـركت هاي ليزينگ ايران از انجام مكاتباتي با رئيس كل بانك مركزي و وزير راه و شهرسـازي براي 
عملياتي شـدن ليزينگ مسـكن در كشور خبر مي دهد و مي گويد: بانك مركزي موافق اين موضوع است و قرار شد در جلسه شوراي پول 
و اعتبار مطرح شود. حميد شيرواني با اشاره به تورم باال، اجاره هاي مسكن با نرخ هاي باال و اينكه ليزينگ ها مي توانند خدمات 15 ساله 
ارائه كنند، گفت: با توجه به اين امر براي عملياتي شـدن ليزينگ مسـكن مكاتباتي با آخوندي وزير راه و شهرسـازي و سـيف رئيس كل 

بانك مركزي انجام داده ايم. گزارش ويژه پنجره  ايرانيان را بخوانيد:
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احداث مي كنند، اعتبار درازمدت براي خريدار در نظر مي گيرند و معموال به سه روش تامين 
٥٠درص��د قيمت ف��روش، تامين 7٠درصد قيمت فروش و تامي��ن 8٠ تا 9٠ درصد قيمت 
ف��روش، اقدام به اختصاص اعتب��ار به خريداران مي كنند. چگيني با بيان اينكه مابه التفاوت 
اعتبار تعيين شده از طرف شركت  ليزينگ و قيمت مسكن را بايد خريدار به صورت پو ل نقد 
پرداخت كند، افزود: در ايران با توجه به تجربه  اي كه در س��ال هاي گذشته از نوسانات نرخ 
تورم بر جا مانده است، بايد قبل از راه اندازي شركت هاي ليزينگ، تكليف نحوه محاسبه نرخ 
سود تسهيالتي كه اين شركت ها در قالب اعتبار به خريداران مسكن ارائه مي كنند، روشن 
ش��ود و مكانيزم هاي نظارتي بر اين فعاليت ها را در نظر بگيرند تا با تعيين س��ود معقول، از 
يكسو هزينه خريد مسكن با اعتبارات ليزينگي براي خريداران افزايش آن چناني پيدا نكند 

و از سوي ديگر، براي ارائه كننده اين اعتبارات نيز ريسك تورم، به كمترين حد برسد.
چگيني تصريح كرد: ش��ركت هاي ليزينگ مسكن در صورت صدور مجوز فعاليت براي 
آنها، چنانچه حداقل ٥٠درصد از ميانگين قيمت آپارتمان در ش��هري مثل تهران را براي 
خريداران تامين مالي كنند، در اين صورت در مقايس��ه با ق��درت حداكثر ١7درصدي وام 
فعلي خريد، قادر خواهند بود معادل 3برابر تسهيالت بانكي، به متقاضيان مسكن سرويس 

اعتباري ارائه كنند. 
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن افزود: شرايط كنوني بازار مسكن از بابت افزايش واحدهاي 
مسكوني نوساز و فروش نرفتن بخش زيادي از آنها كه به دليل نبود قدرت خريد در طرف 
تقاضا، كار را براي س��ازنده ها مش��كل كرده اس��ت، از هر جهت براي ورود ش��ركت هاي 
ليزينگ مناسب ارزيابي مي شود. اين شركت ها چنانچه خودشان ساخت وساز انجام  دهند، 
ابتدا مي توانند آپارتمان هاي تحت مالكيت شركت را با تامين مالي و اعتباري به بازار مصرف 
عرضه  كنند و بعد از آن، شرايط فروش واحدهاي مازاد ساير سازنده ها را هموار كنند. چگيني 
درباره اعتمادي كه متقاضيان استفاده از خدمات ليزينگ بايد در قضيه رهن يا انتقال سند 
ملك به شركت هاي ليزينگ داشته باشند، تصريح كرد: مي شود بانك ها به عنوان كارگزار 
اين شركت ها وارد عمل شوند و به عنوان حلقه ارتباطي اعتباردهنده و خريدار مسكن عمل 

كنند؛ ضمن اينكه تضامين الزم از طرف بانك مركزي نيز دريافت خواهد شد.
 تجربه جهاني »خريد اعتباري« مسكن

 اعالم آمادگي كانون شركت هاي ليزينگ براي ارائه خدمات مالي به طرف تقاضا در بازار 
مسكن، با استقبال مسووالن وزارت راه وشهرسازي روبه رو شده و درخواست مشترك آنها 
از بانك مركزي براي بررس��ي و تصويب طرح »ليزينگ مسكن« را به همراه داشته است. 
معذوريت بانك ها در پرداخت تس��هيالتي كه بتواند حداقل نيمي از قدرت خريد مس��كن 
خانوارها را پوشش دهد، موجب شده شركت هاي ليزينگ پيش قدم شوند و طرح »فروش 
اعتباري واحد مسكوني از طريق اختصاص تسهيالت ليزينگي تا 7٠ درصد قيمت مسكن« 
را پيشنهاد كنند. هم اكنون با توجه به ميانگين قيمت مسكن در تهران، توان وام خريد 3٥ 
ميليون توماني – س��قف فعلي اين نوع تسهيالت - بين ١2 تا ١7 درصد برآورد مي شود؛ 
اين در حالي است كه تسهيالت ليزينگ، توان خريداران مسكن را حداقل به اندازه سه برابر 
اين رقم تامين مي كند. روزنامه دنياي اقتصاد در دفاع از ايده ليزينگ مس��كن مي نويس��د: 
در بس��ياري از كش��ورها به خصوص تركيه و آمريكا، نهادهايي وجود دارند كه همزمان در 
دو زمينه »ساخت وساز« و »مالي اعتباري« فعاليت مي كنند و در عرضه آپارتمان ها، اعتبار 
درازمدت با مبالغ متفاوت براي خريدار در نظر مي گيرند. در شرايط كنوني بازار مسكن كه 
حجم واحدهاي نوساز فروش نرفته، به علت نبود توان موثر در طرف تقاضا، رو به افزايش 
است، با ابزار ليزينگ مي توان چرخه معامالت مصرفي را از ركود چندين ماهه خارج كرد.

 مس��ووالن وزارت راه وشهرس��ازي با استقبال از طرحي كه دو روز پيش از سوي كانون 
ش��ركت هاي ليزينگ براي تامين مالي خريداران مسكن پيش��نهاد شد، اعالم كردند: در 
شرايطي كه سقف كنوني وام خريد، قدرت الزم را براي پوشش قيمت مسكن ندارد، طرح 
ليزينگ مسكن مي تواند ابزار كمكي قابل قبولي براي تجهيز مالي متقاضيان مصرفي در 

بازار ملك به حساب بيايد. 
طرح ليزينگ مسكن شيوه اي است كه در قالب آن شركت هاي اعتباري با به كار انداختن 
سرمايه خود در مسير تامين مالي متقاضيان خريد آپارتمان مسكوني، بخش زيادي از قيمت 

ملك را براي خريدار تقبل كرده و در ازاي آن، با احتساب سود مشخص و نظارت شده اي، 
اقس��اط ميان مدت و بلندمدت از خريدار دريافت مي كنند. اين طرح، عمال باعث راه اندازي 
مدل خريد هاي اعتباري در بازار مسكن مي شود و خأل وام خريد ناشي از معذوريت بانك ها 

در پرداخت اين تسهيالت را براي متقاضيان جبران مي كند. 
حس��ين عبده تبريزي، مش��اور مالي وزير راه وشهرس��ازي در واكنش به اين س��وال كه 
مبني بر اينكه »آيا در نشست هاي مشترك با بانك مركزي براي تصويب ابزارهاي مختلف 
تامين مالي مسكن همچون وام، صندوق ها و رهن ثانويه، صحبتي هم درباره ليزينگ مسكن 
رد و بدل ش��ده اس��ت؟« گفت: ما در نامه اي خطاب به بانك مركزي خواستار بررسي دقيق 
طرح ليزينگ مس��كن ش��ده ايم و از شركت هايي كه س��ابقه موثر و قابل قبولي در ليزينگ 
كاالهاي بادوامي همچون خودرو داشته اند، براي ورودشان به بازار مسكن استقبال مي كنيم.

عبده تبريزي با تاييد تاثير مثبت طرح ليزينگ مسكن تاكيد كرد: سوابق خوبي از برخي 
ش��ركت هاي ليزينگ در كش��ور وجود دارد و آنها در گذشته اي نه چندان دور، امكان خريد 
بيش از 2 هزار خودروي كار يا خودروهاي س��بك را براي متقاضياني كه ابتدا به س��اكن 
نقدينگي الزم را براي خريد اين خودروها نداش��تند، فراهم كرده اند.او همچنين افزود: اگر 
شركت هاي ليزينگ تمايل به تامين مالي خريداران مسكن را داشته باشند، اين موضوع از 
نظر ما نه تنها محل اشكال نيست كه با آن موافقت هم مي كنيم و براي تصويب مجوزهاي 

مربوطه در بانك مركزي، پيگيري نيز خواهيم كرد.
به گزارش »دنياي اقتصاد« با طوالني ش��دن روند مذاكراتي كه قرار است نتيجه آن به 
تصويب پرداخت وام 9٠ تا ١٠٠ ميليوني به خريداران مسكن منجر شود، هم اكنون مسير 
تصويب پيش��نهاد مربوط به راه اندازي ش��ركت هاي ليزينگ مسكن - با توجه به سوابقي 
كه در پيش از انقالب و همين طور دهه7٠ از كاركرد ليزينگ در كش��ور وجود دارد- ش��ايد 
كوتاه تر از داس��تان افزايش وام باشد. در حال حاضر يكي از معذوريت هاي سيستم بانكي 
براي موافقت با افزايش وام خريد مسكن، كمبود منابع بانك ها است كه باعث شده احتمال 
ناتواني بانك عامل در عمل تعهداتش را باال ببرد و در نتيجه بانك را مجبور به استقراض 

از بانك مركزي كند. 
در اين ميان از آنجا كه دولت يازدهم به شدت مخالف استقراض بانك ها از بانك مركزي 
است و استقراض – ارائه خط اعتباري مشابه خط اعتباري مسكن مهر از سوي بانك مركزي 
به بانك مس��كن- را تورم زا مي داند، الزم اس��ت بانك ها پيش از افزايش س��قف وام، بابت 
كفايت منابع خود اعتمادس��ازي الزم را انجام دهند. اين در حالي اس��ت كه ش��ركت هاي 
اعتباري متقاضي ارائه خدمت ليزينگ به بازار مسكن، قادر خواهند بود با اعالم سريع رقم 

منابع مالي خود، در صورت موافقت بانك مركزي، مجوزهاي الزم را دريافت كنند.
وام خريد مسكن زمستان سال گذشته به 3٥ ميليون تومان افزايش پيدا كرد؛ اما اين سقف 
تس��هيالت طبق گفته مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه وشهرسازي، 
حداكثر 2٠ درصد از هزينه خريد يك آپارتمان معمولي را پوشش مي دهد كه البته ميزان 
اين پوش��ش در تهران حدود ١2درصد برآورد مي ش��ود. بانك مسكن براي افزايش دوباره 
س��قف وام بايد تا نيمه تابستان امس��ال منتظر بماند و بعد از تهيه گزارش از ميزان منابع 
و مص��ارف وام 3٥ ميليون��ي و همچنين اطمينان از كافي بودن مناب��ع براي پرداخت وام 

بزرگ تر، اجازه دارد درخواست جديد خود را براي افزايش، به بانك مركزي ارائه كند.
در مقابل اين مسير نسبتا سخت و طوالني براي افزايش مبلغ وام خريد، چنانچه آمادگي 
ش��ركت هاي ليزينگ براي ورود به بازار مس��كن، واقعي باش��د و با صدور مجوز از طرف 
بانك مركزي و شوراي پول واعتبار عملياتي شود، اين امكان براي خريداران مسكن ايجاد 
خواهد ش��د تا از طريق ليزينگ، حداقل به اندازه س��ه برابر مبل��غ كنوني وام، اعتبار مالي 

دريافت كنند.
 ليزينگ بازار را از ركود خارج مي كند

عضو كميس��يون عمران مجلس با يادآوري اينكه ممكن است ليزينگ مسكن تاحدي 
به بازار مسكن و ساخت و ساز رونق بخشد، گفت: شركت هاي ليزينگ مسكن كار سابق 
بانك ها در تامين مالي ساخت و ساز را انجام مي دهند و در كاهش قيمت ها تاثيري ندارند. 
س��يد بهلول حس��يني درباره ايجاد شركت هاي ليزينگ مس��كن و تاثير اين شركت ها بر 
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قيمتها، گفت: شركت هاي ليزينگي كار بانك ها در زمينه تامين اعتبار را انجام مي دهند و 
قيمت مسكن با وضعيت فعلي تغييري نخواهد داشت.

