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ــورمان را گرفت و  ــهروندان عزيز كش ــه آمد و جان تعدادي از ش ــم زلزل 1. بازه
خانواده هاي ايشان را سياه پوش كرد و خانه ها را ويران. واقعيت انكارناشدني اين 
ــت كه ايران يكي از زلزله خيزترين كشورهاي جهان است و چشم پوشيدن بر  اس
ــته اقدام هاي خوبي براي مقاوم سازي  ــد، هرچند در سال هاي گذش آن جايز نباش
ــده است، اما ناكافي.  ــهروندان در مقابل زلزله انجام ش ــاختمان ها و آمادگي ش س
ــتان كشور، خانه روستانشينان و ساكنان  ــت كه در دو زلزله اخير در دو اس تلخ اس
ــهرهاي كوچك زلزله زده فروريخت تا مگر ما را به تأمل بياندازند كه راه هاي  ش
ــايد راه اندازي نهضتي ملي براي  ــت. از اين حيث ش ــياري در پيش اس نرفته بس
ــكوني ضرورت  ــازي ساختمان هاي مس ــوده و مقاوم س ــازي بافت هاي فرس نوس
ــان و اظهارنظرهاي  ــدارهاي كارشناس ــدا مي كند. به وي ژه اينكه، تأمل در هش پي
ــت بر اينكه بسياري از ساختمان هاي عمومي  ــوول خود گواهي اس مقام هاي مس
ــتان ها، مدارس و مراكز آموزشي، ساختمان هاي دولتي و ... در برابر  نظير بيمارس
ــي در اعماق زمين تخريب  ــتند و با كمترين لرزش زلزله هاي احتمالي ضعيف هس
ــد. اما نهضت نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي ساختمان هاي  خواهند ش
ــت و هزينه بر. دشوارتر  ــوار اس ــتاهاي كشور دش ــهرها و روس ــيب پذير در ش آس
ــن نهضت فراگير و ملي در  ــي در اي اينكه، چگونه مي توان اصول فني و مهندس
ساخت وسازها بايد رعايت شود، چه اينكه متأسفانه مشاهده مي شود در نوسازي و 
بازسازي ساختمان هاي آسيب پذير، گاه از مصالح ساختماني سنتي آن هم به شيوه 
ــكلت ساختمان ها و تشديد  ــنتي استفاده مي شود كه باعث سنگين تر شدن اس س
ــي از زلزله هاي آتي خواهد شد. به ويژه اينكه  ــي از خرابي هاي ناش مخاطرات ناش
ــوده و  ــازي بافت هاي فرس ــت كه در نوس ــار منطقي و واقعي مردم اين اس انتظ
ــازي ساختمان هاي در معرض آسيب، از فناوري هاي روز جهان و تجربه  مقاوم س
ــود و دست كم اينكه بهينه سازي مصرف انرژي در  كشورهاي پيش رو استفاده ش
اين نهضت ملي مورد انتظار، به صورت جدي در اولويت قرار گيرد و مقررات ملي 

ساختمان از هر حيث رعايت شود.
2. بازهم هواي ايران آلوده شد و چاره اين بود كه راحت ترين راه انتخاب شود، كه 
ــهرهاي آلوده بود. تكرار تعطيل كردن  همانا تعطيلي چندروزه پايتخت و كالن ش
شهرهاي كشور به دليل تشديد آلودگي هوا، هم نشان مي دهد كه بازهم راه هاي 
ــود كه آيا پايتخت و يا  ــوال مطرح مي ش ــت و اين س ــياري در پيش اس نرفته بس
كالن شهرهاي بزرگ جهان به دليل آلودگي هوا به تعطيالت مي روند؟ البته قصد 
ــده براي كاهش ميزان آالينده ها و  ــتاوردها و اقدام هاي انجام ش انكار برخي دس
كنترل مخاطرات ناشي از آلودگي يا وارونگي هوا را نداريم، اما دست كم تأمل در 
مقررات و قوانين پيش بيني شده و مصوب در باب وظايف و مسووليت  دستگاه ها 
و نهادهاي مسوول نشان مي دهد كه در بيشتر موارد، اقدام هاي الزم براي كنترل 
ــرض از طرح اين  ــت. غ ــوا مورد اغماض به هر دليلي قرار گرفته اس ــي ه آلودگ

ــه ها و عوامل آلوده ساز هوا و دشواري هاي  ــكافي ريش موضوع، واكاوي و كالبدش
ــت كه چرا نقش و اهميتي كه خود  ــهرها را نداريم، اما مهم اين اس تنفس در ش

شهروندان مي توانند ايفا كنند، دست كم گرفته مي شود؟ 
ــش قيمت حامل هاي انرژي  ــا... بازهم خبر از ضرورت افزاي ــا باقي قضاي 3. و ام
ــنهاد مي دهد كه قيمت برق 300 درصد افزايش  ــت و روزي وزارت نيرو پيش اس
ــر وزارت نفت  ــور را تأمين كند و روزي ديگ ــورد نياز كش ــا بتواند برق، م ــد ت ياب
ــنهاد افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي را مطرح مي سازد بلكه از يك سو هم  پيش
ميزان مصرف از ميزان توليد سبقت نگيرد و هم دست قاچاقچيان از تجارت اين 
فرآورده ها كوتاه شود. دولت مي گويد بايد فاز دوم هدفمندي يارانه ها اجرا شود و 
مجلس نگران از افزايش نرخ تورم روبه صعود، مي گويد فعال بايد از اجراي فازدوم 
دست كشيد و مردم را در تنگناي معيشتي قرار نداد. وراي استدالل هاي مخالفان 
ــازي قيمت حامل هاي انرژي  و موافقان اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها و آزادس
ــاي قيمتي و اصالح  ــيد كه آيا تكيه محض بر ابزاره ــش انديش بايد به اين پرس
ــاي برهم خوردن كفه هاي عرضه و تقاضاي حامل هاي انرژي  قيمت ها، راهگش
خواهد بود يا اينكه بايد گام هاي ديگري هم برداشت تا هم روند فزاينده مصرف 

انرژي كنترل شود و هم مردم در تنگنا قرار نگيرند؟
ــتقيم دولت و دستگاه هاي اجرايي  ــووليت مس ــخن اين بار نه متوجه مس روي س
ــت، البته با تأكيد براينكه  ــوول كه ناظر بر رفتار مردم و مسووليت ايشان اس مس
بهتر است مسووالن محترم، سازوكارهاي غيرقيمتي و روش هاي كاهنده مصرف 
ــت كه  ــوا را در اولويت قرار دهند. باور پنجره ايرانيان اين اس ــرژي و آالينده ه ان
ــرف انرژي از توليد  ــبقت مص ــم از ميزان آلودگي هوا كم و هم از س ــوان ه مي ت
ــازي  ــوده و مقاوم س ــازي بافت هاي فرس ــري كرد و هم دولت را در بازس جلوگي
ــيب پذير ياري رساند. نه شايسته است كه دولت خود را بازيگر  ساختمان هاي آس
اصلي مواجه با چالش ها بداند و هم انتظار از مردم اين است كه خود را حاشيه نشين 
ــد و گام پيش بگذارند. از اين منظر هم مي توان براي كاهش ميزان مصرف  ندانن
ــورها بهره برد  ــاختمان از فناوري هاي روز جهان و تجربه ديگر كش انرژي در س
ــازندگان به استفاده از  ــت كم با دوجداره كردن پنجره هاي قديمي و الزام س و دس
پنجره هاي دوجداره از هدررفت انرژي جلوگيري كرد و با رعايت مقررات مبحث 
10 ساختمان در مسير كاهش ميزان آالينده هاي ناشي از وضعيت گرما و سرمايه 
ــت. هم از منظر ديگر مي توان پنجره اي تازه گشود به روي  ــاختمان گام برداش س
مردم كه پيشگام نهضت فراگير و ملي كاهش مصرف انرژي، نوسازي بافت هاي 
فرسوده و مقاوم سازي ساختمان هاي موجود در معرض آسيب شوند. آري هم بايد 
ــت و هم بايد پنجره ها را بازكرد به  پنجره ها را به روي مصرف بي رويه انرژي بس
روي ايده ها و تجربه هاي جديد و مشاركت پذيري شهروندان. راه هاي نرفته بسيار 

است و فرصت كم. كافي است همه احساس مسووليت كنند.
امير شيرى

بازهم زلزله، آلودگي هوا و باقي قضايا
پنجره را بازكنيم يا ببنديم؟
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بيش از شش سال است كه راهي دشوار را با گامي استوار طي كرده ايم و مصمم 
ــريه  ــه راه هم، جدي تر و مطمئن تر گام برداريم. اين رويكرد نش ــتيم در ادام هس
ــف مي داند به صورت تخصصي و حرفه اي  ــت كه خود را موظ پنجره ايرانيان اس
دستاوردها، محصوالت و خدمات شركت هاي فعال در زمينه در و پنجره و صنايع 
ــاختمان ايران معرفي كند  ــرف بهينه انرژي در س ــته به آن را با هدف مص وابس
ــراه، با نقدها و  ــه هم ــه، مخاطبان هميش ــت كه چون هميش و انتظار بر اين اس
ــان باقي بمانند و صميمانه بايد  ــاي خويش راهنماي تحريريه پنجره ايراني نظره
ــد  ــد - رنجور نخواهيم ش اعالم كنيم كه هرگز از انتقاد - هرچند هم گزنده باش
كه راز ماندگاري خويش را در اصالح مستمر و بهبود كيفيت مي دانيم. از اين رو 

يادآوري چند نكته كلي ضرورت دارد:
ــخن اين كه در روزهاي پيش رو، چهارمين نمايشگاه بين المللي در  1- نخست س
ــال جاري،  ــته ايران در روزهاي 29 دي تا 2 بهمن ماه س و پنجره و صنايع وابس
ــد  ــگاه بين لمللي تهران برگزار خواهد ش به مدت چهار روز در محل دايمي نمايش
ــي كامل و بي صبرانه در  ــريه پنجره ايرانيان با آمادگ ــما در نش و خدمتگذاران ش
تالش هستند تا فرصتي براي نقد و نظر در اين ضيافت چهار روزه فراهم آورند. 
اين مهم وقتي ثمربخش خواهد بود كه همه شركت ها و صاحب نظرها و مديران 
ــته باشند و وراي رقابت تجاري،  ــان مشاركتي جدي و مسووالنه داش و كارشناس
ــا و نقطه نظرهاي خويش را با همكاران بخش تحريريه پنجره ايرانيان  دغدغه ه
ــنهادها و طرح مطالبات و  ــد. بدون ترديد تبادل نظر و بيان پيش ــان بگذارن در مي
ــتوار و بنيادين خواهد بود تا  ــريه خودتان، گامي اس ــما عزيزان با نش انتظارات ش

بتوانيم بهتر و جدي تر بتوانيم به رسالت فرهنگي خويش عمل كنيم.
ــت  ــريه پنجره ايرانيان فرصتي اس 2- اجازه دهيد تا صادقانه اعالم كنيم كه نش
ــا و فناوري هاي جديد، خدمات،  ــتاوردها، محصوالت، نوآوري ه براي معرفي دس
ــنهادها از سوي تمامي فعاالن صنعت، در و پنجره به  نقطه نظرها و نقدها و پيش
ــي ايران فعاليت دارند؛  ــي كه در زمينه توليد در و پنجره يوپي وي س ــژه عزيران وي
ــي گرفته تا شركت هاي خارجي عرضه كننده  از توليدكنندگان پروفيل يو پي وي س
پروفيل در ايران، از شركت هاي بزرگ توليدكننده در و پنجره گرفته تا كارگاه هاي 
متوسط و كوچك كه سوداي رقابت دارند و بر سر كيفيت باقي مانده اند، از مديران 
توليد ، مهندسان، تكنسين ها گرفته تا مديران بازرگاني و فروش تا سازندگاني كه 

در خط مقدم توليد قرار دارند، از عرضه كنندگان يراق آالت و لوازم جانبي گرفته 
ــته و ...البته  ــدگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات و ملزومات وابس ــا تأمين كنن ت
نشريه پنجره ايرانيان محدود به فعاالن صنف يا صنعت در و پنجره يوپي وي سي 
ــريه معطوف است به بهينه سازي  ــته نيست، بلكه رويكرد كلي نش و صنايع وابس
ــگاه ها، كارشناسان، محققان،  ــاختمان، بنابراين اساتيد دانش مصرف انرژي در س
ــاني كه دغدغه جلوگيري از  ــركت هاي دانش بنيان، دانشجويان و تمامي كس ش
ــاختمان دارند، هم نشريه پنجره ايرانيان را از خود مي دانند  هدررفت انرژي در س
و پنجره هميشه به روي نقدها و نظرها باز است كه راه و رسم ما بستن پنجره ها 

نيست.
ــه و انتقال يك نظر مي تواند چراغ  ــت كه گاه بيان يك تجرب 3- واقعيت اين اس
ــركت ها و فعاالن اين  ــده. از اين رو تكيه صرف ش ــد براي حال و آين راهي باش
ــث تجاري، بدون در نظر گرفتن چالش ها  ــته به مباح صنعت و ديگر صنايع وابس
ــت اندازها و دشواري هاي بيشتر و  ــد كه دس و مخاطرات پيش رو باعث خواهد ش
عميق تري در ادامه مسير پيدا شود. اين سخن بدين معناست كه به نظر مي رسد 
ــوآوري و فناوري نياز دارد  ــرفت به ن ــت در و پنجره ايران براي ارتقا و پيش صنع
ــد تا كسب و كار و فعاليت  ــليقه مصرف كنندگان نهايي باعث خواهد ش و تنوع س
ــوارتر شود. به همين دليل است كه تأكيد هميشگي نشريه پنجره  روز به روز دش
ــاد دادن به ديگري و يادگرفتن از ديگري باعث  ــت كه ي ايرانيان اين بوده و هس
ــود و تجربه هاي تلخ  ــه آزمون و خطا، كمتر تكرار ش ــد تا رويه پرهزين خواهد ش
ــته دوباره دامن گير ديگر فعاالن اين صنعت نشود. پس نوشتن براي پنجره  گذش
ايرانيان را فرصتي بدانيم براي گام نهادن روي پله هاي باالتر و دست ياري دادن 

به همديگر.
ــگاه چهارم منتظر شما هستيم كه چگونه  ــخن بي پرده مي گوييم كه در نمايش س
ــتوارتري برداشت؟ تجربه هاي تلخ و  ــوار پيش رو، گام هاي اس بايد در راه هاي دش
ــيرين، دستاوردها و توانمندي ها، انتقادهاي سازنده و پيشنهادهاي پيش برنده،  ش
ــا در ميان بگذاريد؛ چه  ــات، فكرها و ايده هاي خويش را با م ــارات و مطالب انتظ
ــارم همكاران بخش تحريريه در كنار  ــگاه چه اينكه در چهار روز برگزاري نمايش

ساير همكاران آماده شنيدن هستند. 
رضا كرباليي؛ سردبير

منتظر ديدارتان در نمايشگاه چهارم هستيم
پنجره ايرانيان؛ راه هاي دشوار و گام هاي استوار
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 عرضه نخستين پروفيل يو پي وي سي 5 حفره سري 76 توسط شركت چوب پا
ــت به اعالم كرده با نام تجاري " تاپ پروفيل "  ــري 76 در ايران اس ــي 5 حفره س ــركت صنايع چوب پا، اولين توليد كننده پروفيل يو پي وي س ش

محصوالت خود را به بازار عرضه مي كند. اين شركت با دارا بودن 34 قالب مختلف و 4 خط اكسترودر تكنوپالست اتريش، تنها دارنده ماشين آالت ميكسينگ تمام 
ــركت صنايع چوب پا فعاليت خود را از  ــت ش ــتفاده مي كند.گفتني اس اتوماتيك در ايران بوده و جهت توليد محصوالت از مرغوب ترين مواد اوليه داخلي و خارجي اس
ــتان اصفهان، با استفاده از بهترين ماشين آالت و تكنولوژي روز دنيا آغاز كرده است. پروفيل هاي اين شركت، با 3 نوار محافظ آب بندي (گسكت  ــال 1390 در اس س
ــين آالت تمام اتوماتيك تحت استاندارد RAL آلمان و با استفاده از بهترين و مرغوب ترين مواد اوليه موجود (Chemson اتريش) توليد  ــط ماش Gasket)، توس

مي شود و داراي 10 سال ضمانت از نظر تغيير رنگ و تغيير شكل در شرايط عادي است. 

پژوهشگران ايراني مقاومت در و پنجره ها را 3 برابر كردند
ــكده مهندسي  ــگاه نفت دانش ــگران آزمايش پژوهش
شيمي دانشگاه تهران به فرموالسيون جديدي دست 
يافتند كه موجب افزايش 3 برابري مقاومت ضربه اي 
ــاخت در و پنجره  ــاي PVC مورد نياز در س ورق ه
ــدند. به گزارش پنجره ايرانيان، دكتر محمد ترابي،  ش
ــاالنه بيش از هزار تن  ــري طرح با بيان اينكه س مج
ــزود: علي رغم  ــود، اف ــور توليد مي ش PVC در كش
ــور به علت  توليد اين تناژ باال و توليد PVC در كش
ــي براي بهبود  ــاي وارداتي مواد افزودن محدوديت ه
خواص ضربه اي ورق هاي PVC با مشكالتي مواجه 
ــه در حال حاضر مواد مورد  ــتيم. وي با بيان اينك هس
 PVC ــاز براي بهبود خواص ضربه اي و مكانيكي ني
ــود، اظهار  ــارج وارد مي ش ــد پروفيل از خ براي تولي
ــت: در اين راستا پروژه تحقيقاتي اجرايي شد و با  داش
ــيون جديد براي افزايش  انجام مطالعاتي به فرموالس
خواص مكانيكي PVC دست يافتيم. ترابي با اشاره 
ــان كرد: در اين پروژه  به جزئيات اين طرح، خاطرنش
تحقيقاتي با تدوين فرموالسيون جديد، ماده افزودني 
 PVC ــه اي ورق هاي ــش مقاومت ضرب براي افزاي
توليد كرديم. مجري طرح ادامه داد: با استفاده از اين 
فرموالسيون موفق به توليد PVC مقاوم شديم كه 

مقاومت ضربه اي آن 3 برابر افزايش يافته است. وي 
ــا پرداخت و يادآور  ــه بيان كاربردي هاي اين ورق ه ب
ــد: اين مواد براي توليد در و پنجره و همچنين در  ش
توليد لوله هاي فاضالب كاربرد دارد. پلي وينيل كلرايد 
ــمندترين  ــتيك و يكي از ارزش (PVC) نوعي پالس
ــود  ــوب مي  ش ــيمي محس محصوالت صنعت پتروش
ــازي  ــد از PVC در ساختمان س ــش از 50درص و بي
استفاده مي  شود؛ به گونه اي كه در سال هاي اخير اين 
ماده جايگزين مواد ساختمان سازي سنتي نظير چوب، 

ــت. از جمله موارد استفاده  ــفال شده اس سيمان و س
PVC مي  توان به توليد عالمت مغناطيسي كارت ها، 
ــات گرامافون، لوله و  ــرش عمودي پنجره ها، صفح ب
ــب كردني، كيف هاي  ــي، كانال و لوازم نص لوله كش
ــدون ديد) و  ــك (ب ــاي تاري ــت، پنجره ه ارزان قيم
ــوازم داخلي  ــراي توليد لباس و ل ــكل نرم آن ب در ش
ــازي و ساختن سقف، پوسته  منازل مانند پرده، كف س

كابل هاي الكتريكي و توپ هاي بازي اشاره كرد.

ساخت شيشه دوجداره از ضايعات امكان سنجي مي شود
با هدف استفاده از فناوري بازيافت، ساخت كارخانه 
ــتفاده از فناوري بازيافت در  ــه دوجداره با اس شيش
ــود. ارائه طرح امكان سنجي  ــهد بررسي مي ش مش
ــداره با هدف  ــه دوج ــاخت كارخانه توليد شيش س
استفاده از فناوري بازيافت در فرآوري مؤثر و كارآمد 
ــتفاده بهينه از انرژي هاي  ــه و اس از ضايعات شيش
گرمايشي و سرمايشي در جهت كمك به پايداري 
محيط  زيست، به مديرت پسماند شهرداري مشهد 
ــين طيبي ابوالحسني، مشاور  ــد. امير حس ارائه ش
سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد با اشاره 
ــالف انرژي در دنياي امروز و  به اهميت مبحث ات
ــي  ــه ها در اتالف انرژي گرمايش نقش عمده شيش
ــاختمان ها اظهار داشت: تدوين  و سرمايشي در س
ــه هاي بازيافتي براي  ــتفاده از خرده شيش طرح اس
ــه  دوجداره با هدف توليد محصولي  ــاخت شيش س
ــطح كالن،  ــتريان و در س ــت رفع نياز مش در جه

هم سوئي با منافع كشور صورت گرفته است. 
وي با بيان بخش هايي از اين طرح همچون معرفي 
ــازار، وضعيت فني و  ــول، تحليل وضعيت ب محص
ــه ، وضعيت  ــاخت كارخان ــزات و امكانات س تجهي
اقتصادي و تحليل هاي مختلف انساني و فرهنگي 
ــي هاي صورت  ــان كرد: با توجه به بررس خاطر نش
گرفته پيرامون وضعيت بازار شيشه دوجداره، حوزه 
مصرف اين كاال و همچنين ابعاد رفتاري مشتريان 
ــه   عرضه و تقاضاي محصول، برآورد  آن با مقايس
ــبه  ــال آتي محاس ــوب توليد اين كاال در 5 س مطل
ــازمان  ــاور س ــت. مش و مورد تأييد قرار گرفته اس
ــرمايه گذاران  ــده در مورد ميزان مشاركت س يادش
در اين طرح بيان داشت: صورت ها و شاخص هاي 
اقتصادي طرح و نسبت هاي مالي مرسوم در توليد 
شيشه دو جداره محاسبه شده است كه بيانگر رشد 
ــرمايه گذاري  اقتصادي پروژه و اقتصادي بودن س

ــت. طيبي ابوالحسني خاطر نشان  در اين طرح اس
ــب  ــه نهايي حاصل از اين پروژه مناس ــرد: نتيج ك
ــهولت سرمايه  گذاري و  بودن طرح از ديد فني، س
توليد و همچنين وضعيت مساعد مالي و اقتصادي 
ــه منزله موقعيت  ــان مي  دهد كه اين ب طرح را نش
بسيار مناسب براي راه اندازي كارخانه توليد شيشه 
ــه در  ــتفاده از فناوري بازيافت شيش دوجداره با اس
سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد مي باشد. 
ــي طرح هاي  ــك كارگروه ارزياب ــن طرح به كم اي
ــجويان  ــاور جوان كه از دانش فني و اقتصادي مش
ــگاه فردوسي مي باشند طي مدت 6 ماه مورد  دانش
ــاتيد دانشگاهي همچون  مطالعه گرفته است و اس
ــي صنايع  ــا، عضو هيئت علمي مهندس دكتر كوش
ــاختار  ــر فرآيند ها و س ــي و مدي ــگاه فردوس دانش
ــگاه فردوسي به عنوان  معاونت طرح و برنامه دانش
اساتيد راهنما در طرح مذكور مشاركت داشته اند.  
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ــنواره برترين شركت هاى  تنديس و لوح تقدير جش
ــتن تعلق  ايران (Topex) به گروه صنعتى همارش
گرفت. به گزارش روابط عمومي اين گروه صنعتي، 
ــركت هاي  با اهداي تنديس و لوح تقدير برترين ش
ــران، از اين پس هم بايد  ــران به گروه صنعتي اي اي
ــتر در جمع برترين ها بود. در  ــاهد درخشش بيش ش
ــنواره، از گروه صنعتي همارشتن به عنوان  اين جش
ــا لوح تقدير و  ــركت برتر تجليل و ب يكي از 30 ش
ــيد محسن صفايي  ــنواره از مهندس س تنديس جش
ــزارش خبرنگار ما، تاالر  ــر به عمل آمد. به گ ــن گروه صنعتي تقدي ــل اي مديرعام
ــان از توفيق مديريت و كارشناسان و كاركنان اين گروه  ــتن نش افتخارات همارش
صنعتي براي معرفي يك برند تماما ايراني در صنعت ساختمان دارد. سال گذشته 
ــل از واحدهاي توليدي  ــتن در همايش معرفي و تجلي ــروه صنعتي همارش هم گ
ــد و تنديس  ــوان واحد برترملي  انتخاب ش ــور به عن ــاختماني كش برتر مصالح س

طاليي كيفيت استاندارد مصالح ساختماني را دريافت كرد. اين موفقيت باعث شده 
ــاختمان  ــتن در جمع 30 توليد كننده برتر ايران از حيث توليد مصالح س تا همارش
ــتاندارد ملي قرار گيرد. گفتني است گروه صنعتي همارشتن يكي از بزرگ ترين  اس
ــي»، ورق «پي وي سي»، پروفيل  و معتبرترين توليدكنندگان پروفيل «يو پي وي س
چوب پالست، در و پنجره «يو پي وي سي»، انواع ديوارپوش، كفپوش، قرنيز، سقف 
ــاندويچ پانل است كه طي حدود  ــويي و ورق هاي س كاذب، كابينت حمام و دستش
ــور، همواره كيفي گرايي و مشتري مداري  ــاختمان كش دو دهه حضور در صنعت س
ــب عناوين متعدد  ــت با كس ــته اس ــرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده و توانس را س
ــتاندارد، كارآفريني و صادرات، برگزيده مجامع و  ــوري در حوزه هاي توليد، اس كش
ــور باشد. پيش از اين هم گروه صنعتي همارشتن، در  ــنواره هاي طراز اول كش جش
ــال 1390 موفق به دريافت عنوان قهرمان صنعت و اقتصاد ايران، واحد نمونه  س
ــي» از سوي وزارت صنعت،  ــوري و برند برتر صنعت در و پنجره «يو پي وي س كش

معدن و تجارت شده بود. 
ــت و به كارگيري جديدترين و  ــتاندارد و باكيفي ــتفاده از مواد اوليه مرغوب، اس اس
پيشرفته ترين ماشين آالت و تجهيزات در خط توليد سبب شده است تا محصوالت 
ــتن از مزيت رقابتي در بازار ايران برخوردار باشند. همارشتن  گروه صنعتي همارش
ــدگان در و پنجره كه از  ــت با همكاري نمايندگان و توليدكنن ــته اس تا حاال توانس
ــتفاده مي كنند، ميليون ها پنجره  ــركت در محصوالت خود اس پروفيل هاي اين ش
«يو پي وي سي» توليد كرده و نقشي اساسي در جلوگيري از اتالف انرژي و كاهش 

ــي از آن ايفا كنند. گفتني است همايش برترين شركت هاى ايران  هزينه هاي ناش
ــد صنعت، معدن  ــور جمعى از مقامات و مديران ارش ــال جارى با حض 22 آبان س
ــاه اجتماعى و 20  ــوى وزارت تعاون، كار و رف ــور و با حمايت معن ــارت كش و تج
ــكل ديگر در سالن همايش هاى اين وزارتخانه (سالن تالش)  نهاد، سازمان و تش
ــت  ــد. معاون طرح و برنامه مركز همكارى هاى فناورى و نوآورى رياس برگزار ش
جمهورى در اين جشنواره گفت: صنعتگران بهترين، وفادارترين و همراه ترين قشر 
ــود آن را حس مى كند.كمال محمدى  ــتند كه جامعه با تمام وج جامعه ايرانى هس
ــالمى در مورد اقتصاد مقاومتى افزود:  ــاره به منويات رهبر معظم انقالب اس با اش
صنعتگران قشرى هستند كه در جامعه اقتصاد مقاومتى واقعى را نمايان ساخته اند 
اين درصورتى است كه استكبار جهانى سعى در فلج كردن اقتصاد ايران را داشت. 
وى تصريح كرد: در حال حاضر كه كشورهاى غربى سعى در فلج كردن، تخريب، 
ــف نظام، تحميل عقب ماندگى، منزوى كردن، تحريم تجارى، كاهش درآمد  تضعي
ــتند كه با تالش  ــتند اين صنعتگران هس ارزى و به طبع آن كاهش صادرات هس
ــتكبار قد علم كنند. وى خاطر نشان ساخت:  ــتكار خود مى تواننددر مقابل اس و پش
ــى جهت جمع آورى نيازهاى  ــكل هاى صنعت ايجاد واحدهاى در اتحاديه ها و تش
ــن اين نيازها از طريق مراكز  ــه بنگاه ها، آمادگى مركز براى كمك به تأمي فناوران
ــعه همكارى هاى فناورانه بنگاه هاى داخلى از طريق  علمى و فناورى داخلى، توس
ــعه  ــى فناورى، كمك به توس ــعه ديپلماس ــفارتخانه ها و رايزنان فناورى و توس س
ــناد و قوانين  صادرات محصوالت فناورانه، كمك به تدوين و تصويب و اصالح اس
ــركت هاى دانش بنيان از راه حل هاى پيشنهادى ما  ــتى مؤثر در توسعه ش فرادس
ــكل موجود است. دبير خانه صنعت معدن و تجارت ايران نيز در اين  براى رفع مش
همايش گفت: به طور شايسته نتوانسته ايم برندهاى موفق را معرفى كنيم و قوانين 
حمايتى از مالكيت شركت ها نشده است، زيرا طبق قانون و به موقع وارد نشده تا 
ــرايط خاص فعلى  ــد كننده حمايت كنيم. آرمان خالقى افزود: با توجه به ش از تولي
ــر نمى گذاريم بايد هم  ــت س ــت و اوضاع خوبى را پش اقتصاد در حالت عادى نيس
ــئوالن هر كس در حوزه خود وظيفه اش را به شايستگى انجام  خودمان و هم مس
دهد. وى با اشاره به اين موضوع كه مهمترين مشكل عدم تأمين منابع مالى توليد 
ــت خاطر نشان ساخت: اين مشكل بايد از طريق بانك ها و منابع صندوق  بوده اس
ــود. دبير خانه صنعت معدن و تجارت ايران يادآور شد: قرار  ــعه ارزى تأمين ش توس
ــد؛ بايد ستادى براى مديريت اقتصاد  ــى از اين منابع تزريق شود كه نش بود بخش
مقاومتى كشور شكل بگيرد كه تصميماتى اجرايى داشته و قابل اعتماد براى مردم 
ــكل نگرفته است. وى با اشاره به اين موضوع كه در  ــد ولى متأسفانه هنوز ش باش
ــور وارد عرصه كرد افزود: با  ــد بخش خصوصى را براى اصالح ام ــوارد لزوم باي م
ــه دوستدار مردم و  توجه به كاهش منابع محدود در توليد، بخش خصوصى هميش

پيشتاز در رفع مشكالت آنها است.
 درادامه مراسم دكتر كاظم دوست حسينى، معاون وزير صنعت معدن و تجارت و 
ــت صندوق ضمانت صادرات ايزان مرتضى محجوب نماينده مجلس شوراى  رياس
اسالمى و رياست خانه كارگرعباسى قائم مقام گروه صنعتى صفا و جمالى قائم مقام 
ــز به بيان نكات  ــى و اقتصادى ايران ني ــرمايه گذارى و كمك هاى فن ــازمان س س
ــاله اقتصاد مقاومتى و چگونگى روبه رويى  مهمى درمورد صنعت، توليد ملى و مس
ــم نيز با حضوردكتركاظم  ــكالت ارزى پرداختند. در انتهاى مراس با تحريم و مش
ــينى، معاون وزير صنعت معدن و تجارت و رياست صندوق ضمانت  ــت حس دوس
ــت   ــالمى و رياس ــوراى اس ــادرات ايران، مرتضى محجوب نماينده مجلس ش ص
ــنجرى  ــينا س خانه كارگر آرمان خالقى دبير خانه صنعت معدن و تجارت ايران و س
ــركت هاى ايران (TOPEX)، از 30 شركت برتر صنعت،  دبيرهمايش برترين ش
ــوردر سال 1391 تجليل شده و تنديس و لوح شركت برتر به  معدن و تجارت كش

آن ها اهدا گرديد. 

همارشتن در جمع شركت هاي برتر ايران جاخوش كرد
ت ها
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استانداردهاي ساخت و ساز هميشه بايد جدي گرفته شود

وزير راه و شهرسازي: مسكن مهر صادر مي شود

جلوي ساخت وسازها در حريم تهران را مي گيريم

رئيس كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسالمي 
ــاالنه 500 ميليارد تومان  ــهريار از صرف س ــهر ش ش
ــهريار خبر داد و بر  ــاز شهر ش ــاخت و س اعتبار در س
ــاختمان ها تأكيد  ــتاندارد در س ــزوم رعايت اصول اس ل
ــه از جمله  ــت: زلزل ــعود باغباني اظهار داش ــرد. مس ك
ــاالنه چندين بار در اقصي  بالياي طبيعي است كه س
ــا توجه به مقياس  ــورمان اتفاق مي افتد و ب ــاط كش نق
ــياري پديد مي آورد. اين مسئول  آن، اثرات مخرب بس
ــرات و اثرات  ــم آنكه همگان از خط ــوان كرد: برغ عن
ــه خصوص زلزله آگاهند، اما  مخرب بالياي طبيعي، ب
ــگيرانه كمتري براي مقابله با اين پديده  اقدامات پيش
ــت و اين در حالي است كه اگر قبل از  ــده اس انجام ش
ــگيري، افزايش ايمني  وقوع چنين حوادثي بدنبال پيش
ــيم، تلفات ناشي از اين  ــتاندارد باش و رعايت اصول اس
ــش خواهد يافت.  ــمگيري كاه ــوادث بصورت چش ح
رئيس كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسالمي 
ــهريار بر ضرورت توجه به رعايت اصول فني  شهر ش
در ساخت و سازها و مقاوم سازي ساختمان ها تأكيد كرد 
ــده در زلزله هاي  ــب ش و گفت: با توجه به تجارب كس
ــته مي توان گفت كه بيشترين آمار تلفات، ناشي  گذش
از عدم رعايت اصول ايمني و استاندارد در ساختمان ها 
بوده است، بنابراين بايد اهتمام ويژه اي در مقاوم سازي 

ــاختمان هاي مسكوني، امدادي و  ساختمان ها بويژه س
ــت. وي يادآور شد: هر چند كيفيت ساخت  درماني داش
ــال گذشته بهبود پيدا كرده  ــازها نسبت به چند س و س
ــتاب براي بهبود  ــت اما لزوم توجه جدي تر و پر ش اس
ــاختمان، امري بسيار ضروري محسوب  كيفي توليد س

مي شود. 
ــهر شهريار ساالنه بيش  ــئول بيان كرد: در ش اين مس
ــوي بخش دولتي و  ــارد تومان اعتبار از س از 500 ميلي
ــاز و متناسب سازي فضاي  ــاخت و س خصوصي در س
ــود در حاليكه هنوز حلقه هاي توليد  شهر هزينه مي ش

ساختمان كه مهمترين آنها طراحي صحيح، بكارگيري 
ــتاندارد، رعايت اصول ايمني و وجود نيروي  مصالح اس
ــوب  ــص و مهارت ديده در اجرا ونظارت محس متخص
ــود، مفقود و مغفول مانده است. باغباني در پايان  مي ش
ــتار توجه بيشتر، برنامه ريزي و همكاري متوليان  خواس
ــت بحران  ــتاد مديري ــژه فرمانداري، س ــر بوي اين ام
شهرستان، شهرداري، نظام مهندسي، كانون مهندسين 
ــاختمان و آحاد مردم براي آمادگي در مقابل بالياي  س
طبيعي و ايجاد شهري ايمن همراه با آسايش و امنيت 

خاطر براي شهروندان شهر شهريار شد. 

ــازي گفت: با رايزني هاي انجام شده  وزير راه و شهرس
ــايه نظير عراق و سوريه قرار است  با كشورهاي همس
مسكن مهر در اين مناطق با كمك متخصصان ايراني 
ساخته شود. وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از اجراي 
ــاخت  ــكن مهر در ايران به زودي س ــق طرح مس موف
ــروع مي كنيم. ــور ش ــر را در خارج از كش ــكن مه مس

ــتان  ــكن و حمل و نقل اس ــه مس علي نيكزاد در جلس
ــده با  ــا رايزني هاي انجام ش ــت: ب ــل اظهار داش اردبي
ــوريه قرار است  ــايه نظير عراق و س كشورهاي همس
ــك متخصصان  ــق با كم ــر در اين مناط ــكن مه مس
ــود. نيكزاد به درخواست هاي متعدد  ــاخته ش ايراني س

ــاخت مسكن در قالب  ــورهاي خارجي براي س از كش
طرح مهر در آن كشورها اشاره كرد و گفت: مسئوالن 
ــوريه 50 هزار واحد درخواست داشتند كه با بررسي  س
ــه زودي عمليات  ــد تا ب ــب امر تصميم گرفته ش جوان
ــور دوست و  ــكوني در كش احداث اين تعداد واحد مس
ــوراي مسكن كشور  ــود. دبير ش ــوريه آغاز ش برادر س
ــادآوري اينكه  ــخنان خود با ي ــش ديگري از س در بخ
مصمم هستيم عرضه و تقاضاي مسكن را تا سال 92 
ــت: با همكاري سيستم  ــانيم اظهار داش به توازن برس
ــوراها، نظام مالياتي و بيمه اي  ــهرداري و ش بانكي ش
ــروع شده به طوري كه  حركت خوبي در اين زمينه ش

پيش بيني مي كنيم با رفع بسياري از مشكالت اشتغال 
ــز افزايش دهيم. نيكزاد با  ــكن را ني در حوزه توليد مس
اعالم اينكه 62 هزار واحد در دو سال گذشته در استان 
ــكن مهر در حال ساخت  اردبيل از محل اعتبارات مس
ــت خاطرنشان كرد: در اين زمينه بيش از يك هزار  اس
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده و 
براي 90 هزار نفر در اين استان از طريق ساخت و ساز 
ــتغال ايجاد شده است. وي گفت: اين  مسكن مهر اش
ــتغال زايي را از محل اجراي مسكن مهر يك  ميزان اش
ــم با تداوم آن  ــول مي دانيم كه اميدواري ــم قابل قب رق

بتوانيم اين ميزان اشتغال را پايدار نگهداريم. 

ــال نسبت به سال گذشته تا  ــهر تهران با بيان اين كه امس مديركل حريم ش
ــازهاي غير مجاز محدوده حريم جلوگيري شده است  90 درصد از ساخت و س
ــازي چه در محدوده شهر و يا در حريم براي هر  ــاخت و س گفت: هرگونه س
ــتثنائي براي ساخت و ساز  ــته باشد و هيچ اس ــاخت داش نهادي بايد پروانه س
ــيد  ــدوده حريم براي هيچ ارگان دولتي و يا غير دولتي وجود ندارد. س در مح
ــا پيش بيني هاي صورت گرفته  ــن متقي با بيان اين مطلب گفت: ب صباح الدي
ــل توجهي براي صيانت از حريم  ــهربان و حريم بان با تعداد قاب گروه هاي ش
ــت، موتورسواراني  ــده اند و درمكان هايي كه امكان ورود اتومبيل نيس فعال ش
ــد. وي افزود: با اين  ــده اند وارد خواهند ش كه به اين منظور در نظر گرفته ش
ــاهد آن هستيم كه ساخت و سازهاي غير مجاز در محدوده حريم  اقدامات ش
ــال گذشته در  ــت و به ويژه در دو س ــته اس به نحو قابل توجهي كاهش داش
ــتر بود اين تخلفات كاهش  ــاخت و سازها بيش ــهر كه تعداد اين س جنوب ش

ــهرتهران در ادامه اظهار كرد: بر  ــت. مديركل حريم ش ــمگيري داشته اس چش
ــازهاي غير مجاز در محدوده حريم، سال  ــاس آمارجلوگيري از ساخت وس اس
ــاخت وسازها 85 درصد كاهش يافته است.  ــته در مجموع ميزان اين س گذش
متقي خاطرنشان كرد: امسال نيز نسبت به سال گذشته تا 90 درصد از ساخت 
ــده كه اين آمار قابل توجه  ــازهاي غير مجاز محدوده حريم جلوگيري ش و س
ــاخت وسازهاي مربوط به  ــهر تهران با اشاره به س ــت. مدير كل حريم ش اس
ارگان هاي دولتي در حريم شهر گفت: هرگونه ساخت و سازي چه در محدوده 
شهر و يا در حريم براي هر نهادي بايد پروانه ساخت داشته باشد و غيراز آن 
بر اساس احكام ماده صد از آن جلوگيري مي شود. وي افزود: هرچند مباحث 
ــته باشد و هيچ  ــت اما بايد تعريف خود را داش امنيتي داراي اهميت زيادي اس
ــاز در محدوده حريم براي هيچ ارگان دولتي و يا  ــتثنائي براي ساخت و س اس

غير دولتي وجود ندارد. 
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 ماليات نقل و انتقال مكرر مسكن سنگين مي شود

 خريد و فروش مسكن مهر آزاد است

برق ساختمان هاي نوساز دير وصل مي شود

ــاس اليحه اصالحيه قانون ماليات ها  ــازمان امور مالياتي گفت: براس رئيس كل س
قرار است براي جلوگيري از سفته بازي در بازار مسكن، خانه ها و امالكي كه بيش 
ــات آنها افزوده  ــوند، پنج درصد به نرخ مالي ــال نقل و انتقال مي ش ــار در س از دو ب
ــاره به حمايت هاي سازمان امور مالياتي از سرمايه گذاري  شود. علي عسكري با اش
ــرمايه گذاري در اين بخش كه منجر به  ــكن افزود: اين سازمان از س در بخش مس
ــر امور اقتصادي و  ــود، جلوگيري مي كند. معاون وزي ــفته بازي ش بورس بازي و س

دارايي اظهار داشت: بر همين اساس در اليحه اصالحيه قانون ماليات ها پيش بيني 
ــكوني تجاري و اداري است، بيش از دو  ــده كه اگر ملكي كه عبارت از واحد مس ش
ــال معامله شود براي هر معامله بيش از دو بار، پنج درصد به نرخ نقل  بار در يك س
و انتقال ماليات آن اضافه مي شود. به گفته ي وي، نرخ ماليات نقل و انتقال امالك 
ــته است، اما اگر بيش از  در اليحه اصالحيه قانون ماليات ها، به همان ميزان گذش

دو بار معامله انجام شود، تا پنج بار اين پنج درصد اضافه خواهد شد. 

ــون از دولت امكانات و  ــازي گفت: افرادي كه تاكن ــاون وزير راه و شهرس مع
ــت در اولويت خريد واحدهاي  ــبز اس ــهيالت نگرفته اند و فرم (ج) آنها س تس
مسكوني مهر از دارندگان اين واحدها هستند. احمد اصغري مهرآبادي گفت: 
ــكن مهر آزاد است و اعياني اين واحدهاي مسكوني قابل  خريد و فروش مس
خريد و فروش است اما عرصه و زمين اين واحدها در اختيار دولت است. وي 
ــكوني مهر را مي توانند خريد و فروش  اضافه كرد: مردم اعياني واحدهاي مس
ــؤال كه  ــخ به اين س ــد اما عرصه به نام دولت باقي مي ماند. وي در پاس كنن
ــكوني مهر تنها به افرادي كه فرم (ج) آنها  آيا صحت دارد كه واحدهاي مس
ــبز شده باشد به فروش مي رسد، گفت: احتماًال اين افراد در اولويت هستند  س
ــتند. وي ادامه داد:  ــاني كه از دولت امكانات نگرفته اند در اولويت  هس و كس

ــكن مهر داراي سند مالكيت هستند، مي توانند واحد  مالكاني كه در پروژه مس
ــاند. به گزارش پنجره ايرانيان، اخيرا وزيران  ــكوني خود را به فروش برس مس
عضو كارگروه مسكن تصويب كردند، نقل و انتقال اعيان واحد مسكن مهر و 
ــكن مهر ملكي كه دفترچه فروش اقساطي آن صادر شده  عرصه و اعيان مس
ــت، در صورت نداشتن بدهي معوق به بانك عامل و نداشتن بدهي معوق  اس
بابت اجاره زمين در اراضي دولتي پس از تأييد وزارت راه و شهرسازي و طبق 
ــرايط نقل و انتقال مسكن مهر به اين ترتيب  ــرايطي امكان پذير است. ش ش
اعالم شد كه خريدار واجد شرايط مسكن مهر با فرم (ج) سبز باشد و پس از 
قرمز شدن فرم (ج) خريدار نقل و انتقال انجام مي شود. همچنين نقل و انتقال 

مسكن مهر بايد بين دو مالك مسكن مهر باشد. 

ــا بيان اين كه  ــركت توزيع برق تهران ب مديرعامل ش
زمان تحويل كنتور مشتركين بستگي به آمادگي بستر 
ــم تا هنگام  ــهرداري هماهنگ كردي ــت: با ش دارد گف
ارائه پروانه ساخت، فرد متقاضي براي درخواست برق 
ــتر الزم براي  ــز مراجعه كند تا بس ــركت برق ني به ش
ــمي با بيان  ــود. سيد محمد هاش ــاني آماده ش برق رس
ــي، تقويت  ــاني نياز به كابل كش اين كه براي برق رس
ــوارد نياز  ــت، گفت: اين م ــت اس ترانس و احداث پس
ــاني به ساختمان متقاضيان  به زمان دارد و در برق رس
ــبكه و برق  ــود ندارد، بلكه ش ــكل كنتور وج تنها مش
ــه اين كه در صورت  ــاره ب ــتند. وي با اش نيز مهم هس

ــت كابل، كابل برق  ــتفاده از برق افزون تر از ظرفي اس
ــتركين زماني كه پروانه ساختمان  مي سوزد گفت: مش
ــت  ــد همزمان براي برق نيز درخواس ــد باي را مي گيرن
دهند ما هم در حداقل زمان امكانات را تهيه مي كنيم. 
مديرعامل شركت توزيع برق تهران با تأكيد بر اين كه 
ــاني مربوط به مشتركين است  ــي از نيرورس يك بخش
تأكيد كرد: اگر مشتركين خودشان نيرورساني را انجام 
ــتر را آماده نكنند، نمي توانيم به آن ها برق  ندهند و بس
ــدن بستر بالفاصله برق  دهيم بنابراين پس از آماده ش
ــمي افزود: گاه برخي مشتركين  ــود.  هاش تأمين مي ش
بدليل نداشتن اطالعات هنگامي كه ساختمان 5 يا 10 

ــازند حتي پس از تكميل نماي ساختمان،  طبقه مي س
ــكل  به دنبال برق مي آيند در اين هنگام طبيعتا به مش
ــتر برق رساني آماده نيست. وي  برمي خورند چون بس
تصريح كرد: گاهي مشتركي كه يك كيلووات (5 آمپر) 
ــه كيلووات (15 آمپر) برق داشته بعد از ساخت  و يا س
ــرق مي كند و اين كار  ــاز تقاضاي صد كيلووات ب و س
ــي، تقويت ترانس واحداث پست دارد  نياز به كابل كش
ــتر زمان بر است. در روزهاي  بنابراين آماده سازي بس
اخير برخي از مشتركان گاليه هاي زيادي درباره تأخير 
در ارائه كنتور داشتند اما معموال شركت برق در پاسخ 

آماده نبودن بستر را دليل تأخيرها دانسته است. 

تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي دراستان تهران ممنوع است
ــتانداري تهران گفت:  ــركل حقوقي و مجلس اس  مدي
ــي اراضي  ــي و ديواركش ــاس قانون، حصاركش بر اس
زراعي و باغ ها اگر به قصد تغيير كاربري باشد، ممنوع 
ــي از دادگاه ها،  ــفانه برخ ــت. داوريان افزود: متأس اس
ــي را از مصاديق تغيير كاربري  حصاركشي و ديواركش
ــوب نمي كنند. داوريان با اشاره به اينكه معموال  محس
ــي و ديواركشي صورت  تغيير كاربري ابتدا با حصاركش
مي گيرد، افزود: زمين خواران به تدريج اين زمين ها را 
ــناد تفكيكي نيز براي  تغيير كاربري مي دهند، حتي اس
ــازند و  آن مي گيرند و مجتمع هاي چندين طبقه مي س
ــيار بااليي به فروش مي رسانند. مديركل  با قيمت بس
حقوقي و مجلس استانداري تهران افزود: در شهرستان 
ورامين و پيشوا با اين مشكل مواجهيم كه موجب رشد 
ــده است. داوريان  كيفي و كمي روند زمين خواري ش
ــتان  ــه عنوان مثال در منطقه جوادآباد شهرس گفت: ب

ــكام و دادنامه هاي صادره  ورامين، 34 مورد از اين اح
ــد. وي افزود:  ــتيم كه به نفع افراد راي صادر ش را داش
ــتان داشتيم،  ــئوالن قضايي اس با مكاتباتي كه با مس

ــع كنيم. داوريان  ــكل را رف اميدواريم بتوانيم اين مش
ــوارد تغيير كاربري  ــئول و متولي پيگيري م گفت: مس

اراضي زراعي و باغ ها، جهاد كشاورزي استان است. 
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صادرات شيشه ايراني 100 ميليون دالري شد

اساسنامه تعاوني هاي مسكن بازنگري مي شود

ــه ايران گفت: بيش از 40 درصد صنعت شيشه  دبير انجمن صنفي صنعت شيش
ــت و از تكنولوژي روز استفاده مي شود. حسين زجاجي بيان  ــور بومي اس در كش
ــياري برخوردار است و 95 درصد اين صنعت  ــه از اهميت بس كرد: صنعت شيش
در دست بخش خصوصي است. وي ادامه داد: در اين صنعت كه مالكيت عمده 
ــط و  ــي بر عهده دارد، 60 واحد بزرگ و 100 واحد متوس ــش خصوص آن را بخ
ــتند. دبير انجمن صنفي صنعت شيشه ايران اضافه كرد: بيش  كوچك فعال هس
ــت و از تكنولوژي روز استفاده  ــور بومي اس ــه در كش از 40 درصد صنعت شيش
ــه فلوت 24 خط وجود دارد كه هفت  ــود و در منطقه در حوزه توليد شيش مي ش
خط فلوت مربوط به كشور ماست و با توجه به جمعيت و توسعه صنعت شيشه، 
ــت. وي اعالم كرد:  ــبي از نظر ظرفيتي برخوردار اس ــور ما از وضعيت مناس كش
ــت كه شيشه تخت 12  ــه در كشور، 25 كيلوگرم اس ــرانه مصرف انواع شيش س
ــته بندي چهار كيلوگرم، بلور و كريستال شش كيلوگرم و  ــه بس كيلوگرم، شيش
ساير محصوالت صنايع شيشه نيز سه كيلوگرم است. زجاجي توضيح داد: ميزان 
ــته 100 ميليون دالر بوده است؛ در حال  ــه كشور طي سال گذش صادرات شيش
حاضر صنعت شيشه در 10 استان كشور استقرار دارد و در گذشته قزوين قطب 

ــور محسوب مي شد ولي در حال حاضر پراكندگي صنعت  صنعت شيشه در كش
ــور داريم. وي تصريح كرد: 40 هزار نفر در صنعت  ــه را در 10 استان كش شيش
ــاالنه 2 ميليون تن در كشور شيشه  ــتغال دارند و س ــه و صنايع جانبي اش شيش
ــود كه عمده صادرات شيشه به كشورهاي همسايه صورت مي گيرد  توليد مي ش
ــامل شيشه تخت (رنگي،  ــور انواع مختلفي دارد و ش ــه توليدي در كش و شيش
رفلكس؛ آيينه و مشجر)، ظروف، بطري بسته بندي، شيشه اتومبيل، شيشه هاي 
ــكن و ساختماني، پشم شيشه و دانه هاي شيشه اي است. دبير انجمن صنفي  نش
ــه ايران افزود: نرخ رشد ساالنه در صنعت شيشه چهار درصد است  صنعت شيش
ــده اين ميزان را حفظ كنيم و در حال  ــال آين كه پيش بيني مي كنيم در چهار س
ــه توليدي هستيم و با  حاضر در كنار بحث توليد، به دنبال افزايش كيفيت شيش
توجه به مواد اوليه موجود در كشور و متخصصان اين حوزه مي توانيم به جايگاه 
باالتر و بهتري در اين حوزه دست يابيم و محوريت صادرات در صنعت شيشه را 
داشته باشيم. وي خاطر نشان كرد: اعتقاد داريم به جاي صدور خام منابع نفتي و 
ــكالت مربوط به تحريم در اين حوزه، صادرات را به صورت معدني  گازي و مش
مانند شيشه، چيني و كاشي داشته باشيم كه مشكالت كمتري را به دنبال دارد. 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از بازنگري 
ــنامه تعاوني هاي مسكن خبر داد و  و اصالح اساس
ــكل دار آغاز  ــكن مش گفت: كميته تعاوني هاي مس
ــين حسيني نيا با بيان اينكه  به كار كرد. غالمحس
ــنامه تعاوني هاي مسكن بازنگري و مدت  در اساس
ــده  ــال محدود ش ــان انجام يك پروژه به 5 س زم
ــت، گفت: اين موضوع مي تواند در زمان صدور  اس
ــت. معاون  ــتفاده اس رأي براي قضات نيز قابل اس
ــت:  ــاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داش ــر تع وزي
ــيم بندي هاي مختلفي را براي  تالش كرديم تقس
ــور جلوگيري از  ــكن به منظ انجام پروژه هاي مس

تضييع حقوق افراد انجام دهيم. حسيني نيا تصريح 
ــكالت احتمالي فعاليت  كرد: براي رفع موانع و مش
ــكن  ــكن، كميته تعاوني هاي مس تعاوني هاي مس
مشكل دار را تشكيل داديم كه اين كارگروه بتواند 
رأي قطعي و نهايي را صادر كند و در سطح تهران 
ــئول در بخش  ــت. اين مقام مس ــكيل شده اس تش
ــنامه  ــا بيان اينكه در قالب بازنگري اساس تعاون ب
ــه بنگاه هاي فعال در اين بخش بايد  تعاوني ها هم
ــزود: درباره  ــنامه اي انجام دهند، اف ــالح اساس اص
ــم با تالش ها و  ــكن نيز اميدواري تعاوني هاي مس
ــت و در قالب فعاليت  ــده اس اقداماتي كه انجام ش

ــائل و حواشي  ــكل دار، مس كميته تعاوني هاي مش
ــود. وي ادامه  ــوط به برخي از تعاوني ها حل ش مرب
ــور  ــراي كمك به اصالح نظام توزيع در كش داد: ب
ــيل تعاوني هاي  ــا و پتانس ــتفاده از ظرفيت ه و اس
ــبكه تعاوني هاي زنجيره اي هميار آغاز  مصرف، ش
ــت. معاون وزير تعاون، كار و رفاه  به كار كرده اس
ــت: در اين زمينه در قالب سند  اجتماعي اظهار داش
توسعه بخش تعاون دستيابي به سهم 40 درصدي 
ــور پيش بيني شده است  بخش به نظام توزيع كش
ــبكه زنجيره اي تعاوني ها به  كه از طريق ايجاد ش

دنبال تحقق آن هستيم. 

 ساخت وسازها در برابر زلزله استاندارد الزم را ندارند
ــازه، زلزله و ژئوتكنيك با بيان  رئيس كنفرانس ملي س
ــاخت و  ــاني كه در س اينكه درصد قابل توجهي از كس
ساز نقش تعيين كننده اي دارند مهندس نيستند، گفت: 
ــازها استاندارد الزم  به علت عدم بي توجهي ساخت وس
ــيروس غالم پور در دومين كنفرانس ملي  را ندارند. س
ــي  ــت: مهندس ــه و ژئوتكنيك اظهار داش ــازه، زلزل س
ــته هاي  ــران يكي از مهم ترين و زيربنايي ترين رش عم
ــعه پايدار  ــرفت و توس ــي به عنوان كليد پيش مهندس
ــه همين علت  ــده و ب ــوب ش ــري محس در جوامع بش
ــور در بخش هاي  بخش قابل توجهي از اعتبارات كش
ــود. وي به توجه به تأمين كيفيت  عمراني انجام مي ش
ــدم توجه كافي به  ــاز تأكيد كرد و گفت: ع ساخت وس
تأمين كيفيت مناسب ساخت و ساز به ويژه در مقابله با 
ــبب كاهش عمر مفيد ساختمان مي شود.  زمين لرزه س
ــازه، زلزله و ژئوتكنيك اضافه  رئيس كنفرانس ملي س
كرد: از آنجايي  كه زلزله مي تواند ظرف چند ثانيه تمام 
تالش و سرمايه گذاري هاي چند ساله ملي را نابود كند 
ــارات جاني و  ــگيري و مقابله با خس بي توجهي به پيش
ــعه يافتگي  ــي از موانع بزرگ توس ــي مي تواند يك مال

ــورهاي در معرض خطر زمين لرزه محسوب شود.  كش
ــي براي كاهش جبران خسارت  غالم پور به چاره انديش
ــي براي كاهش جبران  تأكيد كرد و گفت: چاره انديش
ــارت، خدمات و جذب آمادگي هاي الزم بايد مورد  خس
ــزان و مديران جامعه  ــت گذاران، برنامه ري توجه سياس
ــد كمي از هزينه هاي  ــرار گيرد. وي افزود: اگر درص ق
ــمت ساختن ساختمان  ــازي زمين لرزه ها را به س بازس

ــازي و بهسازي ساختمان هاي موجود  جديد و مقاوم س
ــم ديگر مجبور به پرداخت هزينه غيرقابل  هدايت كني
ــا نخواهيم بود. اين  ــي و مالي زمين لرزه ه جبران جان
مسئول با بيان اينكه درصد قابل توجهي از كساني كه 
ــاز نقش تعيين كننده اي دارند مهندس  در ساخت و س
ــتند گفت: به علت عدم بي توجهي ساخت وسازها  نيس

استاندارد الزم را ندارند. 
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شناسنامه فني ساختمان سند رسمي  مى شود

بازار مسكن در سال آينده رونق مي گيرد

ــاختمان كشور در  ــازمان نظام مهندسي س رئيس س
ــور،  ــناد و امالك كش ــازمان ثبت اس ــه اي به س نام
ــنامه فني ملكي  ــتار درج شماره سريال شناس خواس
ــناد رسمي كشور شد. سازمان نظام  ساختمان در اس
مهندسي ساختمان در نامه اي به سازمان ثبت اسناد 
ــب در اسناد  ــور، اختصاص محل مناس و امالك كش
مالكيتي تك برگي براي درج شماره سريال شناسنامه 
ــاختمان و الزام ارائه شناسنامه فني به  فني ملكي س
ــناد الزم براي صدور سند مالكيت  عنوان يكي از اس

ــاز و نقل و انتقاالت را خواستار  ــاختمان هاي نوس س
ــوراي مركزي  ــمي رييس ش ــيد مهدي هاش شد. س
ــاختمان كشور در نامه اي  سازمان نظام مهندسي س
ــركاني، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان  به تويس
ــور در اجراي بند (ز) ماده  ــناد و امالك كش ثبت اس
ــاختمان و بند  ــي و كنترل س 21 قانون نظام مهندس
ــن نامه اجرايي مصوب 1374، به  (ج) ماده 114 آيي
منظور استانداردسازي و اليه بندي مشخصات فني 
ــان خريداران به  ــاختماني (به جهت دسترسي آس س

ــورد معامله) و نيز رعايت مقررات  اطالعات دقيق م
ــي و ملكي  ــنامه فن ــاختمان و صدور شناس ملي س
ــازمان نظام  ــور توسط س ــطح كش ــاختمان در س س
ــهروندان،  ــاختمان و رعايت حقوق ش ــي س مهندس
ــناد مالكيتي تك  ــب در اس ــاص محل مناس اختص
برگي براي درج شماره سريال شناسنامه فني ملكي 
ساختمان و الزام ارائه شناسنامه فني به عنوان يكي 
از اسناد الزم براي صدور سند مالكيت ساختمان هاي 

نوساز و نقل و انتقاالت را خواستار شد. 

ــان اينكه به  ــاوران امالك با بي ــس اتحاديه مش  رئي
ــار بازار  ــده خوبي در انتظ ــازها آين ــاخت و س دليل س
ــت، گفت: عمده قراردادها به سمت رهن  ــكن اس مس
ــا تورم  ــب ب ــود بانكي متناس ــت، زيرا س ــاره اس و اج
ــاره بها دارند.  ــكان تمايل به دريافت اج ــت و مال نيس
ــاره به اينكه روزانه 5600  مصطفي قلي خسروي با اش
ــكن در سامانه به ثبت مي رسد، گفت: اين  معامله مس
آمار مربوط به تمام معامالت مسكن مي شود كه البته 
ــبت تغييراتي را هم دارند. رئيس  هركدام اين ها به نس
ــوري مشاوران امالك در خصوص اينكه  اتحاديه كش
ــي دارد، بيان كرد: در حال  ــازار اجاره بها چه وضعيت ب
ــا عمده قراردادها به  ــت ام حاضر فصل اجاره بها نيس
ــمت رهن و اجاره است، زيرا سود بانكي متناسب با  س
تورم نيست و مالكان تمايل به دريافت اجاره بها دارند. 
وي تصريح كرد: اگر سود بانكي افزايش پيدا كند اين 
وضعيت تغيير مي كند؛ در واقع كه اگر سود بانكي باال 
برود مالك رهن مي گيرد و اگر سود بانكي پايين برود 
ــتر به سمت اجاره بها است. قلي خسروي در  بازار بيش
ــال آينده، اظهار داشت:  ــكن در س خصوص بازار مس
ــازهايي كه در حال انجام است  ــاخت و س به دليل س

ــاختماني و تسهيالتي  و افزايش صدور پروانه هاي س
كه شهرداري و بافت فرسوده فراهم كرده اند، وضعيت 
خوبي را در آينده داريم. وي با اشاره به ساماندهي بازار 
ــتغالت براي كنترل بازار مسكن، گفت:  مسكن و مس
ــود تا كسي نتواند خانه خود را  ــرايطي ايجاد ش بايد ش
خالي نگه دارد و اينكه اگر قيمتي باال مي رود هيجاني 
نباشد. رئيس اتحاديه كشوري مشاوران امالك افزود: 
در كشور ما تا قيمت ها باال و پايين مي رود، بازار دچار 

ــود در صورتي كه اگر يك باره باال برود  هيجان مي ش
ــته باشد دچار ركود مي شود. قلي  و سپس نوسان داش
ــاره به طرح هاي دولت براي خانه هاي  خسروي با اش
ــت: اين طرح چند سال پيش اجرايي  خالي، اظهار داش
شد اما هيچ گاه نتوانست انجام بگيرد به اين دليل كه 
مالكان با آويزان كردن يك پرده و يا بازگذاشتن شير 
آب و روش هاي ديگر اجازه ندادند كه ماموران متوجه 

خالي بودن خانه شوند. 

كميسيون كشاورزي مجلس ممنوعيت ساخت باغ ويال در حريم شهر را تأييد كرد
ــيون كشاورزي و نماينده مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس  رئيس كميس
ــهر در كليه حريم شهرهاي كشور در  ــاخت باغ ويال و باغ ش گفت: ممنوعيت س
كميسون كشاورزي تصويب شد و اين مصوبه تا اواخر آذر ماه در نوبت براي طرح 
در صحن علني مجلس قرار مي گيرد. عباس رجائي افزود: بر اساس ماده 13 طرح 
ــيون تصويب شده و در حال  ــور كه در كميس جديد قانون جامع منابع طبعي كش
ارسال براي تصويب در صحن علني مجلس است هر گونه احداث مسكن، ايجاد 
باغ ويال، باغ شهر، فضاهاي گردشگري و نظاير آن در اراضي منابع طبيعي واقع 
ــوراي عالي معماري و  ــهرها و خارج از طرح ها جامع مصوب ش در حريم كليه ش

شهرسازي ممنوع است. وي ادامه داد: در عين حال اگر در اراضي زراعي و باغي 
ــود تابع قانون حفظ اراضي زراعي و باغي  ــخاص حقيقي مستحدثات انجام ش اش
ــد قارچ گونه  ــاره به رش ــت. رجائي با اش مصوب 31 خرداد 74 و اصالح بعدي اس
احداث باغ ويال ها و باغ شهرها در حريم و خارج از حريم شهرها و باغ هاي زراعي 
ــاورزي در سراسر كشور اظهارداشت: بنابر اين قانون هرگونه ساخت و ساز  و كش
در اين مكان ها به قلع و قمع منجر مي شود. نماينده مردم اراك با تأكيد بر اجراي 
ــد جامع منابع طبيعي دو  ــت: با توجه به تصويب قانون جدي اين قانون اظهارداش

ميليون پرونده در سطح كشور تعيين تكليف مي شوند. 

وام ساخت مسكن 40 ميليوني مي شود
ــكن از ارائه پيشنهادي مبني بر افزايش سقف  مدير امور طرح و برنامه بانك مس
وام احداث مسكن به بانك مركزي خبر داد كه اين پيشنهاد در دست بررسي است. 
ــقف وام احداث در قالب  ــير بيژني با بيان اين مطلب اظهار كرد: افزايش س اردش
صندوق مسكن ويژه ارائه شده كه اين موضوع در دست بررسي است. وي افزود: 
در حال حاضر وام هايي براي احداث مسكن به متقاضيان داده مي شود كه سقف 
وام احداث مسكن تا 25ميليون تومان است كه ما پيشنهادي داديم كه اين سقف 

ــنهاد بايد در بانك مركزي  به 40ميليون تومان افزايش يابد. وي گفت: اين پيش
ــي قرار گيرد. همچنين قدرت اهللا شريفي مديرعامل  مورد بررسي و كار كارشناس
ــت هاي بانك  ــكن با بيان اينكه خانه دار كردن مردم از اهداف و سياس بانك مس
ــت اظهار كرد: با توجه به نامگذاري امسال با عنوان سال توليد ملي  ــكن اس مس
ــتا با توليد مسكن، توليد  ــرمايه ايراني، اين بانك در اين راس و حمايت از كار و س

اشتغال در كشور را موجب مي شود. 
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توليد شيشه در ايران دوبرابر ساخت و ساز است

 كاربرد يونوليت در ساختمان بالمانع است

ــه و آينه گفت: ميزان و كيفيت  رئيس اتحاديه شيش
ــت و همين كيفيت باال  ــيار باال اس توليد داخلي بس
ــورهاي  ــازار داخلي و بازارهاي كش ــث جذب ب باع
ــايه شده است. محمد علي قنبري اظهار كرد:  همس
40درصد از توليد داخلي شيشه و آئينه به كشورهاي 
ديگر همچون كشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، 
ــتان و در برخي مواقع به اروپا نيز صادر  هند، افغانس
ــورهاي مالزي، تركيه و اندونزي در  ــود. كش مي ش
ــود تكنولوژي  ــان با وج ــي كه حجم توليدش مواقع
بسيار خوب محصوالت ايراني را به نام محصوالت 
خود به ديگر كشورها صادر مي كنند. وي همچنين 
ــه در كارخانه هاي  ــت: آخرين روش توليد شيش گف
ايراني مورد استفاده قرار مي گيرد و يكي از بهترين 
ــنتي  ــه هاي س ــه هاي فلور كه جايگزين شيش شيش
ــه اي  ــه فلور شيش ــتند را توليد مي كنند. شيش هس
ــت كه از حساس ترين موارد  بدون موج و جوش اس
استفاده اين شيشه مي توان به شيشه اتومبيل اشاره 
ــه در ايران دو برابر  كرد. او تصريح كرد: توليد شيش
ساخت و ساز ساختمان است. قنبري با اشاره به اين 

ــه خم، شيشه  ــه ضدگلوله، شيش كه در ايران شيش
ــود گفت: ايران  ــه جداره توليد مي ش دو جداره و س
ــه اي را توليد  ــه هر نوع شيش ــت آن را دارد ك قابلي
ــه هاي خمي كه در يخچال هاي بستني  كند و شيش
ــتفاده مي شود در  ــازي و يخچال هاي مختلف اس س

ايران ساخته مي شوند. 
ــت ميزهاي  ــاال بودن قيم ــه دليل ب ــخ ب او در پاس

ــه اي گفت: قيمت ميزهاي شيشه اي به دليل  شيش
ــده در آنها گران نيست  ــتفاده ش ــه اس قيمت شيش
ــت كه روي آن ها صورت  بلكه به دليل فعاليتي اس
ــكن كردن  مي گيرد، چون هزينه دودي كردن و نش
ــه 10ميلي متري باالست. وي در پايان گفت:  شيش
ــه به دليل افزايش  افزايش 13 درصدي قيمت شيش

قيمت گاز بوده است. 

يك استاديار دانشگاه زنجان گفت: يونوليت هاي استفاده شده در ساختمان ها در 
برابر آتش سوزي مقاومت كمي نسبت به مصالح ديگر دارند. كيارش ناصراسدي 
تصريح كرد: استفاده از ورقه هاي يونوليت، به  عنوان عايق حرارتي در ساختمان ها 
ــت كه در طي سال هاي اخير رواج بسيار پيدا كرده است و با توجه به  ــي اس روش
اينكه يونوليت به دليل مواد موجود در آنها در طبيعت ديرجذب است، اگر همراه 
ــاختماني به سمت محل دفن زباله ها هدايت شوند  ديگر ضايعات و نخاله هاي س

تجزيه نشده و مشكالت عديده اي ايجاد مي كند. 
ــفيدرنگ به جاي بولوك هاي سفالي و آجر  وي تصريح كرد: اين يونوليت هاي س
ــقف طبقات قرار مي گيرند و وزن يك ساختمان را هفتاد تا هشتاد كيلوگرم  در س
ــازنده هاي  ــت س ــبك، ارزان و حجيم اس بر مترمربع كاهش مي دهند و چون س
ــاختمان آن را به بلوك هاي ساختماني ترجيح مي دهند. اين استاديار دانشگاه  س
افزود: هر كارخانه اي كه بخواهد يونوليت توليد كند بايد از سازمان بنياد مسكن و 
مركز تحقيقات مسكن مجوز اخذ كند كه براي دادن مجوز آزمايش هاي سازه اي 
روي يونوليت ها انجام مي گيرد كه اين آزمايش ها بايد دو چيز را نشان دهد، اول 

ــد نكند و دوم اينكه يونوليت ها در  ــوزي گاز خطرناك تولي اينكه در حين آتش س
حين آتش سوزي ذوب نشوند كه متأسفانه بعضي از يونوليت  هاي موجود در بازار 
به علت غيراستاندارد بودن از نظر پايداري در برابر حريق بسيار ضعف هستند. 

وي در ادامه گفت: سرعت پيشروي حريق در بلوك هاي پلي استايرين بسيار زياد 
ــود،  ــتفاده مي ش ــت و با توجه به اين كه ماده جامدي كه به عنوان مصالح اس اس
ــكلي در برابر حرارت داشته باشد، اما پلي استايرين در برابر حرارت سريع  بايد ش
ــتر در يونوليت هاي غيراستاندارد مشاهده  ــيال درمي  آيد كه اين بيش به شكل س
ــتگي به نوع طراحي انجام  ــتفاده از يونوليت بس ــت. وي بيان كرد: اس ــده اس ش
شده مي تواند در كليه ساختمان هاي تجاري، اداري، مسكوني و غيره باشد، ولي 
ــتفاده رايج در ساختمان هايي است كه در ساخت آنها از تيرچه بلوك استفاده  اس

شده است.
ــوختن يونوليت  ــتفاده از گچ بر روي يونوليت را در جلوگيري از س وي ميزان اس
مؤثر دانست و گفت: هرچه گچ ضخيم تر باشد يونوليت مقاومت بيشتري در برابر 

آتش سوزي دارد. 

صنعتى سازى ساختمان در ايران بومي مي شود
ــرورت ملى  ــاره به ض ــا» با اش مديرعامل «مپس
ــاختمان گفت: احداث هفت هزار  صنعتى سازى س
واحد مسكونى صنعتى به صورت پايلوت در كشور 
ــان مى دهد كه حال نوبت بومى سازى فناورى  نش
ــت. على آزاد  ــازى ساختمان اس نوين صنعتى س
ــى و فناورى نوين  ــن همايش تخصص در چهارمي
ــاختمان افزود: شركت مديريت  ــازى س صنعتى س
ــا» با حمايت  ــاختمانى ايران «مپس پروژه هاى س
ــه وزارتخانه صنايع، مسكن و تعاون تشكيل و  س
مأموريت پيدا كرد، تا متولى صنعتى سازى مسكن 

باشد.
ــازنده هاى  ــه داد: تمام متخصصان و س وى ادام

ــا» با ما همكارى  ــكن پس از تشكيل «مپس مس
كردند و به صورت پايلوت 7 هزار مسكن به روش 

صنعتى توليد شد.
ــه توليد مصالح  ــد 32 كارخان ــت: قرار ش آزاد گف
ــاختمان  ــاختمانى صنعتى و تكنولوژى نوين س س
ــترش و نوسازى تأسيس  ــازمان گس با حمايت س
ــد كه در حال حاضر 2 كارخانه به بهره بردارى  ش
ــيده است. مدير عامل مپسا در خصوص اينكه  رس
ــازى است، افزود:  حال زمان حمايت از صنعتى س
ــن فرصت براى  ــر آذربايجان بهتري در زلزله اخي
ــكونى آسيب ديده به روش  ساخت واحدهاى مس
ــن ايده هايى در اين خصوص  صنعتى بود، بنابراي

ــرانجام نرسيد و تمام  ــد اما متأسفانه به س داده ش
خستگى ها بر تن ما باقى ماند.

ــازمان  ــاتى كه با س ــت: با توجه به جلس آزاد گف
ــتيم، نماينده  ــعه اقتصادى سازمان ملل داش توس
ــور بازديد و  ــازى كش آنها از نمونه هاى صنعتى س
ــتقبال  ــتقبال كردند. وى ادامه داد: با اس از آن اس
ــازمان توسعه  ــوى س اين واحدهاى صنعتى از س
ــديم كه آنها اين موضوع را در  اقتصادى متوجه ش
ــتور كار قرار داده اند، تا پروژه هايى اين چنينى  دس
ــورهاى همسايه تعريف شود. به گفته آزاد،  در كش
ــازى مسكن يكى از برنامه هاى  آموزش صنعتى س

مهم «مپسا» كه با جديت پى گيرى مى شود.
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افت شديد خريد و فروش در بازار مسكن

بحران كسب و كار معماران اسپانيا را هم كساد كرد

ــالك با بيان  ــاوران ام ــوري مش رئيس اتحاديه كش
ــديدي  ــكن دچار ركود ش اينكه خريد و فروش مس
ــكن از روزي 15  ــد و فروش مس ــت گفت: خري اس
ــت.  ــه به 5700 معامله كاهش يافته اس هزار معامل
ــال هاي گذشته  ــروي افزود: در س مصطفي قلي خس
ــتان امالك  ــد كه در فصل زمس همواره گفته مي ش
ــدت راكد  ــر برف مي روند و خريد و فروش به ش زي
ــاهد  ــر در حالي كه ش ــا در حال حاض ــود، ام مي ش
ــانات نرخ  ــكن با نوس ــتيم قيمت مس ركود بازار هس
ــته  ــال گذش ــش يافت. وي ادامه داد: در س ارز افزاي
ــال بطور متوسط روزانه 15 هزار  در چهار ماه آخر س
ــكن در كشور صورت  گرفت، اما  خريد و فروش مس
ــه روزي 5700 معامله  ــدد ب ــال حاضر اين ع در ح
رسيده است. وي گفت: ركود خريد و فروش مسكن 
ــائل جو رواني نرخ دالر  يك مقدار به خاطر اين مس
ــون قيمت ها باال رفت  ــمي بود و چ در بازار غيررس
خريد و فروش راكد شد. قلي خسروي افزود: با توجه 
ــدن و تجارت در  ــاي وزير صنعت، مع به صحبت ه
ــه اعالم كردند قيمت دالر پايين تر  خصوص دالر ك
خواهد آمد مسلما قيمت مسكن نيز در بازار به ثبات 
ــتري مي رسد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا  بيش
ــد و  بعد از اينكه جو رواني افزايش نرخ ارز كنترل ش
ــكن نيز كاهش يافت  نرخ دالر پايين آمد قيمت مس
ــكن  ــفانه به هيچ وجه قيمت مس يا خير گفت: متأس
ــت چرا كه وقتي مالكان مي بينند قيمت  كاهش نياف
ــكن باال رفت ديگر دوست ندارند از قيمت هاي  مس

باال رفته پاين تر بيايند. 
ــالك در  ــاوران ام ــوري مش ــه كش ــس اتحادي رئي
ــالك زير نظر  ــت اتحاديه ام ــرح فعالي خصوص ط
ــاليان سال است كه با  ــازمان ثبت اسناد گفت: س س
ــازمان ثبت اسناد درگير هستيم و مشخص نيست  س
ــت. وي  ــده اس كه اين درگيري به چه دليل آغاز ش
ــغل مشخص دارند  ــاوران امالك يك ش افزود: مش

ــري دارند. وي  ــغل ديگ ــنادي ها نيز ش ــت اس و ثب
ــدن اين بحث كه امالكي ها  تصريح كرد: مطرح ش
ــوي  ــال 88 از س ــازمان ثبت بروند در س زير نظر س
ــه رد شد بنابراين به  ــي و براي هميش مجلس بررس
نظر مي رسد با مطرح كردن اين موضوع مي خواهند 
ــعارهاي تبليغاتي و انتخاباتي سر دهند و يا اينكه  ش
ــخصي خود را مطرح كنند. قلي خسروي  نظرهاي ش
ــوي  ــدن اين موضوع از س تأكيد كرد:  با وجود رد ش
ــال 88 چه دليلي وجود دارد كه با ارائه  مجلس در س
ــم. وي ادامه داد:  ــت مجلس را بگيري اين طرح وق
ــاوران امالك همواره با دفترخانه ها در حال كار  مش
كردن بودند اما مشخص نيست كه چرا اين مطالب 
ــود هر چند معتقد هستم كه بايد براي  مطرح مي ش
ــدا روي آن موضوع  ــرح كردن هر موضوعي ابت مط
كار كارشناسي صورت گيرد. رئيس اتحاديه كشوري 
ــن همه در خصوص اين  ــاوران امالك افزود: اي مش
ــردم مجددا  ــورت گرفت اما م ــوع مصاحبه ص موض
ــاوران امالك مي آيند، بنابراين بايد به  به سمت مش
ــمت جهت حركت مردم، حركت كرد نه اينكه با  س
ــردن اين مطالب خالف جهت حرك مردم  مطرح ك
ــت  ــت اس ــروي گفت: درس ــت كنيم. قلي خس حرك

ــاوران امالك خوب  ــام مش ــه نمي توان گفت تم ك
ــتند اما آيا دفترخانه ها به طور 100درصد عاري  هس
ــه وي، 7 هزار  ــتند. به گفت ــالف هس ــه خ از هرگون
ــناد و 98 هزار مشاور امالك ثبت  دفترخانه ثبت اس
ــده داريم، بنابراين اصال نمي توان تخلفات اين دو  ش
ــه بايد  ــه كرد چرا كه ترازوي مقايس را با هم مقايس
يكي باشد. قلي خسروي افزود: اگر هم قرار باشد اين 
ــتم جنگ،  ــرح را اجرا كنيم هرچند كه معتقد هس ط
ــت، ابتدا بايد  ــردن براي جيب خود اس جنگ كار ك
جامعه را شناخت و كار كارشناسي بر روي آن انجام 
ــام صنفي ايجاد كرد.  ــرات آن را در قانون نظ و تغيي
وي ادامه داد: اما اينكه به عنوان معاون قوه قضائيه 
ــد آرامش را به  ــت و باي ــه يك جايگاه امنيتي اس ك
ــاره بگويند مبايعه نامه ها به  مردم هديه دهد به يكب
ــاوران امالك بايد زير  ــچ دردي نمي خورد و مش هي
ــد در حاليكه هنوز كاري  ــناد قرار گيرن نظر ثبت اس
ــده همه چيز را به هم مي ريزد. وي اضافه  انجام نش
ــمي و  ــناد رس ــت كه دفتر اس كرد: حرف ما اين اس
سازمان ثبت اسناد بايد مثل سال هاي گذشته اوايل 
ــالب زير نظر قوه مجريه قرار گيرد تا اين دعواها  انق

به اتمام برسد. 

ــپانيا به وضع معمارها و آرشتيكت هاي اين كشور نيز لطمه زيادي  بحران در اس
ــكن در اسپانيا، انواع ساختمان هاي  ــت. چند سال پيش با رونق بازار مس زده اس
ــر كشور احداث مي شد و خالقيت ها  زيبا با طراحي هاي مدرن و معاصر در سراس
ــد. در حال حاضر و پس از تركيدن حباب  ــاهده مي ش و نوآوري هاي زيادي مش
ــده اند. در حال حاضر بخش  ــكن و با توقف اكثر طرح ها، معماران بيكار ش مس
ــاخت و ساز وفقط چهارده درصد از توليد ناخاص داخلي را تأمين مي كند. اين  س
ــال دو هزار و پنج به بيست درصد مي رسيد. يكي از معماران گفت در  رقم در س

ــتيم. از سال هاي دو هزار و هفت تا  ــاهد افت فعاليت معماران هس حال حاضر ش
دو هزار و ده فعاليت معماران نود درصد افت كرده است در نتيجه بيست و هفت 

درصد از معماران امروز بيكارند.
ــياري نيز مجبور به مهاجرت شده اند. يكي از معماران اسپانيايي كه به آلمان  بس
ــود و مجبور به  ــر كار و پولي نب ــپانيا ديگ ــت مي گويد در اس مهاجرت كرده اس
ــده بوديم. معماران جوان اسپانيايي درحال حاضر بيش از هشت  ورشكستگي ش

هزار يورو در ماه درآمد ندارند. 

ارسال مقاله به همايش اقليم، ساختمان و مصرف انرژي تا 5 بهمن 
عالقه مندان براي ارسال مقاله به دومين همايش 
ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي 
ــم بهمن فرصت  ــعه پايدار تا پنج با رويكرد توس

دارند.

ــدار، اقليم و  ــرژي پاي ــاري و ان ــازي، معم شهرس
انرژي پايدار، ساختمان، تأسيسات و انرژي پايدار، 
ــدار، فناوري و انرژي  ــاد، مديريت انرژي پاي اقتص
ــرژي پايدار از محورهاي اين  پايدار، فرهنگ و ان

ــش ملي اقليم،  ــت. دومين هماي همايش ملي اس
ــاختمان و بهينه سازي مصرف انرژي با رويكرد  س
ــفند در اصفهان  ــتم و نهم اس ــعه پايدار هش توس

برگزار مي شود.
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ژاپني ها لوله آب مقاوم در برابر زلزله اختراع كردند

با المپ هاي فلورسنت خداحافظي كنيد

ــاخت خطوط لوله آب مقاوم در برابر زلزله به نتيجه رسيد.  تالش ژاپن براي س
ــال 1995 در غرب ژاپن، يك شركت ژاپني تالش  ــهمگين س پس از زلزله س
ــاخت لوله هاي آب مقاوم در برابر زلزله آغاز كرد. آن چيزي كه  خود را براي س
اين نوع خطوط لوله را از انواع ديگر مجزا مي كند، نوع اتصال آنها است. هنگام 
ــه حركت مي كند تا از جدا  ــروع ب وقوع زمين لرزه، محل اتصال اين لوله ها ش
شدن قطعات مختلف جلوگيري كند. در واقع هيچ فاصله اي ميان محل تالقي 
لوله ها وجود ندارد، بنابراين آب از اين لوله هاي نشست نمي كند. در زمان زلزله 

محل اتصال اين لوله ها مثل يك زنجير عمل مي كند، يعني بخشي از آن جمع 
ــود. ابداع اين تكنولوژي توجه مقامات  ــده و بخش ديگر آن از هم باز مي ش ش
ــهري زلزله  ــت. لس آنجلس نيز ش لس آنجلس آمريكا را به خود جلب كرده اس
خيز است. برهمين اساس گروهي از مقامات لس آنجلس در اواسط ماه نوامبر 
ــهر تصميم دارند  ــفر كردند. مقامات اين ش براي بازديد از اين پروژه به ژاپن س
ــال آينده از اين لوله هاي انعطاف پذير براي جايگزين كردن خطوط لوله آب  س

موجود در لس آنجلس استفاده كنند. 

دانشمندان دانشگاه ويك فارست نوعي روشنايي نشكن با مقياس باال را ارائه كرده اند 
كه فاقد عمل سوسو زدن است. اين روشنايي كه مبتني بر فناوري نورپردازي پليمري 
ناشي از ميدان FIPEL است، همچنين يك نور سفيد نرم و نه نور زردگونه حاصل 
ــاطع مي كند.  ــايه رنگ هاي آبي مانند از ال اي دي ها را از خود س ــنت ها يا س از فلورس
ــم و همچنين انوار حاصل از تيوب هاي آن ها  ــنت ها براي چش نور آزاردهنده فلورس
ــأ نارضايتي  ــته مي كند، همواره منش ــتن در زير نورها خس كه فرد را به هنگام نشس
ــنايي هاي جديد هر دوي  ــت كه روش ــت؛ اين در حالي اس مصرف كنندگان بوده اس
ــروژه از يك ماتريكس پليمري  ــع مي كنند. تيم طراح در اين پ ــكالت را رف اين مش
ــده جهت تبديل بار الكتريكي به نور بهره بردند. اين امر به آن ها  ــي ش نانو مهندس
ــكان خلق يك حباب نوري كامًال جديد را داده و همچنين بر يكي از موانع عمده  ام

در استفاده از روشنايي هاي پالستيكي به كار رفته در ساختمان هاي تجاري و منازل 
غلبه خواهد كرد. اين ابداع از سه اليه پليمر ساطع كننده سفيد تركيب شده با مقادير 
كوچك نانوماده ها ساخته شده است. اين نانوماده ها به هنگام تحريك يك نور سفيد 
ــن شبيه به نور خورشيد مطلوب چشم را خلق مي كنند. گفته مي شود اين  كامًال روش
ــود. ابداع مزبور حداقل دو برابر  ــنايي مي تواند در هر رنگ و اندازه يي ساخته ش روش
ــنت فشرده كارآمد بوده و همچنين از لحاظ بازدهي با ال اي دي ها  حباب هاي فلورس
هم تراز است. اين حباب ها شكستني نيستند و منازل را مانند CFL ها روشن مي كنند 
ــان از خود ساطع  و همچنين مي توانند يك نور آبي رنگ مانند همتاهاي ال اي دي ش
كنند. گفته مي شود فناوري جديد اوايل سال آينده روانه بازار خواهد شد. جزئيات اين 

تكنولوژي در مجله Organic Electronics انتشار يافته است. 

بالش  شب تاب جاي المپ هاي ال اي دي را مي گيرد؟
طراحان فرانسوي براي حل مشكل تاريكي شب، 
ــاني طراحي كرده اند  ــا و ملحفه هاي درخش پرده ه
كه نور و درخشندگي زيبايي در محيط اتاق ايجاد 
ــوري مانند نئون  ــاير منابع ن مي كند. بر خالف س
ــان  يا المپ هاي LED، در پرده و ملحفه درخش
ــراي تأمين نورهاي رنگي زيبا در  از الياف نوري ب

ــب استفاده مي شود. در اين محصوالت  تاريكي ش
ــس  ــه لومينك ــوم ب ــوري موس ــر ن ــه فيب از پارچ
(Luminex) استفاده شده است كه درخشندگي 
ــاد مي كند.  ــي در اتاق خواب ايج ــي خاص و زيباي
ــي، از آداپتور ولتاژ  ــرق يك روتخت ــراي تأمين ب ب
ــود و به  ــتفاده مي ش پايين 4. 5 ولت يا باتري اس

ــان هيچ خطر برق گرفتگي يا افزايش  گفته طراح
ــتفاده از اين محصوالت وجود ندارد.  دما در اثر اس
ــنايي پرده، روتختي و روبالشي با قطع آداپتور  روش
ــوند؛  يا خارج كردن باتري براحتي خاموش مي ش
اين محصوالت با قيمت 320 پوند به بازار عرضه 

شده اند. 

مخترع ايراني با بتن ضد سرما مدال طال گرفت
ــرع جوان ايراني مدال طالي  مهدي كاظمي مخت
مسابقات جهاني اختراعات سال 2012 سئول كره 
ــال  ــب كرد. مخترع اين طرح 26 س جنوبي را كس
سن دارد و متولد شهر تبريز و كارشناس مهندسي 
ــت، وي در تشريح اين اختراع مي گويد:  عمران اس
تسريع كننده به صورت مايع و از تفاله هاي نيشكر 
ــريع كننده ها وجود دارند  است. در كل دنيا اين تس
ــد موجب خورند گي  ــتند، كلراي و داراي كلرايد هس
ــي خاصيت آنها  ــود و به نوع ــن و ميلگرد مي ش بت
ــن و ميلگرد مضر  ــراي بت ــش مي دهد و ب را كاه
ــار در جهان مايع  ــتين ب ــتند، ولي براي نخس هس
ــد كلرايد بوده  ــي در تبريز فاق ــريع كننده ابداع تس
ــات به مدت يك سال در بهترين  كه انواع آزمايش
ــت. اين  ــران صورت گرفته اس ــگاه هاي اي آزمايش
ــه «پرليت» اصفهان  ــه داد: از موسس مخترع ادام
ــت و در كارخانه هاي  ــده اس ــه الزم اخذ ش تأييدي
ــده و همگي آن را تأييد  ــن تبريز نيز آزمايش ش بت
ــت  كرده اند. وي افزود: از مزاياي اين طرح اين اس
كه زمان عمل آوري بتن را افزايش داده و از سويي 
ــوم كاهش  ميزان هزينه هاي توليد را نيز تا يك س

دهد و ديگر الزم نيست كه بعد از بتن ريزي، اقدام 
ــابقات  ــي كرد. دارنده مدال طالي مس به آب پاش
ــاره به  ــال 2012 جهان، با اش جهاني اختراعات س
ــكان بتن ريزي در  ــاده، ام ــا اختراع اين م اينكه ب
ــير و گرمسير مهيا مي گردد، تصريح  مناطق سردس
ــاهد يخ زدگي بتن  ــرد، ش كرد: معموًال در هواي س
ــتيم كه با اختراع ماده فوق، مانع يخ زدگي بتن  هس
ــرايط را براي انجام پروژه هاي عمراني  ــده و ش ش

ــازد و ديگر به خاطر سرما، در احداث  ــان مي س آس
ــود.  ــات بتن ريزي متوقف نمي ش ــاختمان عملي س
كاظمي افزود: در آينده نزديك خط توليد اين ماده 
ــاركت بخش  در تبريز يا در منطقه آزاد ارس با مش
ــد و با راه اندازي اين  خصوصي راه اندازي خواهد ش
خط توليد براي بيش از 50 نفر به صورت مستقيم 
ــتقيم اشتغال ايجاد خواهد شد كه نيازمند  و غيرمس

حمايت مسئوالن استان هستيم. 
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زيبايي ساختمان ها را با سنگ هاي طبيعي نانو حفظ كنيم

محققان يك شركت دانش بنيان در اصفهان موفق 
ــاوري نانو با  ــي با فن ــنگ هاي طبيع ــه فرآوري س ب
توانايي اصالح نواقص ذاتي سنگ هاي طبيعي شدند. 
فرهاد معاجزي، مديرعامل اين شركت دانش بنيان در 
گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه اجراي طرح فناوري 
نانو بر روي سنگ هاي طبيعي براي اولين بار در دنيا 
ــركت صورت گرفته است  به دست محققان اين ش
گفت: سنگ هاي طبيعي هر كدام معايب ذاتي دارند 
ــنگ با فناوري  ــن طرح، فرآوري كردن س كه در اي
ــبب افزايش  نانو عالوه بر بهبود اين نواقص ذاتي س
كيفيت و ماندگاري سنگ نيز شده است. وي گفت: 
ــده با فناوري نانو، ضد لك،  ــنگ هاي فرآوري ش س
ــايش، ضد قارچ و  ــي باكتريال، ضد س ضد آب، آنت
ــن زيبايي و طراوت  ــتند. همچني ترك خوردگي هس
ــود. وي با بيان  ــت زمان حفظ مي ش سنگ با گذش
ــتگاه  ــط دس ــن كه طي پنج مرحله، نانومواد توس اي
نانوسنگ بر روي سنگ هاي طبيعي اعمال مي شود، 
ــنگ در دستگاه  ــان كرد: در مرحله اول، س خاطرنش
ــنگ پيش گرم و  ــود. در مرحله دوم س ــز مي ش تمي

ــوم نانومواد كه تركيبي  ــك شده و در مرحله س خش
ــنگ اعمال مي شود. در  از نانو ذرات متفاوت اند به س
ــه دمايي متفاوت  ــنگ در دو درج مرحله چهارم، س
ــنگ فرآوري شده با نانومواد آماده و در  خشك و س
ــود. به گفته اين محقق،  مرحله آخر برش داده مي ش
به دليل ايجاد خواص متفاوت در سنگ هاي طبيعي 
ــنگ ها ي  ــاختار س ــن با توجه به تفاوت س و همچني

ــركت  مختلف، تركيب نانومواد متفاوت كه در اين ش
ــنگ هاي طبيعي اعمال  ــر روي س ــده اند ب توليد ش
ــوص موارد  ــان در خص ــزي در پاي ــود. معاج مي ش
ــده تصريح  ــنگ هاي فرآوري ش ــتفاده از اين س اس
ــنگ ها در تمام مكان هايي كه از سنگ  كرد: اين س
ــتفاده مي شود خصوصا بيمارستان ها، ساختمان ها  اس

و آشپزخانه ها قابل استفاده هستند.

معماران چيني در وسط بيابان هتل مي سازند
ــتفاده از سازه هاي پيش ساخته و مواد طبيعي  معماران چيني قصد دارند با اس
موجود در بيابان، مجموعه هتل عظيمي را در منطقه بياباني خارج از پايتخت 
ــل معضل انفجار جمعيت و آلودگي  ــداث كنند. طرح هاي مختلفي براي ح اح
ــروژه احداث  ــت كه پ ــت اجراس ــهرهاي چين در دس هوا در برخي از كالنش
ــوان نيز يكي از اين برنامه ها محسوب  ــهرهاي جديد در بيابان شيانگ ش ش
ــود. گروه معماري PLaT نيز طرحي با نام هتل نيلوفرآبي را در دست  مي ش
اجرا دارد كه شامل احداث مجموعه اي به وسعت 30 هزار مترمربع در منطقه 
بياباني در 800 كيلومتري شهر پكن است. اين مجموعه بدون استفاده از آب 
ــد؛  ــاخته خواهد ش ــتفاده از منابع مواد موجود در منطقه س يا بتن و تنها با اس
ــن هاي بيابان نصب خواهند شد،  ــاخته كه درون ش پايه هاي فوالي پيش س
ــازي و نصب فونداسيون را بر طرف مي كنند. گچ ساخته شده از  نياز به زيرس

شن و ماسه بيابان، نماي ساختمان را پوشش داده و تركيب زيبايي با محيط 
ــاخته و انتقال آسان  ــتفاده از مواد پيش س اطراف ايجاد مي كنند؛ همچنين اس
به محل احداث هتل باعث كاهش چشمگير هزينه هاي ساخت اين مجموعه 
ــقف نصب مي شوند كه  ــود. آرايه اي از پنل هاي چند وجهي بر روي س مي ش
ــكل گل نيلوفرآبي بوده و باعث حفاظت از ساختمان در برابر  تداعي كننده ش
ــن و گرماي طاقت فرساي بيابان مي شود. اين هتل بخشي از پروژه  توفان ش
عظيمي تحت عنوان نقطه صفر در قلب بيابان محسوب مي شود كه با هدف 
طراحي شهرهاي بياباني با امكان تأمين آب بوسيله ذخيره سازي آب باران يا 
ــتري انجام مي شود. بر اساس برنامه ريزي  از طريق تصفيه مجدد آب خاكس
ــارس 2013 افتتاح  ــي (Lotus Jotel) ماه م ــورت گرفته هتل نيلوفرآب ص

خواهد شد.