نماينده مردم ميانه در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه با اجراي ليزينگ مسكن 
كمكي به خانه دار ش��دن اقش��ار ضعيف و كم درآمد صورت نمي گي��رد، افزود: تا كنون 
مسئوليت تامين اعتبار براي ساخت و  ساز مسكن و فراهم كردن زمينه صاحب خانه شدن 
مردم بانك ها و تس��هيالت بانكي بوده كه در صورت تش��كيل شركت هاي ليزينگي اين 

وظيفه به اين شركت ها واگذار مي شود بنابراين تغييري در قيمتها بوجود نمي آيد.
 عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با يادآوري اينكه ممكن است ليزينگ 
مسكن تاحدي به بازار مسكن و ساخت و ساز رونق بخشد، تصريح كرد: در بخش مسكن 
تاكيد اصلي كمك به خانه دار شدن افراد كم درآمد است كه ايجاد شركت هاي ليزينگي در 

اين زمينه تاثيري ندارد و با اجراي اين طرح مستحقان واقعي صاحب مسكن نمي شوند.
 ليزينگ گره اي از مشكالت باز نمي كنند

اما عضو كميس��يون عمران مجلس با بيان اينكه ايجاد ش��ركت هاي ليزينگ مسكن يك 
طرح شكس��ت خورده است و دردي از مش��كالت مردم دوا نمي كند، گفت: ايجاد بنگاه هاي 
اقتصادي فقط به سود بنگاه داران است و گره اي از مشكل مردم را در تامين مسكن باز نخواهد 
كرد. علي نعمت چهاردولي درباره طرح تشكيل ليزينگ مسكن كه قرار است در شوراي پول 
واعتبار پيگيري ش��ود، گفت: هدف اصلي در بخش مس��كن صاحب خانه شدن اقشار ضعيف 
جامعه است، نه تشكيل بنگاه هاي اقتصادي كه فقط سود ومنفعت بنگاه داران را مد نظر دارد. 
نماينده مردم مالير در مجلس ش��وراي اس��المي با تاكيد براينك��ه روش هاي آزمون و 
خطا بازار را ساماندهي نمي كند، از طرح تشكيل شركت هاي ليزينگ به عنوان يك طرح 
شكست خورده يادكرد و افزود: ليزينگ خودرو به غير از اينكه دردي از مشكالت مردم دوا 
نكرد و فقط باري به دوش آنها گذاش��ت س��ودي نداشت چرا كه مردم بعد از خريد خودرو 
قادر به پرداخت اقساط نشدند و فقط مشكل آنها مضاعف شد. اين نماينده مردم در مجلس 
نهم با بيان اينكه در قانون اساسي بر فراهم كردن تسهيالت الزم براي خانه دار شدن مردم 
تاكيد شده است، تصريح كرد: مباحثي مانند ايجاد ليزينگ مسكن كه اخيرا در حوزه مسكن 
مطرح مي ش��ود از اين هدف و تاكيد قانون فاصله دارد و بيش��تر به دنبال ايجاد بنگاه هاي 
اقتصادي كه منفعت بنگاه داران را مد نظر دارد، مي باشد. چهاردولي با يادآوري اينكه هر جا 
كاري را پيچ وخم داديم سياست كلي اين شد كه پولي از جيب مردم خارج شود، ادامه داد: 
ليزينگ مس��كن به معناي ادامه همين وضعيت نابسامان و سنگينتر شدن بار روي دوش 

مردم به خصوص اقشار ضعيف است. 
 خط اعتباري بانك مسكن را تقويت كنيد

وي به راهكارهاي س��اماندهي بازار مس��كن و ايجاد رونق در س��اخت و سازاشاره كرد 
وگفت: دولت بايد خط اعتباري بانك مسكن را باز كند و با دادن تسهيالت مناسب زمينه 
خانه دار شدن مردم به خصوص قشر ضعيف جامعه را فراهم كند. نماينده مردم مالير در 
مجلس با تاكيد بر نوسازي بافت هاي فرسوده و اختصاص اعتبارات مناسب در اين زمينه، 
افزود: دولت بايد با گس��ترش فعاليت خودمالكان و تامين زمين مورد نياز براي متقاضيان 
مسكن حمايت هاي الزم از اين بخش مهم در تامين امنيت رواني خانواده ها را اعمال كند. 

 آزمون و خطا چرا؟
س��يد مهدي هاشمي رييس كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
خانه ملت، درباره طرح تشكيل شركت هاي ليزينگ مسكن در شوراي پول و اعتبار و تاثير 
اج��راي اين طرح بر بازار، گفت: وضعيت حوزه مس��كن به ان��دازه كافي ملتهب و بحراني 
اس��ت بنابراين نبايد براي ساماندهي اين بخش از روش هاي آزمون و خطا و تجربه نشده 
استفاده كرد. نماينده تهران با اشاره به شرايط پيچيده بازار مسكن، افزود: براي مديريت و 
س��اماندهي بازار مسكن بايد از روشهاي مطمئن و راهكارهاي سنجيده كه به بهبود حوزه 

مسكن بيانجامد استفاده كرد. 
 ليزينگ قيمت خانه را افزايش مي دهد

ناي��ب رئيس كميس��يون عمران مجلس با ي��ادآوري تجربه ناموف��ق ليزينگ خودرو با 
بهره هاي بسيار باال، گفت: بعيد مي دانم مردم از ليزينگ مسكن استقبال كنند مگر اينكه 

خدمات اين ش��ركت ها با بهره كم و قابل قبول، پاسخگوي نياز متقاضيان باشد.علي اكبر 
آقايي مغانجوقي در گفت وگو با خانه ملت درباره اجراي ليزينگ مسكن با يادآوري اينكه 
مگر ليزينگ خودرو تجربه خوبي بود كه دوباره تكرار شود، گفت: هيچ كس از تسهيالت 
شركت هاي ليزينگي با ١8 درصد بهره استقبال نمي كند چرا كه در شرايط اقتصادي فعلي 

كسي نمي تواند زير بار اين سود هاي باال رفته و در اين شركت ها سرمايه گذاري كند.
 نماينده مردم س��لماس در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه ساخت و سازهاي 
دولتي عمدتا با 4 درصد بهره صورت مي گيرد، افزود: چه كسي مي تواند زير بار بهره هاي 
١8 درصدي و حتي باالتر ش��ركت هاي ليزينگي برود بنابراين تا زماني كه اين شركت ها 
تس��هيالت خود را با بهره ك��م و قابل قبولي در اختيار مردم نگذارند مورد اس��تقبال قرار 
نمي گيرند و قيمت مس��كن همچنان باال خواهد رفت. اين نماينده مردم در مجلس نهم 
با يادآوري اينكه افزايش قيمت باعث توقف و ركود بازار مسكن و كمبود عرضه مي شود، 

ادامه داد: با توقف عرضه قطعا تقاضا افزايش يافته و قيمت مسكن باال خواهد رفت.
 آقايي مغانجوقي با تاكيد بر اينكه خانه دار شدن اقشار آسيب پذير وكم درآمد جامعه يك 
الزام قانوني است، تصريح كرد: يكي از ويژگي هاي طرح مسكن مهر كه در راستاي اين الزام 
قانوني اجرا ش��د اين بود كه دولت تسهيالت قابل قبولي به مردم مي داد بنابراين بايد توجه 
داشت چنين برنامه هايي كه بار بيشتري بر دوش مردم تحميل نكند با استقبال مواجه خواهد 
شد نه شركت هاي ليزينگي كه بهره هاي بسيار باال مي گيرند.وي با تاكيد بر اينكه در طرح 
مسكن مهر نقدينگي پرداخت شده به مردم براي ساخت و ساز و توليد مسكن هزينه مي شد، 
افزود: اكنون دولت قصد دارد اين نقدينگي را تعديل كند و صحبت از شركت هاي ليزينگي 
مي كند، بايد شرايط پرداخت تسهيالت توسط اين شركت ها دقيقا مشخص و اعالم شود به 
صورتي كه به ازاي هزينه هاي توليد و ساخت مسكن با بهره كم مناسب و قابل قبول باشد.

 دولت براي مسكن مهر جايگزين ندارد
اي��ن نماينده مردم در مجلس نهم با ي��ادآوري اينكه التهاب موجود دربازار اجاره و تملك 
مسكن از يك سو و تقاضاي بسيار براي مسكن از سوي ديگر، تصريح كرد: دولت در طول 
2 س��ال گذشته نتوانسته اس��ت جايگزين قابل قبولي براي مسكن مهر تعريف كند. آقايي 
مغانجوق��ي با تاكيد بر اينكه تا وقتي بحت ليزينگ مس��كن به ص��ورت قطعي و با ضوابط 
معلوم و دقيق اعالم نش��ود، نمي ت��وان درباره اين طرح اظهارنظر كرد، يادآورش��د: قيمت 
مسكن، ميزان تسهيالت، مدت بازپرداخت و بهره و سود بانكي تعيين شده در شركت هاي 
ليزينگ مس��كن در روند استفاده از اين طرح و ميزان استقبال مردم از آن بسيار موثر است. 
نماين��ده مردم س��لماس در مجلس ، با ي��ادآوري اينكه جامعه هدف دول��ت در برنامه ها و 
طرح هاي مس��كن خانه دار شدن اقشار با درآمد متوس��ط و باال نيست، تصريح كرد: هدف 
برنامه هاي حوزه مس��كن خانه دار شدن اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه است بنابراين بايد 
در برنامه ريزي ها ش��رايط اين قش��ر مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه اجراي فاز دوم 
هدفمندي يارانه ها قطعا بر س��اخت و س��از و توليد مس��كن تاثيرات منفي دارد، ادامه داد: با 
اجراي هدفمندي و افزايش عمومي قيمتها قطعا مصالح ساختماني هم افزايش قيمت خواهد 
داشت و با توجه به اينكه از سويي طرح مسكن مهر ناقص مانده و به اهداف تعريف شده در 
اين طرح دست نيافتيم و از سوي ديگر جايگزين مناسبي براي مسكن مهر طراحي و اعالم 
نشده است، نمي توان آينده روشن، شفاف و قابل قبولي را براي متقاضيان مسكن تصور كرد.

 آقاي��ي مغانجوقي با ي��ادآوري اينكه دولت و مجلس با تعيين ماليات بر خانه هاي خالي 
بخش مسكن را تعزيراتي كردند، افزود: مصوبه اخذ ماليات بر خانه هاي خالي باعث كاهش 
انگيزه سرمايه گذاران و انبوه سازان براي ساخت مسكن و تمايل آنها براي سرمايه گذاري 
در بخش هاي ديگر و به تبع افزايش التهاب بازار اجاره و خريد و فروش مس��كن مي شود. 
نايب رئيس كميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه انتظار مي رود دولت 
هرچه سريعتر برنامه هاي خود را براي جايگزيني مسكن مهر و تنظيم اين بخش به صورت 
مشخص و شفاف اعالم كند، تصريح كرد: تاخير دولت در اعالم برنامه هاي بخش مسكن 
بر توليد و عرضه مس��كن متناسب با نياز بازار تاثير منفي داشته و باعث افزايش تصاعدي 
قيمتها مي ش��ود بنابراين دولت بايد با توجه بيشتر به اقش��ار كم درآمد برنامه هاي خود را 

ساماندهي كند. 
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معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی، در حاشيه نمايشگاه انرژی های تجديدپذير در اواخر 
سال ١392، نويد از رشد ٥٠٠ تا ٦٠٠ مگاوات انرژی های تجديدپذير در سال آينده دادند كه 
می تواند نش��انه مثبتی در حوزه های انرژی های تجديدپذير باش��د.بدون شك نمی توان نگاه 
ويژه و مثبت وزارت نيرو را نسبت به رشد انرژی های تجديدپذير، ناديده گرفت. اما موردی 
را كه نمی توان به س��ادگی از آن گذش��ت و نياز به تامل دارد، اين نكته است كه رشد ٥٠٠ 
تا ٦٠٠ مگاوات در يك س��ال نياز به زيرس��اخت و هماهنگی بين نهادهای مختلف دارد كه 

قاعدتا اين بستر در طول يك سال نمی تواند به درستی محقق شود.
 از مهمترين چالش هايی كه در تبيين مسـير اين هدفگذاری مطرح می شود را 

می توان موارد زير برشمرد:
١. اولويت گذاری و نقش��ه راه عينی برای رش��د انرژی های تجديدپذير با تعيين نقش 

و سهم آنها.
2. تعيين مقدار و پيش بينی چگونگی تخصيص منابع الزم.

با توجه به گزارش های كارشناس��ی ارائه ش��ده از طريق س��ازمان های انرژی های نو، 
اولويت وزارت نيرو رش��د نيروگاه های بادی می باشد كه به نظر می رسد تخصيص منابع 
الزم برای آن به سقف ١2٠ هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال ١392 ديده شده بود 
و در قانون بودجه سال ١393 نير لحاظ شده است.اولويت دوم، توسعه انرژی خورشيدی 
)فتوولتائيك خورشيدی( می باشد كه منبع تامين مالی آن به درستی می تواند بند » ٦9« 

قانون بودجه كشور سال ١392 باشد.
به نظر می رس��د حجم عمده تحقق ٥٠٠ مگا وات انرژی ه��ای تجديدپذير، از طريق 
نيروگاه های بادی پيش بينی ش��ده اس��ت كه منحصرا به ش��ركت های نيروگاهی بزرگ 
خواهد بود و عقد اين قرار دادها طبق بند در نظر گرفته ش��ده در قانون بودجه،  برپايه بيع 

متقابل و براساس ارزش سوخت صرفه جويی شده پرداخت خواهد شد.
اما نكته مهمی  كه دغدغه اين نوشتار بوده، توجه به سهم انرژی خورشيدی از ظرفيت 

٥٠٠ مگاوات، نحوه اجرای آن و محل تامين اعتبار آن است.
بن��د» ٦9« قان��ون بودجه س��ال ١392 ) و مش��ابه همين بند در قانون بودجه س��ال 
١393(،  عوارض 3٠ ريالی را به ازای مصرف هر كيلووات ساعت برای مشتركان )به جز 
مشتركان برق خانگی روس��تايی( پيش بينی كرده است كه درامد تقريبی ساليانه معادل 

حداقل ٦٠٠ ميليارد تومان، برای وزارت نيرو ايجاد خواهد كرد.
محل مصرف برای اين اعتبار ددر رش��د انرژی های تجديدپذير و توس��عه شبكه های 
روس��تايی پيش بينی شده اس��ت، اما الزم به ذكر اس��ت كه با توجه به ماهيت دريافتی 
مس��تقيم پ��ول از م��ردم، انتظار می رود ت��ا حدود زي��ادی از اين اعتبار صرف توس��عه 

سيستم های فتوولتائيك خانگی شود.
بدين گونه كه با فراهم س��ازی زيرساخت و بستر فنی و قانونی، ميزان برق تزريق شده 
مش��تركين به شبكه از طريق سيس��تم فتوولتائيك نصب شده را اندازه گيری و با قيمت 
مناس��ب خريداری نمود. در اين صورت عوارض گرفته شده از مردم به گونه ای صحيح 
و هوش��مندانه مديريت ش��ده و در جهت توس��عه پايدار انرژی های تجديدپذير به خود 
 مردم بازگردانده ش��ده است كه منجر به منافع ملی پايدار و عدالت اجتماعی خواهد شد.
اما متاسفانه معضلی كه در اين زمينه وجود دارد، عدم وجود بستر قانونی و قيمت گذاری 

جذاب برای تضمين نرخ بازگش��ت سرمايه مناسب برای ترغيب سرمايه گذاری مردم در 
اين زمينه است. 

طبق بند »ب« ماده )١33( قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه كش��ور به شركت 
توانير و ش��ركت های وابسته و تابع وزارت نيرو اجازه داده شده است كه نسبت به انعقاد 
قرارداده��ای بلندمدت خريد تضمينی برق تولي��دی از منابع انرژی های نو و انرژی های 

پاك با اولويت خريد از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام كنند.
قيم��ت خريد برق اين نيروگاه ه��ا عالوه بر هزينه های تبديل ان��رژی در بازار رقابتی 
ش��بكه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط س��اليانه ارزش وارداتی يا صادراتی سوخت 
مصرف نش��ده، بازدهی، عدم انتش��ار آالينده ها و ساير موارد با اس��تناد به دستورالعمل 

اجرايی اين بند مصوبه شورای اقتصاد در سال ١39١ تعيين می شود.
هر س��اله وزارت نيرو، مصوب��ه ای مبتنی بر قيمت برق تضمينی خورش��يدی را ابالغ 

می نمايد كه مورد انتقاد كارشناسان و صاحبنظران در اين حوزه قرار می گيرد.
براساس آخرين مصوبه،  وزير نيرو در اجرای مفاد اين دستورالعمل، پايه نرخ خريد برق 
از نيروگاه های تجديدپذير در س��ال ١392 را مع��ادل 4.442 ريال به ازای هر كيلووات 

ساعت، ابالغ كرده است.
 قيمت خريد تضمينی برق خورشيدی

در حالت معمول برای تعيين قيمت بهينه تضمينی برق، برای توليدكنندگان خصوصی 
بايد پارامترهای متعددی از جمله سرمايه گذاری ثابت، هزينه نصب و راه اندازی و هزينه 

نگهداری- تعميرات را در نظر گرفت. 
در اي��ن حال��ت با توجه به عم��ر مفيد پنل های خورش��يدی و در نظر گرفتن س��اير 
پارامترهای تجاری نظير ريس��ك پ��روژه می توان قيمت خري��د تضمينی جذاب برق 
خورش��يدی را تعيي��ن كرد. اما در اين نوش��تار، قيمت خريد تضمينی ب��رق؛ با توجه به 
ارزش س��وخت مصرفی در نيروگاه های گازی فعلی كشور و ساير پارامترهای ذكر شده 
در دستورالعمل اجرايی بند »ب« ماده )١33( ماده برنامه پنج ساله پنجم كشور پيشنهاد 
شده است. مطابق ماده )3( دستورالعمل مذكور، نرخ پايه قرارداد خريد برق از نيروگاه ها 
به ازای هر كيلووات س��اعت برق توليدی انها در ابتدای هر سال شمسی، توسط وزارت 

نيرو براساس رابطه زير محاسبه و ابالغ می شود: 

نـرخ پايه قرارداد خريـد برق از نيروگاه هـا ) به ازای هر كيلووات سـاعت(- 
ارزش سـوخت صرفه جويی شـده به ازای هر كيلووات سـاعت+ صرفه جويی 
ناشـی از عدم انتشـار االينده به ازای هر كيلووات سـاعت + متوسـط قيمت 

تبديل در بازار برق

 
در ادامه س��عی شده است تا بر اس��اس همين الگوريتم، قيمت ابالغ شده مورد بررسی 

و تحليل مجدد، قرار گيرد.
١. ارزش سوخت صرفه جويی شده به ازای هر كيلووات ساعت

مطابق تبصره »2« ماده )3( دس��تورالعمل، ارزش سوخت صرفه جويی شده بر اساس 
رابطه زير محاسبه می شود:

چالشاساسیكشوردررشدانرژیهایتجديدپذير
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×قيمت سوخت صرفه جويی شده
ارزش حرارتی يك كيلووات ساعت برق

ارزش سوخت صرفه جويی شده-
متوسط بازده نيرو گاه های حرارتی× ارزش حرارتی يك متر مكعب گاز

 )FOB( كه در آن قيمت س��وخت صرفه جويی شده برابر با متوسط وزنی قيمت فوب
س��وخت مصرفی نيروگاه های كشور در سال قبل خواهد بود. با وجه به آخرين اطالعات 
سال گذشته،  متوسط قيمت فوب )FOB( به ازای هر متر مكعب گاز طبيعی، مقدار 4٠ 

تا 4٥ سنت به نقل از مدير شركت ملی گاز بوده است.
از طرفی، مطابق ابالغيه نرخ پايه تبديل انرژی در سال ١392، از طرف معاون وزير نيرو 
در امور برق و انرژی و منتشره دفتر خصوصی سازی برق؛ يعنی نرخ پايه برق از طرف دو 
مرجع منتشر شده است. نسبت ارزش حرارتی يك كيلووات ساعت برق به ارزش حرارتی 
يك مترمكعب گاز، برابر ٠/2٥ است. در اين اطالعيه تاكيد شده ست كه اين عدد با فرض 
بازده الكتريكی 42 درصد نيروگاه ها، محاسبه شده است )اين بدان معناست كه برای توليد 

هر كيلووات ساعت برق، ٠/2٥ مترمكعب ( گاز طبيعی مصرف می شود.

جدول 2. ميزان سوخت مصرفی به ازای توليد هر كيلووات ساعت برق در 
نيروگاه های گازی كشور در سال 1390

نوع 
نيروگاه

نيروگاه

ميزان گاز 
طبيعی 

مصرفی     
)ميليون متر 

مكعب(

توليد ناويژه 
برق )گيگاوات 

ساعت(

ميزان سوخت 
مصرفی به ازای هر 
كيلووات ساعت برق  

)متر مكعب(

تحت 
پوشش 
وزارت 

نيرو

347/٦748/٦٠/4٦بوشهر

3٦/4٦7/3٠/٥4لرستان

الزم ب��ه ذكر اس��ت در ج��دول باال نيروگاه هايی ذكر ش��ده اند كه ب��ه ميزان بيش از 
9٥ درصد از گاز طبيعی اس��تفاده نموده اند. همان طور كه مش��اهده می شود متوسط گاز 
مصرفی برای توليد هر كيلووات ساعت برق در نيروگاه های وابسته به وزارت نيرو، برابر 

٠/٥ مترمكعب است.
بنابراين ارزش سوخت صرفه جويی شده با توجه به رابطه مذكور، چنين خواهد بود:

5/0*$225/0-$45/0

با اين احتس��اب، حداقل ارزش س��وخت صرفه جويی در اين حالت )گاز طبيعی( برابر 
22/٥ سنت خواهد بود.

2. صرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده بازای هر كيلو وات ساعت
بر اس��اس مطالعه ای در س��ال ١384 با عن��وان » انجام مطالع��ات تعيين هزينه های 
اجتماعی  در بخش انرژی كشور )نيروگاه ها(« توسط دفتر استاندارد های فنی، مهندسی، 
اجتماع��ی و زيس��ت محيطی برق و ان��رژی وزارت نيرو صورت پذيرفته اس��ت؛ هزينه 
اجتماعی مستقيم و غيرمستقيم NOx،  SO2 و  CO2به ازای هر كيلووات ساعت برق 
توليدی در نيروگاه های بخاری كشور حدود 72٠ تا ١3٦٠ريال، نيروگاه های گازی 74٠ 

تا ١38٠ ريال و نيروگاه های سيكل تركيبی ٥9٠ تا ١23٠ برآورده شده است.
در صورتی ك��ه به صورت متوس��ط، اين هزين��ه را معادل ١38٠ريال ب��ه ازای توليد هر 
كيلووات ساعت برق در نيروگاه های گازی در سال ١384 در نظر بگيريم و با احتساب نرخ 
2٠ درصدی تورم و ارزش زمانی پول، اين ميزان در سال ١392 به مقدار ٥933 ريال است.
1380=8)1+2/0(*5933 ريال

اين مبلغ بر اساس نرخ تسعير ارز مبادله ای )248٠ تومان(،  23/9 سنت است.
3. قيمت تبديل انرژی در بازار برق

مطابق اطالعيه نرخ پايه تبديل انرژی در سال ١392، ابالغی معاون وزير نيرو در امور 
برق و انرژی و منتشره دفتر خصوصی سازی صنعت برق، متوسط نرخ پايه تبديل انرژی 
برای عقد قرارداد تبديل انرژی در س��ال ١392، با احتس��اب بازده الكتريكی نيروگاهی 
42 درصد، معادل حداقل 7١٥ ريال در نظر گرفته ش��ده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه 
مطابق تراز نامه انرژی س��ال ١39٠ كشور، متوسط بازده نيروگاه های گازی كشور، برابر 
 29/٥ درصد اعالم شده است. بنابراين اين عدد می تواند عددی باالتر از اين مقدار باشد.