پشت در خانه را با زنگ هوشمند از راه دور كنترل كنيد
ــمند ابداع  ــك زنگ در خانه هوش ــان فناوري ي طراح
ــن متصل  ــيم به دوربي ــه صورت بي س ــه ب كرده اندك
ــما مي توانيد با هركس كه پشت در خانه  مي شود و ش
ــمند يا تبلت خود صحبت  ــت از طريق تلفن هوش اس
ــن ارتباطات در  ــات ويدئويي و تحول اي كنيد. ارتباط
ــي  عصر حاضر اين امكان را فراهم مي كند كه با كس
كه در پشت در ايستاده تعامل داشته باشيم. شايد تصور 
ــت و در حال حاضر در  كنيد كه اين فناوري قديمي اس
بسياري از خانه ها وجود دارد. اما اين ابتكار كه با عنوان 
DoorBot شناخته مي شوند اندكي فراتر رفته است 
و به كاربر اين امكان را مي دهد كه از هركجا، با كسي 
ــت در منزل ايستاده تعامل برقرار كند. شما  كه در پش
چه در محل كار خود باشيد، چه در پاركينگ و يا حياط 
خانه و حتي هزاران كيلومتر دورتر از خانه در تعطيالت 
ــيد، مي توانيد با كسي كه در پشت در خانه  به سر باش
ــتاده صحبت كنيد. DoorBot در حقيقت  شما ايس

شكل زيبا و كاربردي همين سيستمي است كه امروزه 
ــتفاده قرار مي گيرد. اين سيستم يك دوربين  مورد اس
ــتقل WIFI است كه با 4 باطري سايز AA كار  مس
ــي پيچيده الكتريكي  ــد و داراي هيچ سيسم كش مي كن
ــالي يك بار نياز به تعويض  ــت و باطري ها نيز س نيس
دارند. اين دروبين تنها در مقابل در منزل قرار مي گيرد 
ــبكه خانگي بي سيم ارتباط برقرار  و پس از آن كه با ش
ــورت گرفت، كاربر مي تواند برنامه  كرد و تنظيمات ص
ــتم عامل iOS و يا اندرويد  كاربردي آن را براي سيس
ــخگوي  دانلود و نصب كند از اين رو مي تواند هم پاس
زنگ در خانه باشد و هم با فردي كه بيرون در ايستاده 
مكالمه داشته باشد. هربار كه فردي زنگ در خانه را به 
صدا در مي آورد، كاربر اين سيستم يك پيام روي تلفن 
همراه خود دريافت مي كند، كاربر مي تواند پاسخگوي 
ــرايط كه نمي خواهد كسي  ــد و يا در ش اين زنگ باش
ــتم ابتكاري  ــات كند آن را ناديده بگيرد. سيس را مالق

ــر اداري و همچنين  Doorbot مي تواند براي دفات
ــور ندارد اما نياز  ــي كه كاربر همواره در آن حض اماكن
دارد كه در صورت عدم حضور خود يك نفر مراقب آن 
باشد، كاربرد بيشتري داشته باشد. اين سيستم مي تواند 
به عنوان يك سيستم ضد سرقت در زمان واقعي عمل 
كند. اين پروژه با بودجه جمع شده در اينترنت تكميل 
ــده و در صورتي كه ميزان اين بودجه به 250 هزار  ش
ــود و افرادي  ــد، توليد تجاري آن آغاز مي ش دالر برس
ــفارش داده اند تابستان سال آتي مي توانند  كه آن را س
ــت 170 دالر دريافت كنند. در  ــتگاه را به قيم اين دس
ــتم ابتكاري اليترون  ــتم با سيس صورتي كه اين سيس
ــيد.  ــد قيمت تا به 320 دالر خواهد رس به فروش برس
سيستم اليترون يك سيستم بي سيم ديگر است كه به 
كاربر اين امكان را مي دهد كه در منزل را با استفاده از 

تلفن هوشمند و يا تبلت خود باز و يا قفل كند. 
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طراحي خانه هاي تاشدني كه با تغييرات آب و هوا تغيير شكل مي دهد
دو معمار بريتانيايي اقدام به طراحي خانه هاي تاشو به 
ــيوه اوريگامي كرده اندكه مي تواند به هشت شكل  ش
ــرايط فصلي،  ــكل داده تا خود را با ش مختلف تغيير ش
ــق دهند. همواره  ــي نجومي تطبي ــي و حت آب و هواي
ــرد ساخته مي شوند  خانه هايي كه براي آب و هواي س
طوري طراحي شده كه بسيار گرم مي مانند، خانه هاي 
ــده كه امكان  ــاخته ش آب و هواي گرم با معماري س
وزيدن باد در آن وجود داشته باشد و ساكنان آن خنك 
شوند. اگرچه تاكنون تركيب اين دو معماري بايكديگر 
دشوار بوده است. اما طرح اين دو معمار بريتانيايي نه 
ــت بلكه آنها اين  تنها تركيب اين دو نوع معماري اس
ــاخته اندكه براي دنبال  ــه اوريگامي را به نوعي س خان
ــيد تغيير جهت مي دهد. اوريگامي  كردن مسير خورش
ــتي هاي محبوب  ــذ و تا" يكي از كاردس يا "هنر كاغ
ــان طرفداران  ــر جه ــت كه امروزه در سراس ژاپني اس
ــر آفريدن طرح هاي جالب  زيادي دارد. هدف اين هن
ــي است. معناي لغوي  از كاغذ با كمك تاهاي هندس
ــت و تمام  اين واژه در زبان ژاپني "تا كردن كاغذ" اس
ــر دارد، حتي آنهايي كه  ــذ و تا را در ب ــاي كاغ مدل ه
ــتند. اوريگامي فقط از تعداد كمي از تاهاي  ژاپني نيس
ــي همين تاها مي  توانند  ــتفاده مي كند، ول گوناگون اس
ــوند تا طرح هاي  ــاي گوناگوني تركيب ش به روش ه
متفاوتي ايجاد كنند. اين مدل هاي گرافيكي رايانه اي 
نشان دهنده مفهوم باورنكردني تغيير شكل يك خانه 
به هشت شكل مختلف براساس آب و هوا است. براي 
ــمت شرق  ــتانه، اتاق خواب به س مثال در طرح تابس
ــيد را هنگام بيدار شدن  است و مي توان طلوع خورش
ــن اتاق مي تواند  ــاهده كرد و پس از آن اي در آن مش
ــور دائمي از نور  ــد تا كاربر به ط ــته باش گردش داش

ــتفاده كند. اين خانه همچنين انرژي خود  خورشيد اس
را از صفحات خورشيدي تأمين مي كند. طرح انقالبي 
ــتمي  ــاس كار يك رياضيدان قرن بيس اين خانه براس
است كه چگونگي تبديل شدن اين مربع تشكيل شده 
از چهار تكه به يك مثلث متساوي االضالع را كشف 
كرد. انعطاف پذيري اين خانه به انطباق آن از تابستان 
ــك مي كند و اين  ــب كم ــتان و از روز به ش به زمس
ــود. ديوارهاي  ــر مي ش امر با حركت داخلي خانه ميس
ــنگين به ديوارهاي داخلي تبديل  خارجي ضخيم و س
مي شوند و اين امكان را فراهم مي كنند كه ديوارهاي 
داخلي شيشه اي به نماي خارجي تبديل شوند، دراين 
خانه درها به پنجره و پنجره ها به در تبديل مي شوند. 
طرح اوليه اين خانه داراي دو اتاق خواب، يك نشيمن 
بزرگ، يك سرويس بهداشتي است اما مي توان آن را 
ــرايط زندگي مختلف تغيير داد. اين خانه  ــب ش برحس
ــاس كشف يك رياضيدان قرن بيستمي  انقالبي براس
ــيوه اي كه مي تواند يك مربع را  ساخته شده است، ش

به يك مثلث متساوي االضالع تبديل كرد. ديوارهاي 
ــه ديوارهاي داخلي تبديل  خارجي ضخيم اين خانه ب
ــكان را فراهم مي كند كه  ــن امر اين ام ــود و اي مي ش
ــاي خارجي تبديل  ــه اي به نم ديوارهاي داخلي شيش
ــا و پنجره ها به  ــوند، در اين خانه درها به پنجره ه ش
ــوند. اين خانه ايده معمار بريتانيايي  درها تبديل مي ش
بوده است، ديويد گرونبرگ و دنيل ولفسون كه شركت 
D*Haus را تأسيس كرده اند اين طراحي ابتكاري 
ــكل دهنده به عنوان  ــه كرده اند. خانه تغيير ش را ارائ
ــي از پروژه فارغ التحصيلي گرونبرگ مطرح شد  بخش
ــرار گرفت. هنري دودني رياضيدان  و مورد پذيرش ق
بريتانيايي در سال 1903 راهي براي تبديل يك مثلث 
متساوي االضالغ به چهار تكه پيدا كرد كه اين چهار 
ــكيل دهند، معمايي  ــك مربع را تش ــه مي توانند ي تك
ــذاري كرد. اين  ــر نامگ كه وي آن را معماي هاربردش
ــاختمان مي تواند براي دنبال كردن مسير خورشيد  س

تغيير شكل دهد. 

ساخت خانه با كانتينرهاي از رده خارج

محقق ايراني دستگاه پيشگويي زلزله اختراع كرد

ــتفاده از كانتينرهاي  ــار بهروز معمار ايراني مقيم آمريكا ايده جالبي براي اس مازي
ــت. خانه هاي  ــاخت خانه و دفاتر كاري لوكس ارائه كرده اس ــتعمل جهت س مس
ــتند كه با كمك كانتينرهاي دست  ــازه ساده و قابل حمل هس كانتينري يك س
دوم طراحي و ساخته شده و باعث كاهش چشمگير هزينه هاي ساخت مي شوند. 
مازيار بهروز، معمار ايراني مقيم نيويورك و طراح خانه كانتينري، نمونه اوليه اي 
از اين سازه را با استفاده از چهار كانتينر طراحي كرده است. هر كدام از كانتينرها 
پيش از انتقال به محل مورد نظر، بر اساس طرح از پيش تعيين شده در كارخانه 
آماده سازي شده و بخش هاي پنجره، ديوارهاي جداكننده و سيم كشي هاي برق 
ــوند. كانتينرهاي آماده پس از انتقال  ــاي مختلف كانتينر نصب مي ش در بخش ه
ــايت مورد نظر، در پايه هاي طراحي شده قرار مي گيرند. در نمونه اوليه اين  به س

سازه از چهار كانتينر استفاده شده است كه دو كانتينر در بخش پايين يك محل 
ــز به عنوان طبقه دوم روي  ــه عنوان طبقه اول و دو كانتينر بعدي ني ــيب دار ب ش
ــوند. قرار  آنها قرار مي گيرد و دو طبقه از طريق راه پله به يكديگر متصل مي ش
ــيب دار باعث تأمين گرماي بيشتر و صرفه جويي  گرفتن طبقه پايين در بخش ش
در مصرف انرژي مي شود. تأمين نور نيز از طريق پنجره هاي بلندي كه بر روي 
كانتينرهاي طبقه دوم تعبيه شده اند، ميسر مي شود و بخش هاي مختلف خانه از 
طريق ديوارهاي جداكننده از هم مجزا مي شوند. در اين حالت سازه اي به ارتفاع 
ــده و خانه يا دفتر كار ظرف مدت  ــاحت 89 متر مربع آماده ش 2. 7 متر و با مس
هفت روز آماده تحويل مي شود. هزينه طراحي و ساخت خانه هاي كانتينري 99 

هزار دالر اعالم شده است. 

دستگاه پيشگويي زلزله با قابليت پيش بيني زلزله ها 
ــط محقق ايراني  ــري توس ــافت 100 كيلومت در مس
ــتگاه  ــد. مهدي محمدزاده، مجري طرح دس ارائه ش
ــگويي زلزله  ــتگاه پيش ــه گفت: دس ــگويي زلزل پيش
ــعاع 100 كيلومتري  ــت وقوع زلزله را در ش قادر اس
ــش از وقوع  ــزود: مدتي پي ــد. وي اف ــي كن پيش بين

ــود مي آيد كه  ــي در درون زمين به وج زلزله امواج
ــر مي كنند و  ــن امواج، پالس هايي را از خود منتش اي
ــن پالس هاي  ــگويي زلزله مي تواند اي ــتگاه پيش دس
ــده را دريافت كرده و  آالرم  ــر ش الكترونيكي منتش
ــتگاه در ابعاد 21  ــت: اين دس ــد. اين محقق گف ده
ــده و در آزمايشات صورت گرفته چند  اينچ توليد ش

مورد از پس لرزه هاي واقع شده در آذربايجان شرقي 
ــه محمدزاده مدت  ــت. به گفت را پيش بيني كرده اس
ــل از وقوع زلزله مي تواند  ــتگاه قب زماني كه اين دس
زمين لرزه را پيش بيني كند مشخص نيست ولي در 
آزمايشات يك زلزله 5 ريشتري را 60 ساعت قبل از 

وقوع پيش بيني كرده است.
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دستگاه تهويه مطبوع ضد حشرات در راه است

ساخت كنتور برق گزارشگر در ايران

فرانسوي ها با ساخت كابل برق ضد سرقت دزدها را ناكام مي گذارند

ــتگاه  تهويه  ــل جديد دس ــان كره جنوبي نس محقق
ــالوه بر خنك  ــد كه ع ــي كرده ان ــوع را طراح مطب
ــرات  ــتن محيط منزل مي تواند به دفع حش نگه داش
ــيري كمك  ــا در مناطق گرمس ــه ماالري بويژه پش
ــن و پشه هاي  ــل جديد واكس كند. با وجود توليد نس
ــوان روش هايي براي  ــه عن ــت كاري ژنتيكي ب دس
ــكل همچنان در مناطق  ــا ماالريا، اين مش مبارزه ب
گرمسيري و نيمه گرمسيري بعنوان تهديدي فراگير 
ــتگاه تهويه  ــكار رفته در دس ــود دارد. فناوري ب وج
ــه» استفاده از امواج فراصوت است  مطبوع «ضد پش
ــتگاه  ــد مخصوص بر روي دس ــردن كلي ــه با فش ك
ــس 30 تا 100  ــا فركان ــواج فراصوت ب ــرل، ام كنت
ــه مطبوع داراي  ــود. اين تهوي كيلوهرتز توليد مي ش
ــراي عملكرد  ــيري ب ــور ويژه مناطق گرمس كمپرس
ــت؛ همچنين از يك  ــيار گرم اس بهتر در هواي بس
ــوئيچ ولتاژ خودكار (Super AVS) براي  سوپر س
ــانات  ــور در برابر نوس محافظت حداكثري از كمپرس

ــتفاده شده است. اين دستگاه در ولتاژ پايين  برق اس
ــبي برخوردار  ــاي كمتر نيز از عملكرد مناس در دماه
ــوا، امكان جذب  ــرفته فيلتر ه ــت و فناوري پيش اس
ــات  مواد مضر و باكتري ها را فراهم مي كند. آزمايش
ــازمان بهداشت جهاني  صورت گرفته با همكاري س

(WHO) نشان مي دهد كه تهويه مطبوع ضد پشه 
ــاعت تا 64 درصد پشه هاي  مي تواند در مدت 24 س
ــل جديد  آنوفل ماده ناقل ماالريا را از بين ببرد. نس
ــورهاي غرب آفريقا  ــه در كش تهويه مطبوع ضد پش

عرضه شده است. 

ــتم گزارش گيري از طريق باركد، توسط مخترع جوان دانشگاه  كنتور مجهز به سيس
ــد. غالمرضا مرمريان، مخترع كنتور مجهز به  ــاخته ش ــكي كرمانشاه س علوم پزش
سيستم گزارش گيري گفت: يكي از موارد جدي در خواندن كاركرد كنتور از طريق 
ــتم HANDHELD، امكان بروز خطاي نيروي انساني در ثبت اطالعات  سيس
ــت كه در اختراع اخير اين مشكل  ــهوي و يا عمدي اس و قرائت كنتور به صورت س
ــت. وي درخصوص كاربردهاي اين دستگاه تصريح كرد: اين سيستم  ــده اس رفع ش
ــورت ديجيتالي در بخش ثبات هاي  ــده از مصرف را كه به ص ــي اعداد ثبت ش تمام

ديجيتالي ثبت شده است، به باركدهاي مشخص تبديل كرده و با قرار دادن دستگاه 
باركد خوان در دست مأمور مربوطه در مقابل جعبه كنتور، باركد مورد نظر را به عدد 
تبديل و در خود ذخيره مي كند. مرمريان خاطرنشان كرد: از بين رفتن امكان خطاي 
ــاني در ثبت اطالعات قرائت كنتور، اندازه گيري لحظه اي و بدون تأخير،  نيروي انس
ــازي مطلوب اطالعات فني، افزايش رضايت  دقت باال در ورود اطالعات، مستندس
مشتركان و اعتماد بيشتر آنها به اند ازه گيري ميزان مصرف از مهمترين مزاياي اين 

دستگاه است. 

ــار ضد  ــوي كابل هاي پرفش ــركت فرانس يك ش
ــركت نكسان  ــرقت ابداع كرد. فناوري جديد ش س
ــه مي تواند زيان ساالنه سي ميليون يورويي  فرانس
ــي را كاهش دهد.  ــي از سرقت كابل هاي مس ناش
ــد شبكه راه آهن  ــركت به تازگي موفق ش اين ش
ــرعت خود  ــد خطوط پرس ــد كن ــه را متقاع فرانس

ــد. اين  ــرقت مجهز كنن ــاي ضد س ــه كابل ه را ب
سرمايه گذاري كه اولين نمونه در فرانسه است در 
ــب برنامه اي چهل ميليون يورويي براي مبارزه  قال
با سرقت كابل هاي برق صورت مي گيرد. مسئول 
بازاريابي شركت نكسان مي گويد:« كابل هاي ضد 
ــوراخ دار و  ــيده از پوششي س ــرقت سراسر پوش س

ــوزي است. اين پوشش در  مقاوم در برابر آتش س
حقيقت هويت كابل هاي برق را مشخص مي كند 
و در صورت سرقت دست سارقان را رو مي كند». 
اين كابل هاي ضد سرقت در شش منطقه فرانسه 
ــازي خطوط در دستور كار است  كه طرح هاي نوس

استفاده خواهد شد.

فناوري نانو در نماي ساختمان ها؛ دستاوردي از نصف جهان 
ــان در اصفهان  ــش بني ــركت دان ــان يك ش  محقق
ــنگ هاي طبيعي با فناوري نانو  موفق به فرآوري س
ــنگ هاي طبيعي  ــا توانايي اصالح نواقص ذاتي س ب
ــركت  ــل اين ش ــزي، مديرعام ــدند. فرهادمعاج ش
ــان با بيان اين كه اجراي طرح فناوري نانو  دانش بني
ــن بار در دنيا  ــنگ هاي طبيعي براي اولي بر روي س
ــركت صورت گرفته است  به دست محققان اين ش
گفت: سنگ هاي طبيعي هر كدام معايب ذاتي دارند 
ــنگ با فناوري  ــن طرح، فرآوري كردن س كه در اي
ــبب افزايش  نانو عالوه بر بهبود اين نواقص ذاتي س
كيفيت و ماندگاري سنگ نيز شده است. وي گفت: 

ــده با فناوري نانو، ضد لك،  ــنگ هاي فرآوري ش س
ــايش، ضد قارچ و  ــي باكتريال، ضد س ضد آب، آنت
ــن زيبايي و طراوت  ــتند. همچني ترك خوردگي هس
ــود. وي با بيان  ــت زمان حفظ مي ش سنگ با گذش
ــتگاه  ــط دس ــن كه طي پنج مرحله، نانومواد توس اي
نانوسنگ بر روي سنگ هاي طبيعي اعمال مي شود، 
ــنگ در دستگاه  ــان كرد: در مرحله اول، س خاطرنش
ــنگ پيش گرم و  ــود. در مرحله دوم س ــز مي ش تمي
ــوم نانومواد كه تركيبي  ــك شده و در مرحله س خش
ــنگ اعمال مي شود. در  از نانو ذرات متفاوت اند به س
ــه دمايي متفاوت  ــنگ در دو درج مرحله چهارم، س

ــنگ فرآوري شده با نانومواد آماده و در  خشك و س
ــود. به گفته اين محقق،  مرحله آخر برش داده مي ش
به دليل ايجاد خواص متفاوت در سنگ هاي طبيعي 
ــنگ ها ي  ــاختار س ــن با توجه به تفاوت س و همچني
ــركت  مختلف، تركيب نانومواد متفاوت كه در اين ش
ــنگ هاي طبيعي اعمال  ــر روي س ــده اند ب توليد ش
ــوص موارد  ــان در خص ــزي در پاي ــود. معاج مي ش
ــده تصريح  ــنگ هاي فرآوري ش ــتفاده از اين س اس
ــنگ ها در تمام مكان هايي كه از سنگ  كرد: اين س
ــتفاده مي شود خصوصا بيمارستان ها، ساختمان ها  اس

و آشپزخانه ها قابل استفاده هستند. 
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 فناوري درهاي خودكار بومي سازي شد 

پژوهشگران ايراني با ماسه بادي آجر مقاوم ساختند

متخصصان شركت فوالد مباركه اصفهان با بومي سازي قطعات مكانيكي و برقي 
ــاخت اين نوع درها ، 600  ــت يابي به دانش فني س درهاي خودكار عالوه بر دس
ــركت دارد. دانش فني ساخت اين  ــاالنه براي اين ش ميليون ريال صرفه جويي س
ــركت فوالد  ــركت BMP ايتاليا بود. مديرعامل ش درها پيش از اين در اختيار ش
ــالن هاي خطوط توليد و ديگر  مباركه اصفهان گفت: اين قطعات مكانيكي در س

كارگاه هاي اين شركت استفاده مي شوند.
سميعي نژاد شافت و ساختار درهاي خودكار را ازاصلي ترين قطعات مكانيكي آنها 
ــمرد و افزود: با ارتقاي كيفيت و عمر مفيد آن، هزينه طراحي و ساخت آن ها  برش

60 درصد كمتر از نمونه مشابه خارجي است. 

ــته فناوري نوين سنگ پردازان  ــگران هس پژوهش
ــگاه اصفهان موفق به  ــتقر در مركز رشد دانش مس
ــه بادي  ــاوم و ارزان قيمت از ماس ــر مق ــد آج تولي
ــدند. مدير مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه  ش
اصفهان گفت: اين پژوهشگران رشته زمين شناسي 
ــه بادي و تركيب آن با چسب و  ــتفاده از ماس با اس
ــيمان موفق به توليد  رزين مخصوص و مقداري س
ــدند. مصطفي كالني  ــاختماني ش ــنگ س آجر و س
ــن روش نيازي به  ــده در اي ــر توليد ش ــزود: آج اف
ــر و هزينه ارزان تر  ــدارد و داراي وزن كمت پخت ن
ــتم هزينه آجر كوره است. وي ضد آب  تا يك بيس
و ضد خش بودن و تنوع رنگ، ابعاد و شكل در اين 
نوع آجر را از ديگر ويژگي هاي آن دانست و اضافه 
ــه روان و بادي  ــرد: ماده اوليه اين نوع آجر ماس ك
است كه منابع عظيمي از آن در كشور ايران وجود 
ــه هاي روان و  دارد. كالني با بيان اينكه وجود ماس
بادي سبب بروز مشكالتي در مناطق مركزي ايران 
ــرق اصفهان شده است، گفت: مي توان  از جمله ش
با سرمايه گذاري بخش خصوصي با اين ماسه هاي 

دردسرساز به صورت انبوه آجر و سنگ ساختماني 
ــد كرد. وي گفت: آجر معمولي از خاك رس و  تولي
ــوخت زياد براي پخت در كوره توليد مي شود  با س
ــر حذف هزينه  ــن نوع آجر عالوه ب ــا با توليد اي ام
ــتفاده از خاك  ــوخت به دليل عدم اس و مصرف س
ــود. مدير  ــت نيز حفاظت مي ش رس از محيط زيس
مركز رشد دانشگاه اصفهان گفت: بر اساس برآورد 

اوليه هسته فناوري نوين سنگ پردازان مي توان با 
ــون تومان يك كارگاه  ــه اي تا حدود 40 ميلي هزين
ــد دو هزار آجر  ــه اي با ظرفيت تولي توليد آجر ماس
در روز راه اندازي كرد. كالني تصريح كرد: حمايت 
ــو نياز به حضور  ــتاوردها و ايده هاي ن از چنين دس
سرمايه گذاران و ارتباط بيشتر صنعت با دانشگاه و 

شركت هاي دانش بنيان دارد. 

اين خانه  هنگام باران ساز مي زند
ــاختماني را با مقداري وسيله مختصر از جمله لوله  گروهي از هنرمندان نماي س
و قيف طوري طراحي كرده اند كه وقتي باران مي بارد، آب از روي پشت بام وارد 
ــاختماني كه زمان باريدن  ــيني به گوش مي رسد. س ــده و صداي دلنش لوله ها ش
باران صداي موسيقي از آن بلند مي شود يكي از جاذبه هاي توريستي شده است؛ 
ــمه ساز و طراحان كريستف روسنر و آندره، كه همه در خانه  خانم آنت پل مجس

موسيقي زندگي مي كنند، اين خانه جالب را در آلمان طراحي كرده اند.
ــاختمان را با مقداري وسيله مختصر از جمله لوله و قيف  اين هنرمندان نماي س
ــت بام وارد اين  ــوري طراحي كرده اند كه وقتي باران مي بارد، آب از روي پش ط

لوله ها مي شود و صداي دلنشيني بلند مي شود.

هندي ها در 48 ساعت خانه 10 طبقه بنا كردند
ــركت كارآفرين هندي با استفاده از قطعات پيش ساخته، سه جرتقيل به  يك ش
ــكل از 200 كارگر توانسته است با موفقيت يك ساختمان 10  همراه تيمي متش
 ،Synergy Thrislington ــاعت بسازد. به گفته شركت طبقه را در 48 س
ــازنده اين سازه مكعب، اين دستاورد به احتمال زياد نخواهد توانست جايزه اي   س
ــرعتي در  ــان داده كه چنين س ــاي طراحي از آن خود كند اما نش را در رقابت ه
ــاز كامال ممكن است. اين ساختمان بجاي آجر از صفحات  فرايندهاي ساخت وس
ــت. عالوه بر فوم؛ 200 تن  ــده كه عايق حرارتي اس ــاخته ش فوم پلي يورتان س
ــريع پس از ساخت از يك  ــت. اين سازه س ــازه بكار رفته اس فوالد نيز در اين س

ــاختمان هاي معمولي استفاده مي كند. براي تسريع در ساخت اين  پنجم انرژي س
ــده بود. به گفته  ــح الزم از حدود دو ماه قبل آماده و ذخيره ش ــاختمان، مصال س
سازندگان، فرآيند پيش ساخته باعث كاهش ضايعات و آلودگي محيطي در محل 
ساخت مي شود. ايده اين پروژه، تمركز توجهات بر فناوري ساخت بهتر با انرژي 
ــازندگان و صاحبان خانه ها را قادر به درآمدزايي طي چند روز  كارآمد بوده كه س
بجاي چند ماه خواهد كرد. همچنين شركت Synergy Thrislington در 
ــازه با مقاومت  ــاختمان اطمينان داده و اعالم كرده كه اين س مورد ايمني اين س

در برابر باالترين كد زلزله ساخته شده است. 

گوشه نشيني بر روي خانه حبابي! 
ــكونت گاهي به اندازه انسان ساخته اند كه قابل  ــان سوئيسي، يك حباب س مهندس
ــقف است. اين  ــهر، در آب و يا حتي آويزان كردن از درخت و س انتقال به بيرون ش
ــده، براي آن دسته از  ــيني» توصيف ش حباب كه با عنوان «محلي براي گوشه نش
افرادي مناسب است كه خواهان آرامش بدون خارج شدن از دسترس هستند. اين 
ــگاه Micasa توليد شده و از شبكه اي  ــفاف توسط مهندسان آزمايش كره هاي ش
براي آويزان شدن از درخت برخوردار است. با افزودن ماژول هاي مختلف، عملكرد 

ــوده و براي مثال  ــه 1» قابل تغيير ب ــوم به «پيل ــن فناوري 3000 دالري موس اي
مي  توان ماژول هايي براي خوراك يا خواب به آن اضافه كرد. براي استفاده خارجي، 
اين سازه از يك بسته نيرو داراي انرژي كافي براي 40 ساعت نور يا 20 ساعت نور 
و 30 دقيقه آشپزي برخوردار است. بالش هاي طراحي شده خاص به همراه امكان 
ــران همچنين مي  توانند  ــته و كارب ــت واي فاي نيز در اين فناوري وجود داش اينترن
امكانات اوليه پخت وپز و آب را با يك لوله خاص براي جريان خروجي تأمين كنند. 
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 انگليسي ها خانه دوزيست ساختند كه با سيالب قد مي كشد
ــت قصد  ــي با ايده خانه هاي دوزيس ــان انگليس طراح
دارند از خسارات ناشي از افزايش سطح آب رودخانه ها 
و وقوع سيالب بكاهند. افزايش سطح آب رودخانه ها 
و وقوع سيل از مشكالتي است كه كشورهاي مختلف 
ــتند. در  ــه تايلند، برمه و هند با آن مواجه هس از جمل
بسياري از اين نقاط از خانه هاي شناور بر روي پايه ها 
ــود و طرح هاي نوآورانه اي از خانه هاي  استفاده مي ش
ــان، كانادا و  ــاي قايقي در هلند، آلم ــناور يا خانه ه ش

ــت  ــده اند. طرح خانه هاي دوزيس ــكا طراحي ش آمري
توسط گروه معماري Baca Architects انگليس 
ــار حفاظ  ــازه اي با چه ــامل نصب س ــده و ش ارائه ش
عمودي در عمق زمين است كه بدنه اصلي ساختمان 
ــن پلت فرم ثابت جاي مي گيرد. هنگام وقوع  درون اي
ــطح آب دريا، سيالب به درون  ــيل يا باال آمدن س س
پلت فرم در زير ساختمان سرازير شده و خانه بصورت 
شناور در مي آيد؛ همزمان با باال آمدن آب، ارتفاع خانه 

از سطح زمين نيز افزايش پيدا مي كند كه با اين روش 
از ورود آب بداخل منزل جلوگيري مي شود. با فروكش 
ــطح ساختمان نيز  ــيالب، آب زير س كردن جريان س
ــاختمان به جايگاه و ارتفاع اوليه باز  ــده و س تخليه ش
ــاري Baca قصد دارند  مي گردد. طراحان گروه معم
ــاكنان اطراف  ــت را براي س ــرح خانه هاي دوزيس ط
ــورت نتيجه بخش  ــه تايمز اجرا كنند و در ص رودخان

بودن، آن را در سراسر انگليس توسعه دهند. 

توليد دودكش خورشيدي مولد برق در ايران
ــتين دودكش  ــور موفق به توليد نخس محققان كش
خورشيدي شدند كه مي توان از آن براي توليد انرژي 
برق با صرفه هزينه كمتر بهره گرفت. علي كسائيان، 
عضو گروه سازنده دودكش خورشيدي اظهار داشت: 
ــيدي براي اولين بار دركشور و  اين دودكش خورش
ــگاه زنجان ساخته شده است.  توسط محققان دانش
ــيدي  وي افزود: برق توليدي از اين دودكش خورش
ــود. در  ــوب مي ش جزو انرژي هاي تجديدپذير محس
ــتم انرژي خورشيدي به انرژي حرارتي در  اين سيس
ــود و سپس از اين  يك فضاي محبوس تبديل مي ش

ــتم  ــود. وي گفت: اين سيس انرژي، توليد برق مي ش
ــك دودكش با  ــفاف و ي ــده نور ش داراي تجميع كنن
ارتفاع 13 متر است؛ اين دودكش زماني براي توليد 
ــت كه ارتفاع دودكش زياد  برق مقرون به صرفه اس
ــد و در صورت حمايت هاي دولتي مي توانيم اين  باش
ــورت پايلوت در  ــعه دهيم تا به ص ــش را توس دودك
ــتفاده قرار گيرد. كسائيان  واحدهاي صنعتي مورد اس
ــت: كشور استراليا در اين زمينه در جهان  اظهار داش
ــي با ارتفاع 1000 متر ساخته  ــت و دودكش پيشروس
است و در تالش هستيم تا دودكش ساخته شده در 

داخل كشور را در چند مرحله به اين ارتفاع برسانيم. 
ــي در هزينه هاي  ــرد: صرفه جوي ــان ك وي خاطرنش
ــائيان  ــت. كس مصرفي از جمله مزاياي اين طرح اس
گفت: اين دودكش با سه ميليون تومان ساخته شده 
ــنواره بين المللي خوارزمي را از آن خود  و جايزه جش
ــعه دودكش به يك دودكش  كرده است. براي توس
ــارد تومان هزينه نياز  ــري بيش از 400 ميلي هزارمت
ــاالنه 200 مگاوات برق توليد  ــت و در مقابل س اس
مي شود كه در مدت زمان 30 سال توليد برق از اين 

دودكش بسيار مقرون به صرفه خواهد بود . 

هلندي ها از گياهان باتالقي هم برق مي گيرند

توليد مصالح ساختماني سبك و ارزان با شبيه سازي سنگ هاي كره ماه

ــد كه گياهان موجود در باتالق ها منابع خوبي براي  محققان هلندي بر اين باورن
توليد الكتريسيته هستند. به گزارش نيچر، شش درصد از كل سطح زمين توسط 
ــه برخي از اين  ــت. محققان بر اين باورند ك ــده اس ــيده ش باتالق و مرداب پوش
مناطق مي توانند به منابع تجديدپذير انرژي تبديل شوند. در اين راستا، سلول هاي 
ــت كه در حين رشد گياه، الكتريسيته  ــوختي گياهي– ميكروبي توليد شده اس س
توليد مي كنند. اين سلول هاي سوختي برخالف بيوگاز، كه توسط تخمير توده هاي 

ــت وارد نمي كنند. يك سري  ــتي توليد مي شوند، هيچ آسيبي به محيط زيس زيس
ــه دفع  ــط ريش ــتفاده نمي كند و توس مواد ارگانيك وجود دارند كه گياه از آنها اس
ــراي توليد  ــتفاده ب ــوختي گياهي از اين مواد بدون اس ــلول هاي س ــوند. س مي ش
ــه در آينده اي نزديك با  ــتفاده مي كنند. محققان بر اين باورند ك ــيته اس الكتريس
ــاختمان ها، مي توان برق مورد نياز خانه را تأمين  ــتفاده از گياهان موجود در س اس
كرد. مهمترين كاربرد اين روش، ساخت المپ هاي LED و شارژ باتري است. 

ــگران دانشگاه دولتي واشنگتن موفق شدند با  پژوهش
شبيه سازي سنگ هاي ماه اشكال اوليه و پايه اي اين 
مواد را به طور سه بعدي چاپ كنند. اين اقدام نخستين 
ــت كه در آن دانشمندان  نگاه اجمالي به آينده اي اس
ــده ماده  ــكيل دهن ــا و اجزاي تش ــد بخش ه مي توانن
ــطحي ماه يا مريخ را بسازند. ناسا در سال 2010 از  س
دانشگاه واشنگتن خواسته بود دريابد آيا امكان ساخت 
ــنگ ماه وجود دارد يا  ــه بعدي مواد با استفاده از س س
خير. به همين منظور ناسا سنگپوش خام ماه ( يا يك 
ــطحي) ماه را به وزن 4. 5 كيلوگرم در اختيار  ماده س
ــت. ناسا از اين ماده سطحي براي  اين محققان گذاش
ــتفاده مي كند. اين ماده از اكسيد  اهداف تحقيقاتي اس
ــيم، آهن و منيزيم ساخته  سيليسيوم، آلومينيوم، كلس
شده است. از آنجا كه پژوهشگران دانشگاه واشنگتن 
ــاي اورتوپدي با  ــه بعدي ايمپلنت ه در زمينه چاپ س
استفاده از استخوان شبيه سازي شده به موفقيت هايي 
ــت يافته بودند، ناسا اين طرح پژوهشي را به آنها  دس
واگذار كرد. دانش پژوهان دانشگاه واشنگتن گزارش 

ــبيه سازي  دادند اگرچه در مورد احتمال ذوب ماده ش
ــده مردد بودند اما دريافتند اين ماده شبيه سيليس  ش
ــاده اي از آن را  ــكال س ــتند اش رفتار مي كند و توانس
ــت  ــازند. آنها مي گويند اين امر خيلي ايده آل نيس بس
ــيليس يا اكسيد سيليسيوم نقطه ذوب بسيار  چرا كه س
ــانتي گراد). با  ــي دارد ( دو هزار و 230 درجه س باالي

اين حال ما به فكر چاپگرهاي سه بعدي سوالر سينتر 
ــه اين محققان  ــني براي آن افتاديم. به گفت ذوب ش
ــواد افزودني زميني  ــاه را با م ــنگ هاي م مي توان س
تقويت كرد. چنين فرايندي مي تواند به ساخت مصالح 
ساختماني با كمترين وزن و هزينه انتقال مواد خام از 

زمين همراه باشد. 
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مصرف انرژي ساختمان را با كنترل موتورخانه در دست بگيريد
ــوفاژ  ــان كاركرد موتورخانه ش ــتم كنترل زم سيس
ــط يك مربي فني و حرفه اي سقزي طراحي  توس
ــد. طراح اين سيستم اظهار كرد: سيستم كنترل  ش
ــتفاده از يك  ــوفاژ با اس زمان كاركرد موتورخانه ش
ــي موتورخانه  ــتگاه mini plc عملكرد زمان دس
ــوفاژ را بصورت اتوماتيك كنترل مي كند. فاروق  ش
ــال تنظيمات  ــرد:  با اعم ــح ك ــي تصري محمدامين
ــوفاژ  ــوان زمان كاركرد موتورخانه ش دلخواه مي ت
ــه تعيين و به اين  ــاعات مختلف ايام هفت را در س
ــرد موتورخانه  ــرل زمان كارك ــتم كنت ترتيب سيس
ــاي  ــت اداري الكتروپمپ ه ــان وق ــوفاژ در پاي ش
ــرده و از اتالف انرژي  ــوش ك ــردش آب را خام گ
ــي جلوگيري مي كند. وي  ــوخت اضاف و مصرف س
ــتم بر روي  ــا نصب اين سيس ــان كرد: ب خاطرنش
موتورخانه شوفاژ مي توان سيستم گرمايشي ادارات 
ــاعت در هفته خاموش و در  ــدود 80 تا 90 س را ح
ــت. به گفته محمداميني،  حالت آماده بكار نگهداش
ــه ميزان حداقل  ــي در مصرف انرژي ب صرفه جوي
ــاي اين  ــه مزيت ه ــد از جمل ــا 60 درصــــ 50 ت
ــتم كنترلي است. وي به روشن شدن سيستم  سيس
ــاعت 6  موتورخانه و راه اندازي الكتروپمپ ها از س

ــاره كرد و گفت:  در  ــح تا پايان وقت اداري اش صب
روزهاي شنبه تا پنجشنبه بعد از پايان وقت اداري 
ــوييچ به حالت آماده  به كار باقي مانده و سيستم  س
ــود. وي تصريح كرد: با  ــه خاموش  مي ش موتورخان
ــوييچ  ــنبه س ــان وقت اداري در روزهاي پنجش پاي
ــتم  ــه حالت آماده  به كار باقي مي ماند ولي سيس ب
ــاعت 6 صبح روز شنبه  موتورخانه خاموش  و در س
ــن  ــه به صورت اتوماتيك و خودكار روش موتورخان
ــتم، به منظور  ــراح اين سيس ــود. به گفته ط مي ش

ــي الكتروپمپ ها در بازه زماني  جلوگيري از يخ زدگ
ــاعت دلخواه براي  ــنبه تا صبح شنبه يك س پنج ش
ــه شيفت  ــدن پمپ ها در س ــن و خاموش ش روش
تعريف و سيستم در اين ساعت ها بصورت خودكار 
ــن و بالفاصله خاموش مي شود. وي در پايان  روش
ــتم بايد بصورتي انجام شود  افزود: تنظيمات سيس
ــوييچ الكتروپمپ ها به حالت  ــي كه س كه در زمان
آماده بكار هستند، مشعل ها خاموش نشوند تا دماي 

آب موجود در ديگ ها نرمال باقي بماند. 

 قاتل خاموش ديگر قرباني نمي گيرد

دوختن لباس ضد آب براي ساختمان با فناوري نانو

ــي دودكش بخاري براي  ــور حرارت ــاخت سنس يك مخترع ايراني موفق به س
ــره محمدزاده مخترع تبريزي  ــد. ني جلوگيري از گازگرفتگي منجر به مرگ ش
ــتان تعداد زيادي از هموطنان  ــاله در فصل زمس گفت: با توجه به اينكه همه س
ــور حرارتي هوشمند  ــت مي دهند سنس به علت گازگرفتگي جان خود را از دس
ــاي منجر به مرگ بكاهد. وي  ــش بخاري مي تواند از اين گارگرفتگي ه دودك
ــود و زماني كه به هر  افزود: اين قطعه بر روي بخاري و آبگرمكن نصب مي ش

ــود دستگاه شروع به صدا درآوردن  ــمي بسته مي ش علتي راه خروج گازهاي س
ــت گاز به طور  ــر خطر مي كند و بعد از مدت زماني كه قابل تنظيم نيز هس آژي
ــود. محمدزاده ادامه داد: همچنين اين دستگاه زماني كه  اتوماتيك قطع مي ش
ــخيص داده و اعالم مي كند. وي  ــرد بودن را تش ــرد مي شود نيز س بخاري س
ــال حاضر به دنبال  ــال بر روي اين طرح كار كردم و در ح ــت: حدود دو س گف

تجاري سازي آن هستم.

ــال توليد ملي، حمايت از كار وسرمايه ايراني موفق شد  ــگر اصفهاني در س پژوهش
ــتفاده از فناوري نانو توليد كند. WRA يك ماده  ــش ضدآب WRA با اس پوش
ــمي است كه با بهره گيري از فناوري نانو طراحي و فرآوري شد. مديرعامل  غير س
ــركت نانولوتوس كيميا و مجري اين طرح گفت: فناوري توليد اين پوشش پايه  ش
ــورهاي هند و استراليا بود كه با بومي سازي، قيمت  آب پيش از اين در انحصار كش
ــابه خارجي اين  ــي كاهش يافت. قيمت مش ــابه خارج ــوم مش آن به حدود يك س
ــت. دادش افزود: جلوگيري از نفوذ آب به  ــش، هركيلوگرم دو ميليون ريال اس پوش

ساختمان، حفظ زيبايي نماي ساختمان و جلوگيري از كثيف شدن ساختمان در دراز 
ــت. وي مدت طراحي و توليد  ــدت از ويژگي هاي ماده ضد نفوذ آب WRA اس م
ــال اعالم كرد و گفت: ماده اصلي توليد اين فناوري  ــش پايه آب را دو س اين پوش
ــت كه با تركيبات مواد آلي توليد مي شود. پژوهشگر اصفهاني افزود:  ــيليكون اس س
ــتن مصالح ساختماني آجر و بتن و سنگ است.  كاربرد اين فناوري در زيبا نگه داش
ــماره ثبت 42565 در اداره كل ثبت  ــنتز مواد نانو ضد نفوذ آب با ش دانش فني س

شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد. 

 تالش محققان براي شناسايي مناطق زلزله خيزوقوع زمين لرزه
ــگاه سيدنى استراليا با استفاده از يك شيوه بررسى، مستعدترين  محققان دانش
مناطق به وقوع زمين لرزه هاى بزرگ بيش از هشت ريشتر در مقياس امواج 
درونى زمين را شناسايى كردند.دايتمر مولر مجرى اين پروژه گفت: از مدت ها 
پيش مى دانستيم مناطق فرورانش كه در آن يك صفحه به زير صفحه ديگر 
ــا حاكى از آن  ــاد مى كند اما تحقيقات م ــاى قدرتمندى ايج ــى رود زلزله ه م
ــت كه وقتى مناطق داراى شكستى بر روى بستر دريا به مناطق فرورانش  اس
ــترى را ايجاد كرده و به زلزله هاى  ــيار بيش برخورد مى كند مى تواند خطر بس

شديدترى منجر شود.
ــيار زيادى را نشان مى دهد كه  ــيوه ارزيابى جديد ما مناطق بس وى افزود: ش

ــتند از جمله مكان هايى كه  ــتعد بروز زلزله طى يك دوره بلند مدت هس مس
ــته هيچ گونه زلزله بزرگى به خود نديده اند. به اعتقاد وى  ــال گذش طى 10س
ــت آمده مى تواند به بهبود نقشه هاى زمين لرزه اى كمك كند. بر  نتايج به دس
ــاس اين يافته ها، سواحل جنوب شيلى و پرو، جزاير سوماترا در اندونزى و  اس
ــاحلى اوراسياى شرقى از جمله مناطق مستعد  چندين منطقه در طول خط س
زمين لرزه هاى عظيم هستند. دايتمر اظهار داشت: دريافته ايم كه 87 درصد از 
ــتر  15 مورد از بزرگ ترين زمين لرزه هاى (با قدرت 8,6 درجه در مقياس ريش
يا بيشتر) در قرن گذشته در مورد مناطقى روى داده كه بين مناطق شكستى 

اقيانوسى و مناطق فرورانش قرار داشتند.
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استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمان هاي جديد دولتي اجباري شد
ــرف انرژي  ــازي مص ــركت بهينه س ــل ش مديرعام
ــيدي در  ــتفاده از پيش گرم كن هاي خورش گفت: اس
ساختمان هاي تازه ساخت دولتي اجباري شده است. 
ــرورت بهره گيري از  ــي با تأكيد بر ض عباس كاظم
انرژي هاي تجديد پذير در سبد سوخت كشور افزود: 
ــيدي يكي از انرژي هاي تجديد پذير با  انرژي خورش
ــيل باال در كشور است كه مي توانيم با ساخت  پتانس
ــيدي بهترين استفاده را از  پيش گرم كن هاي خورش
ــيم. وي به ساخت  ــته باش اين انرژي خدادادي داش
ــيدي  ــزار مترمربع كولكتور خورش ــع 200 ه و توزي
ــرد و گفت: اين  ــاره ك ــعه اش در برنامه چهارم توس
كولكتورهاي خورشيدي در روستاهاي شرقي كشور 
ــده است تا مردم بتوانند از يك انرژي پاك  توزيع ش

در جهت تأمين نيازهاي خود بهره بگيرند. 
وي از حمايت وزارت نفت از 7 كارخانه براي ساخت 
ــلول هاي خورشيدي حرارتي در كشور نيز خبر داد  س
و افزود: شركت بهينه سازي مصرف سوخت به دنبال 
توسعه كاربرد انرژ ي هاي تجديد پذير در كشور است 
به همين دليل از تعدادي كارخانه سازنده سلول هاي 
ــت. مديرعامل شركت  ــيدي حمايت كرده اس خورش
بهينه سازي مصرف انرژي يكي ديگر از اقدامات اين 
ــعه كاربردهاي انرژي خورشيدي  شركت براي توس
ــور را تدوين استانداردهاي الزم در اين حوزه  در كش
ــيدي  ــرد. برپايه اين گزارش، انرژي خورش اعالم ك

ــط خورشيد است كه  ــده توس نور و گرماي توليد ش
طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعالم شده عمر اين 
ــت. در هر ثانيه  ــال اس انرژي بيش از 14 ميليارد س
ــه انرژي تبديل  ــيد ب 4/2 ميليون تن از جرم خورش
ــود و باتوجه به وزن خورشيد، اين كره نوراني  مي ش
ــوان به عنوان منبع عظيم انرژي تا 5 ميليارد  را مي ت
سال آينده به حساب آورد. انرژي فتو ولتايك تبديل 
ــلول  ــيته از طريق يك س ــيد به الكتريس نور خورش
فتوولتاتيك (pvs) است كه بطور معمول يك سلول 
خورشيدي ناميده مي شود. امروزه از اين انرژي به دو 
صورت استفاده مي شود يكي براي مصارف خانگي، 
ــتقيم  صنعتي و نيروگاهي و ديگري براي تبديل مس

پرتوهاي خورشيد به الكتريسيته به وسيله تجهيزاتي 
به نام فتوولتائيك. 