اين مبلغ براساس نرخ تسعير ارز مبادله ای )248٠ تومان(، معادل 2/9 سنت است.

 نتيجه گيری
ب��ا توجه ب��ه موارد ذكر ش��ده، مجم��وع ارزی 3 پارامتر ذكر ش��ده، ارزش س��وخت 
صرفه جويی ش��ده )٥/.22 دالر(، صرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده )23/9 دالر( و 
نرخ پايه تبديل انرژی )2/9(– برابر 49/3 دالر می ش��ود كه معادل ريالی آن با احتساب 

نرخ تسعير ارز مبادله ای )24/8٠٠ريال( برابر ١2/2٦٠ ريال خواهد شد.
اطالعات ذكر شده در جدول زير، قابل مشاهده است.

واحد )دالر(نرخ پايه قرارداد خريد برق از مشتركين )به ازای هر كيلووات ساعت(

22/٥ارزش سوخت صرفه جويی شده

23/9صرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده

2/9متوسط قيمت تبديل انرژی در بازار برق

49/3 دالرمجموع ارزی

مجموع ريالی
نرخ تسعير )24/8٠٠ريال(

١22٦٠
ريال

ضمنا ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه متوسط نرخ پايه تبديل انرژی برای عقد قرارداد 
تبديل انرژی در سال ١39١ برابر 373 ريال برآورده شده است. قاعدتا افزايش 2 برابری 
اين هزينه های توليد سال جديد و با اعمال تورم صورت پذيرفته است كه در جای خود 
قابل تامل است. به همين استناد اگر هزينه های رفع آاليندگی را با همين نسبت افزايش 

ساليانه قيمت ها در نظر بگيريم، قطعا هزينه های بسيار باالتری را شاهد خواهيم بود. 
افزاي��ش نرخ خريد تضمينی ب��رق از نيروگاه های ان��رژی تجديدپذير از ١/8٦٠ ريال 
به ازای هر كيلووات س��اعت در س��ال ١39١ به 4/442ريال در سال ١392 اقدام بسيار 
مثبت و قابل تقدير وزارت نيرو در جهت رش��د انرژی های تجديدپذير است، اما با توجه 
ب��ه هزينه های فعلی نمی تواند تاثير س��ازنده و پيش بينی ش��ده خ��ود را در اين صنعت 
ب��ه جای گذارد. با اين ش��رايط، بديهی اس��ت مبل��غ خريد تضمينی فعل��ی، نرخ جذابی 
برای س��رمايه گذاران بخش خصوص��ی نبوده و در صورتی كه رش��د انرژی های پاك و 
تجديدپذير، جزء برنامه های بلندمدت قانونگذار و وزارت نيرو باش��د بايد در رويه فعلی، 
تغييرات جدی و واقعی ايجاد نمايد. پيش��نهاد می ش��ود وزارت نيرو جهت تحقق اهداف 
در نظر گرفته ش��ده، صرف��ا به احداث نيروگاه های بادی اكتفا نموده، با پش��توانه اعتبار 
حاصل شده از بند »٦9« قانون بودجه ) و بند مشابه در قانون بودجه سال ١393( نسبت 
به ايجاد زيرس��اخت قانونی و فنی در زمينه راه اندازی سيس��تم های فتوولتائيك خانگی، 
اقدام نموده تا با مشاركت فراگير مردم در اين طرح، شاهد رشد سيستم های فتوولتائيك 
خورش��يدی به ظرفيت ٥٠ تا ١٠٠ مگاوات طی س��ال آينده در س��هم رشد انرژی های 

تجديدپذير باشيم.
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كارت اعتباري انرژي ايرانيان خبري بود كه خيلي ها را اميدوار كرد تا جايگزين يارانه نقدي 
شود. روزي به خبر يك رسانه ها تبديل شد، اما بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت يك روز بعد اعالم 
كرد كه اين يك ايده است و هنوز نبايد آن را جدي گرفت. راستي سهميا چه بود و چه فرجامي 
پيدا كرده و آيا روزي در اولويت وزارت نفت قرار مي گيرد؟ اصال سهميا پيشنهاد چه شخصي 
و نهادي بود و گذشته از بسته شدن پرونده آن، جايگزيني كارت اعتباري انرژي ايرانيان تا چه 
ميزان مي توانست گره گشا باشد؟ ابهام جدي اينجاست كه خبر جايگزيني سهميا به جاي يارانه 
نقدي را ابتدا نصرت اله سيفي، مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور – شركتي 
كه مديرعامل آن حكم اش را وزير نفت امضا مي كند- رس��انه اي شد و مشخص نشد كه چرا 
وزير نفت آن را فعال وتو كرده است. معاون وزير نيرو فاش ساخته كه ايده سهميا از پژوهشكده 
نيرو بيرون آمده ولي يك مقام آگاه دولتي كه معلوم نيست چرا حاضر نشده اسم خود را اعالم 
كند، به خبرگزاري دولتي ايرنا گفته كه اين طرح در شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور 
آماده ش��ده و اصال نبايد آن را طرح دولت قلمداد كرد. هرچند س��هميا سر زا رفت، اما دستكم 
نبايد بحث كارشناسي درباره اين ايده هم بايگاني شود، چه اينكه ادامه روش كنوني هدفمندي 
يارانه ها ممكن نيست و با شيب اصالح قيمتي كه دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه ها اعمال 
كرده، نبايد انتظار داشت كه مصرف انرژي در كشور به سبب گران شدن قيمت انرژي كاهش 
چش��مگيري پيدا كند. آيا س��هميا روزي ديگر متولد مي شود؟ شايد بله شايد هم نه؛ مهم اين 
اس��ت كه طرح دولت براي اجراي صحيح قان��ون هدفمندي يارانه ها و جلوگيري از هدررفت 
ب��االي انرژي در ايران چيس��ت؟ گزارش ويژه اين ماه پنجره ايراني��ان به ارزيابي كم و كيف 

سهميا اختصاص دارد.
١4 ارديبهشت ماه امسال مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت از تهيه طرحی برای 
جايگزينی يارانه نقدی خبر می دهد كه براساس آن، كارت اعتباری انرژی با عنوان "سهميا" با 
قابليت فروش سهميه های سوخت به خانوارها داده می شود. نصرت اهلل سيفی در گفتگو با پايگاه 
اطالع رساني دولت با تشريح جزييات كارت اعتباری انرژی، اظهار داشت: طرح كارت اعتباری 
انرژی، طرحی اس��ت كه می تواند در قالب قانون هدفمندی يارانه ها اجرا ش��ود و مشكالت و 
پيامدهای منفی پرداخت يارانه نقدی را نداش��ته باشد. مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف 
س��وخت با اشاره به مشكالت ناشی از پرداخت يارانه نقدی، افزود: پرداخت نقدی يارانه باعث 

تزريق نقدينگی زياد به جامعه و دامن زدن به تورم می شود.
 سيفی اظهار داشت: مزيت اصلی اين طرح، جلوگيری از تزريق حجم بزرگ نقدينگی است 
به طوری كه اين امر مانع از گسترش تورم می شود. وی گفت: به طور تقريبی ساليانه حدود 4٠ 
هزار ميليارد تومان نقدينگی از طريق پرداخت نقدی يارانه ها در بازار پولی توزيع می ش��ود كه 
به شدت تورم زا است. سيفی گفت: در حال حاضر نام كارت اعتباری انرژی را "سهميا" در نظر 

گرفته ايم كه مخفف سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان است.
 مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت، ادامه داد: تعدادی كارت اعتباری انرژی نيز 
به صورت نمونه تهيه شده است. وی گفت: در ايران برای حامل های انرژی مختلف مانند بنزين، 
گازوييل، برق، گاز، گاز مايع، آب و ... يارانه پرداخت می شود كه قرار است همه اين حامل های 

انرژی در قالب كارت اعتباری انرژی ساماندهی شوند.
 مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت با اشاره به جزييات اين طرح، گفت: از طريق 
اين كارت اعتباری، افراد می توانند اقدام به مديريت س��وخت كنند به نحوی كه قادر می شوند 
نوع سوخت را به سوخت مورد نياز خود تبديل كنند. سيفی خاطرنشان كرد: در حال حاضر يارانه 
بنزين به خودروها داده می شود به طوری كه فردی كه صاحب چهار يا پنج خودرو است به اندازه 
تعداد خودروهای خود از يارانه بنزين 7٠٠ تومانی اس��تفاده می كند اما فرد فاقد خودرو از اين 
يارانه محروم است، اما در طرح كارت اعتباری انرژی، قرار است يارانه به فرد پرداخت شود. وی 
ادامه داد: در شرايط فعلی، روستاييان نيز كه فاقد خودرو هستند از يارانه بنزين استفاده نمی كنند 
اما در مقابل افراد ثروتمند شهرنش��ين كه دارای چند خودرو هس��تند از يارانه بنزين بهره مند 
می ش��وند. مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت گفت: هم اكنون در مصرف گاز نيز 
عدالت رعايت نمی ش��ود به طوری كه افراد ثروتمندی كه دارای منزل چند صد متری هستند 
خيلی بيشتر از افرادی كه خانه های كوچك تری دارند برای مصرف گاز، يارانه می گيرند. سيفی 

اظهار داشت: همچنين بيشتر مردم از يارانه گازوئيل يا گاز مايع استفاده نمی كنند.
 وی گفت: در طرح كارت اعتباری انرژی، ميزان مش��خصی از س��هميه سوخت های مختلف 
در اختيار افراد قرار دارد و آنها می توانند از طريق صرفه جويی و جايگزينی س��وخت، به مديريت 
مصرف خ��ود بپردازند. مديرعامل ش��ركت بهينه س��ازی مصرف س��وخت در خصوص ميزان 
سهميه های سوخت در كارت های اعتباری انرژی، گفت: اين سهميه ها براساس الگوی اصالح 

سهمیا سر زا رفت!

كارتاعتباريانرژيايرانيانرويهوا
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مصرف و اقليم و شرايط آب و هوايی مناطق مختلف كشور تعيين می شوند. سيفی افزود: به عنوان 
مثال به طور متوس��ط روزانه ٦7 ميليون ليتر بنزين در كش��ور مصرف می شود كه اگر آن را بين 
73 ميليون درخواست كننده يارانه تقسيم كنيم برای هر فرد 2٥ ليتر در ماه بنزين در نظر گرفته 
می ش��ود كه به حساب كارت اعتباری انرژی سرپرست خانوار واريز می شود. مديرعامل شركت 
بهينه س��ازی مصرف س��وخت ادامه داد: براين اساس سهميه ماهانه يك خانوار چهارنفره حدود 
يك صد ليتر بنزين می شود. وی خاطرنشان كرد: سهميه آب، گاز مصرفی و ساير سوخت ها نيز 

براساس مدل های خاصی كه مشخص شده اند تعيين شده و در كارت آنها شارژ می شود.

 قيمت گذاری بر اساس قانون هدفمندی يارانه ها
 مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت در خصوص نحوه قيمت گذاری حامل های 
انرژی در كارت اعتباری انرژی، گفت: مالك قيمت گذاری می تواند قانون هدفمندی يارانه ها 
باشد كه مصوب مجلس شورای اسالمی است. سيفی اظهار داشت: براساس قانون هدفمندی 
يارانه ها، بايد تا دو سال آينده نرخ بنزين به سطح قيمت فوب خليج فارس برسد، بنابراين اگر 
قرار باش��د طرح كارت اعتباری انرژی در سال آينده اجرا شود بايد بنزين با نرخ ليتری 2 هزار 
تومان از طريق اين كارت ارايه ش��ود. وی افزود: براين اس��اس، ماهانه ١٠٠ ليتر بنزين برای 
يك خانواده چهارنفره با قيمت ليتری 2 هزار تومان شارژ می شود كه البته تا سقف ١٠٠ ليتر 
نيازی به پرداخت پول نمی باش��د، اما در صورت مصرف بيش از ١٠٠ ليتر بايد به ازای هر ليتر 
مصرف اضافه، 2 هزار تومان به صورت نقدی پرداخت كند. مديرعامل ش��ركت بهينه س��ازی 
مصرف سوخت با بيان اينكه برای همه حامل های انرژی، سهميه ای در نظر گرفته خواهد شد، 
اضافه كرد: هنوز مبلغ دقيقی كه بايد در كارت های اعتباری انرژی شارژ شود، مشخص نشده 
است، اما می توان برای يك خانواده چهارنفره به ميزان يك ميليون تومان، شارژ در نظر گرفت.