ــيدي كه انرژي اين كره  مزاياي نيروگاه هاي خورش
ــامل توليد برق بدون  ــرق تبديل مي كنند ش را به ب
ــاد، امكان  ــدم احتياج به آب زي ــوخت، ع مصرف س
ــتهالك  ــبكه هاي كوچك و ناحيه اي و اس تأمين ش
كم و عمر زياد است. البته كاربردهاي غيرنيروگاهي 
ــود كه آبگرمكن و  ــياري نيز از اين انرژي مي ش بس
ــيدي، سرمايش و گرمايش خورشيدي،  حمام خورش
ــك كن خورشيدي،  آب شيرين كن خورشيدي، خش
ــيدي را در  ــاي خورش ــيدي و كوره ه ــاق خورش اج

برمي گيرد. 
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كنتورهاي هوشمند ضد سرقت گاز در خانه ايرانيان
ــمند  ــت از نصب كنتورهاي هوش ــاون وزير نف مع
ــرقت گاز خبر داد و گفت: اين  براي جلوگيري از س
ــاي معمولي تعويض  ــا به تدريج با كنتوره كنتوره
مي شوند. اگرچه شركت ملي گاز اعالم كرده است 
ــري 12 ميليارد  ــا اقدامات صورت گرفته كس كه ب
مترمكعبي گاز به 5 ميليارد مترمكعب كاهش يافته 
ــت، اما با توجه به افزايش بهاء گاز بعد از اجراي  اس
ــون هدفمندي يارانه ها و افزايش مصرف گاز در  قان
فصل زمستان سرقت گاز هنوز وجود دارد. بر همين 
اساس جواد اوجي از نصب كنتور هاي هوشمند گاز 
ــور خبر داد و گفت: در حال حاضر 50 هزار  در كش
ــمند در مناطقي از تهران و چند استان  كنتور  هوش
ديگر به صورت آزمايشي نصب شده است و در حال 
طي كردن تست هاي ميداني است. وي اندازه گيري 
دقيق، قابل دستكاري نبودن، خواندن از راه دور (از 
ــپچينگ) و جلوگيري از سرقت گاز را از  مركز ديس
ــمند  ــه مزاياي نصب اين نوع كنتور هاي هوش جمل
ــن موضوع كه در حال  ــوان كرد. وي با تاييد اي عن
ــود دارد، گفت:  ــور وج ــرقت گاز در كش ــر س حاض
ــيار اندك است اما با  ــرقت گاز بس اگر چه ميزان س
ــتفاده از كنتور هاي هوشمند مي توان مانع انجام  اس

اين كار شد. 
ــي گاز ايران  ــركت مل ــه ي مدير عامل ش ــه گفت ب

ــمند مي توان 24  ــاي هوش ــتفاده از كنتور ه ــا اس ب
ــاعته روند مصرف مشتركان گاز را رصد و بدون  س
هيچ گونه خطايي ميزان مصرف آنها را اندازه گيري 
ــاره به اين كه بعد از تست ميداني  كرد. اوجي با اش
ــش كنتور هاي  ــي از آزماي ــه نهاي ــب نتيج و كس
هوشمند نصب آنها آغاز خواهد شد، گفت: تعويض 
كنتور هاي هوشمند با كنتور هاي معمولي به صورت 
ــتركان جديد و  تدريجي خواهد بود و اولويت با مش
پرمصرف است. به گفته ي معاون وزير نفت تعويض 
كنتور هاي معمولي 19 ميليون مشترك شركت ملي 
گاز با كنتور هاي هوشمند پنج سال به طول خواهد 
ــمند گاز از  انجاميد. مطالعات اوليه كنتورهاي هوش
ــوع كنتور ها به صورت  ــد و اين ن ــال 89 آغاز ش س
ــال 90 درمنطقه اي از ناحيه 3 شهر  آزمايشي در س
تهران نصب شد. به گفته محمد اميرخاني - مشاور 
ــاي مورد نياز  ــت - كليه آخرين فناوري ه وزير نف
ــمند گاز در اين كنتور تجميع  براي كنتورهاي هوش
ــت دائما  ــت و با اين اقدام ديگر نيازي نيس شده اس
كنتورهاي هوشمند گاز از نظر فناوري ها جديد ارتقا 

يابند. 
ــمند  ــن كه نصب كنتورهاي هوش ــا اظهار اي وي ب
ــه  كاري وزارت نفت  ــار در برنام ــراي اولين ب گاز ب
ــدف حمايت از توليد  ــت، گفت: با ه قرار گرفته اس

ــمند با  ــاخت 10 هزار كنتور هوش داخلي قرار داد س
ــد كه پس از مراحل  ــركت هاي ايراني امضاء ش ش
آزمايشي و تأمين نيازهاي فني و تخصصي اين نوع 
ــكن  كنتورها براي اولين بار در واحد هاي طرح مس
ــود. مدير امور  ــد نصب مي ش ــهر جديد پرن مهر ش
ــكن مهر با اعالم اين كه ساخت  ــاني به مس گازرس
ــده است،  ــور بومي ش ــمند در كش كنتور هاي هوش
ــركت هاي داخلي كه در  ــال حاضر ش ــت: در ح گف
ــمند فعال هستند، ظرفيت  ساخت كنتور هاي هوش
ــاز را ندارند، اما در  ــن كامل كنتور گاز مورد ني تأمي
ــور امكان  صورت توليد كافي اين نوع كنتور در كش
ــه واحد هاي  ــمند گاز براي هم ــب كنتور هوش نص
ــود. به گفته  وي پيش بيني  ــر مي ش مسكوني ميس
ــمند گاز  ــي كنتور هاي هوش ــود قيمت نهاي مي ش
ــت آنها بين  ــه ويژگي هاي فني و ظرفي ــا توجه ب ب
ــد. اميرخاني همچنين  150 تا 200 هزار تومان باش
ــدن از  ــبه  مصرف گاز، متأثر نش دقت باال در محاس
ــع و وصل گاز از راه دور،  ــل جوي، امكان قط عوام
ــتعالم  قطع خودكار هنگام زلزله، امكان گرفتن اس
ــتركان، ثبت دقيق وقايع،  ــط مش مصرف گاز توس
ــال و  اعمال تعرف مصرف گاز در مقاطع مختلف س
كنترل پيك مصرف را از جمله مزاياي ديگر نصب 

كنتور هاي هوشمند اعالم كرد. 
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از  ــل،  آم ــهرداري  ــازي ش ــي و شهرس فن ــاون  مع
ــاختماني  ــدور پروانه س ــات ص ــدن مقدم ــم ش فراه
ــهرداري آمل  ــط ش ــهر توس ــي در اين ش الكترونيك
ــت: با  ــيد محمدرضا عقيلي نژاد اظهار داش خبر داد. س
ــهرداري آمل  ــن آوري اطالعات ش ــازمان ف همت س

ــازي، نقشه برداري و  ــاختماني، شهرس و واحدهاي س
ــزار پرونده  ــكن حدود 80 ه ــبختانه اس بايگاني خوش
ــهرداري آمل انجام  ــاختماني موجود در بايگاني ش س
ــت. وي افزود: با برطرف كردن نقاط ضعف  ــده اس ش
ــه زودتر  ــد هر چ ــعي خواهد ش ــتم س احتمالي سيس

ــود. معاون فني و  صدور پروانه الكترونيكي اجرايي ش
ــهرداري آمل تصريح كرد:  در راستاي  ــازي ش شهرس
تسريع و دقت در خدمات و جلوگيري از اتالف وقت و 
هزينه شهروندان صدور پروانه ساختماني الكترونيكي 
در شهرداري آمل بزودي در اين شهر اجرا خواهد شد.

ــه و بويراحمد گفت:  ــتاندارد كهگيلوي ــر كل اس مدي
ــتاندارد واحدهاي توليد مصالح ساختماني  پروانه اس
ــتانداردهاي  ــال نتوانند به رعايت اس كه در طول س
ــد، تعليق و باطل  ــده در خط توليد بپردازن تعيين ش
ــت هاي  ــد محمدي افزود: گش ــد. محم خواهند ش
بازرسي اين اداره كل همواره نسبت به كنترل خطوط 
توليد و مراكز عرضه و نمونه برداري از توليدات اقدام 

مي كنند. وي بيان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون 
ــرداري از واحدهاي  ــي و نمونه ب ــورد بازرس 946 م
ــتان انجام شده است.  ــاختماني اس توليد مصالح س
محمدي بيان داشت: از اين تعداد 521مورد بازرسي 
ــاختماني و 355مورد  ــاي توليد مصالح س از واحده
ــده  ــرداري از اين واحدهاي توليدي انجام ش نمونه ب
است. وي با بيان اينكه 70مورد نمونه برداري نيز از 

بتن هاي پروژه هاي عمراني انجام شده، عنوان كرد: 
ــرح نظارتي جديد تمامي اين كارگاه ها به طور  در ط
ــام آزمون تحت  ــم از طريق نمونه برداري و انج دائ
ــدي افزود: در صورت  ــارت قرار مي گيرند. محم نظ
ــوالت بي كيفيت،  ــف و عرضه محص ــاهده تخل مش
ــاي اجرايي و مطابق  ــا متخلفين طبق آيين نامه ه ب

قانون رفتار خواهد شد.

ــران در صنعت  ــت بح ــش مديري ــن هماي چهارمي
ساختمان، شريان هاي حياتي و سازه هاي زيرزميني 
ــده برگزار  ــال آين ــت ماه س ــرگان، 12 ارديبهش گ
ــازمان نظام  ــه همت س ــن همايش ب ــود. اي مي ش
ــتان و پژوهشگاه  ــاختمان استان گلس ــي س مهندس
ــد غيرعامل  ــاي طبيعي و پدافن ــي بحران ه مهندس
ــوم،  ــمي وزارت عل ــوز رس ــا مج ــاخص پژوه و ب ش
ــتاي انجام فعاليت هاي  تحقيقات و فناوري، در راس
پژوهشي و علمي برگزار مي شود. نقش مهندسين و 

سازمان هاي نظام مهندسي در مديريت بحران هاي 
ــهري و  ــران در تونل هاي ش ــي، مديريت بح طبيع
ــاخت  ــالح نظام س ــازوكارهاي اص ــهري، س بين ش
ــي از  ــارات ناش ــش آن در كاهش خس ــاز و نق و س
ــازه هاي زيرزميني بر  بحران هاي طبيعي، طراحي س
ــاس الزامات مديريت بحران، نقش سازمان هاي  اس
ــهري و برون شهري  ــريان هاي حياتي ش متولي ش
ــره مواد غذايي و  ــت بحران، مخازن ذخي در مديري
ــريان هاي  كاربرد آن در مديريت بحران، طراحي ش

ــر بحران هاي طبيعي، طراحي  حياتي مقاوم در براب
ــي در مواقع عادي و  ــازه هاي زيرزمين دومنظوره س
ــازه هاي زيرزميني  ــران در س ــران، مديريت بح بح
ــر و مديريت  ــورهاي ديگ ــا نگاهي بر تجارب كش ب
ــه محورهاي اصلي  ــهري از جمل بحران و قطار ش
ــوند. بر اساس اعالم  ــوب مي ش اين همايش محس
ــركت كنندگان در اين  ــه ش ــش، ب ــه هماي دبيرخان
ــورد تأييد  ــور در دوره، م ــش گواهينامه حض هماي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا مي شود. 

ــوان مدل  ــهد به عن ــوده مش ــازي بافت فرس بازس
ــاماندهي و  ــد. مدير س ــوي جهاني معرفي ش و الگ
ــهد گفت: در بازديد  مهندسي بحران شهرداري مش
اخير مدير كمپين شهرهاي آماده جهان ( شهرهايي 
ــده اند )  كه به منظور كاهش بالياي طبيعي ايمن ش
ــازي و بازسازي بافت  ــوده مشهد، نوس از بافت فرس
ــوي اين كمپين به عنوان مدل جهاني  فرسوده از س
ــهرهاي  ــد. باغبان  نژاد افزود: كمپين ش ــناخته ش ش
ــاخص اصلي براي شهرها در اين  آماده جهان 10 ش
ــهر مشهد با ارائه  ــخص كرده است كه ش زمينه مش
طرح ثامن شامل 30 طرح، در سه شاخص به عنوان 

برترين شهر اعالم شد.
ــازي  ــازي و نوس ــاخص را مقاوم س ــه ش وي اين س
ــاي مديريت  ــوده، برگزاري مانوره ــاي فرس بافت ه
ــهرداري و نيز ارائه شبكه هشدار  بحران با محور ش
ــيل و زلزله اعالم كرد. باغبان نژاد  خطر در زمينه س
ــهد به عنوان اولين شهر كشور  ــهر مش ادامه داد: ش
ــال 2010 به عضويت كمپين شهرهاي آماده  در س

جهان درآمد كه در همان زمان هم جزو اولين اعضا 
ــهد  ــن اكنون هزار عضو دارد. مش ــود و اين كمپي ب
ــتن مساحت بافت فرسوده  سومين شهر از نظر داش

بعد از تهران و تبريز است.

ــاحت بافت فرسوده مشهد 2 هزار و 292 هكتار  مس
ــاكن در بافت هاي فرسوده شهر مشهد  و جمعيت س
ــت. 28 شهر استان خراسان  حدود 520 هزار نفر اس

رضوي داراي بافت فرسوده است.

پروانه ساختماني در آمل الكترونيكي صادر مي شود 

كهگيلويه و بويراحمد؛ اخطار به توليدكنندگان مصالح ساختماني 

همايش مديريت بحران در ساختمان ارديبهشت 92 در گرگان

مشهد الگوي جهاني بازسازي بافت فرسوده معرفي شد
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ــي آذربايجان  ــتاندارد و تحقيقات صنعت مديركل اس
ــن اداره براي بهبود  ــاره به عزم جدي اي غربي با اش
ــت: نظارت بر كيفيت  ــاختماني گف كيفيت مصالح س
ــتان بيش از پيش افزايش مي يابد.  اين اقالم در اس
ــن امضاي تفاهم نامه همكاري  منصور جالير در آيي
ــتاندارد و آزمايشگاه فني و مكانيك  بين اداره كل اس
ــگاه فني و  ــي افزود: آزمايش ــاك آذربايجان غرب خ
ــوان همكار و همراه  ــك خاك مي تواند به عن مكاني

ــتاندارد در  ــتاندارد بوده و در جهت برنامه هاي اس اس
ــل كند. وي  ــاختماني عم ــود كيفيت مصالح س بهب
ــتاي  ــكاري فيمابين در راس ــه كرد: ايجاد هم اضاف
ــور بهبود  ــوب از توانمندي ها به منظ ــتفاده مطل اس
ــاختماني يكي از مهمترين اهداف  كيفيت مصالح س
ــگاه  ــتاندارد و آزمايش انعقاد تفاهم نامه اداره كل اس
ــه اميدواريم به نحو  ــت ك فني و مكانيك خاك اس
ــت يابيم. وي در خصوص  مطلوبي به اين هدف دس

ــاده اي اظهار  ــه پنج م ــن تفاهم نام ــاي اي موضوع ه
ــتانداردها، ارائه خدمات  كرد: مشاركت در تدوين اس
ــگاهي، نمونه برداري و آزمون از مراكز توليد  آزمايش
و توزيع مصالح ساختماني از جمله موضوع هاي اين 
ــتاندارد و تحقيقات  ــتند. مديركل اس تفاهم نامه هس
ــن تفاهم نامه به  ــي آذربايجان غربي گفت: اي صنعت
ــود و مي تواند  ــتان اجرا مي ش ــال در اس مدت دو س

نتايج درخشاني داشته باشد. 

ــكن مهر در  ــل واحدهاي مس ــق تحوي زمان دقي
ــت و نبايد تحويل  ــتان كرمانشاه مشخص نيس اس
ــد واحد را به معناي افتتاح و بهره برداري از اين  چن
ــاه در  ــوان كنيم. نماينده مردم كرمانش واحدها عن
ــالمي گفت: طرح مسكن مهر،  مجلس شوراي اس
ــيار خوبي و تأثيرگذاري مي توانست باشد.  طرح بس
سيدسعيد حيدري طيب افزود: ما اصل اين طرح را 
قبول داريم ولي متأسفانه شاهد مشكالتي در بحث 
كمي و كيفي احداث واحدهاي مسكن مهر هستيم. 
ــاخت  ــر نصف هزينه هاي س ــرد: اگ ــد ك وي تأكي
ــد،  ــر در حوزه نفت و گاز صرف مي ش ــكن مه مس
ــاهد نتايج بهتر و استوار تر  بي شك مي توانستيم ش

در كشور باشيم، ولي شاهديم كه متأسفانه اين امر 
محقق نشد. عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: بايد واحدهاي مسكن مهر در بافت 
ــد، ولي اين واحدها در خارج  فرسوده ساخته مي ش
ــاخته  ــهر همانند كوهپايه ها و منابع طبيعي س از ش
ــث صرف هزينه هاي باال  ــده اند و همين امر باع ش
ــده است. حيدري طيب  براي دولت و پيمانكاران ش
ــاخت واحدهاي مسكن مهر در  افزود: در اجراي س
ــاه بيش از 60 پيمانكار غيربومي به  استان كرمانش
كار گرفته شده است و از سويي ديگر مصالح چيني 
ــت كه اين كار هم  ــن واحدها به كار رفته اس در اي
ضربه به اشتغال استان است و هم نابودي صنايع و 

توليدات داخلي كشور. وي با اشاره به اينكه مصالح 
ــكن مهر  ــاخت واحدهاي مس ــه در س ــه كار رفت ب
ــاه كيفيتي پايين دارند، گفت: متأسفانه در  كرمانش
بحث نظارت بر ساخت هاي واحدهاي مسكن مهر، 
ــتي ها و كم كاري هايي هستيم و اين  ــاهد كاس ش
ــيار مهلكي بر روند ساخت  امر تاكنون ضربات بس
ــت. نماينده مردم كرمانشاه در  اين واحدها زده اس
ــالمي تأكيد كرد: زمان دقيق  ــوراي اس مجلس ش
ــكن مهر در استان كرمانشاه  تحويل واحدهاي مس
ــد واحد را به  ــت و نبايد تحويل چن ــخص نيس مش
ــرداري از اين واحدها عنوان  معناي افتتاح و بهره ب

كنيم. 

عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ــاختمان ها  زنجان گفت: افزايش كيفيت نظارتي س
ــت.  ــاختمان اس ــي س ــاي نظام مهندس از الويت ه
ــت: افزايش كيفيت ساخت  يحيي نصيرا اظهار داش
ــازها و ارتقاي وضعيت ساخت در بعد نظارتي  و س
ــاختمان  ــي س ــد در اولويت كاري نظام مهندس باي
ــب  ــا برنامه ريزي هاي مناس ــه و بايد ب ــرار گرفت ق
ــد. وي در مورد جايگاه  ــداف نزديك ش به اين اه
ــاختمان در جامعه به خبرنگار  ــان س فعلي مهندس
ــل ضعف هايي كه بعضا  ــد: به دلي فارس يادآور ش
ــت،  ــاختمان ها اتفاق افتاده اس در زمينه نظارت س

ــدا كرده كه  ــان در جامعه تنزل پي ــگاه مهندس جاي
بايد نسبت به اين موضوع هوشيار بود. نائب رئيس 
ــاختمان براي  ــي س اول هيئت مديره نظام مهندس
ــان در سطح جامعه گفت:  باال بردن جايگاه مهندس
بايد با برنامه ريزي و باالبردن كيفيت نظارت ها در 
ــاز شهري سبب  ــاخت و س پروژه هاي عمراني و س
ــد. نصيرا  ــان در جامعه ش ــاي جايگاه مهندس ارتق
ــاره و خاطر نشان كرد: با  ــت مهندسان اش به معيش
ــاماندهي وضعيت جامعه مهندسي بايد تا شرايط  س
ــود و  ــان تالش ش ــت مهندس مطلوب براي معيش
ــي از الويت هاي مهم نظام  ــن كار در دوره كنون اي

ــود. وي در  ــاختمان زنجان خواهد ب ــي س مهندس
ــي يادآور شد: در مورد  زمينه خدمات فني و مهندس
ــه اصلي نظام  ــي كه وظيف خدمات فني و مهندس
مهندسي ساختمان است، بايد تالش هاي بيشتري 
ــود كه برنامه ريزي منسجم و منظمي در  انجام ش
ــي قرار دارد. عضو هيئت  اوليت كاري نظام مهندس
مديره نظام مهندسي ساختمان زنجان در پاسخ به 
ــت: فعاليت در زمينه  ــهري گف فعاليت در زمينه ش
شهري به دليل تفكيك ناپذير بودن حوزه معماري 
ــازي از يكديگر داراي اهميت است و بايد  و شهرس

در كنار يكديگر قرار گيرند. 

ــازه هاى نوين در  اولين كنفرانس ملى مصالح و س
ــال به  ــى عمران، 26 تا 27 بهمن ماه امس مهندس
همت دانشگاه تحصيالت تكميلى صنعتى و فناورى 
ــازى  ــكارى وزارت راه و شهرس ــرفته و با هم پيش
ــازى) و  ــكن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقيق (مرك
ــز بين المللى  ــتراليا در مرك ــگاه كوئينزلند اس دانش
ــرفته و علوم محيطى كرمان  علوم و تكنوژى پيش
برگزار مى شود. فناورى هاى نوين در صنعتى سازى 

ــن  نوي ــتم هاى  سيس ــازى  بومى س ــاختمان،  س
ــد در تحليل، طراحى  ــاختمانى، يافته هاى جدي س
ــتم هاى سازه اى،  ــازه هاى سبك، سيس و اجراى س
ــازه ها، سيستم هاى  اعضا و يا اتصاالت نوين در س
كنترل فعال و غيرفعال سازه ها، نوآورى در طراحى 
سازه هاى خاص (سازه هاى بلند، سازه هاى فضاكار 
ــازى  ــا مصالح جديد در مقاوم س ــا ي و ...)، روش ه
ــو مواد در  ــاى مواد مركب و نان ــازه ها، كاربرده س

مهندسى عمران، مصالح قابل بازيافت و يا سازگار 
ــت، مصالح و قطعات سازه اى بادوام  با محيط زيس
ــبك  و پايدار، كاربردهاى نوين مصالح و قطعات س
ــى عمران، توليد و كاربرد بتن هاى وي  ژه  در مهندس
از جمله HPC , SCC, FRC , RCC و000 
و پيشرفت هاى جديد در توليد مقاطع فوالدى نورد 
ــرد از جمله محورهاى اين كنفرانس ملى  گرم و س

محسوب مى شوند.

آذربايجان شرقي؛ كيفيت مصالح ساختماني زير ذره بين

كرمانشاه؛ انتقاد نماينده مردم از مسكن مهر

زنجان؛ كيفيت ساخت و ساز در تيررس نظام مهندسي

كنفرانس مصالح و سازه هاى نوين اواخر بهمن در كرمان
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ــان رضوي از روند اجراي مسكن  ــتاندار خراس اس
ــريع فعاليت ها در اين  ــار بازديد و بر تس مهر گلبه
ــين فروزان مهر، در  ــرد. محمد حس ــوزه تأكيد ك ح
جلسه شوراي مسكن استان اظهار كرد: از مجموع 
ــهميه استان، 42  ــكن مهر س 118 هزار واحد مس
ــود. وي  ــار احداث مي ش ــد آن در گلبه ــزار واح ه
ــكوني در حال  ــزود: 67 درصد از واحد هاي مس اف
ــركت هاي تعاوني يا به  ــهر توسط ش احداث اين ش
ــت كه بايد نسبت به  ــه جانبه اس صورت قرارداد س
ــريع در اجراي آن اقدام شود. استاندار خراسان  تس
ــته از تعاوني هاي مسكن كه  رضوي گفت: آن دس
ــت و  ــرفت فيزيكي آن ها باالي 50 درصد اس پيش
ــد، مي توانند از  ــكل مواجه ان در تأمين منابع با مش
طريق عضوگيري جديد نسبت به تزريق نقدينگي 

و تأمين اعتبار برنامه ريزي كنند. 
ــوي خاطر  ــان رض ــكن خراس ــوراي مس رييس ش
ــكن كه  ــاي مس ــاي تعاوني ه ــرد: اعض ــان ك نش
ــد به  ــي آن ها زير 50 درصد باش ــرفت فيزيك پيش
ــاير تعاوني هاي فعال منتقل خواهند شد. فرزوان  س
ــراي تكميل اين گونه پروژه ها  مهر تصريح كرد: ب
ــهر گلبهار استفاده يا  ــركت عمران ش از ظرفيت ش

ــا از طريق مزايده به بخش خصوصي  تكميل آن ه
ــرد: تعاوني هايي كه  ــود. وي اظهار ك واگذار مي ش
ــوز در مرحله پي ريزي  ــت زمان هن علي رغم گذش
ــروژه به  ــوند و اجراي پ ــد مى ش ــع ي ــتند، خل هس
پيمانكاران واجد شرايط واگذار خواهد شد. استاندار 
ــان رضوي افزود: به منظور تشويق تعاوني ها  خراس
در اجراي پروژه هاي مسكن مهر در اين شهر امكان 
استفاده از تسهيالت وام 250 ميليون ريالي مسكن 
براي آنان پيگيري مي شود و حداقل پيشرفت براي 
ــفت كاري و نمايه بيروني  صدور پايان كار اتمام س
ــروزان مهر پيگيري براي  ــاختمان خواهد بود. ف س
ــهم آورده تعاوني ها در آماده سازي  عودت دادن س
ــاره زمين دريافتي از آنان را  ــن و اعاده وجه اج زمي
ــط شركت عمران  ــت كه بايد توس از مواردي دانس
ــي  ــود كه در صورت وصول، بخش گلبهار دنبال ش
ــرعت  از نقدينگي آنان تأمين و اجراي پروژه ها س
مي يابد. وي بر لزوم پيگيري رفع مشكالت بيمه و 
ماليات تعاوني ها تأكيد كرد و گفت: اين موضوع از 

طريق دستگاه هاي مربوطه دنبال مي شود. 
رييس شوراي مسكن استان ضمن تأكيد بر جبران 
عقب ماندگي ها در اجراي پروژه مسكن مهر توسط 

ــدول زمان بندي  ــرد: تعيين ج ــا اظهار ك تعاوني ه
ــريع در روند آن از جمله انتظارات  براي اجرا و تس
ــتان است و در صورت عدم تحقق آن،  مديريت اس
ــتاندار  ــد. اس تعاوني هاي كم كار خلع يد خواهند ش
ــخنانش  ــان رضوي در بخش ديگري از س خراس
ــرمايه گذاري بخش  ــتفاده از ظرفيت س ــت: اس گف
خصوصي از طريق ايجاد جاذبه هاي سرمايه گذاري 
ــي، تجاري، بهداشتي  مانند احداث فضاهاي آموزش
ــاي عمراني  ــوازات اجراي پروژه ه ــي به م و درمان
ــرمايه گذاري ها  ــذب و ماندگاري س مي تواند در ج
ــتفاده هر چه بهتر  ــد. وي گفت: براي اس مؤثر باش
و بيشتر از ظرفيت اين بخش بايد فضا را به سمت 
رقابتي شدن پيش ببريم تا عالوه بر كاهش هزينه 
تمام شده واحدها، شاهد تسريع در اجراي پروژه ها 
ــت ارزيابي كردن  ــيم. فروزان مهر ضمن مثب باش
سرعت اجراي پروژه ها توسط انبوه سازان بر نظارت 
ــان كرد:  و ارزيابي كيفي پروژه ها تأكيد و خاطر نش
ــرعت اجراي پروژه  ــد كيفيت را تحت تأثير س نباي
ــان رضوي همچنين بر  ــتاندار خراس قرار دهيم. اس
ــبك معماري ايراني اسالمي و متناسب  توجه به س

با سابقه تاريخي و فرهنگي استان تأكيد كرد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آذربايجان شرقى گفت: مجموعه هتل الله پارك ناب 
تبريز بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و هزينه 
آن 100 ميليون دالر برآورد شده است. تراب محمدى 
در بازديد از طرح سرمايه گذارى هتل الله پارك تبريز 
ــالوه بر هتل از  ــرد: مجموعه الله پارك ع اظهار ك
بخش هاى ديگرى همچون مراكز تجارى و تفريحى 
نيز تشكيل شده است. وى اين پروژه را نمونه مثبت 
و موفقى از سرمايه گذارى در آذربايجان شرقى خواند 
ــد منظوره  ــن مجموعه هاى چن ــت: وجود چني و گف
ــگرى  ــيار خوبى در آينده گردش ــزى تأثير بس مجه
استان خواهد داشت. محمدى برآورد هزينه مجموعه 
ــر 100 ميليون دالر  ــاب تبريز را بالغ ب ــه پارك ن الل
ــرمايه گذاران طرح، بيش از  عنوان كرد كه به گفته س
ــده است. عضو  65 درصد اين مبلغ تاكنون هزينه ش
شوراى مشورتى گردشگرى همچنين از افتتاح مركز 
ــزار و 300 متر مربعى  ــت پنج ه ــد و هايپر مارك خري
ــور برندها و  ــر داد و گفت: حض ــه خب ــن مجموع اي
ــان دهنده  توليدكنندگان برتر جهانى در اين مركز نش
ــبت به  ــاى جهانى نس ــا و ذهنيت ه ــر ديدگاه ه تغيي

سرمايه گذارى هاى انجام گرفته در كشورمان است.
ــداوم و افزايش حمايت هاى  ــا تأكيد بر ت محمدى ب
ــازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى  س
ــاى  طرح ه ــرمايه گذاران  س از  ــرقى  آذربايجان ش
ــازمان حمايت از  ــن س ــد: اي ــگرى، يادآور ش گردش

سرمايه گذاران را در راستاى راه اندازى سريع طرح ها 
كه توسعه استان را در پى خواهد داشت در دستور كار 
ــركت الله پارك ناب  ــت. مدير پروژه ش قرار داده اس
تبريز نيز در اين بازديد، زيربناى كلى اين مجموعه را 
ــغ بر 92 هزار متر مربع اعالم كرد كه بخش هايى  بال
ــد ماه آينده آماده  ــده يا طى چن از آن بهره بردارى ش
ــريح  ــود مولوى با تش ــد بود. محم ــايش خواهن گش
ــد: اين هتل از  بخش هاى اقامتى مجموعه يادآور ش
ــوئيت و يك رويال سوئيت تشكيل  192 اتاق، 25 س
ــده است. وى خاطرنشان كرد: استخر، سونا، حمام  ش
ــالن كنفرانس چند منظوره يك هزار و 300  ترك، س

ــس كوچك، تاالر  ــالن مختلف كنفران نفرى، پنج س
ــتوران و فست فود بخشى از امكانات  اصلى و 16 رس
ــمت هاى اقامتى و هتل مجموعه الله پارك ناب  قس
ــكيل مى دهد. مولوى همچنين بخش تجارى  را تش
مجموعه را در پنج طبقه و در فضايى بالغ بر 73 هزار 
ــرد و گفت: 140 مغازه، پاركينگى  متر مربع اعالم ك
ــزار و 200 خودرو و فضاى بازى  با ظرفيت حدود ه
ــمت هاى  ــعت 2 هزار متر مربع قس ــودكان به وس ك
ــكيل  ــارى مجموعه هتل را تش ــز تج مختلف مرك
ــال جارى  مى دهند كه طبق پيش بينى ها بهمن ماه س

آماده بهره بردارى خواهد شد.

خراسان رضوي؛ هشدار استاندار به تعاوني هاي كم كار مسكن مهر 

احداث هتل الله پارك تبريز با 100 ميليون دالر اعتبار
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ساخت 400 هتل با تخريب 1800 ساختمان در مكه

بلندترين هتل جهان در كره شمالى ساخته مي شود

ساخت بزرگترين مركز خريد جهان در دوبي

چين بلندترين آسمان خراش جهان را بنا مي كند

ــجد  ــعه صحن مس ــمارش معكوس براى توس ش
ــئوالن دولت عربستان سعودى  الحرام توسط مس
ــده است و پيش بينى مى شود براى توسعه  آغاز ش
ــش از يك هزار و 800 واحد  اين مكان مقدس بي
ــكان  ــاختمانى همچون 400 هتل و مجتمع اس س
ــال جارى  ــود. براى حج تمتع س حجاج تخريب ش
ــور  ــلمان از 107 كش ــون مس ــه ميلي ــش از س بي
ــاندند تا يكى  ــرزمين وحى رس جهان خود را به س
ــالم در كنار  ــكوه ترين اجتماعات جهان اس از باش
خانه خدا شكل بگيرد. با اين وجود افزايش ساالنه 
تعداد حجاج منجر به مشكالت متعددى همچون 
ــواف در اطراف كعبه  ــت در انجام ط تراكم جمعي
ــود كه اين معظل منجر به برنامه ريزى هاى  مى ش
جديد مسئوالن وزارت حج عربستان سعودى براى 
ــده است. بر اين اساس  توسعه بيت اهللا الحرام ش

ــمالى مسجدالحرام  ــعه صحن هاى ش كميته توس
وابسته به وزارت امور شهرى و روستايى عربستان، 
ــتغالت  نيمه ماه محرم، كار تخريب امالك و مس
ــجدالحرام را آغاز  ــمالى مس ــه ش ــش منطق در ش
ــار گزارشى،  مى كند. در همين حال عكاظ با انتش
ــهردار مكه مكرمه و ناظر بر  اعالم كرد: معاون ش
ــعه صحن هاى شمالى مسجدالحرام از  پروژه توس
ــعودى براى پرداخت  تصويب 30 ميليارد ريال س
ــه تخريب خواهد  ــه صاحبان امالكى ك غرامت ب
ــت. به گفته اين مقام سعودى  ــد، خبر داده اس ش
ــاختمان ها و هتل ها پس از موسم  تخريب اين س
ــعه منطقه مركزى  ــال در چارچوب توس حج امس
آغاز خواهد شد. عباس قطان اعالم كرد: در محل 
ــاختمان هايى كه تخريب مى شوند، دو  امالك و س
ايستگاه قطار احداث خواهد شد كه اولين ايستگاه 

ــجدالحرام و دومى در  ــاى جنوبى مس در صحن ه
ــتان الوالده القديم  ــل بيمارس ــاده در مقاب حاره الس

ساخته مى شود.
وى تصريح كرد: همچنين مسجدالحرام از سمت 
ــعب  ــعه خواهد يافت كه از ناحيه ش ــمال توس ش
ــالوى با جاده  ــود و تونل هاى الم ــر خواهد ب عام

مسجدالحرام به طور مستقيم مرتبط خواهد شد.
ــعه همچنين شامل احداث سه ايستگاه  پروژه توس
ــت اوقاف  ــى در پش ــل عموم ــل و نق ــراى حم ب
ــومى در  ــز و دومى در محله البيبان و س عبدالعزي
ــود پروژه هاى  ــد بود.پيش بينى مى ش ــزه خواه الغ
ــعه منطقه مركزى اطراف مسجدالحرام سبب  توس
ساماندهى بافت اين منطقه و روان شدن ترافيك 
شده و تضمين مى دهد كه هيچ گره كور ترافيكى 

در آينده ايجاد نشود.

ــرد: در آينده  ــمالى اعالم ك ــك مقام دولتى كره ش ي
نزديك پروژه ساخت مرتفع ترين هتل جهان در شهر 
پيونگ يانگ، از سر گرفته شده و اين هتل در آينده 
نزديك ميزبان هزاران گردشگر خواهد بود. اين هتل 
ــاخت آن در سال 1987  ــكل كه عمليات س هرمى ش

ــد، در نيمه  راه با مشكل كمبود اعتبار مواجه  آغاز ش
ــال ها پيش به حال خود رها شده است.  ــد و از س ش
ــاخت  ــمالى قصد دارد عمليات س اكنون دولت كره ش
ــام دارد با همكارى يك  ــن هتل را كه ريورانگ ن اي
ــى به اتمام رسانده و در سال 2013  شركتى سوئيس

ــاند. در نقشه هتل 105 طبقه ى  به بهره بردارى برس
ريورانگ، بيش از 900 اتاق، صدها سوئيت لوكس و 
هفت رستوران گردان پيش بينى شده  است. اين هتل 
ــوى سايت ياهو در جمع يكى از  در سال 2010 ازس

پنج مجتمع گردشگرى متروك جهان قرار گرفت.

ــاخت  ــرگرم س ــين ابوظبي س در حالي كه اميرنش
ــت، دوبي  ــه جهان در صحرا اس بزرگترين مجمس
ــز اعالم كرد كه قصد دارد بزرگترين مركز خريد  ني
جهان را بسازد. ساخت اين مركز خريد كه «مركز 
ــت، بخش كوچكي  ــد جهان» نام خواهد داش خري

ــاخت يك شهر گردشگري  از پروژه عظيم براي س
ــيخ محمد بن رشيد  ــوي ش ــت كه از س جديد اس
ــت وزير و  آل مختوم، معاون رئيس جمهور، نخس
ــده است. وي در پيام توئيتي  حاكم دوبي اعالم ش
ــت: اين مركز خريد پذيراي  ــر كرد، نوش كه منتش

ــد بود. در حال  ــال خواه 80 ميليون خريدار در س
حاضر بزرگترين مركز خريد جهان (دوبي مال) نيز 
ــن ترتيب دوبي اين بار  ــت. به اي در دوبي واقع اس
ــه خودش تعلق  ــت كه ب ركوردي را خواهد شكس

دارد. 

يك شركت ساختمان سازي چيني اخيرا از برنامه هاي خود براي ساخت بلندترين 
ــمان خراش جهان طي سه ماه خبر داده است. ساختمان «Sky City» در  آس
ــازه 220 طبقه با ارتفاع 838 متر  ــرق چين يك س ــا در جنوب ش ــهر چانگش ش
ــكان 17 هزار و 400 تن را داشته و همچنين  ــازه قابليت اس خواهد بود. اين س
ــتفاده از 104 آسانسور  ــتان ها، مدارس و فضاهاي اداري با اس از هتل ها، بيمارس
پرسرعت برخودار است. اين سازه 7. 9 متر بلندتر از برج الخليفه دبي خواهد بود 
ــت.  ــه در حال حاضر عنوان بلندترين برج جهان را به خود اختصاص داده اس ك
اين در حاليست كه شركت «Broad Group»، سازندگان اين سازه مدعي 
ــتند كه هزينه ساخت برج Sky City تقزيبا نيمي از هزينه هاي برج دبي  هس
ــارد لندن در برابر اين آسمان خراش با ارتفاع 530 متر  ــت. برج ش را خواهد داش
ــيار كوچك بوده و Sky City پس از تكميل نشان دهنده وجود 9 مورد از  بس
ــيا خواهد بود. اما جالبترين مسأله در مورد  ــمان خراش بلند جهان در آس 10 آس
اين آسمان خراش آن است كه طراحان قصد دارند آن را در تنها 90 روز بسازند. 
اين زمان بندي عجيب كه به معني ساخت پنج طبقه در يك روز بوده، بر شيوه 
ــته كه در آن بلوك هاي  ــاختمان هاي از پيش ساخته شده تكيه داش انقالبي س
سازه براي صرفه جويي در زمان در خارج از محل ساخته و به هم متصل شده اند. 
ــاختمان، سازندگان مدعي هستند  ــتحكام اين س با وجود نگراني ها در مورد اس

ــتري مقاومت كند. بزرگترين  ــازه مي تواند در برابر يك زلزله 9 ريش كه اين س
آسما ن خراش هاي جهان به شرح زير هستند:

- برج الخليفه: دبي، امارات متحده عربي با 163 طبقه و 828 متر ارتفاع
- هتل رويال برج ساعت مكه: 120 طبقه و 601 متر ارتفاع

- تايپه 101، تايوان، با 101 طبقه و 509 متر ارتفاع
- مركز مالي جهاني شانگهاي: شانگهاي، چين با 101 طبقه و 492 متر ارتفاع

- مركز تجارت بين المللي: هونگ كونگ با 118 طبقه و 484 متر ارتفاع
در اين پروژه كه از فضاي يك ميليون متر مربع برخوردار بوده، از 3000 كارگر 
ــد كه در پايان يك شهر كوچك را به  ــتفاده خواهد ش و 200 هزار تن فوالد اس
ــاختمان بيش از 5000 واحد مسكوني براي  ــت. در اين س نمايش خواهد گذاش
ــكان 17 هزار و 400 ساكن، يك هتل براي 1000 مهمان، يك بيمارستان،  اس
ــت.  ــه و فضاي اداري با ظرفيت كلي 31 هزار تن وجود خواهد داش پنج مدرس
ــاخت اين آسمان خراش حدود 400 ميليون پوند برآورد شده كه بسيار  هزينه س
ــاخت آن پنج  ــر از بودجه 940 ميليون پوندي برج الخليفه خواهد بود كه س كمت
ــار تأييد دولت چين بوده، اما  ــال بطول انجاميد. اين پروژه همچنان در انتظ س
ــامبر كار خود را آغاز و پيش از آوريل  ــازندگان اميدوارند بتوانند تا پايان دس س

2013 آن را آماده كرده باشند. 
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در گفتگوي اختصاصي با مدير تحقيق، توسعه و برنامه ريزي گروه صنعتي كايكو عنوان شد
 

كايكو فراتر از استانداردهاي فني و پاسخگو به تمام نيازهاي مشتريان

اشـاره:مهندس علـي سـرلك، مدير تحقيق، توسـعه و برنامه ريزي گروه صنعتـي كايكو مي گويـد وادرات پروفيل هاي خارجي با 
كيفيـت و اسـتانداردجهاني نـه تنها تهديدي براي توليد پروفيل هاي ايراني نيسـت، بلكه عاملي براي رقابت و شـفافيت در بازار 
و ضامن حقوق مصرف كننده نهايي اسـت به شـرطي اينكه اصول صحيح و اسـتانداردهاي كيفي در ارتباط با واردات محصوالت 
خارجي صورت گيرد. او چشـم انداز صنعت در و پنجره يو پي وي سـي ايران را روشـن مي بينيد و اميد دارد كه دستكم صنعت گران 
و توليدكنندگان داخلي پروفيل يوپي وي سـي و ديگر فعاالن صنعت در و پنجره ايران در كنار هم با همفكري و انسـجام در جاده 
كيفيت گام بردارند. مدير تحقيق و توسـعه و برنامه ريزي گروه صنعتي دنياي پروفيل يوپي وي سـي غرب (يا همان برند آشـناي 
كايكو) با اعالم اينكه اين شـركت در سـال 1389 با هدف اعتالي صنعت سـاختمان و رشـد صنعتي استان هاي محروم همچون 
كرمانشـاه راه اندازي شـده اسـت، تاكيد مي كند اسـتفاده از مواد اوليه با كيفيت عالي و قيمت هاي مناسـب در سطح بازار، باعث 
استقبال خوب مشتريان و فعاالن صنعت در و پنجره يو پي وي سي از محصوالت كايكو شده است به نحوي كه  پس از گذشت دو 
سـال، مديران شـركتجهت پاسخگويي به نياز مشتريان درصدد ايجاد خطوط جديد توليد و افزايش حجم توليد و تنوع محصول 
هسـتند. بـه بهانه قرارگرفتن گروه صنعتي كايكو در جمع حاميان جدي و اسپانسـري نمايشـگاه چهـارم بين المللي در و پنجره 

يو پي وي سي ايران و صنايع جانبي با مهندس علي سرلك گفتگوي اختصاصي داشته ايم كه مي خوانيد:
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 هم اكنون چه محصوالت و خدماتي توليد و عرضه مي شـود و با 
توجـه به انتظارات مشـتريان ، در آينده چه محصوالت و خدماتي 

جديدي براي مشتريان خود در نظر گرفته ايد؟
در حال حاضر پكيج محصول پروفيل اين شركت، شامل 14 نوع پروفيل اصلي 
و كمكي است كه پروفيل هاي اصلي با عرض 60 ميلي متر و چهار چنبر داخلي 
ــتانداردهاي موجودعرضه مي شود، ليكن در طرح  و آكس يراق 9 با باالترين اس
ــعه شركت، افزودن قالب هاي فريم بازسازي و بازشوهاي يراق با آكس 13  توس
ــتريان عرضه  ــت و بدين ترتيب دو كالس پروفيل به مش ــتور كار اس نيز در دس
مي شود.توضيح ديگر اينكه در فاز اول توسعه محصول اضافه شدن گسكت هاي 
ــريعتر در و پنجره با اين  ــكت سرخود) به پروفيل ها امكان توليد س TPV(گس

پروفيل ها را فراهم كرده است.

 نحـوه درخواسـت براي خريد محصـوالت و خدمات به صورت 
مسـتقيم بايـد صورت گيـرد يا با واسـطه و از طريـق نمايندگان 
فروش شـركت؟ در ضمن توضيح دهيد كه درخواست هاي خريد 

به چه صورت و در چه مقطع زماني پاسخ داده خواهد شد؟
در حال حاضر جهت رفاه حال مشتريان، فروش به هر دو روش صورت مي گيرد 
ــت كه هنوز  ــراي نمايندگان معتبر در برخي استان هاس ــه كايكو پذي و مجموع
نماينده فعال در آن استان ها نداريم و زمان تحويل محصول از زمان تأييد پيش 

فاكتور از 7 تا 14 روز بسته به بعد مسافت و شرايط حمل و نقلي كشور است.

 برنامه شركت براي تنوع بخشيدن به محصوالت و ارائه خدمات 
پس از فروش و گسترش فعاليت ها در سطح بازار چيست؟

در اصلي ترين فاز حمايت از مشتريان، تبليغات كالن براي پروفيل KICO در 
پيش روست كه اسپانسري نمايشگاه تخصصي در و پنجره در دي ماه 91 اولين 
ــوب مي شود، طبيعتًا شناخت مشتريان نهايي درب و پنجره از پروفيل  گام محس
ــتريان پروفيل KICO كمك خواهد كرد.همچنين  KICO به رونق بازار مش
ــده كه آمادگي ياري  ــعه( R&D) به تازگي ايجاد ش ــد فني تحقيق و توس واح
ــا و حتي آموزش هاي مختلف  ــاندن اطالعاتي و فني در خصوص پروفيل ه رس

مورد نياز مشتريان را در محل كارگاه هاي توليد ايشان دارد.

  هدف شركت از پذيرش اسپانسري و حمايت مالي از چهارمين 
نمايشـگاه بين المللي در و پنجره ايران چيسـت و چه برنامه هايي 

براي حضور موفق و موثر در نمايشگاه در نظر گرفته ايد؟
ــركت دنياي پروفيل پي وي سي غرب به منظور معرفي بيشتر پروفيل با برند  ش
ــد در و پنجره اي كه از اين  ــز كمك به كارگاه هاي تولي ــازار و ني KICO در ب
ــركت كرده و  ــگاه ش ــتفاده مي كنند، به عنوان حامي در اين نمايش پروفيل اس

برنامه هاي تبليغاتي بيشتري را در برنامه خود قرار داده است.

 بـه عنوان يكي از شـركت هاي موفق و شـناخته شـده در اين 
صنعت، راز استقبال و موفقيت شركت را در زمينه ارائه محصوالت 

باكيفيت و خدمات به مشتريان را در چه مي دانيد؟
ــي  ــب و قراردادن اصل كيفيت به عنوان خط مش ارائه محصول با كيفيت مناس
اصلي و نيز شناخت نياز مشتريان، احترام به حقوق و شرايط ايشان و نيز رعايت 
قواعد اصلي بازار در كنار ارائه خدمات فني مناسب و احترام به حقوق مشتريان 
اصولي هستند كه KICO  هميشه به عنوان خط مشي اصلي خود به آن پايبند 

بوده و در حفظ آن اهتمام دارد.

 محصوالت و خدمات شـركت از چه ضمانـت و خدمات پس از 
فروش برخوردار بوده و تا كنون چه گواهينامه هاي فني و كيفي را 

دريافت كرده ايد؟

ــال ضمانت تغيير رنگ شكل ظاهري و كيفيت داشته  پروفيل هاي كايكو 20 س
ــتانداردهاي اجباري پروفيل هاي يوپي وي سي شده است؛  و نيز موفق به اخذ اس
ــتانداردهاي مديريت كيفيت IMS و دستورالعمل هاي آن،  همچنين اجراي اس
ــاي ISO ،14000 ISO ،ISO9001:2008 18000 را به همراه  گواهينامه ه
ــرارداد با مركز تحقيقات  ــت، همچنين در فاز بعد مذاكره تا مرحله ق ــته اس داش
ــكن جهت گواهينامه فني صورت پذيرفته است.افزون بر اينها  ــاختمان و مس س
ارائه تيغچه و قالب و نيز نرم افزار Winsoft2  به همراه خريد مشتريان و نيز 
ارائه خدمات نصب موارد ذكر شده و نيز آموزش پرسنل توليد توسط كارشناسان 

فني اين مجموعه از خدمات فني و فروش اين مجموعه است.

 مشـخصا چه خدماتي را براي مشـتريان خـود از حيث خدمات 
فني نظير آموزش، بازبيني خطوط توليدي مشتريان، ارائه خدمات 
پس از فروش در نظر گرفته ايد كه رضايت حداكثري مشـتري را 

همواره با خود داشته باشيد؟
ــدگاري نام  ــن محصول و مان ــظ كيفيت اي ــاي پروفيل جهت حف ــركت دني ش
ــتريان خود بازديدهاي دوره اي  ــتاي كمك به مش KICO و همچنين در راس
براي مجموعه هاي توليدكننده درو پنجره تدارك ديده است كه عالوه بر بحث 
ــعي در  نظارت بر مونتاژ و نصب در و پنجره هاي توليدي با پروفيل KICO س
ــي و توليدي مشتريان خود در هر مرحله اي از فرايند  رفع نيازهاي فني، آموزش

ارائه محصولشان دارد.

 بـا عنايت به انتظارات مشـتريان براي دريافـت به موقع اقالم 
درخواسـتي، چه تدابيري انديشـيده ايد تا محصـوالت مورد نياز 

مشتريان را در اسرع وقت در اختيارشان قرار دهيد؟
ــته  ــركت به صورت دائمي و پيوس جهت نيل به اين هدف واحد برنامه ريزي ش
ــودي انبار و خطوط توليد كرده و برنامه  ــات فروش، موج اقدام به پايش سفارش
ــاس تعهدات مجموعه ارائه مي كند كه اين  مدوني جهت تحويل به موقع براس

امر به خدمات پس از فروش نيز بسط داده شده است.

 وضعيـت پروفيل هـاي شـركت از حيـث اسـتانداردهاي نظيـر 
مقاومت در برابر فشـار، و نظاير آن چه مزايايي نسـبت به سـاير 

پروفيل هاي داخلي و خارجي دارد؟
پروفيل هاي كايكو عالوه بر رسيدن به حد نصاب استانداردهاي موجود در بيشتر 
ــده، رسيده  ــتانداردهاي تعريف ش موارد به اعدادي به مراتب باالتر از حدود اس
است. گواه اين ادعا نتايج تست هاي جوش و تغيير رنگ در پروفيل است كه در 

صورت لزوم  و نياز مشتريان جدول مقايسه اي آن ارائه مي شود.

 با توجه به ضرورت جدي گرفتن مصرف بهينه انرژي در صنعت 
در و پنجره، شـركت چه تدابيري انديشـيده تـا ميزان هدر رفت 

انرژي به حداقل برسد.
ــازي مصرف انرژي  ــعار اصلي اين صنعت كمك به بهينه س با توجه به اينكه ش
است اين مجموعه با استفاده از ماشين آالت توليد روز دنيا با مصرف كم انرژي 
ــدر كم مصرف ترين توليد كنندگان از انرژي برق قرار مي گيرد، در همين  در ص
راستا به منظور باال رفتن سرعت توليد مشتريان و حذف نيرو و انرژي مضاعف 
ــان توليد در  ــًا به مصرف انرژي و زم ــرخود قطع ــكت س توليد پروفيل هاي گس

خطوط توليد مشتريان كمك مي كند.

 از حيـث رنگ بندي و حفـظ كيفيت رنگ چه تدابير و تهميداتي 
را در نظر گرفته ايد؟

ــت كه  ــوالت پروفيل KICO جزو معدود پكيج هاي پروفيل داخلي اس محص
ــه البته با  ــت ك ــه بيروني Co-EXTRUD رنگي برخوردار اس ــك الي از ي
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ــي خوب قابليت ارائه پروفيل هاي رنگي با مقاومت باال در برابر تابش  تنوع رنگ
اشعه هاي مضرنور خورشيد را داراست.

 نظر جنابعالي نسـبت بـه وضعيت پروفيل هـاي وارداتي و البته 
كيفيت پروفيل هاي داخلي چيست؟

ــور هايي كه در صنعت خودروسازي از صاحب نامان  اگر توجه كنيد! تمامي كش
ــتند . اين  ــزو بزرگترين واردكنندگان خودرو در جهان هس ــتند، خود ج دنيا هس
ــابه داخلي دارند، نه  ــان مي دهد كه واردات محصوالتي كه توليد مش مطلب نش
ــوق آن صنعت نيز باشد.  ــاند، بلكه مي تواند مش تنها به آن صنعت زيان نمي رس
ــن آن  ــناخت و كاري كرد تا محاس ــن واردات را ش ليكن بايد مضرات و محاس
بيشتر از مضرات آن شود در غيراين صورت واردات بدون برنامه ريزي صحيح و 

عدم رعايت استاندارد ملي مي تواند بزرگترين معظل براي صنايع به شمار آيد.

 گفتيـد واردات پروفيل هـاي خارجـي هـم محاسـني دارد و هم 
معايبي. بيشتر توضيح مي دهيد منظورتان چيست؟

ــاد جو رقابتي هم در  ــتاندارد و با كيفيت خارجي باعث ايج ــل اس واردات پروفي
ــت در ميزان توليد  ــول و در نهاي ــت و هم در تنوع محص ــت، هم در قيم كيفي
مي شود به شرطي كه سياست هاي صحيح وارداتي اعمال شود،همچنين واردات 
ــفاف، موجب ورود صنايع و علوم جديد و روز دنيا به  در يك فضاي رقابتي و ش
ــغلي جديد و تربيت متخصص،  همراه محصوالت وارداتي،ايجاد فرصت هاي ش
ــتريان و ايجاد سرمايه گذاري هاي  ايجاد تنوع در بازار و قدرت انتخاب براي مش
ــه و رعايت نكردن  ــد اما واردات بي ضابط ــترك داخلي و خارجي خواهد ش مش
ــور، گرفتن انگيزه از  ــت تجاري هم باعث خروج ارز از كش ــت هاي درس سياس
ــه با بازار داخل  مجموعه هاي توليدي داخلي، به هم ريختگي قيمت ها در مقايس
ــد. به  ــتگي صنايع ذي ربط به بازار خارجي و اثرپذيري از آنها خواهد ش و وابس
طوركلي،  بسياري از محاسن واردات با نبود سياست هاي صحيح و عدم نظارت 
ــزرگ با صدمات جبران  ــر واردات كاال مي تواند معايب ب ــاي مربوطه ب ارگان ه
ــود. لذا وجود انجمن هاي  ــر به بدنه اقتصاد و صنعت مربوط به آن بدل ش ناپذي
ــراه نظارت ارگان هاي  ــادي و اطالعات صنعتي به هم ــتوانه اقتص صنفي با پش
ــد تا ترس از  ــت گذاري هاي صحيح از طرف آنها باعث خواهد ش دولتي و سياس
ــود.البته نبايد از نظر دور داشت كه ورود  واردات به عاملي براي رقابت تبديل ش
ــرف كننده داخلي را از كيفيت تنها به  ــاي بي كيفيت خارجي ، اخالق مص كااله
ــت معطوف كرده و فرهنگ غلط ارزان خري را بدون در نظر گرفتن كيفيت  قيم
در بين مصرف كنندگان رواج مي دهد كه اين يكي از بزرگترين آفت هاي صنايع 
ــال هاي اخير با واردات برخي برندهاي  و اقتصاد خواهد بود و اين معضل در س
ــل و طبعًا درو پنجره  ــت پائين، صنايع پروفي ــي ارزان قيمت ولي با كيفي خارج
ــوص پروفيل هاي  ــت.البته اين تهديد در خص ــي را تهديد كرده اس يو پي وي س

ــاهده مي شود استفاده از مواد  ــت، چرا كه متاسفانه مش داخلي هم صادق اس
ــايي  ــه بي كيفيت خطوط توليد با تكنولوژي پائين يا قديمي ، عدم شناس اولي
ــت هاي غلط ارائه  ظرفيت هاي منطقه اي در ارائه خدمات و محصول ، سياس
ــرمايه گذاري هاي نو در اين صنعت با شكست  ــود س ــبد كاال باعث مي ش س
ــته باشد.به همين دليل، به  ــده يا بازدهي مورد نظر را به همراه نداش روبرو ش
ــد ايجاد انجمن هاي صنفي مرتبط با شرايط آسان زير نظر وزارت  نظر مي رس
ــتانداردهاي جهاني  خانه ها يا ارگان هاي دولتي و همچنين الگوبرداري از اس
ــول و خدمات مي تواند هم تضميني براي عرضه محصوالت و خدمات  محص
قابل قبول از طرف توليدكنندگان و سرمايه گذاران باشد و هم حمايتي براي 

بازگشت سرمايه ايشان محسوب شود.

 فكـر مي كنيد بـراي اسـتاندارد سـازي صنعـت در و پنجره 
يوپي وي سي چه اقداماتي بايد انجام شود؟

ــته برنامه ها و طرح هاي اجرايي در اين راستا از  ــال هاي گذش ببينيد! طي س
ــته به اين صنعت صورت گرفته است  ــوي برخي از ارگان هاي دولتي وابس س
ــاره كرد، ليكن به نظر مي رسد  ــاختمان اش كه از جمله مي توان به مبحث 19 س
ــرفت هاي صورت گرفته در اين صنعت، نياز به بازنگري جديد در  با رشد و پيش
ــن نظارت بر كيفيت مواد اوليه اين صنعت و نيز  ــن قوانين وجود دارد. همچني اي
ــين آالت توليدي از ضرورت هاي ديگري است كه بايد تحت نظارت برخي  ماش

ارگان هاي دولتي يا تشكل هاي صنفي صورت پذيرد.

 چشم انداز بازار را چگونه مي بينيد؟
ــور به نظر مي رسد،  ــاختمان و مصرف انرژي در كش آنچه از دورنماي صنعت س
ــي در مصرف انرژي  ــن فرهنگ صرفه جوي ــه به باال رفت ــت كه با توج اين اس
ــل ، درب و پنجره هاي  ــن خصوص بازار پروفي ــع پاك در اي ــتفاده از صناي و اس
ــو در اين عرصه و  ــادي براي پذيرش صنايع ن ــي همچنان جاي زي يوپي وي س
ــاز اوليه صنفي در اين  ــد دارد.ليكن آنچه به عنوان يك ني ــرمايه گذاران جدي س
ــتا به چشم مي خورد، انسجام و اتحاد در خط مشي توليدكنندگان و مصرف  راس
ــت.بديهي است اختالف قيمت و كيفيت و خدمت دهي  كنندگان در اين بازار اس
ــك صنعت خواهد بود؛ ليكن  ــوز موفقيت مجموعه هاي مختلف در بازار ي از رم
ــيدن به  ــود، رس ــوب مي ش آنچه مورد توافق و تفاهم تمامي مجموعه ها محس
حدود تعيين شده استانداردهاي جهاني مربوطه براي دايره محصوالت و خدمات 
ــركت ها را بوجود مي آورد  ــجام ش ــت كه عمًال همان نقطه انس اين صنعت اس
ــازمان هايي همچون سازمان بهينه سازي مصرف سوخت يا  همچنين حمايت س
ــكن به عنوان بازوهاي اجرايي از طرف دولت و  ــاختمان ومس مركز تحقيقات س
وزارتخانه هاي مرتبط با اين صنعت نقش مهمي در رونق مجموعه هاي توليدي 
ــت. يكي از اقدامات  ــتريان و بازار هدف خواهد داش ــايي آنها براي مش و شناس
ــانده است، مجموعه  ــازي در اين راستا به انجام رس ــازمان بهينه س خوبي كه س
ــتاي صرفه جويي مصرف  ــت كه در راس برنامه هاي آگاهي بخش تلويزيوني اس
ــاختمان صورت  انرژي براي اين صنعت و ديگر صنايع مرتبط در مبحث 19 س
ــه اطالعات صحيح و  ــات اين ارگان ها مي تواند ارائ ــت.از ديگر اقدام گرفته اس
ــت و همچنين اثراتي كه  ــت اين صنع ــت و باالدس جامع از اليه هاي پائين دس
ــد  ــته باش ــور در بحث حامل هاي انرژي داش مي تواند بر هزينه هاي جاري كش
ــود مديران ارشد كشوري  ــد. اين موضوع باعث ميش به هيئت محترم دولت باش
ــي با درجه اثرگذاري باال و نزديك به واقعييت در بحث كمك به بازار  تصميمات
توليد و مصرف محصوالت و خدمات اين بخش داشته باشند .اختصاص وام هاي 
ــا يارانه هاي مالي به مصرف كنندگان نهايي و توليد كنندگان عالوه  كم بهره ي
ــيدن به بازار در نهايت منجر به  ــده و رونق بخش بر پائين آوردن قيمت تمام ش
ــود ، انرژي كه عليرغم باال رفتن  ــن آمدن خودبخودي مصرف انرژي مي ش پائي
تعرفه هاي قيمت آن ، همچنان با هزينه هاي بسيار زياد توسط دولت توليد و در 

اختيار مردم قرار مي گيرد.
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گفتگو پنجره ايرانيان با مهندس رضا زرگر مديربازرگاني شركت وين تك
وين تك به سـربلندي و موفقيت مشـتريان مي انديشـد 

اشـاره:مهندس رضا زرگر، مدير فروش و بازرگاني شـركت وين تك در ايران است كه افق آينده صنعت در و پنجره يوپي وي سي 
ايـران را روشـن مي بينـد. ترديدي وجود ندارد كه سـابقه حضور موفق و موثـر وين تك در بازار ايران باعث شـد تا مديران اين 
گروه صنعتي شـناخته شـده در مسـير راه اندازي كارخانه اي در ايران گام بردارند و محصوالتي با كيفيت باال و برخوردار از تمام 
اسـتانداردهاي فني متناسـب به سليقه ايرانيان و شـرايط آب و هوايي كشـور توليدكنند. همه نام وين تك راشنيده اند و به يقين 
رضايت مشـتريان وين تك خود گواه صادقي اسـت از راز موفقيت اين برند خوش نام و نام آشـنا. وقتي از مهندس زرگر در مقام 
مديريت بازرگاني وين تك در ايران پرسيديم. پاسخ ايشان قابل تامل بود.او مي گويد: هرچند يكي از داليل موفقيت اين شركت 
را مي توان در نحوه ارائه خدمت و ارائه كيفيت يكنواخت ، برخورداري از ماشـين آالت پيشـرفته و واحدهاي آزمايشگاهي و كنترل 
كيفي مجهز دانسـت اما اصلي ترين دليل عامل موفقيت وين تك را مي توان مشـتريان و شـركت هاي طرف قرارداد اين مجموعه 
عنوان كرد كه با اعتماد خود و همچنين ارائه پيشـنهاد و نقطه نظرات خود همواره در كنار اين مجموعه مانده اند. اين گفتگو را از 

دست ندهيد.

 هـدف شـما از مشـاركت جدي بـه عنـوان حامي مالـي و قبول 
اسپانسري چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران 

و صنايع وابسته به آن چيست؟ 
با توجه به اينكه صنعت توليد پروفيل هاي يوپي وي سي و همچنين صنايع تكميلي 
ــي در كشور  ــاخت درب و پنجره هاي يوپي وي س اين واحدها يعني كارگاه هاي س
ــوند، در نتيجه اين گونه  ــوب مي ش ــعه محس ايران، جزو صنايع نوپا و در حال توس
اقدام تبليغي در راستاي شناساندن اين كاالها و ارائه مشخصات و مزيت هاي اين 
ــين درقالب تبليغات  محصوالت به عموم مردم و به ويژه متخصصان و مهندسس
محيطي، برگزاري همايش ها و سمينارها و پانل هاي تخصصي از طرف هر كدام از 

شركت هاي همكار جاي تقدير و تشكر را دارد و همچنين اگر يك واحد خصوصي 
اقدام به تعريف و برگزاري نمايشگاه تخصصي محصوالت واحدهاي توليدي مان 
ــتا جهت دريافت مجوزهاي الزم سختي ها را تحمل و كار  ــته و در اين راس را داش
ــت، به نظر اين جانب حداقل ترين كار و وظيفه صاحبان  را براي ما هموار كرده اس
اين صنايع، عالوه بر تقدير و تشكر از مسئولين و متوليان برگزاري اين نمايشگاه، 
ــركت وين تك در  ــت. به همين دليل ش ــگاه اس ــور همه جانبه در اين نمايش حض
راستاي تحقق اين مهم و تقويت اين نمايشگاه تخصصي عالوه بر حضور  نسبت 
ــري اين نمايشگاه انجام وظيفه كرده است، چرا تعالي اين صنعت  به قبول اسپانس

در گروي شناساندن اين محصوالت به مصرف كنندگان خواهد بود. 
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 چه برنامه هايي را با هدف حضور موثر و جدي در نمايشگاه پيش رو 
مدنظر داريد و چه خدماتي براي مشتريان در نظر گرفته ايد؟

ــي، بازاريابي و تقويت  ــگاه تخصص ــركت وين تك در نمايش ــدف از حضور ش  ه
ــت، بلكه هدف اصلي ايجاد محيطي است  بازارهاي فروش محصوالت خود نيس
كه در طي زماني مشخص با تمامي مشتريان و مصرف كنندگان محصوالت مان و 
همچنين همكاران گرد هم آمده و به بحث وتبادل نظر پيرامون راه هاي توسعه و 
دريافت نقطه نظرات آنها جهت بهبود نحوه فعاليت و همكاري في مابين بپردازيم. 
ــت، در  ــخص اس ــگاه تخصصي بودن آن مش چرا كه همان طور از عنوان نمايش
ــتند و  ــده بازديدكنندگان خارج از اين صنعت نيس ــگاه هاي تخصصي، عم نمايش

شناخت نسبي از شركت هاي فعال در اين صنعت را دارند. 

 فكر مي كنيد مشـاركت شـركت و اهتمام در پذيرش اسپانسري 
نمايشـگاه هاي تخصصـي چه كمكي به برگزاركنندگان نمايشـگاه 
خواهد كرد تا بتوانند اهداف مشـاركت كنندگان در نمايشـگاه ها و 

همايش ها را محقق كنند؟
ــركت در اين  ــت گفتم حضور و اهتمام ش ــوال نخس ــخ به س همانطور كه در پاس
نمايشگا هاي تخصصي عالوه بر رشد اين صنعت باعث دل گرمي دستندركاران و 
متوليان برگزاري اين نمايشگا ه تخصصي گرديده و از ترافيك و شلوغي نمايشگاه 
صنعت ساختمان كاسته مي شود و در صورت عدم حضور صنايع تخصصي در اين 
نمايشگاه باعث عدم برگزاري اين نمايشگاه خواهد شد و در سال هاي آتي مجبور 
ــيم و به نظر  ــته باش ــاختمان حضور داش ــگاه صنعت س خواهيم بود كه در نمايش
اينجانب كارائي و نتيجه نمايشگاه هاي تخصصي هم براي شركت كنندگان و هم 
ــتر از نمايشگا ه هاي عمومي خواهد  ــيار بيش متوليان و باالخره بازديدكنندگان بس
بود، در خالصه شايد نمايشگا ه هاي عمومي به دليل تنوع محصوالت بازديدكننده 
ــد، ولي همواره نتايج برآيند نمايشگاه هاي تخصصي براى  ــتري را داشته باش بيش

هرسه گروه معتبر بوده است. 

 بـه عنـوان يكـي از جدي تريـن و پيشـروترين شـركت هاي در 
صنعت توليد پروفيل يوپي وي سـي چه انتظـاري از برگزاركنندگان 

نمايشگاه ها و همايش هاي تخصصي داريد؟
ــگاه  ها، بايستي عالوه بر تبليغات محيطي،  به نظر اين جانب برگزاركنندگان نمايش
ــاني تخصصي كاملي را در سرتاسر كشور و خارج از كشور چند ماه قبل  اطالع رس
ــروع اين نمايشگاه و به صورت كالن در برنامه هاي تبليغاتي شان قرار دهند  از ش
و شرايط حضور تمامي شركت هاي داخلي و خارجي را در نمايشگاه مهيا سازند و 
همچنين با در نظرگرفتن شرايط خاص، امكان حضور شركت هاي همكار خارجي 
ــعه و  ــركت ها و ايجاد رقابت، امكان توس ــاد كنند، چرا كه با حضور اين ش را ايج
ارتقاي اين صنعت مهيا خواهد گرديد. ببينيد! يكي از بزرگ ترين مشكالت، عدم 
ــاليان قبل بوده و همواره به چند بيلبورد دو يا سه هفته قبل  ــاني طي س اطالع رس
ــگاه ختم شده است و همچنين بهاي ارزي براي شركت هاي  از بازگشايي نمايش
ــگاه هاي تخصصي كه در كشور هاي آلمان، دبي و  ــتر از ساير نمايش خارجي بيش
ــرايط بازار آن كشورها درخواست  ــه با حجم بازديدكنندگان و ش تركيه در مقايس
ــت و همان گونه كه قابل پيش بيني نيز است، به نظر اين جانب هر ساله  ــده اس ش

حضور شركت هاي معتبر خارجي در نمايشگاه هاي ايران كم رنگ تر مي شود. 

 پيشـنهاد شـما بـراي ارتقاي سـطحي كيفي و كمي نمايشـگاه 
چهـارم براي رسـيدن بـه اسـتاندارد نمايشـگاه هاي كشـورهاي 
منطقـه و حتي جهان چيسـت و چه شـاخص ها و برنامه هايي بايد 
در فهرست برنامه هاي نمايشگاه قرار گيرد تا به افزايش كيفيت و 

رقابت بيانجامد؟
ــارم برگزاركنندگان  ــي چه ــگاه تخصص ــتي درطول برگزاري نمايش ــًا بايس حتم
ــدام كنند و با  ــركت كنندگان اق ــبت به جمع آوري نقطه نظرات ش ــگاه نس نمايش
ــرات آنها، به انتقادات نيز  ــات با مديران مربوطه ضمن دريافت نظ برگزاري جلس
گوش سپرده، چرا كه تمامي اين مديران به دليل اقتضاي شغلي خود در طي سال 
ــگاه  هاي مختلفي در اقصي نقاط جهان بازديد به عمل آورده و  از شركت و نمايش
ــعه در  ــبت به توس ــدن آنها نس مي توانند با ارائه نظريات خود در صورت عملي ش
ــزايي داشته باشند؛ ولي در حال حاضر با  ــگاه تخصصي آتي تأثير بس رونق نمايش
ــركت نمايشگاه هاي ايران و محل و سالن هاي موجود نبايستي  امكانات موجود ش
انتظار بيشتري را داشته باشيم و در ضمن بايستي با برنامه ريزي هاي ميان مدت و 
بلندمدت تغييرات انجام يابد و با يك هفته يا يك ماه مانده به نمايشگاه نمي توان 

انتظار كار چنداني را داشت. 

 شـركت در چه تاريخـي و با چه اهدافي راه اندازي شـده و روند 
اسـتقبال مشـتريان از محصوالت در چند سـال اخيـر چگونه بوده 

است؟ 
ــي با برند محصوالت و پروفيل هاي اختصاصي توليد در و پنجره هاي يوپي وي س

ــركت هاي ADOGROUP است كه نزديك به  WINTECH يكي از ش
30 سال داراي سابقه در كشور تركيه است و از سال 1379 از طريق ايجاد دفاتر 
ــغول به عرضه محصوالت خود بوده است كه  ــور ايران مش فروش و انبار در كش
ــتر و همچنين توليد پروفيل تخصصي  ــركت در راستاي سرويس دهي بيش اين ش
ــه احداث كارخانه توليدي خود در  ــال 89، اقدام ب مورد نياز بازار ايران دراوايل س
ــور ايران كرد كه در اول سال جاري به توليد انبوه و بهره برداري رسيده است  كش
ــران تأمين كرده و عالوه بر آن امكان  ــتريان خود را از كارخانه اي و نيازهاي مش
تأمين انواع پروفيل ها ومقاطع خاص را نيز از كارخانجات تركيه داراست و به دليل 
ــوالت و همچنين تقاضاي رو به افزايش محصوالت  قدمت برند و كيفيت محص
توليدي خود از يك واحد بازرگاني به واحد توليدي در ايران تبديل گرديده است. 
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 هـم اكنون چـه محصـوالت و خدماتي شـركت توليـد و عرضه 
مي شـود و با توجه به انتظارات مشتريان، درآينده چه محصوالت و 

خدمات تازه اي براي مشتريان خود در نظر گرفته ايد؟
ــي در  ــاخت در و پنجره هاي يوپي وي س در حال حاظر تمامي مقاطع مورد نياز س
ــري 60 و 70 و با قابليت ارائه پروفيل ها با  ــفيد و المينيت در دو س رنگ هاي س
ــتيك هاي درزگير در كارخانه ايران توليد و عرضه مي گردد. همچنين شركت  الس
در حال بررسي و ايجاد زير ساخت هاي الزم جهت توليد پروفيل هاي يوپي وي سي 
 (WOOD PVC)ــي ــتفاده از كامپوزيت هاي چوب و پي وي س با تركيب و اس
ــوالدي گالوانيزه  ــتفاده از مقاطع ف ــت كه در اين نوع پروفيل ها، نيازي به اس اس
جهت تقويت پروفيل ها در حين مونتاژ و ساخت پنجره نبوده و اين شركت تجربه 
خوبي در زمينه توليد و عرضه اين محصوالت در ساير كشورها را داشته و در حال 
حاضر نيز در حال برنامه ريزي جهت توليد اين پروفيل ها در كارخانه ايران است. 

 نحـوه درخواسـت براي خريـد محصوالت و خدمـات به صورت 
مستقيم بايد صورت گيرد يا با واسطه و از طريق نمايندگان فروش 

شركت؟ 
ــتقيم به مشتريان خود داراي  ــركت جهت ارائه خدمات مس در حال حاضر اين ش
نمايندگي پخش نبوده و به صورت مستقيم از طريق سيستم فروش خود شركت 

نسبت به عرضه محصوالتي توليدي اقدام مي كند. 

 به عنوان يكي از شركت هاي موفق و شناخته شده در اين صنعت 
راز استقبال و موفقيت شركت را در زمينه ارائه محصوالت با كيفيت 

و خدمات به مشتريان را در چه مي دانيد؟ 
 يكي از داليل موفقيت اين شركت مي توان به ارائه  خدمات و كيفيت يكنواخت در 
طي ساليان فعاليت خود و در رابطه با محصوالت توليدي و ايجاد زيرساخت هاي 
الزم در رابطه با سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش ماشين آالت و واحدهاي 
ــگاهي و كنترل كيفي خود را نام برد. ولي اصلي ترين دليل عامل خدمات  آزمايش
اين شركت را مي توان مشتريان و شركت هاي طرف قرارداد اين مجموعه عنوان 
كرد كه با اعتماد خود و همچنين ارائه پيشنهاد و نقطه نظرات خود همواره در كنار 

اين مجموعه بوده اند، نام برد. 
 

 محصـوالت و خدمات شـركت از چه ضمانـت و خدمات پس از 
فـروش برخوردار بوده و تاكنون چـه گواهينامه هاي فني و كيفي را 

دريافت كرده ايد؟ 
ــامل پروفيل هاي يوپي وي سي به  ــركت تمامي محصوالت توليدي خود ش اين ش
ــال گارانتي كرده و در  ــدار به مدت 10س ــفيد را از تاريخ عرضه به خري ــگ س رن
ــبت به جبران خسارت اقدام خواهد كرد  صورت بروز هرگونه تغييرات فيزيكي نس
ــكايتي در اين رابطه نداشته  ــاليان فعاليت خود هيچ گونه ش كه تاكنون نيز طي س
است. كارخانه اين شركت در ايران پس از دريافت گواهي نامه پروانه بهره برداري 
ــتاندارد  از وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو ماه موفق به اخذ گواهينامه اس
ــانگر اين موضوع  ــده است كه اين نش ــتاندارد ايران ش ــازمان ملي اس اجباري س
ــت توليد پروفيل هاي  ــركت وين تك تمامي امكانات الزم را در جه ــت كه ش اس
ــي مطابق با استانداردهاي تدوين شده را آغاز كرده كه بالفاصله پس  يوپي وي س
ــه دريافت گواهي نامه  ــدن توليد انبوه خود در كارخانه ايران موفق ب ــروع ش از ش
ــت و همچنين پروفيل هاي وين تك توليد شده در كارخانجات  مربوطه گرديده اس
ــركت و خارج از ايران عمومًا تمامي گواهي  نامه ها و تأييديه هاي فني الزم  اين ش
را از تمامي موسسات كشورهاي مختلف را داشته كه در وب سايت اين گروه قابل 

مشاهده است. 

 آيا محصوالت عرضه شده به بازار ايران در مقايسه با محصوالت 
عرضـه شـده در سـاير بازارهـا از حيث كيفيت يكسـان اسـت يا 

متفاوت؟ 
ــيه، اكراين، تونس،  ــورهاي تركيه، روس مجموعه گروه WINTECH در كش
ــت  ــي اس آذربايجان، هند وايران داراي كارخانجات توليدپروفيل هاي يوپي وي س
ــتانداردهاي الزمه جهت توليد پروفيل با كيفيت  ــي اين كارخانجات اس و در تمام
ــور با توجه به شرايط آب و هوايي و  ــب را رعايت مي كنند، ولي در هر كش متناس
ــاليق مشتريان آن كشور نسبت به طراحي و ديزاين پروفيل هاي توليدي خود  س
ــور ايران در رابطه با پروفيل هاي توليدي در  اقدام مي نمايد كه اين امر نيز در كش
ــين و معماران ايراني رعايت  ــاليق و نظريات مهندس كارخانه ايران و مطابق با س
ــرايط آب و هوايي كشور ايران كه به دليل گسترده شرايط  گرديده و با توجه به ش
آب و هوايي، اين كشور جزء اقليم آب و هوايي سخت است، رعايت گرديده است. 

 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؟ 
ــتاي توسعه و همكاري مداوم با شبكه نمايندگي خود در  شركت وين تك در راس
ــروش و خدمات پس از فروش همچون يك  ــعي نموده در بخش ف ابتداي امر س

ــاليان گذشته سعي گرديده است، در ابتدا و قبل  ــاورگام بردارد. لذا در طول س مش
ــات حضوري برگزار نمايد و پس از  ــتريان خود جلس از عقد قرارداد با تمامي مش



ــان فروش و فني شركت درراستاي بررسي سطح فني و توليدي از  آنكه كارشناس
ــاخت درب و پنجره هاي يوپي وي سي بازديدهايي را به عمل آورند  كارگاه هاي س
ــبت به عقد قرارداد  ــه و دارا بودن امكانات الزم نس ــورت دريافت تأييدي و در ص
ــبت به آموزش ها و ارائه  ــال كاال نس ــركت پس از ارس اقدام نمايند. ضمنًا اين ش
ــتاندارد اقدام مي نمايد و در اختيار خريدار  راهكارهاي الزم جهت توليد پنجره اس
ــامل كاترها، قالبها و  ــر آموزش هاي الزم ابزارها فني ش ــرار مي دهد و عالوه ب ق
ــي را در چهارچوب و  ــاخت درب و پنجره يوپي وي س نرم افزار رايانه مربوط به س
ــرايط شركت به صورت اماني و رايگان دراختيار نمايندگان خود قرار مي دهد و  ش
ــكالت فني و آموزشي و همچنين  همچنين در طي دوران فعاليت جهت رفع مش
نظارت بر محصوالت توليدي واحد فني وين تك به صورت دوره اي از پروژه هاي 
ــاختماني ساخته شده و همچنين كارگاه ها توليدي به صورت دوره اي بازديد به  س
عمل آورده و گزارش عملكرد كارگاه ها ماهانه توسط كار گروهي در بخش مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 

 بـا عنايت بـه انتظارات مشـتريان براي دريافت بـه موقع اقالم 
درخواسـتي، چـه تدابيـري انديشـيده ايد تا محصوالت مـورد نياز 

مشتريان را در اسرع وقت در اختيارشان قراردهيد؟
ببينيد! عالوه بر انبار محصوالت در محل كارخانه، شركت نسبت به ايجاد انباري 
ــهر تهران اقدام نموده است، كه عالوه بر ارائه محصوالت  ــب در اطراف ش متناس
ــيدن ارائه سفارشات  ــبت به سرعت بخش ــاير لوازم مورد نياز به كارگاه ها نس و س
ــود و همچنين الزم به ذكر است كه كليه سفارشات  دريافتي ترتيب الزم داده ش
دريافتي حداكثر ظرف مدت 2 روز پاسخ داده مي شود و حداكثر ظرف مدت 5 روز 

كاري سفارش مشتري ارسال مي گردد. 

 وضعيت پروفيل هاي شركت از حيث استانداردهاي نظير مقاومت 
در برابر فشـار و نظاير آن چه مزايايي نسـبت به ساير پروفيل هاي 

داخلي و خارجي دارد؟ 
تمام پروفيل هاي وين تك مطابق با مقررات 12291 تدوين شده در سازمان ملي 
ــتاندارد ايران توليد و عرضه مي گردد و همچنين مشخصات ذكر شده در چك  اس

ليست موسسه رال آلمان در توليد اين پروفيل ها رعايت مي گردد. 

 ماشـين آالت و خطـوط توليدي شـركت از چه اسـتانداردهايي 
برخوردار است و االن خطوط توليد موجود شامل چه مواردي است؟
 kraussMaffei دركارخانه وين تك در كشور ايران 12 خط اكسترودر از شركت
استقرار يافته كه از تكنولوژي 2011 اين شركت آلماني برخوردار است. و همچنين 
ــرهاي تمام اتوماتيك بوده كه تركيب و انتقال مواد به خطوط توليد  داراي ميكس

به صورت يكپارچه و پيشرفته و بدون تداخل نيروي انساني صورت مي پذيرد. 

 از حيـث رنگ بنـدي و حفظ كيفيت رنگ چه تدابير و تهميداتي را 
در نظر گرفته ايد؟

ــيد در پروفيل هاي وين تك  ــان دي اكس ــي به خصوص تيت ــب مواد افزودن تركي
ــرايط آب و هوايي ايران ( اقليم سخت ) رعايت مي گردد و عالوه بر  ــتاندارد ش اس
ــن پروفيل ها در بازار ايران به  ــال حضور اي ارائه بر گارانتي هاي الزم طي، 10 س
ــت گرديده و تاكنون نيز هيچگونه شكايتي  صورت عملي نيز اين محصوالت تس

در رابطه با تغيير رنگ پروفيل هاي وين تك دريافت نگرديده است. 

 نظـر جنابعالي نسـبت به وضعيـت پروفيل هاي وارداتـي و البته 
كيفيت پروفيل هاي داخلي چيست؟

همان طور كه جناب عالي و همه دستندركاران اين صنعت مطلع هستيد، تكنولوژي 
ــاي پروژه هاي  ــاخت در و پنجره ه ــي در س ــتفاده از پروفيل هاي يوپي وي س اس
مسكوني و اداري و.. . بومي نبوده و طي ساليان قبل پس از واردات اين پروفيل ها 

استقبال از اين محصوالت شركت هاي ايراني نسبت به بومي سازي اين صنعت و 
به تأسيس كارخانجات اقدام كرده اند و در حال حاضر قسمت اعظمي از نياز بازار 
ــط كارخانجات ايراني تأمين مي شود، پس نمي توان اذعان داشت كه موضوع  توس
ــنجش كرد، به نظر  ــوان از نوع وارداتي يا ايراني بودن پروفيل س ــت را مي ت كيفي
ــخصات فني پروفيل هاي توليدي مالك  ــابقه شركت و مش اين جانب قدمت و س
ــخيص كيفيت اين محصوالت است. ولي متأسفانه بعضي از شركت ها  اصلي تش
ــين آالت و همچنين سياست توليد  ــرمايه گذاري در بخش ماش به جاي تأمل و س
ــي به محصوالت  ــد و ارائه قيمت منطق ــر بار تولي ــوه و كاهش هزينه هاي س انب
ــتفاده از تركيبات  ــان تر را انتخاب و با كاهش از مواد مصرفي و يا اس خود، راه آس
ارزان قيمت و پرسنل غيرمتخصص بهاي محصوالت خود را كاهش مي دهند كه 
ــد و  ــانند و همچنين باعث عدم رش در ميان مدت هم به اين صنعت ضرر مي رس
ارتقاي شركت ها و واحدهاي توليدي شان مي گردند. لذا موضوع كيفيت ربطي به 
پروفيل هاي وارداتي و يا توليد ايران نداشته و بسته به سياست هاي هر شركت و 

نگرش آن شركت به بازارهاي مصرف دارد. 

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

ــه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، متولي تنظيم قوانين و مقررات  موسس
ــت كه طي ساليان قبل به كمك  ــور اس توليد محصوالت با كيفيت ممتاز در كش
جمعي از همكاران دربخش توليد پروفيل هاي يوپي وي سي اقدام به تنظيم قوانين 
ــت و در حال  ــب كرد اس ــي با كيفيت متناس و مقررات توليد پروفيل يوپي وي س
حاضر اين محصول جزء كاالهايي مطابق با استاندارد طي شماره 12291 بايستي 
ــتاندارد اجباري باشد و پس از دريافت گواهي نامه  داراي پروانه كاربرد عالمت اس
ــازمان مربوطه بازديدهاي دوره اي و نمونه  مربوطه نيز واحد توليدي تحت نظر س
ــاند ولي در حال حاضر قوانين و مقرراتي  ــاي دوره اي را به انجام مي رس برداري ه
ــازمان دررابطه با توليد درب و پنجره هاي يوپي وي سي مصوب نگرديده  در اين س
است كه به نظر اينجانب بايستي به كمك دست اندركاران و صاحب صنايع بزرگ 
در اين بخش با همكاري سازمان ملي استاندارد نسبت به تدوين مجموعه قوانين 
توليد درب و پنجره هاي يوپي وي سي استاندارد اقدام كرده تا سازمان مربوطه نيز 

بتواند كنترل و نظارت الزم را اعمال نمايد. 

 چشـم انداز بازار را چگونه مي بينيد و اگر نكته خاصي باقي مانده 
بفرماييد؟

اوال با توجه به اهميت بهينه سازي انرژي در كشور و عدم ارائه يارانه به حامل هاي 
ــن مزاياي در و  ــر اينكه يكي از اصلي تري ــرف دولت و دوم به خاط ــرژي از ط ان
ــي جلوگيري ازهدر رفتن انرژي و همچنين شكل و زيبايي  پنجره هاي يوپي وي س
ــت، چشم انداز خوبي در انتظار اين صنعت است، به ويژه اينكه  اين محصوالت اس
ــكن به نظرم  ــني جوان و با توجه به نيازهاي آتي مس ــور ايران با ميانگين س كش
ــرمايه گذاري بسياري  ــد خواهد بود و دليل  س بازارهاي اين محصوالت رو به رش
ــي درچند  ــركت ها و ايجاد كارخانه هاي توليد درب و پنجره هاي يوپي وي س از ش
ــال اخير گواه اين موضوع است. در پايان براي دست اندركاران ماهنامه پنجره  س
ايرانيان آرزوي موفقيت و سربلندي و خدمت به فعاالن صنعت در و پنجره ايران 

را دارم.
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در گفتگوي چالشي و انتقادي با مهندس حسين طوسي عنوان شد
پاسخ به انتقادها و ابهام ها از صنايع توليد پروفيل يوپي وي سي 

اشـاره: اين دومين گفتگوي نشـريه پنجره ايرانيان با مهندس حسـين طوسـي، رييس انجمن صنايع توليد پروفيل يو پي وي سي 
ايران اسـت. سـال گذشـته هم انتقادها و مطالبات از انجمن زياد بود و امسـال بيشتر و شـديدتر، به ويژه اينكه برخي از فعاالن 
صنعت در وپنجره يوپي وي سـي ايران مي گويند: اين نهاد صنفي، هنوز نتوانسـته است انتظارات را برآورده سازد. مطالباتي كه به 
ويژه در يك سـال اخير به واسـطه افزايش نرخ ارز و دسـت اندازهاي ايجادشده در دسترسي توليدكنندگان پروفيل به مواداوليه، 
رنگ انتقاد هم به خود گرفت. با رييس انجمن صنايع توليد پروفيل يوپي وي سـي يك روز قبل از برگزاري نشسـت اعضا در ماه 
گذشـته گفتگو كرديم – كه هنوز خبر ارزان تر شـدن پودر پي وي سـي قطعي نشـده بود - و از او قول گرفتيم كه اين بار گفتگوي 
تنها نشـريه مرجع صنعت دروپنجره يوپي وي سـي ايران به او و ديگر اعضاي انجمن به سـال ديگر نكشد و البته او وعده داد كه 
از ايـن پـس جزييـات تصميم گيري ها و اقدامات انجمن را با ما در ميان بگذارد. اين گفتگو البته رنگ و بوي انتقادي داشـت؛ چه 
اينكه از اول هم تصميم نداشـتيم، مبناي گفتگو را بر مدارا و تعارف بگذاريم. مهندس طوسـي البته نه تنها در پاسـخ به انتقادها 
روي ترش نكرد كه صريح جواب داد و بي پرده خيلي از ابهام ها را توضيح داد. بديهي است انتشار اين ديدگاه ها و نقطه نظرات به 
معناي موضع رسمي نشريه پنجره ايرانيان قلمداد نمي شود و اين پنجره هميشه براي طرح نقدها و شنيدن نظرات ساير فعاالن 
صنعت باز است و تالش خواهيم كرد در شماره هاي آينده به سراغ تك تك، اعضاي هيات مديره انجمن هم برويم و دامنه گفتگو 
را به سـاير اعضا هم بكشـانيم. فعال پاسخ صريح و بي پرده رييس انجمن نوپاي صنايع توليد پروفيل يو پي وي سي را به انتقادها 

و ابهام ها بخوانيد. 
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 مواداوليه براي توليد پروفيل يوپي وي سي رو به افزايش نهاده و 
به طور طبيعي هزينه توليد در و پنجره يوپي وي سي افزايش يافته 
اسـت، نوسان نرخ ارز و دسترسـي به آن هم مزيد برعلت شده و 
بسـياري از فعاالن اين صنعـت را با گرفتاري هـاي زيادي مواجه 
كرده اسـت. به همين دليـل مطالبات و انتقادهـا از انجمن زيادتر 
شـده است. انجمن در يك سال گذشته چه تحوالتي داشته و چه 
اقدام هايـي را انجـام داده كه به نيازهـا و مطالبات اعضا و به طور 

طبيعي ساير ذي نفعان پاسخ دهد؟
ــكالتي كه در مملكت ما وجود دارد، نبود تشكل صنفي  بارها گفته ام يكي از مش
ــت، هرچند اين را مي دانيم كه در تمام دنيا و در كشورهاي در  قوي و كارآمد اس
حال توسعه و توسعه يافته بزرگترين نقش را در توسعه پايدار تشكل ها و نهادهاي 
ــرايط بحراني و اضطراري مي شود و منافع يك صنف  صنفي دارند. وقتي هم ش
ــكل هاي صنفي هستند كه  يا صنعتي به خطر مي افتد، بازهم اين انجمن ها و تش
ــوند تا براي رفع شرايط دشوار و  ــازان وارد مشورت مي ش با دولت ها و تصميم س
ــكل مواجه  ــزي و تصميم گيري كنند. اما در ايران ما با دو مش ــا برنامه ري تنگناه
هستيم. يكي ضعف تشكل ها و نهادهاي صنفي است و اتفاقا تشكل ما در طول 
ــياري از جاها تأثير گذار بوده و به  ــيار خوب كار كرده و در بس ــه سال بس اين س
ــكل صنفي معتبر به رسميت شناخته مي شود .  اما مشكل اصلي و  عنوان يك تش
ــورهاي ما، تشكل ها هم جايگاه خودش را پيدا  ــت اصوال در كش جدي تر اين اس

نكرده  است؟

 چرا؟
اگر بخواهيم ريشه اي صحبت كنيم، به رويكرد تصدي گري دولت ها بر مي گردد، 
ــه در قوانين مربوط  ــر را بزند، در حالي ك ــرد، دولت بايد حرف آخ ــن رويك در اي
ــتمر  ــعه و قوانين ديگر اقتصادي نظير قانون مس ــه برنامه چهارم و پنجم توس ب
ــي به  ــت هاي اصل 44 قانون اساس ــب و كار و قانون سياس و بهبود فضاي كس
ــده است. اين تشكل ها  ــكل هاي صنفي تأكيد ش صراحت بر نقش و جايگاه تش
ــالم مي شوند  ــاماندهي مي كنند و مانع رقابت ناس ــتند كه بازار را تنظيم و س هس
ــكل گرايي و نهادهاي صنفي  و... اما صادقانه مي گويم وقتي مديريت دولتي، تش
ــل قبول ندارد و در غالب تصميم گيري ها، خودرأي تصميم مي گيرد، به  را در عم
تشكل ها بها نمي دهد و آنها از مزاحم خود مي داند، حاضر به مشورت هم نيست 
و حتي در اطالع رساني به تشكل ها هم مقاومت انجام مي شود، طبيعي است كه 
ــكالت اقتصادي  ــود، بلكه مش نه تنها كارايي اين نهادهاي صنفي تضعيف مي ش
ــال اخير و  ــما ببينيد تمامي قوانين اقتصادي چندس ــود. ش گريبان گير همه مي ش
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي برخصوصي سازي و آزادسازي اقتصاد تأكيد 
دارند و مي گويد بايد دولت كوچك تر و چابك تر شود، در حالي كه درست عكس 
ــتر و در عمل بخش  ــى بيش ــاق افتاده، دولت همپنان حجيم تر، بروكراس آن اتف

خصوصي در انزوا قرار گرفته است. 

 يعني قايل به اين هستيد كه ريشه بسياري از مشكالت ناشي از 
تصميم گيري هاي متعدد دستگاه هاي اجرايي است و نه تحريم ها؟

ــت و خودتحريمي ها كه سخت تر و شديد تر هم  ــاله اس ببينيد. تحريم ها يك مس
ــير توسعه را ناهموارتر و  ــئله ديگري است كه حركت اقتصاد در مس هست، مس
سخت تر از گذشته كرده است. بخش خصوصي ايران 30 سال است با تنگناها و 
ــده و راه مقابله با تحريم ها را هم بلد شده اما وقتي  تحريم هاي خارجي مواجه ش
ــود، ديگر نبايد با برخي تصميم گيري ها  ــار تحريم ها روز به روز بيشتر مي ش فش
ــد،  ــهيل باش بخش خصوصي را تنبيه كنيم. ما مي گوييم در برابر تحريم بايد تس
دربرابر مشكل آفريني خارجي ها بايد شاهد گشاده رويي داخلي ها باشيم نه اينكه 

بر عكس آن. 

 نوسان نرخ ارز و بي ثباتي هاي مدنظر شما چه تأثيري بر فضاي 

كسب و كار داشته است؟
هر فعاليت اقتصادي به ويژه توليد هميشه يك محيط آرام  و با ثبات را مي طلبد و 
هميشه شوك  ها و نوسانات و تالطم بازار، به فعاليت  هاي اقتصادي آسيب مي زند 
ــت. مثال در مسئله ارز، بخش خصوصي  ــيب ها جبران ناپذير اس كه برخي اين آس
هميشه بر اين باور است كه ارز بايد تك نرخي باشد و مديريت شود و نرخ ارز بايد 
ــب نرخ تورم افزايش يابد و به صورتي باشد كه ارز در اختيار توليد كننده  به تناس
ــه معادله ها را به  ــا اتفاقات ماه هاي اخير هم ــه ارز دارد، قرار گيرد. ام ــه نياز ب ك
ــته و بدون مشاوره با بخش  ــت درهاي بس هم زد و اين نتيجه تصميم گيري پش
ــت. بگذاريد به صنف خودمان اشاره كنم. در همين انجمن صنايع  خصوصي اس
ــه و تحصيل كرده و متخصص  ــي، ده ها مدير با تجرب ــد پروفيل يوپي وي س تولي
ــوألم اين است كه آيا اين ها بهتر مسائل خودشان را مي فهمند و  حضور دارند. س
ــت چرا با آنها در مورد صنعت خودشان مشورت نمى شود و  پشت  اگر اينطور اس

در هاى بسته، براي اين صنف تصميم گيري مي كنند؟

 انجمن براي دسترسـي آسـان تر اعضا و ديگر توليدكنندگان به 
مواداوليه چه كار مشخصي انجام داده است؟

از زماني كه آقاي محرابيان وزير صنايع و معادن بود، به عنوان انجمن مي دانستيم 
ــود، نامه نگاري كرديم و جلسه تشكيل  ــديد مي ش بحران مواداوليه به تدريج تش
ــان  آمدند قوانين و مقرراتي  ــم تا فكري به حال تأمين مواد اوليه كنند . آقاي دادي
ــت. اما  ــرانجام گفتند بورس كاال مبناي تعيين قيمت اس را مدام تغيير دادند و س
ــتيم خريد كنيم، به  ــد؟ ما توليد كننده  ها از بورس كاال ديگر نتوانس نتيجه چه ش
قدري دست و پايمان را بستند و همين تشكيالت وزارت صنايع مقررات براي ما 
گذاشتند كه روز به روز دسترسي به مواداوليه سخت تر شد. هرچه گفتيم جلو اين 
ــياه را بگيريم. درحالي كه جلوي  كار را بگيريد؛ گفتند: مي خواهيم جلوي بازار س
ــود با اين كارها گرفت؛ به آقايان گفتيم: اين راهش نيست،  ــياه را نمي ش بازار س
ــت و شما  ــاري و جاري اس اقتصاد يك فرمول و قوانيني دارد كه در همه دنيا س
بايد از اين قوانين تبعيت كنيد، ولي آقايان مي خواهند يك اقتصاد و فرمول ديگر 
را اختراع كنند و اين بود كه در اين حوزه به عنوان كارآموزي و و كسب تجربه،  
ــي نوپا را زمين گير كردند. حرف ما اين است كه بورس محل  صنعت يوپي وي س
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رانت و فساد شده است. اين را بارها گفتيم كه بورسي كه ما داريم با بورس همه 
ــياه. چرا كه بخش خصوصي نقدينگي  ــده به بازار س دنيا فرق مي كند و تبديل ش
ــد و مواداوليه را يك يا دوماه  ــه نمي تواند پولي در بورس بخوابان ــدارد، در نتيج ن
ــود نقدينگي مواجه  ــي و صنعت ما با كمب ــدارى كنند. بخش خصوص ديگرخري
ــكل اش كمبود نقدينگي است و بايد شرايطي باشد تا مواد  ــده و بزرگترين مش ش
اوليه اش را روزمره تأمين كنند تا توليد نخوابد. بازهم تأكيد مي كنم اين بورس با 
اين مقررات، شده محل رانت و عده خاصى از آن سود مي برند. بنابراين شما هر 
چه در بورس عرضه مي كنيد، صاف مي رود در دست واسطه و مقررات و قوانيني 
ــت، اين وضعيت را پيش آورده است و مواداوليه اي كه  كه در بورس حكم فرماس
بايد به خط توليد پروفيل يوپي وي سي وارد شود، به انبارها مي رود و از صبح فردا، 
ــي 100درصد قيمت باالتر از بازار آزاد مواد اوليه را  ــا بايد با 40 يا 50 و يا گاه م

بخريم. اين وضعيتي است كه در يكي دوماه گذشته تجربه كرديم. 

 به چه نتيجه اي رسيديد؟
ــتي پتروشيمي  و تمام تشكل  هاي پليمر  در حال حاضر با فعاالن صنايع پايين دس
و پالستيك صحبت كرديم تا براي رفع مشكل مواداوليه اقدامي صورت گيرد و 
قرار است يك انجمن سراسري پالستيك تشكيل شود تا مطالبات را در سطحي 
ــيع تر پيگيري كنيم. شما مي دانيد كه  وزارت نفت و شركت نفت مواداوليه را  وس
ــيمي ها  مي گذارد و آنها را  ــول رقابت آزاد  و بورس در اختيار پتروش ــارج از اص خ
ــيمي ها هستند كه حاضر نيستند به راحتي با صنايع  تغذيه مي كند، اما اين پتروش
ــته به اين صنعت كنار بيايند و خيلي راحت  ــتي و صنايع جانبي و وابس پايين دس
مواداوليه پتروشيمي را به صورت عمده در بورس كاال عرضه مي كنند. دست كم 
ــت، بارها گفتيم حداقل  ــال توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني اس ــال س امس
ــي  ــال، ما فقط بتوانيم به مواداوليه توليد داخل دسترس كاري كنيد كه در اين س
ــتيم، از باالترين مقام وزارت گرفته تا مقامات اجرايي،  پيدا كنيم، صدها نامه نوش
با تك تك آنها مالقات داشتيم، جلسه گذاشيم، بازهم نامه   نوشتيم كه ما در اين 
ــورس نمي توانيم مواداوليه خود را تهيه كنيم، يا مواد اوليه مورد نياز اعضاى ما  ب
خارج از بورس در اختيارمان قرار گيرد و يا قوانين به گونه اي باشد كه بازار سياه 
ــت كه اولويت در بازار مواداوليه با صنايع داخلي  ــكل نگيرد. حرف ما اين اس ش

است و مازاد آن بايد صادرشود و مواداوليه هم بايد در رقابت شفاف و بي واسطه 
ــووالن  ــت هاي آينده با مس در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. اميدواريم در نشس

به تفاهم برسيم. 