 امكان كارت به كارت كردن سهميه ها
 سيفی با تأكيد بر اينكه كارت اعتبار انرژی، پول نقد به شمار نمی رود، گفت: اين كارت، فقط 
اعتباری مشخص برای پرداخت هزينه سوخت به شمار می رود، به هيچ وجه به معنای پرداخت 
پول نقد نيست. مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت خاطرنشان كرد: كارت اعتباری 
انرژی را تنها می توان برای پرداخت قبوض و هزينه مصرف سوخت مورد استفاده قرار داد. به 
گفته اين مقام مس��وول، خانواده ها در صورت صرفه جويی می توانند شارژ سوخت های خود را 
ذخيره كنند يا اينكه آن را كارت به كارت كرده و به كارت اعتباری شخص ديگری كه نياز دارد 
منتقل كنند  و مزيت ديگر اين طرح اين است كه افراد می توانند در صورت صرفه جويی، شارژ 

سوخت استفاده نشده خود را به فروش برسانند.
 مديرعامل ش��ركت بهينه س��ازی مصرف س��وخت افزود: در نظر داريم امكان فروش شارژ 
س��وخت در بورس انرژی را فراهم كنيم كه براس��اس آن افراد می توانند سهميه های سوخت 
خود را در بورس انرژی بفروش��ند و كسانی كه نياز به سهميه های زياد دارند اين سهميه های 
خود را خريداری كنند. سيفی در خصوص آخرين وضعيت اجرای اين طرح، گفت: مذاكراتی با 
بخ��ش خصوصی و به ويژه اتاق بازرگانی صورت گرفته تا نحوه ارايه كارت اعتباری انرژی در 
بخش صنايع را تعيين كنيم. مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف سوخت گفت: اين شركت 
و شركت ملی نفت، طرح كارت اعتباری انرژی را پيشنهاد داده اند، اما هنوز نهايی نشده و برای 
اجرای اين طرح موافقت بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارايی و هيئت دولت نياز است 
كه هنوز در اين خصوص مذاكره ای انجام نشده است.البته زيرساخت های فنی برای اجرای اين 

طرح آماده است و حداكثر در ظرف ٦ ماه می توان آن را فراهم كرد.

 صنايع هم كارت سهميا مي گيرند
مديرعامل شركت بهينه سازی مصرف س��وخت، گفت: برای صنايع و كارخانه ها نيز كارت 
اعتباری انرژی در نظر گرفته می شود تا آنها نيز مصرف سوخت خود را مديريت كنند. سيفی 
ب��ا بيان اينكه از طريق اين كارت می ت��وان اقدام به اصالح الگوی مصرف انرژی كرد، گفت: 
به عنوان مثال س��هميه ٥٠٠ مترمكعبی مصرف گاز را می توان در سال بعد به 4٠٠ مترمكعب 

كاهش داد تا از اين طريق، مصرف كنندگان اقدام به رعايت الگوهای كاهش مصرف كنند.

 مديرعامل ش��ركت بهينه س��ازی مصرف س��وخت، مزيت ديگر اين كارت را جلوگيری از 
قاچاق سوخت عنوان كرد و گفت: از طريق كارت اعتباری انرژی می توان صادرات سوخت به 
كشورهای همسايه را نيز ساماندهی كرد. سيفی افزود: از مزيت های ديگر اين كارت، ساماندهی 
صادركنندگان قانونی و شناس��نامه دار سوخت اس��ت به نحوی كه صادركنندگان می توانند در 

بورس انرژی سهميه های خرد سوخت را جمع آوری و به طور قانونی آن را صادر كنند.

 سهميا چيست و طراحان چه نوشتند
 طرح كارت اعتباری انرژی"سهميا" جهت تسهيل در اجرای قانون و در عين حال جلوگيری 
از افزايش نقدينگی و تورم پيشنهاد شده و در دستگاه های مربوطه در دولت در حال بررسی است 
تا با نهايی شدن بررسی ها، كارت اعتباری انرژی جايگزين يارانه نقدی شود. طرح كارت اعتباری 
انرژی"سهميا" ٥ اسفندماه سال گذشته پس از ٥ ماه بررسی در دولت آماده شده و از اين تاريخ تا 
امروز در سازمان ها و ارگان های مختلف دولت در حال بررسی است. جزييات سهميا را بخوانيد:

شـرح مسـئله: تاكنون جهت تامين انرژی مردم، دولت از طريق استخراج منابع ملی و با 
خريد از بازارهای بين المللی، انرژی را با اختصاص يارانه  )قبل از سال ١389 (  در داخل كشور 
به فروش می رسانده است. پس از سال ١389 مطابق قانون هدفمند كردن يارانه ها مقرر شد 
تا قيمت حامل های انرژی پس از ٥ س��ال به حالت مطلوب رس��يده و به صورت كامال آزاد در 
كشور ارائه گردد.  اما دولت برای گذار از حالت اوليه به حالت مطلوب، منابع ناشی از افزايش 
قيمت كاالهای مشمول يارانه را فقط به صورت يارانه نقدی  به مردم پرداخت نمود و با توجه 
به حجم نقدينگی تزريق شده و عدم اجرای فازهای بعدی قانون، نه تنها مشكالت ناشی از اين 
افزايش قيمت برای مردم حل نشد بلكه مشكالتی از قبيل تامين اين مبلغ به صورت ماهيانه 
برای دولت، باال رفتن تورم به دليل تزريق نقدينگی در كشور پديد آمد و فرصتی برای صرف 
اين منابع در ديگر موارد قانونی نيز پيدا نشد. تا آنجايی كه پس از اجرای فاز اول قانون تاكنون 
دولت نتوانسته فازهای بعدی اين قانون را اجرايی نموده و در حال حاضر برای حل اين بحران 

١2 كارگروه تخصصی نيز تشكيل داده است.
راه حل كليدی: راه حل اساسی جهت از بين بردن مشكالت مذكور، حذف تزريق نقدينگی و 
پيشبرد قانون، اجرای طرحی است كه در آن به جای پرداخت يارانه نقدی، به هر فرد ايرانی مقيم 
ايران سهميه انرژی )برق، گاز، بنزين ...( به صورت اعتباری تعلق گيرد. به صورتی كه وی مجاز 
باشد در حد الگوهای استاندارد از اعتبار انرژی اختصاص يافته جهت پرداخت هزينه های انرژی 
اس��تفاده نمايد. در عين حال و به صورت همزمان قيمت انرژی در كش��ور نيز به صورت آزاد و 
مطابق با قانون يا با شيب كمتر طبق توافقی كه با مجلس خواهد كرد عرضه گردد. در اين مدل 
اعتباری كه توسط دولت به مصرف كنندگان تعلق می گيرد در درون جامعه به نقد تبديل شده و 
باعث گردش مالی می شود و با توجه به اينكه اين گردش در درون جامعه شكل گرفته است تورم 
را به شدت كاهش می دهد. اجرای اين طرح عالوه بر حل مشكالت فعلی، مزايای بسياری را نيز 
در پی خواهد داشت،  از سوی ديگر، با اجرای اين طرح آزادسازی قيمت حامل های انرژی مطابق 
برنامه حال يا برنامه توافقی انجام خواهد شد و به دليل آزاد شدن قيمت حامل های انرژی، اعتبار 
اختصاص يافته به گيرندگان هر ساله ارزشمندتر می شود. بنابراين اكثريت جامعه كه در چارچوب 

الگوی مصرف يا پايين تر از آن هستند، خواهان تسريع در آزادسازی قيمت انرژی خواهند بود.
روش اجـرا: اي��ن طرح با اس��تفاده از كارت اعتباری انرژی قابل اج��را خواهد بود. در اين 
روش سهميه هر ايرانی از حاملهای انرژی )مطابق با قيمت های آزاد انرژی( به صورت ريالی 
محاسبه شده و در دوره های تعيين شده )ماهانه، فصلی يا ساالنه( مانند يارانه فعلی به كارت 
انرژی سرپرس��ت خانوار واريز می شود. با اين تفاوت كه موجودی اين كارت به صورت نقدی 
قابل برداشت نيست و سرپرست خانوار فقط جهت پرداخت هزينه های انرژی به صورت قبض 
يا ديسپنسر جايگاه س��وختگيری می تواند از آن استفاده نمايد. البته موجودی اين كارت قابل 

ذخيره سازی و انتقال خواهد بود.
در روش فعلی )مدلی كه در حال اجراست( افرادی كه اتومبيل بيشتر، خانه بزرگتر، مصرف 
باالت��ر از الگ��و دارند از انرژی يا يارانه بيش��تر برخوردارند در صورتی كه در مدل پيش��نهادی 
افرادی كه می خواهند از امكانات بيشتری نسبت به الگو های مصرف برخوردار باشند می بايست 
هزينه ه��ای انرژی را با قيمت قانونی )يارانه كمتر( پرداخت نمايند. بنابراين در صورتی كه هر 
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خانوار بيش��تر از الگوی تعيين شده انرژی مصرف نمايد آنگاه قيمت انرژی را بر اساس قانون 
پرداخت می نمايد و در صورتی كه كمتر از الگوی مصرف نمايد می تواند آن را ذخيره يا منتقل 
نمايد. زيرساخت اجرايی اين پيشنهاد ممزوجی از كارت خانوار و كيف پول الكترونيك است كه 

در كشور وجود دارد و نياز به ايجاد زيرساخت نمی باشد.
نتيجه: با اجرای اين طرح دولت با واگذاری اعتبار به افراد جامعه نقش حاكميتی خود را ايفا 
نموده و با عدم تزريق نقدينگی، تورم را كنترل خواهد نمود و همچنين با جلوگيری از فعاليت 
قاچاقچيان س��وخت و مصرف كنندگان خارج از الگو در كوتاه مدت با توجه به اثرات مطلوب 
بس��يار زيادی كه اين طرح در پی خواهد داشت عدالت اجتماعی و به تبع آن رضايت اكثريت 
جامعه را كسب خواهد نمود. اين طرح به عنوان بخش اول طرح كارت اعتباری انرژی پيشنهاد 
شده است و می تواند به ترتيب بخش های ديگر مانند صنايع، ساختمان های اداری و تجاری، 

حمل و نقل و كشاورزی را نيز شامل شود.

 مزيت هاي 5 گانه سهميا از نگاه طراحان
 مزاياي اقتصادي سهيما

١. عدم توزيع نقدينگي و كنترل تورم.
2. تسريع در واقعي شدن قيمت  حامل هاي انرژي.

3.  ارتقاي توان صادرات انرژي.
4. ارتقاي بورس انرژي.

٥. پرداخت به موقع قبوض انرژي و كاهش مطالبات فروشندگان انرژي از جامعه.
 مزاياي اجتماعي سهيما

١. ايجاد كسب و كارهاي جديد و اشتغال در سطوح كالن و خرد.
2. توزيع عادالنه سهم انرژي هر ايراني از ثروت ملي.

3. تقويت فرهنگ بهينه سازي مصرف نزد مصرف كنندگان
4. ترغيب به ارتقاي استاندارد و كيفيت زندگي.

٥. حذف امكان احتكار منابع انرژي.
 مزاياي زيست محيطي سهيما

١. فراهم شدن بستر مناسب براي توسعه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير.
2. كاهش انتشار آالينده ها به دليل كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي.

 مزاياي سياسي و امنيتي سهيما
١. كمك به تحقق اهداف كالن اصالح الگوي مصرف.

2. كاهش قاچاق انرژي در مبادي توزيع.
3. امكان انجام سياست گذاري هاي كالن مانند آمايش سرزمين و ...

4. ايجاد ابزار اندازه گيري و پايش انرژي براي فراهم كردن امكان اعمال مديريت هاي گوناگون.
 مزاياي فني سهيما

١.  كمك به ارتقا و به روز اوري استانداردهاي معيار مصرف انرژي.
2.  فراهم شدن زمينه الزم براي ارتقاي تكنولوژي هاي مرتبط به بهره وري انرژي.

3. متاثر شدن قيمت خريد تجهيزات و حتي مسكن بر مبناي كارايي انرژي.
4. استانداردسازي كيفيت سوخت.

٥. ايجاد سبد انرژي در جهت مصرف بهينه.
٦.  فراهم شدن زمينه هاي الزم براي توسعه شركت هاي خدمات انرژي در كشور

 سهميا پيشنهاد كي بود؟
مع��اون وزي��ر نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينكه كارت انرژي)س��هميا( توس��ط يكي از 
نخبگان پژوهشگاه نيرو مطرح و از سوي وزارت نفت پيگيري مي شود، گفت: براي جايگزيني 
كارت سهميا به جاي يارانه نقدي با وزارت نيرو جلسه اي برگزار نشده است. هوشنگ فالحتيان 
در پاس��خ به س��والي در خصوص جايگزيني يارانه نقدي خانوار با كارت س��هميا كارت انرژي 
)س��هميا( گفت: اين موضوع توس��ط وزارت نفت پيگيري مي ش��ود و موضوعات آن نيز توسط 
همين وزارتخانه در حال پيگيري است. وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود آب و برق 

نيز قرار است در اين كارت انرژي ديده شود، اظهار داشت: تاكنون جلسه مشتركي با وزارت نيرو 
در اين خصوص برگزار نشده و بحثي است كه توسط يكي از نخبگان پژوهشگاه نيرو پيشنهاد و 
پيگيري مي شود. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر آب و برق در اين كارت ها ديده شوند وزارت 
نيرو استقبال مي كند ادامه داد: اگر كه بنا باشد وزارت نيرو نيز در اين كارت مشاركت داشته باشد 
از آن استقبال مي كنيم چرا كه براي رعايت الگوي مصرف بسيار مفيد است. اما يك مقام آگاه 
در دولت با رد طرح ارايه سهميا )كارت اعتباري انرژي(، گفت: ارايه اين طرح تنها يك پيشنهاد 
از س��وي ش��ركت بهينه سازي مصرف سوخت بوده است. او در گفتگو با ايرنا، افزود: از آنجا كه 

اين طرح توسط اين شركت پيشنهاد شده نبايد بعنوان يك طرح از سوي دولت قلمداد شود. 

 سهميا راه برون رفت از مصرف بي حد انرژي
نايب رئيس كميس��يون انرژي اتاق ايران معتقد اس��ت يارانه نقدي طي سه سال گذشته نه 
تنها در كاهش مصرف انرژي تاثير نداشته بلكه ١3١ هزار ميليارد تومان پول كه مي توانست 
صرف بهينه سازي مصرف انرژي شود، يك درصد هم در كاهش مصرف تاثير نگذاشته است. 
راه برون رفت از اين وضعيت نيز، كارت انرژي است.  آرش نجفي با انتقاد از تاثير تورمي نحوه 
پرداخت يارانه  نقدي و ضرورت اصالح آن خاطرنشان كرد: اگر بازخورد پرداخت مستقيم يارانه 
طي 3 سال گذشته را بررسي كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه مصرف انرژي نه تنها يك درصد 
هم كاهش نداشته ، بلكه ١3١ هزار ميليارد تومان پول كشور نابود شده و اثري جز تورم در بازار 
نداشته است. وي با تاكيد بر اينكه طبق برنامه بايد قيمت سوخت و حامل هاي انرژي به قيمت 
خليج فارس نزديك شود، افزود: با توجه به بدعت غلطي كه در سه سال گذشته پايه گذاشته 
شده، بايد راهي را بينديشيم، تا با حداقل حاشيه از آن خارج شده و از اين پول براي مديريت و 

بهينه سازي مصرف انرژي به ويژه در منازل مسكوني استفاده كنيم. 
به گفته نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، اگر پول يارانه نقدي در اين 3 سال 
صرف اصالح نحوه مصرف انرژي ش��ده بود تا كن��ون با كاهش 3٥ درصدي مصرف انرژي در 
8٥ درصد واحد هاي مسكوني رو به رو بوديم. نجفي به اين نكته نيز اشاره كرد كه روز اول كه 
يارانه پرداخت ش��د، ارزش دالري آن ٥٦ تا ٥7 دالر بود، ولي اكنون به ١٦ دالر رس��يده است و 
از آن طرف قيمت س��وخت و حامل هاي انرژي افزايش يافته و نبايد اجازه دهيم كه مبلغ قابل 
توجهي كه تاثير گذار است، بين جامعه خرد شده و به عنوان پول تورم زا توزيع شود.  وي گفت: 
طي بررسي هايي كه كرديم كم تنش ترين روش براي اصالح شيوه پرداخت يارانه نقدي تعريف 
كارت اعتباري انرژي »سهميا« بود تا حداقل پولي كه دولت بابت يارانه انرژي مي پردازد، بابت 
هزينه هاي پرداخت انرژي نيز صرف شود. نجفي در پاسخ به اينكه اگر فردي به هر دليلي مصرف 
چندان انرژي نداشت به ويژه در روستاها آيا به نظر شما اين مسئله مشكل آفرين نخواهد بود، 
گف��ت: هر فردي كه بخواهد با صرفه جويي هزينه انرژي خ��ود را ذخيره كند، مي تواند آن را به 
اف��راد پرمصرف بفروش��د و پول نقد آن را دريافت كند. در عين ح��ال دولت مي تواند با اين كار 
قيمت سوخت را به ليتري 2 هزارو 7٠٠ تومان برساند و از آن طرف مبلغ يارانه را نيز باال ببرد. 

نايب رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به سوال ديگر فارس مبني بر اينكه 
برخي معتقدند افزايش بي حد قيمت انرژي بر س��اير كاالهاي اساسي و توليد اثر تورمي خواهد 
داشت و چه فكري براي اين موضوع شده گفت: اين بهانه اي بيش براي افراد نيست. مشكل ما 
مديريت عملياتي، نظارتي و توليد اس��ت. چگونه است كه قيمت سوخت در تركيه ٥ برابر ايران 
است، اما كاالي با كيفيت را با قيمتي مناسب وارد كشور مي كنيم. وي افزود: زياده خواهي يك 
سري افراد در حوزه هاي مختلف به افزايش قيمت ها دامن مي زند و من كاسب اگر سوار تاكسي 
شوم و ٥٠ تومان كرايه اضافي دهم، تالفي آن را در تمام كاالهايي كه در طي روز مي فروشم، 
در مي آورم. وي تصريح كرد: اگر يك بار براي هميشه اثر گذاري همه مولفه هاي قيمتي بر اساس 
افزايش قيمت ها بررسي كنيم آن وقت اجازه داده نمي شود كه قيمت ها بي حد و حصر باال رود. 

نجفي در پاسخ به اينكه كارت انرژي اكنون در چه مرحله اي از سوي دولت قرار دارد، گفت: 
كارهاي نرم افزاري آن آماده شده و خوشبختانه اجراي اين كار نيازي به مصوبه مجلس ندارد، 
چون ش��يوه پرداخت يارانه نقدي تغيير مي كند و دولت اگ��ر بخواهد مي تواند آن را اجرا كند. 
وي تصريح كرد: تنها راه برون رفت دولت از تله هاي انفجاري دولت دهم مانند مسكن مهر و 

پرداخت يارانه نقدي اجراي روش هاي اين چنيني است. 
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 رييس پارلمان بخش خصوصي: مخالفم
 رئي��س اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت پرداخت 
هر نوع يارانه نقدي حتي كارت انرژي جز آس��يب به 
بخش مولد كشور چيزي در پي ندارد و بايد اين مبالغ 
اثرگذار را در قالب بس��ته هاي حمايتي به كشاورزان، 

بخش توليد و اصالح زيرساخت ها استفاده كرد. 
 غالمحس��ين ش��افعي به واكاوي تبعات پرداخت 
يارانه نقدي طي 3 س��ال گذش��ته پرداخت و گفت: 
پرداخت يارانه نقدي از ابتدا كار بس��يار اشتباهي بود 
و كارشناس��ان اتاق بازرگاني اي��ران از ابتدا با اجراي 
اين ش��يوه يارانه نقدي مخالف بودند. وي ادامه داد: 
مي ت��وان اي��ن منابع قاب��ل توجه را ص��رف اصالح 
زيرس��اخت و توانمندسازي مردم كرد، نه اينكه اعانه 
بدهيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران به اين نكته اشاره 
كرد كه پرداخت يارانه نقدي طي اين سالها به توليد 
و كارهاي مولد آس��يب زده، به ويژه در بخش اقتصاد 
روس��تايي اثر منفي داش��ته و بس��ياري افراد را خانه 
نش��ين كرده است.  شافعي معتقد است مي توانستيم 
رقم يارانه ه��ا را در قالب تس��هيالت مختلف مانند 
تأمي��ن نهاده مرغوب، كود و س��م مناس��ب و حتي 
ماشين آالت كشاورزي در اختيار كشاورز قرار دهيم، 

تا محصول بهتري توليد كند. 
همچنين در بخش صنعت نيز براي كاهش قيمت 
تمام شده و اصالح مصرف انرژي مي توانستيم اين 
ياران��ه را خرج كنيم. وي در پاس��خ به اينكه اكنون 
كه بحث كارت انرژي به جاي پرداخت يارانه نقدي 
مطرح ش��ده، چقدر آن را مفي��د مي دانيد، گفت: در 
كل ب��ا پرداخت هرگونه وج��ه نقدي در بخش هاي 
مختلف حت��ي كارت انرژي مخالفم، چ��را كه بايد 
مبالغ قدرتمند را در ج��اي ديگر هزينه كرد و براي 
پيش��گيري از آثار تورمي، بخش��ي از يارانه نقدي را 
از طريق سازمان هايي مانند بهزيستي، كميته امداد 
و هالل احمر براي پوش��ش مناس��ب قشر ضعيف 

استفاده كرد. 

 كارت سهميا فقط يك ايده است
وزير نفت گفت: طرح كارت س��هميا در حد ايده و 
طرح مطالعاتی است و دولت هيچ مذاكره ای تاكنون 
در اين باره نداش��ته و اين موضوع حتی بررس��ی هم 
نشده است. بيژن نامدار زنگنه درباره شايعه جايگزينی 
كارت معروف به سهميا به جای يارانه نقدی كه برخی 
ب��ا هدف لطمه زدن به جري��ان هدفمندی يارانه ها و 
آن را مط��رح كرده اند، گف��ت: هيچ برنامه ای در اين 
زمينه نيس��ت و اين طرحی بوده كه يك محقق آن 
را پيش��نهاد كرده اس��ت. وی افزود: اين طرح در حد 
ايده و طرح مطالعاتی است و دولت هيچ مذاكره ای تا 
كنون در اين باره نداشته و اين موضوع حتی بررسی 

هم نشده است.

صدور كارت انرژی اشتباه است 
 جمشيد پژويان اقتصادان 
چندی است كه بحث صدور كارت های انرژی در پی افزايش قيمت حامل انرژی از سوی برخی مطرح شده است كه در 
ارتباط با كارت پيشنهادی انرژی بايد گفت كه دولت قيمت حامل های انرژی را افزايش می دهد برای اينكه بطور رسمی 
  و مش��هود اين قيمت های نس��بی اصالح بشوند و همه با يك قيمت روبه رو ش��وند، وقتی قيمت بنزين افزايش پيدا كند 
خودبه خود جلوی قاچاق گرفته می شود) همانطور كه در مرحله اول هم اين اتفاق افتاد البته قبل از توقف كه باز فاصله ها 

زياد شد( و هيچ بازارهای دوم و سوم و اينها هم به وجود نيامد ومردم به مبادله كارت ها مبادرت نكردند.
هدف اصلی ما اين اس��ت كه قيمت حامل های انرژی برای همه افزايش پيدا كند و در نتيجه ش��اهد اصالح آن سبد و 
تركيب مصرف و توليد ش��ويم .حاال چرا ما بايد از طريق اين كارت ها بازار هايی را به وجود بياوريم كه حتما هزينه دارد 
يعنی ان كس��ی كه كارت انرژی اش را می گيرد و فرضا مصرف بنزين ندارد می برد در يك بازار می فروش��د وچه بسا بايد 
قيمت پايين تری را مطرح كند تا طرف مفابل خريداری كند در نتيجه در اينجا آن چيزی كه هدف بوده تا به عنوان يارانه 
داده ش��ود به دليل هزينه مبادله خودش كاهش پيدا می كند. و بعد اصل هدف اين اس��ت كه كس��ی كه مصرف انرژی يا 

بنزين ندارد ديگر برای گرفتن بنزين پيش قدم نشود .
مشكل دفعه قبل هم همين بود كه يارانه را به كسانی كه بنزين مصرف می كنند می دادند و االن همينطور است.به هرحال 
اينكه يك كارت يارانه انرژی به مردم بدهند كه از اين به بعد كار مردم معاوضه اين كارت ها با يكديگر شود و يكی بنزين 
را به ديگری و ديگری گاز را به نفر بعدی بفروشد درست نيست چرا كه در اين بين حتما هزينه های مبادله وجود دارد و اين 
هزينه های مبادله اصال نصيب كس��ی نمی ش��ود. چه اشكالی دارد كه با افزايش قيمت ها همان يارانه نقدی پرداخت شود تا 
شخص صرف هزينه ای كه برايش مطلوبيت باالتری دارد كند. سوال اين است كه از اين كارت ها چه فايده ای جز ايجاد 
هزينه و بازارهای جانبی متوجه اقتصاد مملكت می ش��ود. با ع��رض پوزش بايد گفت اين فكر صدور كارت اعتباری انرژی 
از يك ديدگاه اشتباه و تراوش كرده و می كند . اگر داستان توزيع اين كارت ها و بعد مساله تقلب ومساله معاوضه و مبادله 
آنرا در تحميل به جامعه در نظر بگيريم به چه نتيجه ای می رس��يم، در اين انتقال كارت ها مردم چگونه يكديگر را نس��بت 

به نياز شان پيدا كنند و چگونه آنرا مبادله كنند، اينها همه پيچيد گی هايی است كه مسئولين بايد در نظر داشته باشند.