 برخـي توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سـي اعتقاد و انتقاد دارند 
كه اصال اين انجمني كه شما رياست اش را بر عهده داريد، چندان 
اقدام عملي و خروجي قابل توجهي نداشته است. شما چه پاسخي 

داريد؟
ــه اين سوءتفاهم ها از كجاست؟ مشكالت تشكل ها در كشورهايي  مي دانيد ريش
مثل ايران تنها اين نيست كه بخش دولتى به آنها كم بها مى دهد، بلكه مشكل 
ــن نمي بينند و  ــكل يا انجم ــت كه خود افراد هم نيازي به تش ــر اين اس بزرگ ت
اعتقادي هم به كار جمعي ندارد. فقط نشسته اند و مي گويند: اين تشكل براي ما 
ــوال اين است كه آيا تشكل يا انجمن، غير از  ــت؟ در حالي كه س چكار كرده اس
ــامل مي شود؟ شما چكار كرديد؟ حداقل  ــما و هم صنفي  هاي ديگر را ش من و ش
با حضور و آمدن خودشان مي توانند به ما مشورت بدهند و انتقادها را بيان كنند. 
ــريف نمي آورند، با  ــت هاي انجمن تش ــياري از مواقع آقايان اصال به نشس در بس
ــتند. وقتي آقايان اين قدر براي تشكل خودشان، ارزش  ــان را مي فرس كارمندش
قائل نيستيد كه در نشست ها حاضر شوند، قطعا اين تشكل كار زيادي نمي تواند 
انجام دهد؛ مسئله دوم اينكه ما در تمام موارد، براي پيگيري مشكالت و مطالبات 
ــيارى جهات به نتايج مثبتى هم  اعضا تمام تالش خود را انجام داده ايم و در بس
 S67 - رسيديم. ما باالخره پتروشيمى را متقاعد كرديم گريد ويژه پى وى سى
ــد و هفته پيش اين گريد ويژه براى اولين بار  ــط براى اين صنعت توليد كن را فق
توليد و در بورس عرضه شد و اعضاى انجمن در اولويت خريد قرار گرفتند. اين 
ــكالت هم راه حل  ــت. اميدوارم براى بقيه مش براى انجمن موفقيت بزرگى اس
ــتان بيايند در انجمن بحث هايشان را  ــبى پيدا كنيم. پيشنهاد مي كنم دوس مناس
ــان را  ــت بعضى از هم صنفي  هاي خودمان، كه اصال ايش مطرح كنند. جالب اس
ــركت نمي كنند، در مصاحبه با رسانه ها از انجمن  ــات هم ش نديده ايم و در جلس
انتقاد مي كنند. كسي بايد انتقاد كند كه در صورت دعوت، به دعوت انجمن پاسخ 

بدهد و وگرنه اين انتقاد، خير خواهانه نيست.
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 بسـياري از واحدهـاي توليدي و صنايع مرتبـط با در و پنجره از 
كمبود نقدينگي گاليه دارند. شـما وضعيت و همكاري بانك ها را با 

اين صنعت چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ــكالتي كه واقعا توليد را اذيت مي كند، همين فشار بانك  هاست  االن يكي از مش
ــرايط فورس ماژور است، همه مي گويند كشور در شرايط جنگ  ــرايط، ش االن ش
اقتصادي قرار دارد. اگر اين گونه است بايد دولت و بانك ها، صنعتگران و فعاالن 
ــدارد، يعني بانك ها  ــن درك متقابل وجود ن ــا نگذارند. ولي اي ــادي را تنه اقتص
ــود و  ــيه امن قرار داده اند و فقط دنبال مطالبات خود با س ــان را در حاش خودش
ــتند، اگر هم توليدكننده اي گرفتار باشد، بانك ها از ابزار قانونى  جريمه تأخير هس
ــتفاده مي كنند و تا مرز تملك واحد توليدي پيش مي روند. شما در اين شرايط  اس
ــار مي آورد و  مي بينيد كه يك واحد توليدي هم نقدينگي كم دارد، هم بانك فش
ــده و هم ارز در اختيارش نمي گذارند. نتيجه  ــي به مواداوليه دشوار ش هم دسترس
ــتان دولتي و بانكي بايد درك  ــت. دوس اين فرايند تعطيلي واحدهاي توليدي اس
ــار خارجي بايد سياست تسهيل و حمايت در اولويت  ــرايط فش كنند كه در اين ش
ــدني است و نبايد بخش خصوصي به  قرار گيرد وعبور از تنگناهاي با همدلي ش
ــمنان اقتصادى تنها  ــور را در جنگ با دش عنوان خط مقدم جبهه اقتصادي كش

گذاشت. 

 شما مي گوييد كه برخي دوستان به انجمن نمي آيند و دايم انتقاد 
مي كنند و به گفته شـما اينها اعتقادي به تشـكل گرايي ندارند. اما 
منتقديـن انجمـن مي گويند كه انجمن اصـل را رها كرده و به فرع 
چسبيده و تنها دغدغه اش نحوه برگزاري نمايشگاه ها و . . . شده 

است. اين انتقادها را مي پذيريد؟
ببينيد انجمن يك اساسانامه دارد كه براساس اين اساسنامه، فعاليت  هاي مختلفي 
ــگاه  هاي  ــركت در نمايش ــت و يكي از اين  وظايف، ش ــزء وظايف انجمن اس ج
ــه هنوز ما به  ــه زماني بود ك ــگاه مربوط ب ــت. البته بحث نمايش ــي اس بين الملل
ــال قبل  ــاي اخير برخورد نكرده بوديم و اين بحث ها مال يك يا دو س بحران ه
ــن و توليد كنندگان دفاع كرديم و حرفمان هم منطقي  ــوده كه ما از كيان انجم ب
است. ما آمديم با وزرات صنايع و مسووالن برگزاري نمايشگاه  ها جلسه گذاشتيم 
و گفتيم كه اولين هدفشان بايد تبليغ براي توليد و صنعت داخلي باشد، نه اينكه 
ــتاندارد پايين تري هم  ــورها كه از اس ــي ايجاد كنيم كه كاالي ديگر كش فرصت
برخوردارند، به راحتي بازار داخلي را در دست بگيرند. با مسووالن مربوطه بحث 
ــنامه انجمن، بايد با ما مشورت كنند و  ــاس اساس كرديم كه طبق قانون و بر اس
ــگاه هاي تخصصي نظرات انجمن را لحاظ كنند. چرا  ــت گذاري نمايش در سياس
ــت گذاري ها،  ــتباه در سياس كه به دليل تصميم گيري  ها و مديريت ناكارآمد و اش
نمايشگاه  ها تبديل شده بود به يك محل سودآور و كسب درآمد و در اين جا فقط 
پول موضوعيت داشت و توليد داخلي همواره در حاشيه بود. ما براي اين كه اين 
ــئله را نهادينه كنيم، آمديم وارد چالش شديم كه در برخي جاها موفق شديم  مس
و توانستيم كارهايي زيادي انجام دهيم و حرف خود را به كرسي نشانديم. ما بر 
ــتيم كه نبايد توليدكننده داخلي چون پولش را به ريال مي دهد و  اين اعتقاد هس
كمتر از شركت خارجي پول مي دهد، حاشيه نشين نمايشگاه ها باشد. آيا اين حرف 
غيرمنطقي است؟ بنابراين اگر انجمن بر سر نمايشگاه وارد چالش شده، به خاطر 

منافع همه فعاالن اين صنف بوده و هست و نه چيز ديگر. 

 آيا عملكرد توليدكنندگان پروفيل هاي يوپي وي سي در سال هاي 
اخيـر را بي نقص مي دانيـد؟ چرا كه برخي مي گوينـد برخي اعضا 
سياست شـان تك روي كردن اسـت تـا تصميم گيري و مشـورت 

كردن با همديگر.
ــكل صنفي،  ــت. در هر تش ــكالتي كه ما داريم همين تك روي هاس يكي از مش
ــكلي باشد، نه نگاه بنگاهي. اين را بارها گفتيم كسي كه عضو  نگاه بايد نگاه تش
ــكل مي شود و مي آيد دور ميز تشكل و مجامع ديگر مي نشيند، نگاه بنگاهي  تش

ــكل گرا داشته باشد و  ــخصي خودش را نبايد وارد كند و بايد نگاه تش و منافع ش
منافع صنفي را در نظر بگيرد و اگر غير اين باشد معلوم است كه تشكل به جايي 
ــد. اتفاقا در مورد كيفيت و مواداوليه و رعايت استانداردها مشاهده كرديم  نمي رس
ــرايطي كه انجمن  كه برخي كاري كردند كه به ديگران لطمه زدند، يعني در ش
ــادل قيمت  ها، يك كاري را  ــي بازار و تع ــم گرفته بود براي تنظيم و بررس تصمي
ــام دهد، در همان زمان ديگراني بودند كه يك تقاضا و انتظار كاذب در بازار  انج
ــت كه با تك روي نه  ايجاد كردند كه به كل صنف ضربه زدند. حرف ما اين اس
تنها به ديگر توليدكنندگان كه به خودتان هم آسيب مي رسانيد و همه بايد قبول 
كنيم كه اين صنعت در ايران يك صنعت نوپاست و راه هاي زيادي است كه بايد 

با همديگر و مشورت كردن طي كنيم. 

 ارزيابي شـما از كيفيت پروفيل هاي داخلي نسبت به پروفيل هاي 
وارداتي چگونه است؟

ــور قابل رقابت با  ــاظ كيفيت تأكيد مي كنم كه پروفيل هاي وارداتي به كش از لح
ــتند. البته اين بدين معنا نيست كه كيفيت همه توليدات  پروفيل هاي داخلي نيس
ــه فكر نمي كنم كيفيت پروفيل هاي  ــت، بلكه در مقام مقايس ــان اس داخلي يكس
ــت. يكي از اهداف انجمن  ــد كه كمتر اس ــتر از توليدات ايراني باش وارداتي بيش
ــت كه ارتقاي كيفيت توليد داخل را جدي تر دنبال كند تا به دليل رقابت،  اين اس
ــود. االن در مسكن مهر ما شاهد استفاده از پروفيل هاي  كيفيت فداي قيمت نش
ــاخت را ندهد، طبيعي  ــي دولت اجازه افزايش هزينه س ــتيم. وقت بي كيفيت هس
است كه سازندگان از سر و ته كار مي زنند و اينجاست كه توليد در و پنجره فاقد 
ــت بازار پيدا مي كند، لذا براي حمايت از توليد ملي بايد جلو توليد يا واردات  كيفي

بي  رويه مصالح را گرفت. 

 و انتقاد آخر اين است كه مي گويند توليدكنندگان داخلي پروفيل 
يوپي وي سـي در حالي از وضعيت پيـش آمده گاليه دارند كه االن 
بـا 100 درصد ظرفيت فعاليت دارند و محصوالت خود را به قيمت 
مناسـب مي فروشـند و نيازي هم به افزايش خطـوط توليد ندارند 

چرا كه هرچه تقاضا بيشتر، فروش راحت تر و سود بيشتر. 
بله! االن هم ظرفيت توليد بيشتر وجود دارد و هم ظرفيت افزايش و گسترش و 
توسعه بسياري از واحدها را توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سي دنبال مي كنند و 
همه براي توسعه و گسترش خطوط توليد آمادگي دارند؛ اما نقدينگي و تسهيالت 
ــود  ــود، چه كار مي ش ــد، از توليد داخلي حمايت جدي نمي ش ــي را نمي دهن بانك
ــوار كرده،  ــكالت ارزي واردات پروفيل را كمي دش ــاال را نبينيد كه مش كرد؟ ح
ــرايط كمي ثبات پيدا كرد، حمايت از توليد داخلي هم فراموش مي شود  وقتي ش
ــود و  ــتانداردهاي الزم وارد مي ش و به راحتي از خارج پروفيل فاقد كيفيت و اس
ــاخته شده هم وارد  ــي را هم رد مي كند. حتي پنجره س تمام مراحل فني و بازرس
مي كنند. بنابراين اينكه گفته شود توليدكنندگان داخلي از وضعيت كنوني رضايت 
ــر  ــرمايه گذاري كرد، كه رقابت بر س دارند، اصال واقعيت ندارد. وقتي مي توان س
كيفيت و قيمت تلفيق شده و شفافيت در بازار باشد. شما ببينيد به نام توليد داخلي 
برخي مي روند از كشورهاي همسايه خطوط توليد دست دوم مي آورند، وام بانكي 
ــا مي دهند و از امتيازات مناطق آزاد  ــد، مواداوليه ارزان قيمت هم به آنه مي گيرن
ــوند، اما محصول توليدي شان كيفيت  و معافيت مالياتى و. . . هم بهره مند مي ش
ــه كيفيت را همواره در اولويت دارند از  ــدارد. اما توليدكنندگان واقعي ك الزم را ن
ــت از اين صنعت كه  ــهيالت بهره اي نمي برند. اگر دول ــياري امتيازات و تس بس
مهمترين عامل و ابزار صرفه جويى در انرژى است حمايت كند  ما از نظر دانش 
ــيد انجمن  ــتيم. مطمئن باش فنى و كيفيت توليد جزو توليدكنندگان برتر دنيا هس
ــواري ها و  ــت اما دش ــي پيگير مطالبات همه اس صنايع توليد پروفيل يوپي وي س

دست اندازها خيلي زياد است و همه بايد بيايند وسط گود، كمك كنند. 
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  شركت ديوا با چه هدفي و در چه سالي راه اندازي شد؟ و ماشين 
آالت و تجهيزات خطوط توليدي از كدام شركت اروپايي خريداري 

شده است؟
ــي جهت  ــوا، توليد كننده پروفيل هاي يو پي وي س ــركت توليدي و صنعتي دي ش
ــي و محصوالت چوب پالست،  ــاخت درب و پنجره هاي دوجداره يو پي وي س س
ــاختمان هاي اداري و مسكوني در زميني به  ــتفاده در معماري داخلي س قابل اس
ــاحت 5 هكتار در شهر بابل از آذرماه 87 شروع بكار كرد. هدف از راه اندازي  مس
اين واحد صنعتي اين بود كه با توجه به توسعه روز افزون صنعت ساختمان كشور 
ــتاندارد  ــر گرفتن نياز اين بخش براي به كارگيزي مصالح نوين و اس ــا در نظ و ب
ــازي  ــش از پيش توجه به بهره وري و بهينه س ــاختماني و خصوصا اهميت بي س

مصرف سوخت و انرژي، شركت ديوا اقدام به اخذ تكنولوژي توليد و ماشين آالت 
 Technoplast و تجهيزات مربوطه به طور كامل از شركت هاي بسيار معتبر
ــت. لذا اين شركت با اتكاء به دانش فني و  Cincinnati & اتريش كرده اس
ــده، اقدام به توليد پروفيل يو پي وي سي  سال ها تجربه شركت هاي اروپايي يادش
ــتاندارد  ــاخت درب و پنجره هاي تك و دو جداره با باالترين كيفيت و اس جهت س
ــيون خاص شركت Chemson اتريش براي استفاده  روز جهان و با فرموالس

در شرايط مختلف اقليمي ايران، كرده است. 

 تا كنون موفق به اخذ چه گواهي نامه هاي فني با چه رويكردهايي 
شده ايد؟

توليد از ظرفيت اسمي فراتر رفت
ديوا در مسير پيشرفت با روش هاي نوين مديريتي 

اشـاره: شـركت توليدي و صنعتي ديوا با مديريت كم نظير مهندس مصدق همچنان در مسـير پيشـرفت گام برمي دارد و آنچه 
تحسين برانگيز شده و رضايت حداكثري مشتريان اين شركت را به همراه داشته است، همان تجربه و دانش تيم مديريتي اين 
گروه صنعتي آينده دار و رعايت تمامي اسـتانداردهاي فني براي رسـيدن به قله هاي موفقيت است. خبرها از شركت ديوا حكايت 
از آن دارد كه ظرفيت واقعي توليد به دليل اسـتقبال كمي نظير از پروفيل هاي يوپي وي سـي با نام و نشـان آشناي ديوا از ظرفيت 
اسمي اش فراتر رفته است به ويژه اينكه اين موفقيت مرهون روش ها و سيستم هاي نويني است كه در اداره اين شركت صنعتي 
و توليدي جاري و سـاري اسـت. گفتگوي خبرنگار پنجره ايرانيان با مهندس محمد حسـن مصدق مديرعامل باتجربه و شناخته 

شده در صنعت ساختمان ايران و مهندس رضا كاشانى مدير روابط عمومي و تبليغات ديوا را بخوانيد:
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يكى از بزرگترين موفقيت هاى شركت ديوا، اخذ گواهى نامه فنى مركز تحقيقات 
ــركت معتبر Chemson اتريش  ــد. ما تأييديه ش ــاختمان و مسكن مى باش س
ــتاندارد  ــيار با كيفيت منطبق با اس ــركت ديوا، پروفيل هاي بس مبني بر اينكه ش
ــركت Chemson را  ــاي ش ــواد و افزودني ه ــتفاده از م ــا اس ــان ب Ral آلم
ــق به اخذ تأييديه  ــي خود داريم و همچنين موف ــد مي كند را در كارنامه فن تولي
ــركت هاي معظم  ــركت ديوا، از ش ــترودر و قالب هاي ش تكنولوژي توليدي اكس
ــتم  ــده ايم و هم اكنون سيس ــش ش Cincinnati و Technoplast اتري
ــت و به همين دليل  ــتقر اس ــركت ديوا مس مديريت كيفيت ISO 9001 در ش
ــيا بيمه كيفيت شده  ــط بيمه آس ــركت ديوا، توس كيفيت پروفيل هاي توليدي ش
ــت. افزون بر اين ها گواهي نامه مؤسسه انديشه برتر ميران را دريافت كرده ايم  اس
ــي شركت ديوا آزمون هاي تست مقاومت  مبني بر اينكه پروفيل هاي يو پي وي س
ــي و دماي نرم شدگي ويكات را مطابق با  ــتيكي خمش ضربه چارپي، مدول االس
استاندارد EN با موفقيت پشت سر گذرانيده است. توضيح ضروري اينكه تمامي 
ــارت و كنترل دقيق  ــركت ديوا، تحت نظ ــي توليدي ش پروفيل هاي يو پي وي س
 RAL ــگاهي و كيفي با رعايت و لحاظ نمودن استاندارد معتبر واحد هاي آزمايش

GZ716/1 توليد مي شود. 

 تا كنون روند استقبال مشتريان چگونه بوده و رمز پيشرفت ديوا 
را در چه مي دانيد؟

ــت، با بكارگيري كادر  ــال 1388 كه به بهره برداري رسيده اس ــركت ديوا از س ش
ــناس ارشد و دكترا توانسته است تا كنون به  مجرب فني اعم از كارشناس،كارش
ــگ مديريت با مديران و  ــت يابد. البته همكاري تنگاتن موفقيت هاي زيادي دس
ــاوران محترم شركت در جهت راهكارهايي براي باالبردن توان فني و ايجاد  مش
ــروش محصوالت و ايجاد  ــتر در جهت افزايش توليد و ف ــزش و تالش بيش انگي
ــا مديريت راز اين موفقيت هاي  ــنل ب تفاهم و همدلي و رضايت مندي كليه پرس
بوده است، چنانكه كليه پرسنل و مديران از بدو بهره برداري تا كنون به همكاري 
ــوي ديگر، با چنين حسن نيت و اعتمادي  ــركت ادامه داده اند. از س خود با اين ش

ــت، اين شركت توانسته است در حال  ــده اس كه در اين خانواده صنعتي برقرار ش
حاضر بيش از ظرفيت اسمي خود توليد داشته باشد و فروش شركت نيز به بيش 
ــت كه علت اين موفقيت ها صرفًا  ــيده اس ــده رس از دو برابر فروش پيش بيني ش
برقراري سيستم ها و روش هاي نوين مديريتي بوده كه با ايجاد جوي آرام، سالم 

و با ثبات صورت گرفته است. 

 گام برداشـتن ديـوا در مسـير موفقيـت و پيشـرفت را چگونـه 
ارزيابي مي كنيد؟

شركت توليدي و صنعتي ديوا در راستاي نيل به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت 
ــو با اين  ــي مديريت عامل كارآمد و هيأت مديره همس ــط خط مش خود كه توس
ــده به موفقيت هاي كمي و كيفي متعددي دست يافته است از  ــيم ش اهداف ترس
ــركت از بدو توليد همواره  جمله موفقيت هاي كيفي ديوا مي توان گفت كه اين ش
ــا خريد مواد اوليه  ــت محصوالت توليدي خود بوده و ب ــه دنبال باالبردن كيفي ب
اصلي و افزودني جهت توليد پروفيل هاي يوپي وي سي و wpc هر چند با قيمت 
ــت هرروز بر كيفيت اين محصوالت بيافزايد چنانكه در حال  ــته اس باالتر توانس
ــي از بهترين برندهاي اين  ــا قاطعيت ادعا نماييم كه ديوا يك ــر مي توانيم ب حاض
صنعت مي باشد. از حيث موفقيت هاي فني هم بايد تأكيد كنيم كه در حال حاضر 
ــيفت كاري و همزمان در حال بهره برداري  ــه ش ــركت باس كليه خطوط توليد ش
هستند تا نياز مشتريان و نمايندگان خود را برآورده سازند و سبد توليدات شركت 
به استثناي پروفيل كشويي تكميل شده است و قالب كشويي نيز براي سه ماهه 
ــبد توليدات شركت كامال  ــد تا س ــال 1392 آماده بهره برداري خواهد ش دوم س

تكميل گردد. 
 در يك سال گذشته چه تغييرات فني مشخصي روي پروفيل هاي 

ديوا رخ داده كه رضايت مشتريان را به همراه داشته است؟
ــكت و هم بدون  ــي ديوا در حال حاضر هم با گس  اوال پروفيل هاي يوپي وي س
گسكت بسته به نياز مشتريان در حال توليد و عرضه است، دوم اينكه زهوارها در 
ــايز 19 و 24 ميليمتر توليد مي گردند تا مشتريان محترم براي ساخت درب  دو س
ــته باشند. خبر مهم ديگر اينكه قاب بازسازي پنجره ها  و پنجره محدوديتي نداش
نيز در اوايل اسفند ماه سال جاري در اختيار نمايندگان محترم قرار خواهد گرفت 
و توليد پروفيل هاي يوپي وي سي چهار حفره به منظور ارايه برندي جديد از اول 
سال 1392 كليد زده مي شود. البته اين ها بخشي از خبرهاي مربوط به گسترش 
ــركت است به نحوي كه دو خط جديد مشابه خطوط توليد قبلي  توليدات اين ش
به منظور افزايش توليد و برآوردن نياز مشتريان و نمايندگان و تحويل سفارشات 
در كوتاهترين زمان ممكن، در اوايل سال 1392 به بهره برداري خواهند رسيد. 

 ديگر چه خبرهاي تازه داريد و برنامه هاي آينده ديوا چيست؟
ــي از WPC به  ــاخت قالب قوطي تقويت ــه طراحي و س ــم ديگر اينك ــر مه خب
ــتانداردهاي  ــات متعدد و رعايت اس ــاي پروفيل گالوانيزه پس از انجام آزمايش ج
ــتريان قرار داده  ــت كه براي اولين بار در ايران در اختيار مش بين المللي مدتي اس
ــي و تأييديه نهايي نمايندگان در سبد  ــت. و اين محصول پس از بررس ــده اس ش
ــط توليد كانكس با  ــت. همچنين احداث خ ــركت ديوا جاي گرفته اس كاالي ش
ــا كليه امكانات و  ــي وWood Plast ب ــتفاده از پروفيل هاي يوپي وي س اس
ــوالر در جهت استفاده از انرژي پاك و كم  ــتفاده از انرژي با باطري هاي س با اس
ــت اجرا داريم. توضيح نهايي اينكه ايجاد خط توليد  ــيدي را در دس هزينه خورش
 Wood خانه هاي پيش ساخته وياليي با استفاده از پانل هاي يوپي وي سي و
ــاس طرح ها و تيپ هايي كه توسط مشاوران  ــاخت شركت ديوا بر اس Plast س
شركت تهيه گرديده است و يا بر اساس سفارش مشتريان قابل سفارش است. 

 و سخن پاياني . . . . 
ــوي خودكفايي و سربلندي ايران  ــت به س كليه اين تالش ها و زحمات گامي اس
عزيز كه شركت توليدي و صنعتي ديوا نيز با توفيق خداوند منان توانسته استوار 

و سربلند در اين راه گام بردارد. 
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گفتگو با مرتضي معصومي، مديرعامل شركت اكسيرآسا(ايده آل)
موفقيت صنفي در گرو خرد جمعي و ضامن حقوق اعضا 
ــال هاي متمادي قبل از انقالب است و  ــي دامي است كه ميراث س «خام فروش
ــت و بايد تالش شود كه ملت ايران از اين  ــفانه كشور گرفتار آن شده اس متأس
ــال  ــت كه مردادماه امس تله نجات پيدا كند.» اين پيام مقام معظم  رهبري اس
ــگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم  در ديدار جمعي از محققان، پژوهش
ــركت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري بر  ــووالن ش و فناوري و مس
ــي نجات پيدا  آن تأكيد كردند. اما اينكه چرا و چگونه مي توان از تله خام فروش
كرد؟ مستلزم داشتن نقشه راهي روشن و اراده اي مستحكم نزد سياست گذاران، 
ــازان و تصميم گيران در قواي سه گانه دارد. اما واقعيت تلخ اين است  تصميم س
كه شيريني دسترسي به درآمدهاي ناشي از خام فروشي در سال هاي اخير باعث 
ــكل نگيرد. مصداق اين سخن  ــده تا عزمي جدي براي رهايي از اين دام ش ش
ــتجو كرد كه  ــيمي مورد نياز صنايع داخلي جس را مي توان در حوزه مواد پتروش
متأسفانه در برابر دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه براي ارتقاي سطح توليد 
ملي، موانع زيادي را خواسته يا ناخواسته علم كرده اند، بي آنكه توجه شود تداوم 
ــن  ــن وضعيت به تضعيف توليد داخلي و تقويت واردات خواهد انجاميد. روش اي
است كه منظور سخن، مفت فروشي و يا ايجاد رانت براي توليدكنندگان داخلي 
ــت، اما ترديدي وجود ندارد  ــي به مواد  اوليه توليد داخل نيس در فرايند دسترس
ــت خطا؛ چه بسا اگر همين مواد  كه صادرات مواد اوليه به صورت خام راهي اس
ــورها قرار داشت، به راحتي حاضر به صادرات خام آن  اوليه در اختيار ديگر كش
نمي شدند و تالش شان بر اين بود تا با تبديل اين مواد اوليه به كاالها، بر ارزش 

افزوده توليدات داخلي در زمينه هاي مختلف بيافزايد.
ــي و وزارت صنعت، معدن و  ــن فعاالن بخش خصوص ــا خبر توافق اوليه بي ام
ــانات  ــي توليدكنندگان به مواد اوليه پس از نوس ــهيل دسترس تجارت براي تس
ــه اعضاي انجمن صنايع  ــت كم گرفت، به ويژه اينك ــاي اخير را نبايد دس ماه  ه
ــي، پس از ماه ها تالش و رايزني موفق شدند  توليدكنندگان پروفيل يوپي وي س
ــت كم به نتيجه مطلوب برسانند كه شاهد  تا مطالبات فعاالن اين صنعت را دس
ــته  ــي در هفته هاي گذش اين مدعا را مي توان در كاهش قيمت پودر پي وي س
ــان داد كه هر موفقيت صنفي با خردجمعي  ــت. اين عزم جدي اعضا، نش دانس
ــه جايي نمي برد. چه  ــتن و انتقاد كردن راه ب ــود و كنار گود نشس محقق مي ش
ــبي را بايد پاس داشت و تجربه اي شيرين دانست كه  اينكه همين موفقيت نس
ــت و برخاست هاي فراوان با مسووالن به  ــيار و نشس پس از تلخ كامي هاي بس
ــت كه فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي  ــت آمده است. مهم اين اس دس
ــاري كنند و براي هموار كردن ناهمواري ها،  همچنان بر مطالبات خويش پافش
جدي تر و مصمم تر، منافع جمعي و صنفي را بر منافع و مصالح بنگاهي خويش 
ــتن موانع به تك روي و يا  ــودن گره ها و برداش ترجيح دهند و هرگز براي گش
ــم زدن اصول رقابت روي نياورند. البته نمي توان از آنچه در  خداي ناكرده بره

ــته به محصوالت و مواد اوليه  ــال جاري بر اين صنعت و ديگر صنايع وابس س
ــيد چرا كه اين تجربه تلخ را بايد  ــت، به راحتي چشم پوش ــيمي رفته اس پتروش
ــرايط متفاوت و زمان هاي ديگر دوباره گرفتار نشويم.  ــت تا در ش در تاريخ نوش
ــاره اي به گزارش جديد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي  براي اين منظور اش
ــي هاي خود با  ــالمي كفايت مي كند؛ چه اينكه اين نهاد تحقيقاتي در بررس اس
ــيمى به عنوان ماده اوليه مورد نياز در  ــيت محصوالت پتروش ــاره به حساس اش
توليد بسيارى از محصوالت و بهاى تمام شده اكثر كاالهاى تكميلى تأكيد كرده 
ــش ماهه نخست امسال، قيمت محصوالت پليمرى كه يكى  است كه: طى ش
ــيمى در صنايع تكميلى محسوب مى شود،  از پرمصرف ترين محصوالت پتروش
ــبت به آغاز سال 110 درصد افزايش يافته است و بررسى ها نشان مى دهند  نس
كه افزايش نرخ ارز، كاهش عرضه و افزايش تقاضا از داليل اصلى اين افزايش 

قيمت در بورس كاال بوده اند.
ــت  ــاالن صنايع پايين دس ــز، انتقادهاي فع ــن مرك ــي اي ــاي كارشناس يافته ه
ــوي مجتمع هاي  ــواد اوليه از س ــان در عرضه م ــي بر نوس ــيمي را مبن پتروش
ــيمي را تأييد و تأكيد مي كند كه بررسى روند عرضه شركت هاى توليدى  پتروش
در بورس كاال نيز حاكى از آن است كه برخى از شركت هاى خصوصى و حتى 
ــهريورماه يا اصال عرضه اى نداشته  ــركت هاى دولتى در مرداد و ش برخى از ش
ــر به رغم مصوبه  ــوي ديگ ــا عرضه محصوالت خود را كاهش داده اند. از س ي
ــتاد هدفمندكردن يارانه ها مبنى بر لزوم عرضه محصوالت تمامى واحدهاى  س
ــيمى در بورس، بر خروج شركت ها از بورس عمال نظارت مؤثرى وجود  پتروش
ــده در بورس و بازار  ــدارد و وجود بازار آزاد و تفاوت بين قيمت هاى معامله ش ن
ــى از توليدكنندگان به عرضه  ــفتگى در بازار و ترجيح برخ آزاد نيز موجبات آش

محصوالت شان در اين بازار شده است.
ــواري هاي پيش روي صنعت نوپاي توليد پروفيل هاي  ــخن اينكه دش كوتاه س
ــان داد كه راه عبور از اين تنگناها و فايق  ــال اخير نش ــي در يك س يو پي وي س
آمدن بر موانع در گرو همدلي، اتحاد صنفي و خردجمعي است. بنابراين رسالت 
ــي حركت  ــير تعامل و هم انديش و منافع صنفي ايجاب مي كند كه همه در مس
ــت كه  ــويم. واقعيت اين اس ــم و هرگز حاضر به اختالف و يا تك روي نش كني
ــي ايران هرچند نوپاست، اما به واسطه  انجمن صنايع توليد پروفيل يوپي وي س
ــوان مديريتي، دانش و تخصص اعضا، مي تواند گام هاي بلندتري براي بهبود  ت
ــت  ــرا كه هنوز اين انجمن در ابتداي راهي اس ــب و كار بردارد، چ فضاي كس
ــاركت و مسووليت پذيري همه فعاالن و  ــد. مش كه پاياني بر آن نبايد متصور ش
ــي در اين نهاد صنفي داراي آينده روشن، راز  توليدكنندگان پروفيل يوپي وي س
ــت. پس بياييم در كنار هم بيانديشيم و راه هاي ناهموار  بقا در ميدان رقابت اس

را هموارتر سازيم.
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آرال پالست
Erpan فعاليت: فروش پروفيل

تلفن: 46852322
فكس:46879342

آدرس: شهرك قدس(قلعه حسن خان)-پايين تر از 
ميدان قدس-پالك 325

Aral@noorpan.ir

آريان صنعت گستر
upvc فعاليت: توليد كننده انواع پروفيل

تلفن: 0411-3825494-6 
فكس: 0411-3825497

آدرس: تبريز جاده ايلگلى – فلكه خيام – خيابان 35 مترى 
سينا – پالك 75 

info@rockwinpvc.com
www. Rockwinpvc. com

آمود گستر
upvc فعاليت : فروش پروفيل تركيه و توليد درب و پنجره

تلفكس : 88637042    و    88350737
آدرس : تهران-شيخ بهايى جنوبى-بلوار آزادگان- نبش 

خيابان 25 غربى-واحد 1

اكسير آسا (ايده آل)                                                                                                                          
فعاليت: توليد پروفيل هاى  U. PVC  و ورق هاى ضد آب  

(W. P. C) پلى وود
تلفن دفتر مركزى : خط ويژه  021-2965

تلفكس : 021-26406971-80
آدرس: بلوار ميرداماد – بين نفت و مدرس – پ 237

info@idealco. ir

www. idealco. ir

اورتا 
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 0151-3833360-2
فكس: 0151-3833404

آدرس: مازندران، سارى، شهرك صنعتى شماره 1

www. averta. ir

اى. بى. آى
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل هاى

تلفن: 021-8657
فكس: 021-88675608

آدرس: خيابان ظفر، حد فاصل جردن و وليعصر، مجتمع خانه 
سفيد، پالك 321، طبقه5

www.aria window.com       info@aryawindow.com

بازرگانى وين هاوس ايران
فعاليت: تأمين پروفيل هاى و متعلقات پنجره هاى 

 winhouse دو جداره
تلفكس: 22901183-4 – 22263637

آدرس: شريعتى، وحيد دستگردى (ظفر)،بعد از خ نفت 
شمالى، پالك 232، واحد 9

info@ winhouse. ir 

www. Winhouse. ir

پارس فوژان فرآيند 
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل 

تلفن: 5-88672284 فكس: 88874200 
ساعى   پارك  از  باالتر   - وليعصر  خيابان   - تهران  آدرس: 

كوچه امينى - پالك 4 - واحد 15
pff@foojhan. com

پتروپويا
UPVC  فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 0311-6611164
فكس: 0311-6622673

آدرس:  اصفهان، خيابان شيخ مفيد، پالك 5
www. petropooya. com

info@petropooya. com

پروفاين
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

تهران- ابتداى بلوار قيطريه- ميدان پيروز- پالك 7
تلفكس: 22675946

موبايل: 09122969778
hamed. shaibani@profine- group. com
www. profine-group. com

پروالين
فعاليت : توليد كننده پروفيل UPVC ( يو پى وى سى )

تلفن: 021-65611171-2 
فاكس: 021-65611170

آدرس: تهران-كيلومتر 11جاده قديم كرج-جاده شهريار-نرسيده به 
سعيد آباد-شهرك صنعتى گلگون-فاز2- بلوار مركزى- خيابان پنجم 

شمالى- پالك 4
www.prolinepvc.com     proline.ir20@gmail.com

پرسيا پروفيل
فعاليت: واردكننده و فروشنده يراق آالت UPVC  و ملزومات

 -147 ظفر-پالك  شريعتى-خيابان  تهران-خيابان  آدرس: 
طبقه اول- واحد6

تلفن: 22900814
فكس: 22259545 

info@persiaprofile.com
www.persiaprofile.com

UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
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پليمر پوالد ايرانيان
فعاليت : نماينده انحصارى پروفيل يونى پالست تركيه در ايران 

تلفن:   021-88480062-5
فاكس: 021-88704376

آدرس : تهران- خيابان فتحى شقاقى- شماره 19- واحد 18
www.polymerpoolad.com

info@polymerpoolad.com

تكنما پى وى سى سپاهان

UPVC فعاليت : توليد كننده پروفيل  و در و پنجره
تلفن: 0311-9513504-7

فكس: 0311-6624626
آدرس: اصفهان- خيابان شيخ صدوق شمالى- بن بست 

ندا- پالك 396
  info@ Taknamapvc. com
  www. Taknamapvc. com

توليدى و صنعتى ديوا
فعاليت: توليد پروفيل upvc و محصوالت چوب پالست

تلفن: 5 -22761133            فكس:   021-22761136
آدرس: خيابان دولت-بين چهاراه قنات و بلوار كاوه-پالك 289-طبقه 

اول شمالى
sales@divacompany.com            www.divacompani.com

دنيز تجارت
فعاليت : : نماينده انحصارى پروفيل UPVC نانو تك 

تركيه در ايران
تلفن:021-55214659

فكس: 021-55214659
آدرس: تهران- باقر شهر-مجتمع صنعتى تجريشى-فاز4 

البرز 36 - پالك 10
Deniztejarat@yahoo.com

راسپينا
فعاليت: ارايه خدمات لمينيت طرح چوب روى انواع پروفيل هاى

  UPVC
تلفن:9- 46812575      فكس: 9- 46812575

آدرس: تهران، كيلومتر 18 جاده قديم كرج، شهر صنعتى زاگرس 
(شهر قدس)، گلبرگ جنوبى، كوى صنعتگران، پالك 3

www. raspinawin. com                  info@raspinawin. com

زرين بنا پارسيان (سيندژ)
UPVC فعاليت: توليد انواع مقاطع پروفيل هاى

تلفن:  3-26201871-021  و 021-2348
فكس: 3-26201871-021 داخلى 2

آدرس: سه راه زعفرانيه، خيابان مقدس اردبيلى، خيابان 
محسن ملكى، پالك 1، واحد 1                    

info@syndej. ir                 www. syndej. ir

دنياى پروفيل  پى وى سى غرب (كايكو) 
و  درب  و  سى  وى  پى  يو  پروفيل  كننده  توليد   : فعاليت 

پنجره هاى يو پى وى سى
تلفن دفتر تهران: 021-22924700

فكس دفتر تهران: 021-22907576
آدرس دفتر تهران: خيابان ميرداماد- خيابان البرز- خيابان 

تابان شرقى- پالك 2  
www.kicogroup.com   Donyaye profile@kico group.com

شاهين سازه فجر(ماژول) 
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 63406 -021
فكس: 66526016 -021

آدرس:خيابان ستارخان- نبش تاكستان- پالك 1
         info@majolprofile. com              www. majolprofile. com

صنايع چوب پا
توليدكننده پروفيل هاى يو پى وى سى جهت ساخت درب و پنجره

تلفن : (20خط) 88923161  -  88918929
فكس: 88808384

آدرس : تهران-خيابان طالقانى-بين خيابان استاد نجات 
الهى (ويال) و سپهبد قرنى- شماره 308-ساختمان گروه 

صنعتى فارس
info@choobpa.ir  www. choobpa.ir

فن پالست توس
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل، در و پنجره

تلفن: 88729449 – 88711826 
88729449 - 88724438 

فكس: 88701193 -021
آدرس: خيابان مطهرى، خيابان ميرزاى شيرازى، كوچه 

ناهيد، پالك 25، طبقه چهارم
info@fanplast. com             www.fanplast.com

كيان پارس تاكان
فعاليت:توليد و چاپ انواع ليبل محافظ پشت چسب دار 

مخصوص پروفيل هاى upvc،ورقه هاى كامپوزيت،پلى اورتان و 
پلى يورتان و استيل و ...

تلفن: 22433068-021   فكس: 021-22433069
آدرس : تهران- خيابان اوين-خيابان غياثى-بن بست دوم-پالك 3

  kianparstakan@yahoo.com

گروه صنعتى همارشتن 
دوجداره  پنجره هاى  و  پروفيل  كننده  توليد  فعاليت: 
و  نرم  ورق هاى  و   WPC پوش هاى  ديوار   UPVC

 PVC سخت تمام 
تلفن: 88609000-021 فكس: 88211748 -021 

انتهاى  آبادى،  اسد  الدين  جمال  سيد  خيابان  آدرس: 
خيابان 66، پالك 38

sales@homareshtan.com     www. homareshtan.com
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UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
مجتمع بوتيا صنعت

فعاليت: توليد پروفيل UPVC و شيشه هاى 2 و 3 جداره
تلفن: 94- 88207987 -021

فكس: 88877766 -021
آدرس: ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان 31، پالك 11

info@butia. ir                                            www. Butia. ir

مجتمع صنايع فناور پالستيك سپاهان(سى وان) 
قطعات  و  پانل  پروفيل،  انواع  كننده  توليد  فعاليت: 

UPVC ساختمانى از جنس وود پليمر و
تلفن: 0311-6283668-9

فكس: 0311-6254324
آدرس: خيابان حكيم نظامى، نبش خاقانى، ساختمان اركيده، 

طبقه دوم 
www. fanavarplastic. com

ميراب پروفيل
فعاليت: توليد كننده پروفيل  يو پى وى سى هافمن 

تلفن: 3-88600671     فكس: 88600661
كوچه  شمالى-  شيراز  خ  مالصدرا-  خ  ونك-  آدرس: 

زاينده رود- پالك 14- طبقه 2- واحد 3
info@hofmannprofile. com
wwwhofmannprofile. com

ويستابست
فعاليت: توليد كننده پروفيل يو پى وى سى

تلفن: 23002100 -021
فكس: 22043754 -021 

آدرس: بلوار آفريقا، خيابان شهيد طاهرى، پالك 12
 info@vistabest. com

www. vistabest. com

وينتك
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 22888141     فكس: 22890350 
آدرس: پاسداران، نگارستان دوم، پالك 10، 

واحد 4 و 5
info@wintechpvc. ir       www. Wintechpvc. ir

وين ناك   
upvc فعاليت : واردكننده پروفيل و يراق آالت

تلفن: 3297120 -0411
فكس: 0411-3397121

آدرس: تبريز- جاده ائل گلى- فلكه خيام- خ سينا- 
خ صنم- پ14

winnock.Ray@gmail. com 

هيراد پروفيل
upvc فعاليت : وارد كننده پروفيل هاى

تلفن: 88738723    
فكس: 88738758

آدرس :خيابان خرمشهر- خ گلشن-نبش كوچه ششم-
پالك 1-واحد 5

Hiradprofile@yahoo.com
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پنجره ايرانيان96

گفتگو با يك توليدكننده درو پنجره يو پي وي سي 

آموزش تعطيل بردار نيست

 صنعتگران و توليدكنندگان دروپنجره يوپي وي سـي بيشـتر با 
چه مشكالتى مواجه هستند؟

ــازى نزد  ــكل فرهنگ س ــود دارد؛ يكى مش ــكل عمده وج ــرم دو مش ــه نظ  ب
ــر ارتقاي كيفيت و رقابت سالم است و ديگرى بحث  فعاالن اين صنعت بر س

تحريم هاى داخلى و حذف واسطه ها از فرايند توليد تا مصرف است.

 شـفاف تر توضيـح مي دهيـد منظورتان از تحريم هـاي داخلي 
چيست؟

ــى در داخل كشور توليد مى شود كه مديريت   ببينيد!  عمده مواد اوليه پى وى س
ــطه ها در فرايند تأمين مواد اوليه مى تواند كمك بيشتري  صحيح و حذف واس
ــرى  ــول كنيم كه اين صنعت يك س ــد. به هرحال بايد قب ــه اين صنعت كن ب
ــاى دارد كه ما بايد اين هزينه ها را به نحوي مديريت كنيم كه قيمت  هزينه ه

اشـاره:مهندس جوادي، مديرعامل گروه صنعتي جوادي از توليدكنندگان شـناخته شـده در و پنجره يو پي وي سي در استان اردبيل در گفتگو با 
خبرنگار پنجره ايرانيان با اشاره به مشكالت پيش روي سازندگان در و پنجره يو پي وي سي ايران مي گويد: يكي از چالش ها به ضعف آموزش 
در توليد و نصب برمي گردد. او با اشـاره به باالبودن مصرف انرژي در سـاختمان هاي ايران و ضرورت اسـتفاده از پنجره هاي دوجداره تاكيد 
مي كند: تعويض پنجره هاي قديمي و دوجداره شـدن تمامي پنجره ها نيازمند يك عزم ملي و ارده قوي با رويكرد زيسـت محيطي اسـت و بايد 
با يك كار مطالعاتي قوي مسـووالن را مجاب كرد تا با يك تصميم ملي مانع هدررفت انرژي در سـاختمان هاي كشـور شوند.مهندس جوادي 
توصيه مي كند:  بايد كساني كه مي خواهند وارد اين صنعت شوند اوال بايد نسبت به وضعيت بازار كار خود و چالش هاي پيش رو تحقيق كنند 
و در ضمن تصور نكنند توليد و نصب دروپنجره يو پي وي سي به سادگي توليد دروپنجره هاي آهني و آلومينيومي است چرا كه آموزش در توليد 
و نصب تعطيل بردار نيست. پيشنهاد مي كنم كل فعاالن صنعت به مبحث آموزش هاي فني و تخصصي و دوره اي توجه نشان دهند و با استفاده 
از اخرين دانش روز تالش كنند تا اين آموزش ها بومي و فراگير شـود تا كل صنعت ارتقا پيدا كند.گفتگو با مديرعامل گروه صنعتي جوادي را 
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ــي باال نرود به ويژه اين كه اصال  ــده محصول براي مصرف كننده نهاي تمام ش
نبايد براي پايين آوردن قيمت تمام شده به سمت افت كيفيت و ناديده گرفتن 

استانداردها رفت.

 براي اسـتقبال بيشـتر مردم از دروپنجره هاي يوپي وي سي به 
نظر شما دولت چه گامي مي تواند بردارد؟

ــاختمان ها براي  ــي از هدر رفت انرژي در س ــت كه هزينه ناش واقعيت اين اس
ــود و به همين دليل در  خيلي از خانوارهاي به عنوان هزينه پنهان قلمداد مي ش
ــوي مردم احساس  تعويض پنجره هاي قديمي و تك جداره چندان تمايلي از س
نمي شود. اما اگر دولت اعالم كند كه حاضر است وام بالعوض بدهد به كساني 
ــره دوجداره نصب  ــود را تعويض و به جاي آن پنج ــه پنجره هاي قديمي خ ك
ــرمايه بلندمدت است و كافي است هزينه ناشي  ــلم بدانيد اين يك س كنند، مس
از صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي را محاسبه كنند، آن وقت مشخص 
ــده، هزينه نبوده كه سرمايه گذاري  ــد كه تسهيالت بالعوض داده ش خواهد ش
ــرايط ديگر الزم نيست دولت  ــت. با اين ش ــب بوده اس با بازده اقتصادي مناس
ــاله سرمايه گذاري سنگين براي توليد و پااليش گاز و ساير فراروده هاي  همه س
سوختي يا نيروگاه هاي برق كند و يا اينكه انرژي آزاد شده از محل صرفه جويي 
در اثر استفاده از پنجره هاي دوجداره را مي تواند به سمت توليد يا صادرات سوق 
دهد. به ويژه اينكه تعويض پنجره هاي قديمي و دوجداره شدن تمامي پنجره ها 
نيازمند يك عزم ملي و اراده قوي با رويكرد زيست محيطي است و بايد با يك 
كار مطالعاتي قوي مسووالن را مجاب كرد تا با يك تصميم ملي مانع هدررفت 

انرژي در ساختمان هاي كشور شوند.

 اسـتقبال مردم در اسـتفاده از دروپنجره يوپي وي سـي چگونه 
است و بيشتر مردم چه انتظارات و شناختي از اين كاال دارند؟ 

 مردم كم و بيش نسبت به مزيت هاي دروپنجره هاي يوپي وي سي آگاهي دارند 
ــت كه اين شناخت كافي نيست و بايد بيشتر و در سطح ملي اين  اما بديهي اس
مزيت ها و اثر استفاده از آن بر كاهش مصرف انرژي براي مردم تبيين شود. به 
واقع بايد بگويم آهنگ رشد استفاده از دروپنجره دوجداره در ايران هنوز پايين 
است. به نظرم همان طور كه مردم كم كم به ويژگي هاي دروپنجره آلومينيومي 
ــتقبال از دروپنجره آهني كمتر و كمتر  ــبت به آهني اطالع پيدا كردند و اس نس
ــرد دروپنجره هاي آلومينيومي و  ــد، همين وضعيت در خصوص كاهش كارب ش
ــدن است. اما خطر  ــي در حال تكرار ش ــتقبال از دروپنجره هاي يو پي وي س اس
ــت كه در صورت استفاده همكاران از برخي پروفيل هاي فاقد كيفيت و  اينجاس
ــتاندارد الزم و رعايت نكردن الزامات فني در ساخت و نصب دروپنجره هاي  اس
دوجداره يو پي وي سي اين امكان وجود دارد كه مردم زود دل زده شوند و دوباره 

به سمت در وپنجره هاي آلومينيومي  بروند.