كارت انرژی؛ منطقی تر از یارانه نقدی 
 سيد عماد حسينی - كارشناس اقتصاد انرژي

ايده جايگزينی كارت اعتباری انرژی به جای يارانه نقدی در كميس��يون انرژی مجلس هش��تم مطرح ش��د و حتی مورد 
اس��تقبال كارشناس��ان اقتصادی دولت وقت و مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هم قرار گرفت اما به دليل مخالفت 
رئيس جمهور پيشين اين ايده به اجرا درنيامد و به جای آن پرداخت يارانه نقدی در اولويت دولت های نهم و دهم قرار گرفت. 
آنچه به عنوان كارت اعتباری انرژی با نام اختصاری »س��هميا« مطرح ش��ده در واقع ي��ك ايده مطالعاتی و مقدماتی 
است كه به يكی از بخش های وزارت نفت پيشنهاد شده كه به نظر با اجرايی شدن اين طرح، می توان نقدينگی ناشی از 
تزريق مستقيم پول برای پرداخت يارانه نقدی را مهار و از افزايش تورم جلوگيری كرد، چرا كه ادامه روند كنونی تأمين 
منابع پرداخت يارانه نقدی نه تنها خس��ارت بار و دش��وار خواهد بود بلكه اثرات پمپاژ مس��تقيم پول هم بر پيچيدگی ها و 

مشكالت دولت خواهد افزود.
با صدور اين كارت امكان پرداخت قبوض حامل های انرژی با استفاده از شيوه های الكترونيك فراهم می شود و در راستای 
جلوگيری از برداشت نقدی و در نتيجه ميزان مراجعه مردم به بانك ها و همچنين جلوگيری از افزايش نقدينگی در بازار بسيار 
مؤثر خواهد بود چرا كه با اين اقدام به خانوارها كارت اعتباری انرژی داده  خواهد ش��د تا افزون بر پرداخت هزينه های انرژی 
مورد مصرفی خود ازجمله آب، برق، گاز، بنزين و...، درصورت صرفه جويی بيش��تر بتوانند باقيمانده اعتبار كارت را به ديگران 

انتقال دهند يا پس از مدتی می توانند به صورت مستقيم با آن خريد كنند و حتی اقدام به پرداخت باقيمانده پول كنند.
از س��وی ديگر نبايد از نظر دور داش��ت كه كارت اعتباری انرژی به عدالت در برخورداری ش��هروندان از انرژی در كش��ور 
نزديك تر است و هر شهروند ايرانی به ازای انرژی مورد نياز خود مبتنی بر اصالح الگوی مصرف، اعتبار ويژه ای دريافت خواهد 
كرد و شهروندان خودشان می توانند مديريت انرژی را در اختيار بگيرند و افزون بر اينها، امكان صرفه جويی بيشتر هم فراهم 
خواهد شد. روشن است كه به سبب مشكالت ايجاد شده پرداخت مستقيم يارانه نقدی و تزريق بی محابای نقدينگی به جامعه، 
جايگزين كردن كارت اعتباری انرژی ضرورتی است برای رهايی دولت، مردم و اقتصاد ايران از چالش های پيش روی اجرای 
فازهای بعدی هدفمندی يارانه ها و اصالح قيمت حامل های انرژی. به نظر اجرايی كردن اين پيشنهاد در سال آينده هم امكان 
پذير خواهد بود و هم ضرورت دارد و دولت بايد تصميم بگيرد و مجوزهای الزم را درصورت نياز به تصويب احتمالی قانون 
اخذ كند تا دستگاه های اجرايی هم به موقع زيرساخت های آن را فراهم سازند. مهم اين است كه تبديل اين ايده به يك طرح 

قابل دفاع و اجرايی نيازمند مطالعات بيشتر و دقت نظر و البته اجماع بر سر اجرای آن خواهد بود.



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

200

ش
زار

گـ

گزراشتصويرینمايشگاهبينالمللیصنعتساختمانتبريز-ارديبهشت93



ش
زار

گـ

201

8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

202

ش
زار

گـ



ش
زار

گـ

203

8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ









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

نرم اف��زار جامع مین��ا؛ نهایت دق��ت در برش به 
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نرمافزارجامعمينا؛نهايتدقتدربرشبههمراهمباحث
انبارداریوحسابداری

ره:
شـا

ا
يكي از مهم ترين دغدغه هاي كارگاه هاي برش شيشه، رعايت نحوه برش قطعات و چيدمان صحيح آنها بر روي جام هاي شيشه است. در 
اين ميان رعايت دو اصل بهينه ترين چيدمان و كمترين دور ريز امري بسيار سخت و زمان بر به نظر مي رسد. از همين رو شركت فناوري 
داده پويشگر اقدام به توليد نرم افزار جامع مينا اختصاصي صنعت شيشه هاي چند جداره كرده است كه در اين نرم افزار از الگوريتم هاي 
پيچيده بهينه سازي برش و چيدمان در جام هاي شيشه و صفحات مسطح كه از مهم ترين و برجسته ترين ويژگي اين نرم افزار به شمار 
مي آيد، اسـتفاده شـده است. راهنماي برش قطعات، ليبل هاي اختصاصي، گزارشات دقيق و سريع، بايگاني بسيار قوي با انعطاف پذيري 
باال، سيستم مالي و فروش و همچنين تحليل هاي آماري متنوع، از ديگر ويژگي هاي ممتاز اين نرم افزار محسوب مي شود. راستي تا حاال 
از ويژگي هاي انحصاري و ستودني نرم افزار جامع مينا، اطالعات دقيق تري دريافت كرده ايد؟ اين مقاله راهنماي جامع و روشني است از 

يكي از قوي ترين و برترين نرم افزارها كه نهايت دقت در برش، انبارداري و حسابداري توليد شيشه هاي در و پنجره را به همراه دارد.
نرم افزار جامع مينا توليد شده در شركت فناوري داده پويشگر، پس از ارائه نقشه هاي برش، كناره هاي برش قابل استفاده را به انبار باز 
مي گرداند و براي برش هاي بعدي ابتدا كناره هاي برش موجود در انبار را بررسي نموده و در صورت عدم وجود سايز مناسب، از جام هاي 
جديد استفاده مي كند. در بخش حسابداري، شما مي توانيد تمامي فاكتورهاي خريد كاال و فروش محصوالت را ثبت كرده و گزارشات ريز 
دريافتي ها و پرداختي هاي شركت و نيز ليست بدهكاران و بستانكاران را مشاهده نماييد. عالوه بر ثبت دريافتي هاي نقدي شما مي توانيد 

چك هاي دريافتي مشتريان را نيز در برنامه ثبت كرده و در موعد مقرر آن از قابليت ياد آوري نرم افزار استفاده نماييد.
در بخش انبارداري نرم افزار جامع مينا شـما مي توانيد از پارامتر ميزان حد سـفارش كاال اسـتفاده كرده و در هنگام پذيرش سفارش، در 
صورتي كه ميزان سـفارش با موجودي انبار تناسـب نداشته باشد از ليسـت كمبودهايي كه اين نرم افزار به صورت اتوماتيك با توجه به 

ميزان موجودي فعلي انبار به شما ارائه مي كند، جهت خريد اقالم مورد نياز استفاده نماييد.
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  برخي از ويژگي هاي نرم افزار: 
 كاال، محصول و مشتريان 

كااله��اي  ان��واع  ويراي��ش  و  تعري��ف   
مصرفي)شيشه، اسپيسر، گوشه، چسب، سوپاپ، 

)Windowfilm ،سليكاژل
 تعريف و ويرايش انواع محصوالت توليدي 

 تعريف و ويرايش مشخصات مشتريان
 ام��كان دس��ته بندي مش��تريان به صورت 

مبلغي

 بهينه سازي برش 
 بهينه س��ازي همزم��ان چندي��ن پ��روژه با 
شيش��ه هاي متنوع )كاهش ضايعات و تس��ريع 

زمان بهينه سازي(
 بهين��ه به ص��ورت اتوماتيك )بهينه س��ازي 

كامال هوشمندانه توسط نرم افزار(
 بهينه س��ازي به صورت كارب��ري )مديريت 

روند بهينه سازي توسط كاربر (
 بهينه س��ازي تم��ام اتوماتي��ك و كارب��ري 

)تركيبي از بهينه سازي اتوماتيك و كاربري(
 قابليت بهينه سازي كناره هاي برش موجود 

در انبار
 انجام عمليات تيپ سازي هوشمند براساس 

رتبه بندي موجودي انبار
 چاپ نقش��ه هاي برش عمليات بهينه سازي 
با درج مش��خصات )نام پروژه، ش��ماره فاكتور و 

كد پخش(
 ارائه راهنماي پيشنهادي برش شيشه

 چ��اپ برچس��ب هاي ب��رش شيش��ه ها و 
محصوالت با درج مش��خصات )آرم شركت، نام 

پروژه، نام مشتري و... (
 چاپ برچسب كناره هاي برش

 محاس��به ضايع��ات و كناره ه��اي ب��رش 
به صورت درصدي و مساحتي

 گ��زارش كام��ل عملي��ات بهينه س��ازي به 
ص��ورت تعداد قطع��ات م��ورد اس��تفاده، تعداد 
برش ها، تعداد قطعات قابل استفاده مجدد و غير 

قابل استفاده مجدد و ... 
 ذخيره نقش��ه هاي برش بهين��ه به صورت 
تصوي��ر) انتق��ال تصاوي��ر نقش��ه هاي برش بر 

روي هارد ديسك(
 توليد سريع و دقيق نقشه بهينه شده

 انتقال خودكار كناره هاي برش به انبار براي 
استفاده در بهينه سازي هاي بعدي

 چاپ فرم درخواست توليد براي كارگاه
 ارائه ليست برش اسپيسر به دو صورت خم 

و سنتي
 ارائه ليست بهينه سازي برش اسپيسر

 ارائ��ه گ��زارش كام��ل از اق��الم مصرف��ي 
سفارشات
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 انبارداري
كااله��ا  دوره  اول  موج��ودي  ثب��ت  ام��كان   
)شيش��ه، اسپيسر، گوشه، چسب، س��وپاپ، سليكاژل، 

)Windowfilm

 ام��كان ورود و خ��روج كااله��ا در انبار به صورت 
دستي

 داراي انبار محصوالت با درج مشخصات )شماره 
فاكتور؛نام پروژه، نام مشتري و... (

 ثبت خروجي محص��والت و چاپ برگه خروج از 
انبار

 امكان اخذ گزارش هاي متعدد از بخش انبار مانند 
موجودي كاال، كاردكس و. ..