 بـا توجه بـا اينكه اردبيل يكى از اسـتان هاى سردسـير ايران 
اسـت و شـما محصوالت توليدي خود را در شـهرهاي سردسير 
اين اسـتان عرضـه مي كند، ارزيابي تـان از كيفيـت پروفيل هاى 

داخلي چيست؟
ــروه صنعتي جوادي پيش از اين از پروفيل  ــد صادقانه بگويم كه ما در گ بگذاري
تركيه اي استفاده مي كرديم اما چندسالي است كه از پروفيل هاي توليدي شركت 
زرين بناپارسيان (سيندژ) استفاده مي كنيم كه انصافا از نظر آب وهوايى و كيفيت 
ــدگان داخلي پروفيل  ــت توليدكنن ــان داد. بديهي اس خيلى جواب مثبتي را نش
ــي با حفظ كيفيت و حتي ارتقاي آن به راحتي مي توانند سهم بااليي  يو پي وي س
ــه مقاطع پروفيل هاي  ــيدن ب ــازار داخلي را در اختيار بگيرند و با تنوع بخش از ب
توليدي و ساير الزامات جانبي آن عرصه را بر پروفيل هاي وارداتي تنگ تر  خواهد 
ــي از افت كيفيت، پروفيل ها در برابر تغيير  ــرد. نكته مهم اين كه هنوز گزارش ك
در شرايط آب و هوايي در شهرهاي سرد استان اردبيل به ما اعالم نشده است.

 االن خيلى هـا وارد سـاخت يا توليد در وپنجره يو پى وى سـى 
شـده اند كه شـايد خيلى هم تجربه نداشته باشند. پيشنهاد شما 
به عنوان كسى كه سابقه چندساله داريد، به تازه واردها چيست؟
ــت.  ــي، آموزش اس ــت كه زيربناي توليد دروپنجره يو پي وي س واقعيت اين اس
ــد را كليد بزنيم،  ــتيم، تولي ــراى اولين بار در اردبيل خواس ــه ياد دارم وقتي ب ب
ــازمان  ــوزش و ياددادن و يادگيري را در اولويت قرار داديم و با همكاري س آم
ــاگردى و ارائه مدرك اين مهم را ادامه  ــتاد - ش فنى - حرفه اى، به صورت اس
ــوند اوال بايد نسبت  ــاني كه مي خواهند وارد اين صنعت ش داديم. بنابراين كس
ــه وضعيت بازار كار خود و چالش هاي پيش رو تحقيق كنند و در ضمن تصور  ب
ــادگي توليد دروپنجره هاي  ــي به س ــد توليد و نصب دروپنجره يو پي وي س نكنن
ــت چرا كه آموزش در توليد و نصب تعطيل بردار نيست.  آهني و آلومينيومي اس
ــنهاد مي كنم كل فعاالن صنعت به مبحث آموزش هاي فني و تخصصي و  پيش
ــتفاده از آخرين دانش روز تالش كنند تا اين  ــان دهند و با اس دوره اي توجه نش

آموزش ها بومي و فراگير شود تا كل صنعت ارتقا پيدا كند.

 اما تا زماني كه اين پيشـنهاد شـما فراگير شـود و مورد توجه 
فعاالن صنعت قرار گيرد، مشكل اصلي اين است كه خيلى ها وارد 
اين صنعت مى شـوند و در كوتاه مدت با بـازار گرمي پنجره هاى 
بى كيفيتى توليد مى كنند و اعتماد مردم را مخدوش مي سـازند. تا 

آن موقع چه بايد كرد؟
ــاندن پاى  ــه حل اين معضل كمك كند، كش ــن عاملى كه مى تواند ب مهمتري
ــتاندارد ها به اين قضيه است. بايد استاندارد  مسئوالن دولتى و سازمان هاى اس
ــود، شرايط كارگاه ها و واحدهاي توليدي از  توليد و نصب دروپنجره اجباري ش
ــد، وضعيت آموزشي مديران و نيروي  نظر فني و تخصصي مدام تحت نظر باش
ــاني و مدارك فني آنها در زمينه توليد دروپنجره يو پي وي سي بررسي سود  انس
ــيم كه هر  ــتانداردهاي فني برس ــه حداقل هايي در زمينه اس ــه طور كلي ب و ب
سرمايه گذاري با هدف كسب سود باال و زودگذر وارد بازار نشود و كسب و كار 
ــوال ببرد و اعتماد  ــران را با ارائه قيمت پايين تر  و البته كيفت كمتر زير س ديگ

مردم و مصرف كنندگان را مخدوش سازد.

 فكر مى كنيد سياست هاى تشويقى تا چه حد مى تواند مردم را 
به استفاده از پنجره ها و درهاي دوجداره يو پي وي سي و تعويض 

در وپنجره هاي قديمي كمك خواهد كرد؟
ــاي اداري بخواهد به راحتي  ــفاف و بدون پيچيدگي ه ــر دولت به نحوي ش  اگ
ــد دروپنجره هاي قديمي و انرژي  ــال 30 تا 40 درص ظرف مدت كمتر از دو س
ــد. در كشورهاي ديگر از جمله در سال 1991 در اياالت  زدا تعويض خواهد ش
ــاختمان اجرا  ــي را با رويكرد كاهش مصرف انرژي در س ــده آمريكا طرح متح
ــويق شدند تا سيستم انرژي ساختمان و مؤلفه هاي كليدي  كردند كه مردم تش
اثرگذار بر مصرف انرژي از جمله در وپنجره خود را اصالح كنند و هزينه آن را 
دولت آمريكا از محل منابع دولتي و بانكي تأمين كرد و وقتي ناظران ساختمان 
فرايند اصالح شده را تأييد كردند، پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم را قطع كردند 
و فشاري هم بر مردم وارد نشد. در ايران هم بهتر است دولت به جاي پرداخت 
يارانه نقدي مردم را تشويق كند تا سيستم انرژي بري ساختمان خود را اصالح 

كنند و هزينه ناشي از اين اصالح را از محل يارانه نقدي پرداخت كنند.
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در گفتگو با مهندس آرش فرخ مديرعامل شركت نماگستر ديبا عنوان شد

پنجره ديبا؛ نامي آشنا،نگاهى به فردا با
 تكنولوژي روز اروپا

اشـاره: مهندس آرش فرخ از چهره هاي شـناخته شده صنعت در و پنجره دوجداره و نماي ساختمان ايران است. يك مهندس ايراني كه چند 
سـالي اسـت با تالش بى وقفه متخصصين كارآمد شركت نماگسـتر ديبا، موفق شده همواره برند نام آشناي نماگستر ديبا يا همان پنجره ديبا 
را سـربلند در صنعت سـاختمان ايران نگه دارد. چه اينكه از شـركت تحت مديريت او، به عنوان يكي از خالق ترين و نوآورترين شـركت هاي 
ايراني در توليد در و پنجره و اجراي نماهاي مدرن ساختماني ياد مي شود. شركتي كه چندسالي است توانسته با استفاده بهينه از پروفيل هاى 
آلومينيوم و ابداع طرح هاى نوين در اجراى پوسته خارجى و نماهاى ساختمان هاى مسكونى، تجارى، تفريحى، صنعتى، بيمارستانى، آموزشى 
و دانشـگاهى و ... گامى نو و مؤثر بردارد و با تحقيقات گسـترده به موفقيت هاى ارزشـمند در اين صنعت دسـت يابد. به گفته مهندس فرخ، 
شـركت نماگسـتر ديبا، امـروزه با بهينه ترين و جديدترين نوآورى هاى صنعت سـاختمان و سـازه هاى سـبك در دنيا آمـاده ارايه خدمات به 
مشتريان است چه اينكه افزون بر همه تخصص ها و توانمندي ها، اين شركت در زمينه توليد انواع در و پنجره هاى آلومينيومى و يوپي وي سي 
و نماهاى شيشـه اى يكى از برترين تكنولوژى هاى روز اروپا را در اختيار دارد و با ماشـين آالت تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك تالش دارد تا 
بهتريـن كيفيـت محصـول را ارائه كند. بهانه خبرنگار پنجره ايرانيان براي گفتگو با مهندس فرخ، قرار گرفتن شـركت نماگسـترديبا در جمع 
حاميان مالي چهارمين نمايشـگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران بود، تا هم از آخرين دسـتاوردهاي اين شـركت خبر بگيرد و اين سـوال 
را مطرح سازد كه انتقادها از نماهاي مدرن ساختمان در ماه هاي اخير را چگونه ارزيابي مي كند؟ آنچه پيش روي شما، گفتگوي پنجره ايرانيان 

است با مهندس  آرش فرخ.
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 شركت پنجره ديبا به عنوان يكي از شركت هاي موفق و پيشرو 
همـواره يكـي از حاميان جـدي نمايشـگاه هاي تخصصي صنعت 
سـاختمان مطرح مي شـود. هدف چيسـت و به طور مشخص چه 
سياسـت و برنامـه اي را در چهارميـن نمايشـگاه بين المللي در و 

پنجره و صنايع وابسته دنبال مي كنيد؟
ــريه پنجره و همكارانتان سپاسگزاري  اجازه دهيد در آغاز از مديريت محترم نش
ــتانه  ــن فرصت را در اختيار اين جانب قرار داديد كه درگفتگوي دوس ــم كه اي كن
ــريه، نقطه نظرات خويش را عرض كنم. همان طور كه شما هم  با مخاطبان نش
اشاره كرديد پيش از اين هم شركت پنجره ديبا، به عنوان اسپانسر ويژه همايش 
ــتاندارد، اسپانسر  ــگاه خانه اس ــاختماني، اسپانسر نمايش ــركت هاي س انجمن ش
ــگاه بين المللي صنعت ساختمان و باالخره اسپانسر چهارمين  دوازدهمين نمايش
ــود را در حمايت از  ــهم خ ــي در و پنجره، تالش كرده تا س ــگاه تخصص نمايش
ــگاه هاي تخصصي ايفا  برگزاري اين گونه رويدادهاي اقتصادي و به ويژه نمايش
ــازار و البته حفظ  ــاي برند پنجره ديبا در ب ــد. ضمن آنكه تالش براي ارتق نماي
ــت  ــدن پنجره ديبا اس موقعيت فعلي آن نيز از جمله عوامل دخيل در اسپانسرش
ــركت در بازار، به  ــه به نظر اين جانب، بخش دوم يعني حفظ موقعيت فعلي ش ك
ــتر برند پنجره ديبا؛ چرا كه به قول  ــخت تر است تا ارتقاي هرچه بيش مراتب س
ــيار سخت تر است. البته از منظر ديگر هم  ــدن بس معروف، برند ماندن از برند ش
ــي و شايد جالب باشد و آن هم اضافه شدن يك شركت  اين موضوع قابل بررس
ــرهاي نمايشگاه هاي تخصصي در و پنجره  در صنعت آلومينيوم به جمع اسپانس
ــا از جمع همكاران  ــته عمدت ــال گذش ــه س براي اولين بار- چرا كه در طول س
ــر) بوده اند- كه اميدواريم اين بدعتي  عزيزمان در صنعت يوپي وي سي (اسپانس
ــد براي ديگر همكاران مان در صنعت آلومينيوم تا در دوره ها آتي اين بار را  باش

به دوش كشند. 

 مهمترين چالش يا موانع پيش روي شـركت هاي فعال در زمينه 
توليد در و پنجره هاي دوجداره را چه مي دانيد؟

ــور را گرفته،  ــايد مهم ترين عامل كه گريبان كل صنعت كش ــال حاضر ش در ح
ــد كه مهمترين دستاورد آن بي ثباتي نرخ ارز، هزينه بر  تحريم هاي دشواري باش
ــدن انتقال ارز، سخت تر شدن واردات و صادرات، افت ارزش ريال در مقايسه  ش
ــت كه به صورت روزمره تمامي  ــكل اين چنيني اس با ارزهاي معتبر و ده ها مش
ــتند؛ البته شركت هاي توليد كننده در و پنجره نيز به  ــركت ها با آن درگير هس ش
نوعي درگير اين مشكالت هستند كه به نظر مي رسد كم كم به رمز و راز فعاليت 

در شرايط كنوني اشراف پيدا مي كنند.

 در طول يك سـال گذشته و در فاصله نمايشگاه سوم و چهارم 
شـركت پنجره ديبا به چه موفقيت ها و دسـتاوردهاي دست يافته 

است؟
ــال بريك و نماي  ــره آلومينيومي ترم ــتم نوين در و پنج ــزودن چندين سيس اف
ــبد كاالي پنجره ديبا اتفاق ميموني بود كه با تالش  ــه اي كرتين وال به س شيش
ــعه (R&D) و واحد طراحي به اين موفقيت دست  ــتمر واحد تحقيق و توس مس
ــليقه فني  ــف تقريبا مي توانيم ادعا كنيم كه براي هر نوع س ــم. با اين وص يافتي
ــب  ــنهاد و راه حل را در اختيار داريم، ضمن اينكه كس و اقتصادي بهترين پيش
ــر ift Rosenheim و  ــات معتب ــول از مؤسس ــت محص ــاي كيفي گواهي ه
ــتريان عزيزمان به  ــتري را براي مش Istituto Giordano دل گرمي بيش

ارمغان خواهد آورد.

 در نمايشگاه چهارم به طور مشخص چه محصوالت و خدماتي 
به مشـتريان و بازديدكننـدگان ارائه خواهيد كرد و پيام شـما به 

شركت هاي طرف قرارداد و همكار چيست؟
در تالش هستيم تا متنوع ترين نمونه هاي در و پنجره و نماهاي شيشه اي كرتين 

ــت  ــرض ديد بازديدكنندگان گرامي قرار دهيم و رويكرد ما اين اس وال را در مع
ــتمر در راستاي ارتقاي كيفيت  ــت و فعاليت و تالش مس كه كيفيت اتفاقي نيس

مهم ترين پيام پنجره ديبا است.

 فكر مي كنيد مشاركت شركت نماگستر دبيا و اهتمام در پذيرش 
اسپانسـري نمايشگاه هاي تخصصي چه كمكي به برگزاركنندگان 
نمايشـگاه خواهـد كرد تـا بتوانند اهـداف مشـاركت كنندگان در 

نمايشگاه ها و همايش ها را محقق كنند؟
ــگاه هاي  ــرهاي نمايش ــوي و مالي اسپانس ــت كه حمايت معن ــاور ما اين اس ب
ــت اين گونه نهادها  ــتمرار فعالي ــدگان، به پايداري و اس ــي از برگزاركنن تخصص
كمك شاياني مي نمايد كه بي شك تداوم برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در 
زمان هاي مختلف در شرايط فعلي اقتصادي كشور، مي تواند راه گشاي گره كور 
ــد و آبي هر چند اندك به آسياب فعاالن اقتصادي  تجارت داخلي و خارجي باش

و توليدكنندگان هدايت نمايد.

 پيشنهاد شما براي ارتقاي سطح كيفي و كمي نمايشگاه صنعت 
سـاختمان براي رسـيدن به استاندارد نمايشـگاه هاي كشورهاي 
منطقه و حتي جهان چيسـت و چه شـاخص ها و برنامه هايي بايد 
در فهرسـت برنامه هاي نمايشگاه قرار گيرد تا به افزايش كيفيت 

ساختمان و رقابت بيانجامد؟
ــطح كيفي و كمي نمايشگاه ها، ارتباط مستقيم  ــت كه ارتقاي س واقعيت اين اس
ــرايط فعلي نتوان خيلي به بهبود  ــي دارد و شايد در ش با ثبات اقتصادي و سياس
ــطح كيفي و كمي نمايشگاه ها كمك كرد و هرآنچه مي بينيد باز هم به همت  س
ــتاندركاران و فعاالن صنايع صورت مي پذيرد و جاي تقدير دارد. اما  و تالش دس
به صورت كلي با برنامه ريزي دقيق و هدفمند، تخصيص بودجه كافي و منطقي، 
ــر جهان و كشورهاي همسايه و  ــگاه هاي موفق در سرتاس الگوبرداري از نمايش
ــطح كيفي و كمي  بكارگيري افراد با تجربه در اين زمينه، مي توان به ارتقاي س
ــگاه هاي تخصصي اميدوار بود.  ــاختمان و خاص تر نمايش ــگاه صنعت س نمايش
ــاركت كنندگان افزايش  ــت در اين صورت رقابت كيفيتي در بين مش بديهي اس

يافته و اين نهايتًا به بهبود كيفيت ساختمان هاي كشور منجر مي گردد.

 ارزيابي شـما از تأثير نوسـان نـرخ ارز بر بـازار و صنعت در و 
پنجره دوجداره چيسـت و آيا اين نوسانات ارزي تهديد آميز بوده 

يا فرصت ساز؟
ــت كه كه براي بسياري  ــير دو لبه اي اس ــانات ارز همانند شمش به نظر من نوس
ــاز بوده است. واقعيت آن است كه اين قضيه  تهديدآميز و براي برخي فرصت س
در شرايط شركت هاي مختلف متفاوت است و من در مورد تهديدآميز يا فرصت 
ــاز بودن آن نمي توانم نظر قاطعي عرض كنم، اما در مورد پنجره ديبا با توجه  س
ــت شناور شركت، بسيار فرصت ساز بوده و ما از اين فرصت (يا تهديد!)  به سياس
به وجود آمده، نهايت بهره را برده ايم. اميدوارم كه وضعيت براي ساير همكارانم 

نيز همين گونه باشد.

 همانطـور كـه اسـتحضار داريـد اخيرا مسـووالن شـهري در 
شـهرهاي مختلف به ويژه كالن شـهرها انتقادهايي را از معماري 
و نماي سـاختمان مطرح مي كنند، به نحوي كه بر الگوي معماري 
اسـالمي و ايراني در نماي سـاختمان تاكيد دارند. ارزيابي شما از 

اين انتقادها چيست؟
واقعيت اين است كه نمي توان يك نسخه خاص به نام الگوي معماري اسالمي 
ــن عزيزان براي  ــلما رويكرد اي ــهرها تجويز كرد. مس - ايراني را براي تمام ش
شهري مثل اصفهان با آن سبك خاص معماري مربوط به پيش از اسالم و پس 
ــهري مثل تهران با سبك معماري  ــت با رويكردشان در مورد ش از آن مي بايس
ــتفاده از  ــد. از نظر من اجبار به اس عمدتا مدرن و البته بدون قاعده متفاوت باش
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ــري غير منطقي و  ــهرها ام ــالمي ايراني براي تمام كالن ش الگوي معماري اس
محكوم به شكست است. 

 از حيث كارشناسي آيا انتقادها از نماهاي مدرن و معماري نوين 
در صنعت سـاختمان به اين دليل كه مغاير با اصول معماري مورد 
انتظار جامعه اسـت، قابل قبول است و فكر مي كنيد حذف معماري 

نوين شدني است؟
پرسش شما را با اين پرسش پاسخ مي دهم كه آيا واقعا فقط در كشور ما استفاده 
ــاير كشورها به  ــود و س ــناخته مي ش از نماهاي مدرن، مغاير با اصول معماري ش
ــت، به عبارت ساده تر  ــدني اس اين مغايرت پي نبرده اند؟ حذف معماري نوين نش
ــئله و راحت ترين راه. اين دقيقا شبيه آن است كه از فردا  يعني حذف صورت مس
راهنمايي و رانندگي به منظور جلوگيري از تصادفات جاده اي و كاهش آمار تلفات 
ــايل نقليه موتوري را محدود كرده و پيشنهاد استفاده  ــي از آن استفاده از وس ناش

از گاري و درشكه را بنمايد.

 امـا مهمترين انتقادهاي مطرح شـده در ماه هاي اخير مربوط به 
نماهاي شيشـه اي و كامپوزيت اسـت، به ويژه ايـن تلقي مديران 
و مسـووالن شهري كه اين دسـته نماها نه تنها با فرهنگ ايراني 
اسـالمي همخواني ندارد، بلكه بـه لحاظ امنيت در برابر مخاطرات 
زلزلـه و نظاير آن يا اتـالف منابع انرژي در سـاختمان بايد تا حد 
امكان محدود شـود. شـما چه نظـري داريد و تجربه كشـورهاي 

جهان در اين باره چگونه است؟
ــه اي مخالفت  ــئولين به مقوله نماي شيش ــن در اين مورد با اين رويكرد مس  م
ــهرداري ها به  ــد ش ــان ارش ــئولين و كارشناس ــي دارم. در واقع وقتي مس اساس
ــاز كشور در اقدامي جالب و  ــاخت و س عنوان اصلي ترين نهاد درگير با صنعت س
ــه اي را تا سطح 40درصد و در برخي از  ــتفاده از نماهاي شيش تعجب برانگيز، اس
شهر ها تا 30درصد از كل نماي يك ساختمان به بهانه جلوگيري از خسارت هاي 
زلزله احتمالي كاهش مي دهند. از ديد من صنعتگر و دست اندركار، چيزي جز يك 
"آه" ناشي از عدم آگاهي آنان به ارمغان نمي آورد. از اين در شگفتم كه علي رغم 
ــفرهاي  ــي اين عزيزان به بهترين منابع و مقاله هاي معماري و بعضا س دسترس
ــتاندارد را به عنوان يك  ــيايي، چگونه همچنان نماي شيشه اي اس اروپايي و آس
ــهرداري ها  ــت در مقوله معماري نوين جهاني، كتمان مي كنند؟ در واقع ش واقعي
ــتاندارد نماهاي  ــارت بر اجراي صحيح و اس ــي كمتر خود در نظ ــه دليل تواناي ب
ــئله  ــن كار را انتخاب كرده اند كه همان حذف صورت مس ــه اي، راحت تري شيش
ــتم كرتين وال  ــتان از وجود نوع ضدزلزله سيس ــت. من مطمئنم كه اين دوس اس
ــود، آگاه هستند؛ اما به دليل عدم تمايل  ــتفاده مي ش كه در اكثر برج هاي دنيا اس
ــئوليت هاي نظارتي خود، امكان استفاده از اين سيستم ها  ــتر مس در پذيرش بيش
ــهرداري  ــتان در ش ــنهاد ميكنم دوس را در حجم باال ممنوع اعالم مي كنند. پيش
مقررات سخت گيرانه تري به كار بگيرند و ناظران بيشتري براي پروژه ها بفرستند 
ــاختمان نظارت قوي تري داشته باشند  ــه اي در س و بر نحوه نصب نماهاي شيش
ــته از نماها اجباري  ــكوريت و لمينيت را در اين دس ــتفاده از شيشه هاي س و اس
ــمان خراش هاي تمامًا شيشه اي در كشور ژاپن نيست  نمايند. مگر بزرگ ترين آس
ــي نمي گويد از  ــتري به وفور اتفاق مي افتد، اما كس كه زلزله هاي بين 7 تا 9 ريش
نماي شيشه اي استفاده نشود؟ البته من شخصًا مخالف استفاده از نماهاي مدرن 
از جمله نماهاي شيشه اي در شهرهاي تاريخي و بافت هاي اين گونه هستم زيرا 
كه معماري آن مناطق به هم مي ريزد اما براي شهرهاي جديد و در حال توسعه 
ــت مقررات وضع مي كنند كه بيش از 40 درصد نماي  مانعي نمي بينم. جالب اس
ــاختمان نبايد پنجره يا نماي شيشه اي باشد كه در نتيجه آن اتاق هايي تاريك  س
ــنايي  ــنگيني براي روش ــود اما دولت و مردم بايد هزينه س و دلگير حاصل مي ش
ــن نگه دارند و به اصطالح  ــاختمان را روش ــاختمان پرداخت كنند تا درون س س
ــربلندى براى صنعتگران تالشگر  دلبازش كنند! و در پايان با آرزوى پيروزى و س

كشورمان و سرفرازى ايران عزيز عرايضم را به اتمام مى رسانم.
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بانك اطالعاتى در و پنجره UPVC و آلومينيوم 
آذين جام سمنان

فعاليت : توليد شيشه هاى دو جداره و سكوريت
تلفن: 021-88525062-3

فكس: 021-88525064
آدرس : تهران- خيابان بهشتى- خيابان كاووسى فر-

 كوچه آريا وطنى- پالك 3- واحد 4
  www.azinjaamco.com       Tehran.azinjaam@gmail.com

آلوم كار دينه
فعاليت : توليد انواع درب و پنجره آلومينيوم و upvc، نماى كرتن 

وال، فرم لس و كامپوزيت،نرده،لوور 
تلفكس : 021-88647602-3

آدرس : خيابان وزرا- رو به روى كوچه 37- مجتمع وليعصر2- 
طبقه 2- واحد225

alucad.co@gmail.com                             www. alucad.co

آلوم جام
شيشه هاى  با  عايق  پنجره هاى  و  درب  كننده  توليد  فعاليت: 

UPVC دوجداره
تلفن: 88671763 - 021
فكس: 88774988 -021

آدرس: انتهاى خيابان وزرا،  باالتر از خيابان 37، پالك 169، واحد 4
info@alumjam.com                                       www.alumjam.com

اركان شيده پارسيان
upvc فعاليت: سازنده درب و پنجره

تلفن:88663096-7- 021
فكس:88674877- 021

آدرس:تهران- خ جردن- باالتر از ميرداماد- كوچه سرو-
 پالك 7- طبقه اول- واحد 101

E-mail: info@shide.de

Website :www.shide.de

بهينه پويه ابهر
فعاليت : توليد درب و پنجره دوجداره upvc و شيشه هاي دو و 

سه جداره صنعتي
تلفن:2- 0242-5288021

آدرس : ابهر- كيلومتر6 جاده ابهر-تاكستان- شهرك صنعتى 
شريف- پشت كارخانه پارس حياط

پارس آلومينيوم 
فعاليت: در و پنجره سازى آلومينيوم 
تلفن: 66802625 - 66825810

آدرس: تهران - شاد آباد - انتهاى بلوار 17 شهريور خيابان فوالد 
- بين سوم و چهارم غربى - پالك 5 

info@parsaluminum.com 
www.parsaluminum.com 

پارسيان نوين
فعاليت: ساخت درب و پنجره upvc و شيشه هاي دو جداره

تلفن:44051044-88- 021
فكس:44072917- 021

آدرس:تهران- فلكه دوم صادقيه—بلوار فردوس شرق- 
نبش بزرگراه ستاري- پالك438-ساختمان230- واحد18

پرشين توسعه حديد ( رها پنجره)
فعاليت  : توليد درب و پنجره upvc و شيشه هاى دو و سه جداره

تلفكس :2 - 88545770  و   19 -021-88172117
كوچه  روبروى  قندى-  شهيد  خ  شمالى-  :سهروردى  آدرس 

بيستم- پالك 76 - ساختمان پاليز - واحد 2
آدرس كارخانه: شهر صنعتى هشتگرد-فاز-3نبش بنفشه 3

www.rehauco.com       
info@rehauc.com 

پنجره پويا سازه
فعاليت : توليد درب و پنجره هاي upvc و شيشه هاي دو جداره

تلفن: 44008169  -  55264051
فاكس: 44008170  -  55264052

آدرس : تهران- خيابان آزادي-ما بين بهبودي و شادمان-شماره 
481- واحد2

Pootya_sazeh@yahoo.com

پنجره عايق آسيا
فعاليت : توليد درب و پنجره هاي upvc و شيشه هاي دو جداره

تلفن: 3  -  56537441
فاكس:     56537444

شاه  خيابان  مادر-  ميدان  ميرداماد-  خيابان  تهران-   : آدرس 
نظرى- برج ناهيد- طبقه 16- واحد 2

www.aawin.ir
info@aawin.ir

تكوين pvc آتنا
 UPVC فعاليت : توليد درب و پنجره اى دو جداره

تلفن: 32543489 و 32551313 و 026-32555603
آدرس : كرج- عظيميه- 45 مترى كاج- ابتداى پل آزادگان- 

ساختمان اركيده-طبقه 2- واحد 207

توسعه و بهينه سازى صنايع افق آريا
فعاليت: ساخت در و پنجره upvc و واردات ماشين آالت،پروفيل 

و يراق آالت pvc اروپايى
تلفن:  9 - 56276000   فكس:  56276010

آدرس: تهران-بزرگراه آزادگان-بعد از جاده قديم كرج-احمد 
آباد مستوفى-بعد از ميدان پارسا-خيابان انقالب-پ50

 www. ofogharia.com         info@ofogharia. com
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راسپينا پنجره پارس
 upvc فعاليت : توليد درب و پنجره

تلفن: 65272966
فاكس: 65258493

آدرس : شهريار، خيابان وليعصر، برج پارسيان، طبقه، 7 واحد 23
www.raspinawindowupvc.com 
info@raspinawindowupvc.com

زيبا پن صنعت
 upvc فعاليت : توليد درب و پنجره

تلفن: 2-33284070-021 و 021-33284060
همراه: 0912-2394070
فاكس: 021-33284110

آدرس : تهران- كيلومتر 10 جاده خاوران- شهرك صنعتى 
خاوران-سايت فن آوران-ميدان كوثر-انتهاى كوچه ياس- شماره 

4120
info@zibapan.com                    www. Zibapan.com

سبالن درب آريا
فعاليت : توليد درب و پنجره  upvc و شيشه هاى 2 و 3 جداره 

تلفن: 0451-6615500 
فكس: 0451-6619800

همراه: 09122210681
آدرس : اردبيل- ميدان ايثار- شهرك صنعتى- فاز 1- خيابان 11
sabalan_darb_arya@yahoo.com

شركت تعاونى پنجره عايق هژير
فعاليت : توليد و نصب درب و پنجره هاى UPVC و شيشه هاى 

دو جداره و چند جداره
تلفن: 021-56824886-7

فكس: 021-56824885
آدرس : اسالمشهر- خيابان آيت اهللا كاشانى-شهرك صنعتى 

ايرين-خيابان شهيد ابراهيمى-روبه روى لبنيات سبحان
www. hazhirco.ir             info@hazhirco.ir

كاسپين
 UPVC فعاليت :توليدكننده درب و پنجره هاى

تلفن: 88699964
فكس: 88696174

آدرس : سعادت آباد- بلوار دريا- مطهرى شمالى- 
ارغوان شرقى- پالك -102 واحد 1

كوهسار ارگ قومس
upvc فعاليت : توليد ،طراحى و ساخت درب و پنجره دو جداره

تلفكس: 3337762    و  3336155-7 -0231
آدرس : سمنان-ميدان مشاهير- بلوار قدس -ابتداى خيابان شورا-بين 

فرعى 2 و 4  - شركت كوهسار ارگ قومس
KAG-upvc@yahoo.com

KAG_90@yahoo.com

كيان وين سا
فعاليت : توليد كننده درب و پنجره يو پى وى سى

تلفن : 021-88579433-8
فكس: 021-88579439

آدرس : شهرك غرب- ميدان صنعت- بلوار فرحزادى- بلوار دادمان- خ 
سپهر- پ 83- ط اول و دوم

www.Kianwinsa.com

info@kianwinsa.com

گروه صنعتى به در رنگين

فعاليت  : توليدكننده انواع درب, پنجره و نماى شيشه آلومينيوم تحت 
ليسانس شوكو آلمان

تلفن:6- 2400792 -0511      فكس: 2400797 -0511
آدرس: مشهد- شهرك صنعتى فناورى برتر- بلوار صنعت- كوشش 5
www.schuco.com

schucoiran@yahoo.com

گروه صنعتي پارس فلوت جنوب
فعاليت : توليد درب و پنجره يو پي وي سي و شيشه هاي دو جداره

تلفكس: 0711-6321237-9
آدرس: شيراز- ايمان جنوبى-مجتمع وصال-طبقه 3

تلفن نمايشگاه: 07118389040
همراه: 09173156590

 pars_flot_jonob@yahoo.com

گروه صنعتى پارس وين
و  رولينگ  كننده  توليد   -UPVC پنجره هاى  و  :مونتاژ درب  فعاليت 
ثابت- توليدشيشه هاى دوجداره- واردات يراق آالت درب و پنجره و 

پنل هاى دكوراتيو
تلفن دفتر: 88688867 -021 ،  88684239- 021

تلفن كارخانه: 0229-4452010  ، 4452030 - 0229 
روبه روى  خيابان صرافهاى جنوبى-  آباد-  تهران- سعادت   : آدرس 

آميتيس- پالك30- طبقه همكف
info@pars-win.com     www. pars -win.com

گروه صنعتي پنجره هفتم
upvc فعاليت : توليد  انواع درب و پنجره هاى دوجداره

تلفن:6- 44958859  -021
021-440595537

ادارى  تجارى  مركز  غربى-  جنوب  ضلع  صادقيه-  دوم  آدرس:فلكه 
سامان- طبقه پنجم- واحد 3 

گروه صنعتي كالسيك
upvc فعاليت : توليد كننده درب و پنجره

تلفن: 55254204  -021
فكس: 55276505 -021              

 8 قديم-خيابان   16 چهاردانگه-خيابان  صنعتي  شهرك  آدرس: 
آهنكاران جديد-پالك 43

classicupvc@yahoo.com
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بانك اطالعاتى در و پنجره UPVC و آلومينيوم 
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بانك اطالعاتى در و پنجره UPVC و آلومينيوم 
گروه مرجانى (آدالن صنعت پروفيل)

فعاليت : توليد درب و پنجره UPVC و شيشه هاى دو و چند جداره 
صنعتى

تلفن: 3311922-0411   و   0914-1167558
فكس: 0411-3314372

آدرس : تبريز- خيابان وليعصر- خيابان شهريار- نرسيده به پروين 
اعتصامى

www.marjanigroup.com         marjani.group@gmail.com

مهندسين طرح و ساخت پارسابان
UPVC فعاليت : توليد كننده در و پنجره

تلفن: 88663120  و 021-88664202
فكس: 021-88773398

آدرس : تهران- گاندى جنوبى-نبش خيابان 13- پالك 33-واحد4
www. parsaban. ir       info@parsaban. ir

نگاه ايده آل
upvc  فعاليت: توليد كننده درب و پنجره

تلفن: 44010550
فكس44010550 

آدرس:بلوار فردوس-بعد از خيابان رامين شمالي
پالك273-واحد11

E-mail:negah win-co@yahoo.com

نما گستر ديبا
فعاليت: توليد در و پنجره آلومينيومى ترمال بريك و upvc با شيشه دو جداره 

و سه جداره
 تلفن:  88670570 -021
فكس: 88670570 -021

آدرس: خيابان وزرا، خيابان 37، پالك 4، طبقه دوم، واحد 3
info@ng-diba. com 

نما نگاه ليان
فعاليت: ارائه دهنده كليه خدمات تخصصى نصب و پشتيبانى درو پنجره هاى 

UPVC و آلومينيومى
تلفن: 021-88213132
فكس: 021-88214377

آدرس : مالصدرا-خ شيراز شمالى-كوچه نرگس-ساختمان پاپلى-
طبقه  ششم- واحد 601

info@lian-co.com

نور پن 
upvc فعاليت: توليد كننده درب و پنجره هاى

تلفن: 021-44090718
فكس: 021-44016451

آدرس: فلكه دوم صادقيه-سازمان آب غربى-نبش گلستان دوم-
ساختمان نور قائم-واحد 3

Info@noorpan.ir                        www.noorpan.ir    
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نوين عايق انرژي
upvc فعاليت: در وپنجره

تلفن: 8-88430907 ، 8444586 -0511
فكس: 0511-8400072

آدرس: مشهد، خيابان سلمان فارسي، بعد از تقاطع راهنمايي، 
پالك 31

نيلگون آبگينه پارس كهن

فعاليت : توليد شيشه دو سه جداره
تلفن:4820308 - 0263 فكس: 0263-4820309

همراه: 0912-8590183   -   0935-8268881
آدرس: كرج- خرم دشت- خيابان ميثم2- پالك 4- واحد 1

 (كدپستى: 3199186797 )
na. parskohan@yahoo. com

ونوس شيشه
فعاليت: توليد انواع شيشه هاى ساختمانى

تلفن: 22843888  -  22885928
فكس: 22851808 

آدرس:خيابان شريعتى-خيابان دشتستان دوم-پالك23-طبقه 3
info@venusglass.net
www. venusglass.net

win. Best  وين بست
 

 UPVC فعاليت : توليد درب و پنجره
تلفن: 021-55445578-9 

فاكس: 021-55534188
آدرس: بزرگراه آزادگان- بازار آهن مكان-فاز هفتم مركزى-پالك 1717و 

1718
www. winbestco. com                   info@winbestco. com

هورام جام (هورامكو) 
فعاليت:  توليد كننده شيشه دو جداره و سه جداره

 تلفن:  44459810 - 021 (پنج خط) 
فكس: 44459810 - 021

آدرس: تهران - سردار جنگل-بين ميرزابابايى و گلستان-ساختمان آسمان 
سردار-طبقه1-واحد101 

info@hooramco. com       www. hooramco. com
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پنجره ايرانيان132

سبدي متنوع از قطعات و يراق آالت در و پنجره يوپي وي سي براي همه
 

دياكوكيش آرامش توليدكنندگان را تضمين مي كند

اشـاره: سـبدي متنـوع از قطعات، يراق آالت و كاالهاي مورد نيـاز توليدكنندگان در و پنجره يو پي  وي  سـي را فراهم آورده اند تا 
توليدكننده  هايـي كه با اين گـروه موفق صنعتي همكاري مي كنند، كمترين نگراني و دغدغـه اي در زمينه كمبود كاالها، يراق آالت 
و گسـكت مورد نياز  خود نداشـته باشـند. وقتي با قائم مقام و مدير فروش گروه صنعتي دياكوكيش به گفتگو نشستيم، صراحت 
كالم و صداقت در پاسخ به پرسش ها، چاشني جديت در برآوردن نياز توليدكنندگان در و پنجره يو پي  وي  سي شد تا به واكاوي 
دقيق اهداف و برنامه هاي گروه صنعتي دياكوكيش بپردازيم. گروه صنعتي دياكوكيش بدون ترديد براي فعاالن صنعت در و پنجره 
يو پي  وي  سي شناخته شده و از حيث پايبندي به تعهدات، زبانزد است. اگر مي خواهيد انواع يراق آالت شورينگ آلمان را بدون 
واسـطه در اختيار داشـته باشيد يا از معتبرترين يراق آالت سـاخت تركيه بهره مند شويد، دياكوكيش يك انتخاب درست و دقيق 
خواهد بود. چه اينكه سبد كااليي گروه صنعتي دياكوكيش شامل يراق آالت آلماني از جمله يراق تك حالت بازشو، دوحالت بازشو ، 
دولنگه بازشو ، فولكس واگني، كشويي ، مكانيزم در و پيچ ها با نشان شورينگ آلمان و يراق آالت ساخت شركت هاي معتبر تركيه 
از جملـه يـراق آالت تك حالته ، مكانيزم دوحالته و فرانسـوي ، مكانيزم در و انواع پيچ ، همراه با كليه ماشـين آالت مونتاژ آلماني  
مي باشد . همچنين گروه صنعتي دياكو كيش در زمينه مشاوره تخصصي  و فروش الستيك درزبند EPDM با برند SECIL فعال 
مي باشد. اين سبد فراگير و آرامش بخش براي توليدكنندگان در و پنجره ي پي  وي  سي بهانه اي شد تا در صبح يك روز پاييزي 
اما آفتابي تهران، به گفتگو با   مهندس مهدي اماني قائم مقام گروه صنعتي دياكوكيش نشستي داشته باشيم كه در زمان گفتگو 

شفاف چون آيينه به پرسش ها پاسخ داد. 
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• گـروه صنعتي دياكوكيش با چه هدفي راه اندازي شـد و نمايندگي 
چه شركتي را به صورت انحصاري در اختيار دارد؟

ــورد نياز كارگاه ها و  ــش، با هدف تأمين قطعات و لوازم م ــروه صنعتي دياكو كي گ
كارخانه هاي ساخت در و پنجره دوجداره با پروفيل پي وي سي از سال 1386 كار 
خود را شروع كرد و هدف ما اين است كه با گردآوري مجموعه اي از توانمندي ها 
ــعي كنيم تا به نيازهاي  ــص با دانش فني مورد نياز اين صنعت، س ــراد متخص و اف
توليدكنندگان در و پنجره يو پي  وي  سي پاسخي فراگير و شايسته دهيم. در حال 
ــورينگ آلمان را در اختيار داريم و يراق آالت  حاضر نمايندگي انحصاري كمپاني ش
ــور تركيه را هم با هدف پوشش نيازهاي مشتريان عرضه  ــده در كش معتبر توليدش
ــاي در و پنجره يو پي  وي  ــت كه توليد كننده ه ــدف اصلي ما اين اس ــم. ه مي كني
ــه دغدغه ذهني براي تأمين كاال  ــي كه با دياكو كيش همكاري دارند، هيچگون  س
ــند. و بدانند كه يك مجموعه تخصصي،  ــته باش و مواد اوليه مورد نياز  خود نداش
ــتيبان و حامي آنها در تأمين قطعات و يراق آالت و ساير ملزومات آنهاست كه  پش
ــتي آنها را در اختيارشان مي گذارد.  ــب كاالهاي درخواس به موقع و با قيمت مناس
ــه اي ارائه دهيم كه تنها  ــت كه مي خواهيم خدمات خود را به گون ــت اين اس واقعي
دغدغه  ذهني توليد كننده ها بحث توليد با كيفيت در و پنجره يو پي  وي  سي باشد، 
و تأمين مطمئن كاالهاي اساسي خود را به ما بسپارند. از سوي ديگر  دياكوكيش، 
نمايندگي انحصاري محصوالت شورينگ آلمان را داراست و شورينگ  تنها برندي 
ــت كه استاندارد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ايران را افزون بر استاندارد  اس

RAL  اروپا در اختيار دارد، كه اطمينان كيفي اين برند را تأييد مي كند.

• در سـبد كاالهاي گروه صنعتي دياكوكيـش، مي توان از يراق آالت 
معتبـر سـاخت تركيه هم سـراغ گرفـت. چرا بـا اينكـه نمايندگي 
انحصاري شـورينگ  هستيد به دنبال عرضه سـاير برندهاي معتبر 

تركيه اي هم رفته ايد؟
ــركاي  ــت تا خريداران ما به عنوان ش اين يكي از اهداف راهبردي دياكوكيش اس
ــطه به اقالم  ــب با نياز خود بتوانند بدون دغدغه و واس ــاري دياكوكيش متناس تج
درخواستي شان دسترسي داشته باشند و ما با تحقيق بسيار در سطح بازار و بررسي 
استانداردهاي فني كاالها، سبدي را فراهم آورده ايم كه عالوه بر پاسخ به نيازهاي 
متنوع از اعتبار بااليي در صنعت در و پنجره يو پي  وي  سي برخوردار باشد. بگذاريد 
ــتان توليدكننده پروفيل  پي  وي  سي و سازندگان در و پنجره،  به نقل از خود دوس
ــد، بگويم كه به واقع از انتخاب دياكوكيش  ــه با اين گروه صنعتي همكاري دارن ك
ــان كاهش  ــتند، به خاطر اينكه هم هزينه هاي حمل و نقل ايش خيلي راضي هس
ــان متوقف  ــت كه خطوط توليد ايش ــم زمان تحويل كاال به نحوي س ــه و ه يافت

نمي گردد و كيفيت، هميشه پايدار و ماندگار است. 

• قيمـت محصوالت و كاالهاي عرضه شـده توسـط گـروه صنعتي 
دياكوكيش چگونه است؟

هميشه سعي كرده ايم قيمت هاي منطقي و قابل رقابتي را داشته باشيم. بنابراين ادعا 
ــرا كه حفظ كيفيت و اطمينان  ــت چ نمي كنيم كه قيمت هاي ما از همه پايين تر اس
ــوي ديگر سعي مي كنيم قيمت ها را  ــتريان براي ما يك اصل است. از س خاطر مش
ــان  ــكلي براي تأمين نيازهايش ــتريان دچار هيچ مش به گونه اي برآورد كنيم كه مش
نشوند. واقعيت اين است: به كساني كه با ما كار مي كند، اصال به ديد  مشتري نگاه 
نمي كنيم، آنها شركاي تجاري دياكوكيش هستند به همين علت در برآورد قيمت ها 
ــود كه توليدكنندگان بتوانند رقابت كنند و موفقيت ايشان در  به گونه اي عمل مي ش
ميدان رقابت يك بازي برد-برد برايمجموعه دياكوكيش و البته شركاي تجاري اش 
محسوب مي شود. قيمت محصوالت عرضه شده در دياكوكيش و نمايندگان فروش 
ــت قيمت برخي از محصوالت  ــت و چند قيمتي هم نداريم، ممكن اس ــان اس يكس
عرضه شده توسط دفتر  دياكو كيش به ديگر شركت ها تفاوت كند كه اوال اين اقالم 
ــدارد و دوم اينكه تفاوت قيمت آنها جزيي  ــه صورت انحصاري در اختيار ما قرار ن ب

است و دليل آن،  هزينه تمام شده واردات اين اقالم است.

• در شـركت دياكوكيش تحويل به موقع كاالها چگونه طراحي شده 
اسـت وكاالي سـفارش داده شـده در چـه بازه زمانـي در تهران و 

شهرستان ها به دست مشتريان خواهد رسيد؟
ــداري هم اضافه تر از  ــت و مق ــار دياكوكيش همواره به انواع كاالها مجهز اس انب
ــن دور از واقعيت خواهد بود كه ادعا  ــود البته اي ــاز بازار در انبار نگه داري مي ش ني
ــتن كاالها در آن واحد براي عرضه آنها  ــم تجهيز انبار به معناي در اختيارداش كني
ــتريان است، چرا كه ما سعي كرديم كه حجم خيلي خوبي از كاالها را  به همه مش
ــيم و با توجه به تجربه هاي كه در بحث حمل و نقل و گمرك  ــته باش در انبار داش
داريم، مي دانيم كه ترخيص كاالها و واردات آن چه ميزان زمان بر است به همين 
ــكار توصيه مي كنيم كه اقالم پرمصرف  ــل همواره به توليدكنندگان طرف هم دلي
به اندازه نياز در اختيارشان باشد. براي زمان تحويل هم سعي مي كنيم هيچ تأخير 
ــيم به همين دليل توصيه هميشگي دياكوكيش اين است  غيرموجهي نداشته باش
ــتان دست كم 10 روز مانده به اتمام كاالها و اقالم موردنيازشان سفارش  كه دوس
خريد بدهند. در اين صورت دياكوكيش ظرف 24 تا 48 ساعت به سفارشات خريد 
پاسخ عملي خواهد داد. البته ممكن است به داليلي نظير دشواري هاي حمل و نقل 
كاال يا دست اندازهاي ناخواسته در واردات مقداري ارسال كاالها در برخي مقاطع 
ــت مثل زماني كه گمرك  ــود كه واقعا خارج از اراده ماس زماني با تأخير مواجه ش

بخشنامه اي صادركند و ترخيص كاالها را متوقف سازد.

• گفتيد عرضه كاالها توسط دياكوكيش هم به صورت مستقيم و هم 
از طريق نمايندگان فروش در سراسـر كشور صورت مي گيرد؟ چرا 

اين سيستم فروش را انتخاب كرده ايد؟
ــده و فراگير  ــد خدمات عرضه كاالها و اقالم به صورت بومي ش ــاد داريم باي اعتق
ــرد، چرا كه هدف ما  ــي قرار گي ــار توليدكنندگان در وپنجره يو پي  وي  س در اختي
ــت. به اين معنا  ــت بلكه هدف ديگري هم مدنظرماس فقط فروش محصوالت نيس
ــتريان اعالم كنيم. هرچند  ــتانداردهاي فني كاالها را به مش ــه معتقديم بايد اس ك
ــد اما تفاوت ها و ظرافت هاي فني زيادي در  ــت شكل كاالها يكي باش ممكن اس
ــه روي كيفيت توليد و نصب در و پنجره تأثير  ــابه وجود دارد ك انواع كاالهاي مش
ــرايط  ــل نمايندگان فروش كه به صورت تخصصي با ش ــذارد. به همين دلي مي گ
ــوند، گزينه مطلوبي براي عرضه و فروش حرفه اي محصوالت  ويژه انتخاب مي ش
دياكوكيش محسوب مي شوند. ما االن در استان هاي خراسان، خوزستان، كرمانشاه، 
اصفهان و گلستان نمايندگي فروش رسمي داريم و قيمت در سراسر نمايندگي ها و 
ــت. البته شايد عوامل فروشي با واسطه كاالهاي  دفتر مركزي دياكوكيش يكي اس
ــط دياكوكيش را در بازار با قيمت هاي متفاوت عرضه كنند كه  ــده توس عرضه ش

اين ها خارج از نظارت دياكوكيش هستند و مسووليتي در قبال آنها نداريم.