 امكان جستجو و گزارش گيري از انبار 

 مديريت سفارشات 
 انتخاب مشتري از آرشيو و ثبت سفارشات جديد 

 ارائه گزارش كلي و ريز سفارشات 
 تبديل سفارش به فاكتورهاي قطعي

 محاسبه قيمت هر سفارش به صورت خودكار
 امكان صدور پيش فاكتور و فاكتور فروش

 امكان ويرايش فاكتور يا سفارش بعد از ثبت
 امكان حذف پيش فاكتور

 چاپ فاكتور با طراحي مناسب
 دريافت طول و عرض محصول از طريق اكسل

 امكان بروزرس��اني قيمت هاي سفارشات اخير به 
نرخ روز

 ام��كان ويرايش گروهي محصوالت س��فارش 
مورد نظر

 حسابداري
 ام��كان ثب��ت و ويراي��ش فاكتوره��اي خري��د 
)شيش��ه، اسپيسر، گوشه، چسب، س��وپاپ، سليكاژل، 

)Windowfil

 ارائه گزارش كلي و ريز كاالهاي خريداري شده
 ثبت مبالغ دريافتي و پرداختي

 ارائه گزارش ريز دريافتي و پرداختي
 ارائه گزارش ليست بدهكاران و بستانكاران

 ثبت فاكتور درآمدها و هزينه هاي ديگر
 ارائه گزارش فاكتورهاي درآمد و هزينه

 صدور پيش فاكتور و فاكتور خدمات
 ارائه گزارش كلي و ريز از فاكتورهاي خدمات
Excel و Pdf دريافت گزارشات مالي از طريق 

 تنظيمات 
 تغيير ضخامت تيغه برش و حداقل سايز حاشيه 

 امكان تنظيم چس��ب هاي مصرفي )بوتيل، پولي 
سولفايد(

 تعيين درصد ماليات
 تعيين درصد ضايعات 

 امكان تغيير محدوده تلورانس تيپ سازي

 قابليت تغيير حداقل اندازه ابعادي كه از نظر كاربر به عنوان ضايعات شناخته مي شود
 امكان تغيير مشخصات ولوگوي خاص هر شركت

 امكان تنظيم ابعاد و پارامترهاي نمايشي در برچسبهاي برش 
 امكان تنظيم نحوه نمايش اطالعات مشتري در برچسب برش 

 امكان تعريف و ويرايش توضيحات پيش فاكتور و فاكتورها
 قابليت تعريف و تنظيم گاتر )Trim( به صورت ثابت و هوشمند جهت جام ها

 امكان پارامتري كردن كليه تنظيمات نرم افزار 

  نرم افزار جامع مينا )نسخه ماشين( 
اين نس��خه از نرم افزار جامع مينا داراي قابليت صدور فايل هاي اس��تاندارد DXF براي استفاده در ميزهاي برش، صدور 
فايل هاي Gcode اختصاصي و س��ازگار با ماش��ين آالت مختلف براي اس��تفاده در ميزهاي برش، صدور انواع فايل هاي 

CSV براي انواع دستگاه هاي Binding برش اسپيسرمي باشد.

 CMS MACHIN , OPTIMAC . AFRATECH :مختلف از جمله CNC نرم افزار جامع مينا تا كنون برروي دستگاه هاي
و … در سراسر كشوربه صورت كامل و دقيق نصب و پياده سازي شده است و هم اكنون د ر حال استفاده مي باشند.

  نرم افزار جامع مينا )نسخه اختصاصي صنعت MDF  و چوب (
شركت فناوري داده پويشگر، پس از ارائه موفق نرم افزار جامع مينا جهت صنعت شيشه، اقدام به توليد نسخه اي از اين 
نرم افزار جهت كارگاه ها و كارخانجات مرتبط با صنعت چوب و MDF در راستاي بر طرف نمودن خالء وجود نرم افزاري 

جامع براي برطرف نمودن كليه نياز هاي اين صنعت كرده است. 
اين نسخه از نرم افزارجامع مينا همانند نسخه اختصاصي صنعت شيشه داراي قسمت هاي بهينه سازي برش، راهنماي 
 MDF پيش��نهادي برش، چاپ برچس��ب، نقشه برش و... اس��ت و در آن كليه پارامترهاي فني و تجاري صنعت چوب و

به صورت كامال ساده، روان و كاربر پسند پشتيباني مي گردد.
در نس��خه چوب و MDF نرم افزار جامع مينا تمامي پارامترهاي مورد نياز براي بهينه س��ازي صفحات MDF و چوب از 
قبيل گاتر، تعريف نوارلبه و ضخامت آنها، محاس��به اتوماتيك ابعاد با هر نوع نوار و. .. در نظر گرفته ش��ده اس��ت. گفتني 
است اين نسخه از برنامه جامع مينا نيز مانند نسخه شيشه، قابليت كار كردن با فايل هاي DXF و GCODE جهت اتصال 

به دستگاه هاي برش و CNC را دارا است.
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آگهیاستخدام

بـه يك نصاب ماشـين آالت پنجره دو جـداره ماهر يا 

نيمه ماهر نيازمنديم. 

تلفن تماس: 0912-4573176

فروشيكخطتوليدكاملشيـشهدوجدارهبا
مارکBest makinaتركيه)آكبندآمادهجهت

راهاندازی(بامشخصاتذيل:
ا-  دستگاه شستشو و پرس 

2- دستگاه تزريق پلی سولفايد
3- دستگاه بوتيل زن 

4-دستگاه برش اسپيسر 
5- دستگاه فريز پلی سولفايد
6- دستگاه تزريق سيليكاژل 

7- ميز گرداننده شيشه 
8- دستگاه حمل اسپيسر

9- دستگاه گاز پر كن 

تلفن تماس: 88680185-6  ،  09121754503

فروشماشينآالت

فروش ويژه ماشين آالت upvc ست دوسر 7 تيكه يلماز )آكبند(

باكدهای:

DC 420P - CK 411-DK 502 - CA 601 -KM 213 - ST 263  - FR 226 

تلفن تماس: 021-220100800

فروشماشينآالتخطتوليدشيشه
دوجدارهساختCMSتركيه

VGPL2500/6V-2 -1 دسـتگاه اتوماتيك شستشـو و 
پرس با ارتفاع 2500 ميلی متر -6برس-ورژن سريع 

)استيل(
TMH300-71 -2 دستگاه تزريق پلی سولفايد بازويی

CNC 3- دستگاه تمام اتوماتيك خم اسپيسر
FCL - 2725 - SL -V2 -4 ميـز بـرش تمام  اتوماتيك 
سـه الين با قابليت بارگذاری روی10پالت جام، برش، 

جداسازی
ADF-2500 -5 دستگاه تمام اتوماتيك تزريق نم گير

BM7 -6 دستگاه تزريق چسب بوتيل
TF200 -7 فريزر و گرمكن پلی سولفايد
RTB2*2 -8 ميز گردان شيشه دو جداره

PTU2500 -9 آپارات حمل اسپيسر
GZ -10 دستگاه تزريق گاز آرگون

11- ميز اتوماتيك تاشو شيشه دوجداره شده
12- انـواع ميـز دو خـرک و اسـتند دپو شيشـه برش 
خـورده و اسـتند محصول آماده و سـاير تاسيسـات و 

ملزمات متعلقه

تلفن تماس: 09121500916

دفتر گروه وين بست توليد كننده پنجره های يو پی وی 
سـی و نمايندگی 328 ويستابسـت از آهن مكان فاز7 
مركزی به آدرس تهران ميدان رسـالت: خيابان هنگام 

خيابان فرجام پالک 970 واحد 11 تغيير يافت.
همچنيـن محـل كارخانه به آدرس اسالمشـهر خيابان 

كاشانی شهرک صنعتی چيچكلو انتقال يافت.
لطفا در صورت داشـتن هرگونه پيشـنهاد و يا انتقاد به 

سامانه پيام كوتاه يا ايميل شركت ارائه نماييد.
فكس: 77807774

پيام كوتاه:02155445579 
 www.winbest.ir :وب سايت

winbest_88@yahoo.com , info@winbest.ir :ايميل
تلفن تماس: 77890931-77890489-77891509-77892113

درج آگهی در نيازمندی های
 نشريه پنجره ايرانيان

رايگـان می باشد

نیازمندی های پنجره
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شركتدرناماشينايرانيان

از كليه بازاريابان حرفه ای درزمينه فروش ماشين آالت 

upvc وماشـين آالت شيشـه های دوجداره وهمچين 
درب وپنجـره upvc درتهـران وكليـه شهرسـتان ها 

دعوت به همكاری می نماييم.

تلفن تماس: 021-22651483

شركتدرناماشينايرانيان

 كارخانجات توليدی  upvc  وشيشه های دوجداره می توانند 

بـرای تأمين نيازهای خود درزمينه قطعات يدكی ماشـين 

آالت وهمچنيـن تعميـر ونگهداری  به صـورت دوره ای با 

شركت درنا ماشين ايرانيان تماس حاصل نمايند.

تلفن تماس:  021-22010080  ،  021-22010115

بازرگانـیسيـنا

مركز خريد و فروش ماشين آالت نوو كاركرده
1- فروش سـت كامل تك سر با جوش دوسر و برش 

اتوماتيك سون ماک

2- فروش ست كامل دوسر مورات با تجهيزات كارگاهی

تلفن تماس: 66633391

فـروشماشينآالت

  Cincinnati شركت Fiberex T58  يك دستگاه اكسترود
اتريش به همراه پايين خط ساخت شركت تكنو پالست 
Calibration , Haul OFF , Saw  و  اتريـش شـامل  
Tilt table   كـم كار )1800 سـاعت كاركـرده( به صورت 

يك جا بفروش می رسد.
تلفن تماس: 09122907993

نیازمندی های پنجره



8٠
ره 

م�ا
 ش

 ١3
93

داد 
خ�ر

  
�م

هفت
ل 

س�ا
ن/ 

نيا
يرا

ه ا
ـر

نج
پ

220

UPVCفروشكليهتجهيزاتكارگاه

ماشين آالت تك سر و سيستم باد حرفه ای در وضعيت 
فـوق آلعاده سـالم و تميز بـه همراه كليه ابـزارآالت و 

UPVC تجهيزات مورد نياز در كارگاه

تلفن تماس:  09302330130

آگهیاستخدام

شركت درنا ماشـين ايرانيان در نظر دارد برای تكميل 

كادرفنـی خود، تكنسـين برق و مكانيك بـا تجربه و با 

سـابقه كار در زمينه ماشـين آالت upvc  وشيشه های 

دوجداره جذب نمايد

واجديـن شـرايط می تواننـد رزومـه خودرا به شـماره 

021-22059262

)dorna.mashin@yahoo.com(

فكس / ايميل نموده ويا با شـماره 021-22010115 

تماس حاصل نمايند.

فروشماشينآالت

فروش يك دستگاه جوش دوسر ازگنج در حدنو

فروش يك دستگاه خم ورماک3متری در حد نو

تلفن تماس: 09126829102

upvcيكشركتمعتبرتوليدیپروفيل

جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت 

به همكاری می نمايد.

استاد كار لمینت حداقل3سال سابقه كاری

تلفن تماس: 88507451

شركتدرناماشينايرانيان

كارخانجات توليدی  upvc  وشيشـه های دوجداره می توانند برای 

تأمين نيازهای خود درزمينه قطعات يدكی ماشين آالت وهمچنين 

تعمير ونگهداری  بصورت دوره ای با شـركت درنا ماشين ايرانيان 

تماس حاصل نمايند.    تلفن تماس: 021-22010080  ،  021-22010115

شركتدرناماشينايرانيان

از كليه بازاريابان حرفه ای درزمينه فروش ماشين آالت upvc و 

 upvc ماشين آالت شيشه های دوجداره وهمچين درب وپنجره

درتهران وكليه شهرستان ها دعوت به همكاری می نماييم.

تلفن تماس: 021-22651483

فروشويژهماشينآالت

فروش ست تك سر ترک در حد نو

با قيمت مناسب 

6 عدد دستگاه تك سر 
تلفن تماس: 09194273398

فـروش ويژه ماشـين آالت شـامل: دسـتگيره پالسـتيكی، 
آلومينيومی، دری و پنجره

تلفن تماس: 22651483

UPVC تامين كليه قطعات ماشين آالت

تلفن تماس: 22010115

فروش ماشين آالت استوک UPVC با گارانتی و بدون گارانتی

تلفن تماس: 22010115

فروش ويژه ماشين آالت ماشين آالت UPVC ست دوسر يلماز

تلفن تماس: 22651483

نیازمندی های پنجره






