• اجـازه دهيد يك سـوال تخصصـي را مطرح كنم كه بسـياري در 
ارزيابـي كيفيت در و پنجره هاي يو پي  وي  سـي بـر كيفيت پروفيل 
تأكيـد دارند در حالي كه به دليل كاربرد زياد يراق آالت به هنگام باز 
و بسته شدن، مهم كيفيت يراق آالت و ملزوماتي است كه در مرحله 
سـاخت و نصب در و پنجره به كار گرفته مي شود. نظر شما چيست 
و فكـر مي كنيـد كه اهميت و نقـش يراق آالت و سـاير ملزومات در 
توليد و نصب چگونه بايد مدنظر مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد؟
ــركت  ــياري خوب و دقيقي را مطرح كرديد. وقتي نظر مديرفروش ش ــوال بس س
شورينگ آلمان آقاي مارتين كرن را هم در رابطه با اين سئوال جويا شديم، ايشان 
ــت. اين  ــتند كه اهميت يراق آالت كمتر از پروفيل  نيس هم بر اين نكته تأكيد داش
ــا در و پنجره هاي پي  وي  سي به اين دليل  ــعار نيست! چرا كه اساس حرف يك ش
ــق در برابر انتقال  ــرار گرفته اند كه به عنوان يك عاي ــتقبال مردم ق مهم مورد اس
ــه دوجداره، انواع  ــي و شيش انرژي و صدا عمل مي كنند. به جز پروفيل پي وي س
مكانيزم يراق آالت سازگار با در و پنجره هاي پي وي سي همراه با ملزوماتي نظير 
گسكت  بايد در ساخت در و پنجره استفاده شوند تا از هدررفت انرژي و نفوذ سر و 
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صدا جلوگيري شود و اين موضوع يك اصل مهم و كليدي در صنعت در و پنجره 
يو پي  وي  سي قلمداد مي شود. از نگاه مصرف كننده نهايي، انتظار از پروفيل يو پي 
ــي اين است كه شكل ظاهري اش را از دست ندهد، تغيير رنگ ندهد و ...   وي  س
اما يراق آالت و گسكتي كه مورد استفاده قرار مي گيرند -  به دليل نيرو و فشاري 
كه بر روي آنها اعمال مي گردد -  بايد از استانداردهاي فني الزم برخوردار باشند.

• در ارتباط با گسـكت ها چه مسـايلي بايد مدنظر سـازندگان در و 
پنجره يوپي وي سي قرار گيرد؟

ــند،  انواع  ــكت ها بايد از جنس اي  پي دي ام(EPDM) باش ببنيد به طور كلي گس
ــوند، به چند دليل كاركرد و كارايي  ــاخته مي ش ــكت هايي كه از مواد ديگر س گس
الزم را ندارند، اوال زود اكسيده مي شوند و ثانيًا به راحتي به دليل ساختار مولكولي 
ــيه در و پنجره ها را ايجاد مي كنند.  ــده يا تغيير رنگ در حاش ــان دچار پارگي ش ش
ــاس استانداردهاي فني RAL، تغييرسايز گسكت هاي پنجره كه تحت فشار  براس
قرار مي گيرند بايد كمتر از 35 درصد داشته باشند و تنها گسكت اي پي  دي ام است 
كه چنين ويژگي را دارد. بنابراين حفظ شكل اوليه و طول عمر باال براي گسكت ها 

بسيار ضروري و مهم است.

• اقالم عرضه شده توسط گروه صنعتي دياكوكيش از چه ضمانت ها 
و خدمات پس از فروشي برخوردار است؟

ــورينگ آلمان عرضه مي شوند، ضمانت نامه 10 ساله  تمامي اقالمي كه با برند ش
دارند. البته بسياري از توليدكنندگان طرف قرارداد دياكوكيش به دليل اعتمادي كه 
ــمي را مطرح نمي كنند،  به كاالها و خدمات ما دارند، چندان بحث ضمانت نامه رس
اگرچه درخواست ضمانت نامه توسط ايشان يك حق قانوني است و دياكو كيش بر 
ــاس درخواست توليدكنندگان عمل مي نمايد. الزم به ذكر است كه محصوالت  اس
ــاله دارند، هرچند از كيفيت بااليي برخوردارند. نكته  ــاخت  تركيه ضمانت 2 س س
ــت راهبردي فروش دياكوكيش اين است كه ما فروش را  مهم و كليدي در سياس
ــان تعهد خود به توليدكنندگان نمي دانيم و به صورت نامحدود دربرابر كاالها و  پاي
ــخگو هستيم. بنابراين تلقي مشتريان هميشه اين  خدماتي كه عرضه مي كنيم پاس
بوده كه دياكوكيش را تنها يك فروشنده يراق آالت نمي دانند و نام "دياكو" ، خود، 
ــت كه اين  ــي تبديل گرديده اس به برندي معتبر در صنعت در و پنجره پي وي س

امر، خود، تضميِن اطمينان هرچه بيشتر توليد كنندگان است. 

• اشـاره كرديـد به خدمـات پس از فـروش. توضيـح مي دهيد كه 
مشخصاً چه خدماتي ارائه مي دهيد؟

ــوزش فني  ــيم و آم ــروش محض نمي انديش ــه ما فقط به ف ــد كردم ك ــه تأكي بل
ــب در و پنجره را هم دنبال مي كنيم.  ــتفاده از يراق آالت در توليد و نص روش  اس
ــورت اعالم نياز  ــده تا در ص ــوزش دياكوكيش با اين هدف راه اندازي ش ــد آم واح

ــان قرار دهد و به  ــتي را در اختيار ايش توليدكنندگان، اطالعات و خدمات درخواس
ــه همه موارد الزم در ارتباط با  نصب يراق آالت را  موازات آن در يك يا چند جلس
ــت كه از سوي توليدكنندگان  بر روي در و پنجره آموزش دهد. به همين دليل اس
يا همان شركاي تجاري ما مفتخر به اين صفت شده ايم كه مي گويند دياكوكيش 
ــال كاال و هم سرعت در ارائه  ــاختاري كامال حرفه اي دارد. هم در سرعت ارس س

خدمات و همچنين دقت در آموزش. 

• برخـي توليدكننـدگان در و پنجـره معتقدند پروفيل هاي گسـكت 
سـرخود بهتر است، اما برخي معتقدند بهتر است كه توليدكنندگان 
پروفيـل  كار خودشـان را انجـام دهند و اسـتفاده از گسـكت  را به 
سـازندگان در و پنجره واگـذار كنند؟ به نظرشـما اين اختالف نظر 

ناشي از چيست؟
ــتفاده مي كنند  ــكت دار اس دليل اينكه بعضي توليد كنندگان  از پروفيل هاي گس
بحث راحتي در توليد و باال رفتن سرعت مونتاژ پنجره مي باشد كه به نوعي كاهش 
ــكت  مورد  ــان را در پي دارد. اما از نظر فني، حتما بايد جنس گس هزينه هاي ايش
ــتفاده " اي پي دي ام " باشد و به نحوي استفاده شود كه الزامات عايق بندي در  اس

آن رعايت شده باشد. 

• اجـازه دهيـد گفتگو را بـا چندپرسـش صريح ادامه دهيـم. براي 
جلوگيري از واردات يراق آالت بي كيفيت چه بايد كرد؟

اين دستگاه  هاي نظارتي هستند كه بايد حتما كيفيت اقالم وارداتي را كنترل كنند 
ــكن مهر شاهد اين هستيم كه به  و به دليل همين ضعف نظارت در طرح هاي مس
ــتفاده مي شوند البته در برخي  راحتي يراق آالت و ملزومات فاقد كيفيت به وفور اس
ــه همين دليل ضعف  ــده اما ما ب ــكن مهر انصافا كيفيت رعايت ش پروژه هاي مس
ــهمي از نيازهاي مسكن مهر  ــتيم س ــر كيفيت نتوانس نظارت و فقدان رقابت بر س
ــه خود اختصاص دهيم. دياكوكيش اعتبار خود را فداي قيمت و كيفيت پايين  را ب

نخواهد كرد هرچند ممكن است سهمي از بازار را از دست بدهد. 

• بـراي اطمينـان خاطر مشـتريان جديد و مصرف كننـده نهايي از 
اصالت كاالهاي عرضه شده با برند شورينگ چه كار مي توان كرد؟

ــتقيم  ــورينگ آلمان و يا تماس مس ــمي ش ــايت رس اوال مي توانند با مراجعه به س
ــت، ثانيًا  ــورينگ در ايران اس ــوند كه دياكوكيش نماينده انحصاري ش مطمئن ش
ــورينگ موجود در انبار دياكو  است  ــنادي كه دال بر اصالت كاالهاي ش تمامي اس
ــركت موجود است و مهم تر اينكه اعتبار دياكوكيش و اعتماد مشتريان  در دفتر ش
سرمايه واقعي ما براي ادامه راه است و مالك فعاليت دياكوكيش، رضايت مشتري 

است. 

تأثير نوسـانات اخير نرخ ارز بر قيمت محصوالت و كاالهاي عرضه 
شده توسط دياكوكيش چگونه بوده است؟

ــي مي دانند كه نوسان نرخ ارز باعث  همه فعاالن صنعت در و پنجره يو پي  وي  س
ــراق آالت و ملزومات را بصورت كامل  ــه ويژه اينكه ما ي ــده ب افزايش قيمت ها ش
وارد مي كنيم و اصال بحث مونتاژ داخلي نداريم، تمام خريدها به صورت ارزي- و 
ــاي گمركي و حمل كاال هم بر  ــود. افزون بر اين هزينه ه ــه ريالي- انجام مي ش ن
ــبه مي شود كه به طور طبيعي گران تر شدن قيمت تمام شده  مبناي نرخ ارز محاس
كاالهاي وارداتي را رقم ميزند، اضافه كنيد مشكالت نظام بانكي و دست اندازهاي 
نقل و انتقال ارز را كه كار را دشوار تر مي سازد. ما با وجود همه اين مشكالت سعي 
ــرايط بازار كه خيلي از توزيع كننده ها   كرديم در ارائه خدمات، آن هم در بدترين ش
و عرضه كنندگان يراق آالت و ملزومات، دست از فعاليت كشيدند، خود را در برابر 
ــتريان متعهد بدانيم و به عرضه كاالها ادامه دهيم و سخت ترين شرايط ارزي  مش
ــل كرديم و اجازه نداديم خط توليدي به دليل نياز به كاالها و محصوالت  را تحم

شركت دياكوكيش متوقف شود. 























































اطالعيه شركت ساتيان صنعت ساختمان

  VHS به اطالع كليه همكاران و مشتريان گرامى مى رساند يراق آالت

در صورت خريد از ساير منابع، مشمول گارانتى ساتيان نخواهند شد و 

اين شركت مسؤوليتى در قبال محصوالت فوق الذكر نخواهد داشت .
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آريا ترك يراق
(UPVC) فعاليت : فروش يراق آالت درب و پنجره يو پى وى سى

تلفن : 04114476040
فكس : 04114476070

آدرس : تبريز ديزل آباد جاده صنعتى غرب خيابان صنعت4 
شهرك صنعتى اسكان پالك 398

                      info@aty. ir
www. aty. ir

آكام ابزار پارسيان
 upvc فعاليت : نماينده رسمى يراق آالت درب و پنجره

مارك ACCADO در ايران
تلفن: 021-88535614-15

فكس:021-88536906
آدرس: خيابان دكتر بهشتى-خيابان پاكستان-كوچه 

چهاردهم- پالك 7- واحد1
ak.parsian@yahoo.com

آالكس ايران
upvc فعاليت : طراحى و توليد انواع يراق آالت آلومينيومى و

تلفن: 0472-3366006-10
فكس: 0472-3366258

آدرس :تبريز-شهرك سرمايه گذارى خارجى-خيابان
 آسياى 2-خيابان اروپا-نرسيده به ميدان صنعت

www.alaksiran.com             info@alaksiran.com

البرز يراق 
 UPVC فعاليت: ارائه دهنده انواع يراق آالت در و پنجره

تلفن: 5 - 22650264
فكس: 26201042

آدرس : خيابان وليعصر - باالتر از جام جم 
 خيابان خرسند - پالك 76 - طبقه 5 - واحد 15

آروكو سامانه
فعاليت: يراق آالت و گسكت در و پنجره upvc و آلومينيوم

تلفن: 22468207-11 -021
فكس: 22468212 -021

آدرس: اتوبان ارتش، جنب خيابان بهاران، پالك 73، واحد 1
info@arocogroup. com             www.arocogroup. com

آلفا صنعت تابان
فعاليت : يراق آالت در و پنجره دو جداره

تلفكس: 22685281-4
-73 پالك  قيطريه  پارك  قيطريه-روبروى  بلوار   : آدرس 

طبقه سوم-واحد پنج
Info@Makewindow.ir                   www.Makewindow.ir

Alumes آلومس
فعاليت : فروش پروفيل آلومينيوم

تلفن: 34-88647833      فكس: 88647833
آدرس : خ وزرا-روبه روى خيابان 37-مجتمع وليعصر 2- 

طبقه 2- واحد 225
www.Alumes.com                              info@Alumes.com

آيسا تجارت نيكان
فعاليت: يراق آالت درب و پنجره UPVC، پروفيل گالوانيزه

تلفن: 021-88652880-2
فكس: 021-88652879

آدرس: ميدان ونك، خيابان ونك، برج ادارى تجارى آسمان، 
طبقه پنجم، واحد 507

اورين آلومينيوم تجارت 
فعاليت : فروش يراق آالت اختصاصى درب و پنجره و نماى 

آلومينيومى 
تلفكس : 5552671  /  6688766 (0411)   

همراه: 0914-8880085
آدرس : تبريز-اول خيابان پاستور جديد 1-تقاطع خيابان طا لقانى-

ساختمان آليش-طبقه 2
info@aati. ir                www. aati. ir

بازرگانى سينا
فعاليت: واردات و فروش انواع پيچهاى صنعت upvc و فروش 

پروفيل هاى upvc و يراق آالت 
تلفن: 44961663-5

فكس: 44961667
آدرس: فلكه دوم صادقيه- ابتداى اشرفى اصفهانى- خيابان سازمان 

آب غربى- نبش گلستان- ساختمان نور قائم- ط 5- واحد 31
info@bzsina.ir             www.bzsina.ir

بازرگانى عابد
(UPVC) فعاليت : فروش يراق آالت درب و پنجره يو پى وى سى

تلفكس: 0311-9518085-8 
آدرس: اصفـــهان، خيابان توحيــــد شمالى

جنب مجتمع فرهنگى- هنرى استاد فرشچيان
مجتمع تجارى پديده، طبقه اول، واحد 103

info@abedtrade.com

بازرگانى قادرى
  UPVCفعاليت : واردات يراق آالت و پروفيل درب و پنجره هاى

(PIMA PEN نماينده انحصارى)
تلفن: 3- 44094772 -021  فكس: 44095091- 021

آدرس : اشرفى اصفهانى- نرسيده به مرزداران برج نگين 
رضا- طبقه يك- واحد107 جنوبى

Chaderi-company@yahoo. com

تيراق آالت  يبانك اطالعاتى
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بازرگانى طاها
فعاليت : ارائه دهنده انواع يراق آالت در و پنجره هاى

UPVC  و ملزومات و نصب 
تلفن: 8- 66390665 -021

فكس: 66390238- 021
شير  ميدان  از  بعد  قديم-  جاده   4 كيلومتر   : آدرس 

پاستوريزه- مركز تجارت استيل ايران   واحد312

بنيــس
و  در  مصرفى  ملزومات  و  گسكت  آالت،  يراق   : فعاليت 

پنجره يو پى وى سى
تلفن: 47281 (021)

آدرس: تهران – فلكه دوم صادقيه – برج طال  طبقه چهارم 
– واحد هفت

info@BENISS.com                 www. BENISS.com

پارسا پالست زاگرس
فعاليت: توليدكننده يراق آالت
تلفن: 021-36425261-4

فكس: 36425265 -021
آدرس: كيلومتر 35 جاده خاوران-شهرك صنعتى عباس 

59A آباد-خ 57-نبش مينا-قطعه

پرسان صنعت آريا
 GU - BKS فعاليت: نماينده رسمى يراق آالت

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302 
فكس: 88881795 

آدرس: ميدان ونك، خيابان شهيد خدامى، خيابان نيروى 
انتظامى، پالك 14

info@parsansanat. com

تجهيز صنعت دايان
فعاليت: واردكننده انواع پيچ و يراق آالت توليد درب و 

upvc پنجره
تلفن: 3-56321001    فكس: 56381092

خيابان  نبش  گلستان،  و  بين سبزدشت  جاده ساوه،  آدرس: 
اميركبير

تجهيز گستر پارميس
فعاليت: ارائه دهنده الستيك EPDM،نماينده رسمى شركت 

PIKASAN
تلفن: 021-88244141
فكس:021-88244661

(110 گيشا-پالك208(ساختمان  تهران-خيابان  آدرس: 
طبقه2-واحد6

WWW.tajhizgostar.com
tgp@ tajhizgostar.com

رايا ابزار يوتا ب
فعاليت : وارده كننده يراق آالت يو پى وى سى

شماره تلفن : 77081215 -  77081216 
فكس :  77081203 

موبايل : 09121162765  

kharazmi.siamak@gmail.com

زاگرس
فعاليت: توليد و پخش يراق آالت درب و پنجره دو جداره

تلفن:36466658
همراه: 09124915475  و  09383900993

كارخانه يخ  آباد-كوچه  آدرس: جاده خاوران-اول خاتون 
(فتح المبين اول)-بن بست صبا3-پ 23

زرينه نقش مهشاد(سهامى خاص)
SIEGENIA AUBI فعاليت: نمايندگى انحصارى يراق آالت

  22208942 -22208965 -22697430 تلفن:
  021- 22209049-

فكس : 021-22694731
آدرس: تهران- قيطريه- ميدان چيذر- نبش خيابان شهيد 

خراسانى- ساختمان برايا- پالك 28- واحد 12
www.mahshadco.com               info@mahshadco.com

ساتيان صنعت ساختمان
 UPVC فعاليت: فروش انواع يراق آالت درب و پنجره هاي

و آلومينيومي
تلفن: 88036038 -021       فكس: 88043162 -021

آدرس: ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيراز شمالي، 
كوچه زاينده رود، پالك 14، واحد 4

www.Satianco. com                Satianco@gmail. com
www.satian.ir

صنايع پيچ سهيل
فعاليت : واردكننده انواع يراق آالت در و پنجره و انواع پيچ

تلفن : 66660606
فكس: 66607782

آدرس: جاده قديم كرج، بازار آهن غرب تهران 
(شادآباد)، مجتمع تجارى صنعتى 17شهريور، بلوك 

B- پالك 34
soheilbolt@yahoo.com

فوالد پيچ
upvc فاليت : يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0861-2248410
فكس: 0861-2236349

آدرس : اراك-خيابان امام خمينى-جنب دفتر پستى 
غياث آبادى

Farhood.jabbari@yahoo.com

تيراق آالت  يبانك اطالعاتى
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گروه صنعتى آشيانه
فعاليت: فروش يراق آالت ، پروفيل و ماشين آالت مونتاژ درب 

upvc و پنجره
تلفن:0411-5570725-6

فكس: 0411-5546391
آدرس: تبريز-خيابان امام-چهارراه شريعتى-بازار شريعتى-

طبقه سوم-واحد1
Rahmanpur-mr@yahoo.com

گروه صنعتى دياكو كيش
فعاليت: نماينده انحصارى كمپانى شورينگ در زمينه فروش 

يراق آالت در و پنجره يو پى وى سى
تلفن: 22577529-22577528       

فكس : 22566474
خيابان  پايدارفر،  خيابان  پاسداران،  خيابان  تهران،   : آدرس 

لنگران، پالك 20 
www.diacogroup.com            info@diacogroup.com

گروه صنعتى يراق آوران اسرار (ياس)
ويستا  پروفيل هاى  كانكشن  انواع  كننده  توليد   : فعاليت 
ديوا،  ،آريا،   ABI همارشتن،سيندژ،اورتا،  بست،بوتيا، 

LG، پتروپويا، شيدسان، آساش، ماژول و ....
تلفكس: 2650882 - 0571   و       0571-2290289        

همراه   :   1711663-0915(مدير فروش: حميد حيطه)
آدرس :سبزوار- ضلع جنوبى شهربازى- خ الله- پالك 52 
  yascompany@rocketmail.com

( Pen X ) مهام صنعت برنا
upvc فعاليت: توليدكننده يراق آالت  در و پنجره

تلفن: 88620667
فكس: 88620674

آدرس: تهران-ميدان ونك-خ مالصدرا
برج ونوس-ط3-واحد5

نما سازان پروفيل شفق(شفق پروفيل)
فعاليت : واردات يراق آالت درب و پنجره upvc و ماشين 

آالت خط توليد مربوط
تلفن: 65435011-021   و   0912-1160154

فكس: 021-65435011
صادرات-جنب  بانك  روى  به  رو  :صفادشت-  آدرس 

اورژانس صفادشت-پ 786
www.shafaghprofil.biz       hemmati1336@hotmail.com

 

Hirad Metal هيراد متال
فعاليت :عرضه انواع يراق آالت و ملزومات پنجره دوجداره

تلفن : 021-88170356
فكس: 021-88738758 

آدرس :تهران-خيابان خرمشهر(آپادانا)- خيابان گلشن-
نبش كوچه ششم-پالك 1- واحد 5

هاردور
upvc فعاليت: يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0411-2865669
فكس: 0411-2865668

دانشمند،  كوچه  مرند،  تبريز،  راه  پليس  تبريز،  آدرس: 
پالك 89

hardwerozcan@yahoo.com             www.yelkan.com.tr

هاردور سنتر
 UPVC پنجره هاى  و  درب  آالت  يراق  توليد   : فعاليت 

(اسپانيولت)
تلفن:   66680479

موبايل: 09199093258
مجتمع 17شهريور-  شادآباد-  آهن  بازار  تهران-  آدرس: 

بلوك A ب - طبقه دوم- پالك 83 
hardware.center001@gmail.com

هايكو پيچ
UPVC فعاليت : يراق آالت درب و پنجره

   تلفكس: 0311-7810345
                             همراه:     1702864-0913     و  0913-1296845

 آدرس : اصفهان- بلوار كشاورز- خ قائميه- ك 52- فرعى
 اول سمت راست- درب ششم
(كدپستى: 81787-33681)

هونام ابزار نوين
ACCADO,GU-BKS آالت  رسمى يراق  نمايندگى  فعاليت: 

الستيك  Seçil در ايران
تلفن: 22884459 -021        فكس: 22884160 -021

آدرس: اتوبان همت، ابتداى پاسداران، خيابان شهيد كاشى ها، 
پالك 10، واحد 3، طبقه سوم

info@Hoonam-abzar.ir                www.Hoonam-abzar.ir 

يراق گستر پرشين
uPVC  فعاليت: ارائه دهنده يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 22771987 -021
فكس: 22771988 -021

(ساختمان   219 پالك  پاسداران،  خيابان  تهران،  آدرس: 
سيمرغ)، طبقه 7، واحد 19

www. ygp-co.com                                ygp@ygp-co.com

يراق آالت  يبانك اطالعاتى



چهارمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته با مجوز 
سازمان توسعه تجارت ايران از تاريخ 29 دي تا  2 بهمن ماه سال 
جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و در وسعتي 
بالغ بر 31200 مترمربع در 9 سالن نمايشگاهي برپا خواهد شد . 

ــته درسال 1388  ــگاه بين المللي در، پنجره و صنايع وابس ــتين دوره نمايش نخس
ــركت ها و واحدهاي  ــتقبال بسيار مناسبي از سوي ش ــكل گرفت كه مورد اس ش
فعال در اين صنعت برخوردار بود به طوريكه از همان دوره نخست برپايي، 175 
ــركت در آن حضور يافتند و فضايي معادل 13948 مترمربع تحت پوشش آن  ش
قرار گرفت. اين ارقام براي يك نمايشگاه تخصصي كه براي نخستين بار برگزار 
ــايان توجه و كم سابقه اي بود چراكه معموًال نمايشگاه هاي  مي شد ارقام بسيار ش
ــالن  ــالن يا حداكثر دو س تخصصي در دوره ابتدايي خود چيزي در حدود يك س
ــگاه در و پنجره و  ــش قرار مي دهند در حالي نمايش ــگاهي را تحت پوش نمايش
صنايع وابسته در دوره نخست خود چهار سالن بزرگ را اشغال كرد. اين درحالي 
است كه به دليل همزماني با چند نمايشگاه ديگر امكان افزايش فضاي براي آن 

مقدور نشد و تعداد زيادي از متقاضيان از حضور در آن محروم شدند.
ــال 1389، 222 شركت داخلي و خارجي حضور  ــگاه در س در دومين دوره نمايش
داشتند كه بخش داخلي آن نسبت به دوره نخست 23درصد رشد و بخش خارجي 
آن 140/6درصد رشد را نشان مي داد. فضاي كلي نمايشگاه در دوره دوم كه در 5 

ــالن نمايشگاهي برپا شد با رقمي معادل 17000 مترمربع، از 30/5درصد رشد  س
نسبت به دوره نخست برخوردار بوده است. تعداد كل مشاركت كنندگان دوره دوم 

نسبت به دوره نخست 27درصد رشد داشته است.
ــومين دوره نمايشگاه با حضور 281 شركت داخلي و خارجي در7 سالن اصلي  س
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و در فضايي معادل 25200 مترمربع 
ــبت به دوره دوم، 52 درصد رشد و بخش خارجي آن نيز 65  ــد كه نس برگزار ش
ــت. ضمن آنكه فضاي كلي نمايشگاه نسبت به دوره قبل  ــد داشته اس درصد رش
ــد را نشان مي داد. تعداد شركت كنندگان در دوره سوم نيز نسبت  53/7درصد رش

به سال قبل از آن از 26/5 درصد رشد برخوردار بوده است. 
ــتند عمدتًا از  ــگاه حضور داش ــه در 3 دوره قبلي نمايش ــي ك ــركت هاي خارج ش

كشورهاي آلمان، تركيه، ايتاليا، چين، كره جنوبي و آمريكا بوده اند.
امسال چهارمين دوره اين نمايشگاه، 9 سالن نمايشگاهي را به خود اختصاص داده 
است و فضايي بالغ بر 31200 مترمربع را تحت پوشش قرار خواهد داد كه در اين 
ــدي معادل 23/8درصد را نشان  ــد خود رش صورت باز هم با ادامه روند رو به رش
ــركت بين المللي بازرگاني  ــد. هر چند كه طبق تفاهم نامه منعقده ميان ش مي ده
ــگاه) و شركت سهامي نمايشگاه هاي  ــگاهي تهران (برگزاركننده نمايش و نمايش
بين المللي ايران قرار بوده نمايشگاه سال جاري در 11 سالن و در فضايي معادل 
ــفانه به دليل واگذاري سالن خليج فارس  ــود، ليكن متأس 37000 مترمربع برپا ش
ــالن 44) به نهاد رياست جمهوري جهت برگزاري يك نمايشگاه ديگر، تحقق  (س

نمايشگاه چهارم: رقابت در شرايط دشوار
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ــالن هاي تحت پوشش نمايشگاه در سال  ــد. در حال حاضرس اين امر ممكن نش
جاري عبارتند از : سالن هاي6ـ  7ـ A31ـ  B31ـ  35ـ  38ـ  A38ـ  40 و 41.

ــاري گريبان گير واحدهاي  ــال ج ــكالت اقتصادي زيادي كه در س ــا وجود مش ب
ــور شده است به ويژه افزايش بي رويه نرخ ارز و عدم ثبات  توليدي و صنعتي كش
ــبختانه استقبال شركت هاي فعال در صنعت در و پنجره كشور از  آن، ليكن خوش
ــگاه آتي بسيار مطلوب بوده و بديهي است كه حذف سالن 44 از مجموعه  نمايش
ــالن هاي تحت پوشش اين نمايشگاه موجب خواهد شد كه امسال نيز تعدادي  س

از متقاضيان فرصت حضور در اين نمايشگاه را از دست بدهند.
ــته را عالوه بر مصرف كنندگان  ــگاه در و پنجره و صنايع وابس مخاطبين نمايش
عام، عمدتًا شركت هاي ساختماني، انبوه سازان مسكن و شهرك ها، مجتمع هاي 
ــي  ــي و ورزش ــتان ها، مراكز آموزش ــكوني، اداري و تجاري، هتل ها، بيمارس مس

تشكيل مي دهند.
ــگاه بين المللي در، پنجره و صنايع وابسته امكان  گروه هاي كااليي كه در نمايش

حضور دارند شامل اقالم زير مي باشد:
انواع در و پنجره ساختماني، صنعتي، بيمارستاني، مدارس، سرويس هاي بهداشتي، 
ــف آهني، آلومينيومي، كامپوزيت،  ــگاهي در تركيب هاي مختل پاركينگي و فروش
ــي، نئوپان،HDF، MDF ، لمينت، فايبرگالس، فرفوژه ،  upvc ، pvc، چوب
استيل برنز، سه اليي، پروفيل، تمام شيشه و ضد آب، ضد سرقت، ضدآتش، ضد 

صدا، دوجداره،  دكوراتيو، كركره اي
انواع چهارچوب، سردر و فريم در تركيب هاي فوق الذكر
ماشين آالت و ابزار توليد،  مونتاژ و خط توليد در و پنجره

سيستم هاي توليد روباتيك و اتوماسيون صنعتي

درب هاي گردان و اتوماتيك
انواع سيستم هاي داي كست،  آنادايزينگ، ترمال بريك، پادركوتينگ 

انواع تجهيزات و سيستم هاي دربازكن اتوماتيك، كنترل از راه دور، كنترل تردد، 
سيستم هاي هوشمند و سيستم هاي كنترل

انواع دربازكن هاي ساده و تصويري 
كركره هاي فروشگاهي و صنعتي دستي و اتوماتيك 

سيستم هاي پنوماتيك،  هيدروليك، روغني، هيدروالكتريك، مكانيكي و گازي
انواع يراق آالت و دستگيره در و پنجره 

قفل هاي ساده و برقي
سيستم ها و تجهيزات رنگ آميزي

مواد اوليه
مواد شيميايي (جالدهنده ها ،  پاك كننده ها ، ...)

نوار و مواد مخصوص آب بندي و درزگيري
انواع شيشه هاي مخصوص در و پنجره شامل دوجداره ، رفلكس ، رنگي ، مشجر، 

خم ، سيكوريت ، ...
گلخانه، پارتيشن و بالكن هاي كاذب

مهندسي،  نصب و اجرا
صادرات و واردات محصول

تعميرات و خدمات پس از فروش
طراحي و سيستم نرم افزاري

بسته بندي و حمل و نقل
صنايع و تجهيزات وابسته

جدول آمار مقايسه اي نمايشگاه بين المللي د ر، پنجره و صنايع وابسته د ر د وره هاي نخست ، د وم و سوم

 درصددوره سوم درصد رشددوره دومدوره نخستعنوان
 رشد

26/5  26/8281 222 175تعداد شركت كنندگان
 24/2  21/8236 190 156تعداد شركت هاي داخلي
 40  68/445 32 19تعداد شركت هاي خارجي
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كميسـيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي با 
همكاري و مشورت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي 
ايـران طرحـي را براي برداشـتن موانـع از پيش پـاي فعاالن 
اقتصادي و گشـودن گره هـاي توليد آماده كرده كه قرار اسـت 
بـه زودي تقديـم مجلس شـود. در صورت تصويـب نهايي اين 
طـرح، نه تنها طلـب و بدهي فعاالن بخـش خصوصي با دولت 
و دسـتگاه هاي و دولتي به صورت تهاتري تسويه مي شود بلكه 
قرار اسـت حـق بيمه كارفرمايان به مدت سـه سـال از 32 به 
8 درصـد كاهش يابد، تعهـدات ارزي توليدكنندگان به شـبكه 
بانكي بر مبناي نرخ روز دريافت ارز محاسـبه شـود، بازداشـت 
يـا تحت تعقيب قـرار گرفتن فعاالن اقتصـادي گرفتار به مدت 
سـه سال متوقف شود. قرار اسـت اين طرح مصوب  كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملى و نظارت بر اجراى سياسـت هاى كلى 
اصـل 44 با عنـوان "حمايت از توليد ملى" به زودي در دسـتور 
كار مجلس قرار گيرد. در صورت تصويب اين طرح  نرخ ماليات 
بـر درآمد كليـه بنگاه هاى اقتصـادى توليدى صنعتـى و معدنى 
فعـال و جديد التأسـيس بخـش خصوصى و تعاونـى به صورت 
موقـت و فقـط در سـال هاى مالـى 19، 29 و 39 از 52درصـد 
بـه 51درصد كاهش خواهـد يافت و . همچنيـن ممنوع الخروج 
كـردن صاحبان و مديـران بنگاه هاى اقتصـادى توليدى بخش 

خصوصـى و تعاونـى در صورتى كه بدهى مالياتـى آنها قطعيت 
يافته و بيش از مبلغ بيسـت ميليارد ريال  باشد، از سوى وزارت 
اقتصاد و با اطـالع قبلى ذى نفع صورت خواهد گرفت و مديران 
و مسئوالن شركت ها فقط نسبت به ماليات دوران مديريت خود 
مسئول هسـتند. با اجرايي شدن اين طرح  تمامي دستگاه هاى 
اجرايى مكلف خواهند شـد، ظرف يك ماه جدول مطالبات معوق 
بنگاه هـاى اقتصـادى بخش خصوصـى و تعاونـى را به تفكيك 
اشـخاص حقيقـى و حقوقى طلب كار تهيه و بـه وزارت اقتصاد 
ارسـال كنند و  دولت هم مكلف اسـت كل مطالبات قطعى شده 
بخش خصوصى را تا پايان سال با واگذارى اوراق مشاركت و يا 
سـهام واحدهاى توليدى تهاتر و تسويه كند.  در موادي از اين 
طرح كه مشـخص نيست به صورت فوريتي بررسي خواهد شد 
يا عادلي تأكيد شـده است كه از شـروع سال 1931، تأخير در 
پرداخت مطالبات اشـخاص حقيقى و حقوقى موضوع اين ماده، 
موجـب تعلق جريمه ديركـرد مطابق نرخ تورم رسـمى خواهد 
شـد. نشـريه پنجره ايرانيان با هدف آگاهـي فعاالن صنعت در 
و پنجـره و صنايع وابسـته متن كامل اين طـرح مهم را به اين 
رويكرد منتشـر مي كند كه جهادگران عرصـه توليد در و پنجره 
و فعاالن صنعت سـاختمان ايران با رسانه اي كردن مشكالت و 

موانع پيش پاي خود از حقوق قانوني خويش دفاع كنند. 

فعاالن صنعت در و پنجره مشكالت را رسانه اي كنند
گام بلند مجلس براي گشودن گره هاي توليد
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متن كامل طرح حمايت از توليد ملى 
1- نرخ ماليات بر درآمد كليه بنگاه هاى اقتصادى توليدى صنعتى و معدنى فعال 
و جديد التأسيس بخش خصوصى و تعاونى موضوع جزء هاى 2 و 3 بند «الف» و 
جزء 1 بند «ب» ماده (96) قانون ماليات هاى مستقيم به صورت موقت و فقط در 

سال هاى مالى 91، 92 و 93 از 25درصد به 15درصد كاهش مى يابد. 
2- اجراى تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه براى دوره باقيمانده 

برنامه لغو مى شود. 
ــردن صاحبان و مديران بنگاه هاى اقتصادى توليدى بخش  3- ممنوع الخروج ك
ــًا در صورتى كه بدهى  ــاده (2) اين قانون، صرف ــى و تعاونى موضوع م خصوص
ــوى  ــد، از س ــت ميليارد ريال  باش مالياتى آنها قطعيت يافته و بيش از مبلغ بيس
ــى ذى نفع صورت خواهد گرفت.  ــور اقتصادى و دارايى و با اطالع قبل وزارت ام
ــئوالن اشخاص حقوقى فقط نسبت به ماليات دوران مديريت خود  مديران و مس

مسئول هستند. 
ــدن اين قانون،  ــتگاه هاى اجرايى مكلفند، ظرف يك ماه از الزم االجرا ش 4- دس
ــى و تعاونى را به  ــادى بخش خصوص ــوق بنگاه هاى اقتص ــدول مطالبات مع ج
ــخاص حقيقى و حقوقى طلب كار تهيه و به وزارت اقتصاد و دارايى  تفكيك اش
ــت كل مطالبات قطعى شده بخش خصوصى را  ــال كند. و دولت مكلف اس ارس
ــهام واحدهاى توليدى تهاتر و  ــاركت و يا س ــال با واگذارى اوراق مش تا پايان س

تسويه كند. 
ــال 1391، تأخير در پرداخت مطالبات اشخاص حقيقى و  ــروع س تبصره – از ش
ــمى  حقوقى موضوع اين ماده، موجب تعلق جريمه ديركرد مطابق نرخ تورم رس

خواهد شد. 
ــخاص حقيقى و حقوقى  ــى بدهى هاى قطعى اش ــور تهاتر و پابه پاي ــه منظ 5- ب
ــى و حق بيمه تأمين  ــل بدهى مالياتى، حقوق گمرك ــى به دولت از قبي غيردولت
ــى از اجراى طرح هاى عمرانى، دولت  ــخاص مذكور ناش اجتماعى با مطالبات اش

مكلف است: 
ــور از  ــه رديف ذيربط قانون بودجه كل كش ــخاص بدهكار ب ــادل واريزى اش مع
ــرح مربوطه يا رديف خاصى كه به همين منظور در قانون بودجه  محل اعتبار ط

پيش بينى مى شود، مطالبات همان شخص را تأمين و پرداخت كند. 
ــخص  ــورد حداكثر معادل مطالبات هر ش ــب م ــره 1- خزانه دارى كل حس تبص
بدهكار، وجه الزم را از محل تنخواهى كه عالوه بر تنخواه گردان خزانه موضوع 
ــت مصوب 27 /11/  ــى از مقررات مالى دول ــره ماده(1) قانون تنظيم بخش تبص
1380 در اختيار خزانه قرار مى گيرد، به نيابت از شخص بدهكار به سازمان امور 
ــرده و حداكثر در مدت  ــازمان تأمين اجتماعى پرداخت ك ــى و گمرك و س ماليات
ــار مصوب ذيربط از طرف بدهكار به  ــادل وجه پرداختى در قالب اعتب 15 روز مع

خزانه اعاده مى شود. 
تبصره2- دستورالعمل اجرايى اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى 
و دارايى، بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و معاونت برنامه ريزى و نظارت 
ــدن اين قانون به  ــردى رئيس جمهور حداكثر يك ماه پس از الزم االجراش راهب

تصويب هيات وزيران مى رسد. 
ــازمان تأمين  ــه مطالبات نظام بانكى و س ــر فوق در زمين ــره3- روش تهات تبص

اجتماعى مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد، قابل تسرى مى باشد. 
ــت جريمه هاى تأخير تاديه  تبصره 4- وزارت امور اقتصادى و دارائى مكلف اس
بدهى مالياتى بنگاه ها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال 

و تسويه كند. 
ــادى توليدى از 23 درصد به 8  ــهم كارفرما در بنگاه هاى اقتص ــق بيمه س 6- ح
درصد تقليل يافته و 15 درصد باقى مانده از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون به 

مدت سه سال از سوى دولت پرداخت مى شود. 
7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختمانى با پروانه ساختمانى قطع و بجاى آن نيم 
درصد از عوارض ارزش افزوده ملى سهم شهردارى ها به سازمان تأمين اجتماعى 

پرداخت مى شود. 

ــعه اضافه  ــاده (28) قانون برنامه پنجم توس ــر ذيل بند «الف» م ــره زي 8- تبص
مى شود: 

تبصره – دولت موظف است آيين نامه اين بند را سه ماه پس از الزم  االجرا شدن 
اين قانون تهيه، تصويب و ابالغ كند. 

9- ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به صورت زير اصالح مى شود: 
ــود» به عبارت «دولت مكلف  ــاده عبارت «به دولت اجازه داده مى ش ــدر م در ص

است» تغيير مى يابد. 
ــازمان بهزيستى اجازه داده مى شود تا  10- به كميته امداد حضرت امام (ره) و س
نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايانى كه از نيروى انسانى تحت پوشش 

آنها استفاده مى كنند از محل منابع داخلى خود اقدام كنند. 
11- دولت مكلف است تا انتهاى سال 1391 از محل اعتبارات ريالى وجوه اداره 
شده به منظور اعطاى تسهيالت به بنگاه هاى اقتصادى توليدى، موضوع ماده (2) 
ــى دولتى را افزايش دهد. همچنين  ــرمايه كليه بانك هاى تخصص اين قانون، س
سرمايه صندوق هاى بيمه محصوالت كشاورزى و فعاليت هاى معدنى، را پس از 

اصالح افزايش سقف سرمايه در اساسنامه، افزايش دهد. 
ــتفاده از توان توليدى  تبصره - ماده (16) قانون «طرح اصالح قانون حداكثر اس
ــاورزى،  ــاى بيمه محصوالت كش ــا تجميع صندوق ه ــى» در ارتباط ب و خدمات

فعاليت هاى معدنى و ...، حذف مى شود. 
12- كليه بانك ها مكلفند با دريافت نقدى حداكثر 10 درصد مبلغ گشايش اعتبار 
ــايش اعتبار براى  ــناد تجارى، مبادرت به گش از بنگاه اقتصادى توليدى و اخذ اس

ورود ماشين آالت و مواد اوليه كنند. 
13- دولت مكلف است بازپرداخت تعهدات ارزى توليدكنندگان داخلى به سيستم 
بانكى را كه به طرق گشايش اعتبار اسنادى يوزانس و يا قراردادهاى فاينانس و 
ــايش اعتبار اسنادى به همان  رى فاينانس ايجاد گرديده، به نرخ ارز در تاريخ گش
ــور پيش بينى و توافق گرديده وصول  ــاطى كه در قراردادهاى مذك ترتيب و اقس
ــا مكلف به رعايت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد براى  ــد. همچنين بانك ه كن

كليه ثبت سفارش هاى صورت گرفته هستند. 
14- كليه سازمان هاى دولتى موظف به گشايش اعتبارات اسنادى (LC) ريالى 
ــاى توليدى داخل موضوع ماده  ــى و كااله براى تأمين كنندگان خدمات مهندس

(2) اين قانون مى باشند. 
ــهيالت بانكى از سوى بانك ها به بنگاه هاى اقتصادى توليدى  15- پرداخت تس

بخش خصوصى و تعاونى در اولويت قرار دارد. 
ــين آالت و تجهيزات ساخت داخل براى  ــهيالت براى خريد ماش 16- اعطاء تس
ــاب ذخيره ارزى و  ــاورزى از محل منابع حس ــاى صنعتى و معدنى و كش طرح ه
ــده ميتوانند  ــرمايه گذاران طرح هاى ياد ش ــعه ملى مجاز بوده و س صندوق توس
خريد هاى داخلى از سازندگان ماشين آالت و تجهيزات مذكور را به صورت ارزى 

انجام دهند. 
ــى از افزايش نرخ ارز بر روى سرمايه  ــك پذيرى ناش 17- به منظور كاهش ريس
گذارى ها در بخش هاى مختلف اقتصادى، تسهيالت گيرندگان ارزى از حساب 
ــهيالت،  ــعه ملى مى توانند به جاى باز پرداخت ارزى تس ارزى و يا صندوق توس
ــبت به بازپرداخت ريالى تسهيالت خود اقدام كنند مشروط به اينكه پرداخت  نس
ــاس مصوبات شوراى پول و اعتبار به صورت ريالى  سود دوران تسهيالت بر اس
ــت مبالغ ريالى دريافتى را از طريق  ــعه ملى مكلف اس منظور گردد. صندوق توس
ــرده و در جهت مصارف  ــاى معتبر تبديل ك ــزى به نرخ روز به ارزه ــك مرك بان

مشخص شده مورد استفاده قرار دهد. 
18- كليه جرائم متعلقه بنگاه هاى اقتصادى توليدى كه بتوانند ظرف مدت 6 ماه 
پس از الزم االجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهى يا توافق براى 
نحوه پرداخت بدهى بانكى (با سود زمان عقد قرارداد)، مالياتى و تأمين اجتماعى 
ــوده مى شود. همچنين بانك ها درصورت عدم اجراى تعهدات و  خود كنند، بخش
قراردادها و يا تعليق تسهيالت تعهد شده، ملزم به پرداخت جريمه ديركرد با نرخ 

سود رايج هستند. 
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ــازى و كشاورزى و همچنين مواد  ــين آالت معدنى، راه س 19- واردات كليه ماش
اوليه و كاالهاى سرمايه اى كه در داخل توليد نمى شوند از پرداخت حقوق ورودى 

معاف مى باشند. 
ــت پس از الزم  االجرا شدن  تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اس

اين قانون، فهرست ماشين آالت توليد داخل را اعالم كند. 
ــد بدون رضايت وارد كننده مواد  ــت حقوق ورودى به صورت وجه نق 20- درياف
اوليه و كاالهاى سرمايه اى و واسطه اى واحدهاى توليدى هنگام ترخيص كاال از 
گمرك، ممنوع است. گمرك موظف است با اخذ ضمانت نامه بانكى يا بيمه نامه 
ــخيص خود، نسبت به ترخيص كاال  ــاير تضمين هاى معتبر به تش ــفته يا س يا س
ــال پس از تاريخ ترخيص كاال نسبت به دريافت حقوق  اقدام و حداكثر تا يك س

ورودى اقدام كند. 
تبصره 1- محاسبه حقوق ورودى در روز ترخيص براى هر كاال با نرخ ارز در روز 

ثبت سفارش كاال خواهد بود. 
تبصره 2- تعرفه حقوق ورودى مواد اوليه، كاالهاى سرمايه اى و واسطه اى مورد 
نياز كشور با منشاء ارز صادرات غير نفتى 20 درصد كمتر از كاالهاى وارداتى با 

ساير ارزها خواهد بود. 
ــرمايه اى 4 درصد، كاالهاى  ــره 3- حقوق ورودى مواد اوليه و كاالهاى س تبص
ــطه اى 8 درصد، كاالهاى مصرفى ضرورى به استثناء محصوالت كشاورزى  واس
ــاورزى و زيربخش هاى آن است 20  ــاء آنها محصوالت كش و كاالهايى كه منش
درصد و كاالهاى لوكس و غيرضرورى 100 درصد تعيين مى شود. حقوق ورودى 
محصوالت كشاورزى و كاالهاى مرتبط، برحسب نياز كشور توسط وزارت جهاد 

كشاورزى تعيين و ابالغ مى شود. 
21- عمليات اجرايى براى بازداشت، توقيف و مزايده و حراج اموال و ساير وثايق 
ــى و تأمين اجتماعى و  ــى و تعاونى بدهكار ماليات ــاى اقتصادى خصوص بنگاه ه
بانكى، براى مدت سه سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، تعليق مى شود. 
ــمول  ــده اند درصورت انجام فعاليت مجدد مش بنگاه هاى اقتصادى كه تعطيل ش

حكم اين قانون مى شوند. 
تبصره- در پايان مهلت مقرر در اين ماده، اصل بدهى مالياتى و تأمين اجتماعى 
ــدون اخذ هرگونه وجه اضافى تحت هر  ــاى اقتصادى موضوع اين ماده ب بنگاه ه
عنوان و بدهى بانكى آنها بعالوه سود بانكى مقرر در قرارداد اوليه بدون دريافت 
هرگونه جريمه ديركرد يا هرگونه وجهى تحت هر عنوانى در دوره تقسيط مندرج 

در قرارداد قبلى توسط بدهكار پرداخت مى شود. 
ــراى مديران  ــراى محكوميت هاى مالى ب ــاده 2 قانون نحوه اج ــال م 22- اعم
بنگاه هاى اقتصادى خصوصى و تعاونى به جز جرايم عمدى، از تاريخ الزم االجرا 
شدن اين قانون به مدت سه سال ممنوع مى باشد و مديران بنگاه هاى اقتصادى 
ــت باشند، از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون،  توليدى كه از اين بابت در بازداش

فوراً آزاد مى شوند. 
ــمول  ــخيص مديران و بنگاه هاى اقتصادى خصوصى و تعاونى مش تبصره- تش
مواد 22 و23 اين قانون توسط كميته اى متشكل از رئيس سازمان صنعت، معدن 
ــتان  ــتان (بعنوان رئيس كميته)، مدير كل امور اقتصاد و دارايى اس و تجارت اس
ــتان، صورت مى گيرد و  ــاورزى اس و رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن، و كش

تصميمات كميته براى دستگاه هاى مشمول الزم االجرا است. 
ــتمرار توليد، كليه  ــرمايه گذارى و تضمين اس ــور تقويت و امنيت س 23- به منظ
حقآبه هاى متكى به پروانه هاى بهره بردارى و حقآبه هاى سنتى مشروع مضبوط و 
ثبت شده در دفاتر سازمان هاى آب، از تاريخ تصويب اين قانون، به عنوان حقوق 

مشروع ناشى از حيازت محسوب مى شود. 
ــت قيمت هاى تضمينى محصوالت كشاورزى را بر اساس  24- دولت موظف اس
فهرست قانون مصوب مجلس به گونه اى تنظيم كند كه اوال متوسط هزينه كل 
ــرزمينى تأمين و ثانيًا حداقل پانزده درصد سود  ــطح، در پهنه س توليد در واحد س

ملحوظ گردد. 
25- دولت موظف است معادل نيمى از وجوه تجهيزشده براى اجراى طرح فدك 

ــش آن  ــال جارى صرف خريد و قلع چاه هاى مازاد و اراضى تحت پوش را در س
ــت هاى بحرانى كند. براى سال هاى آتى تأمين  چاه ها از مالكين داوطلب در دش
ــع موردنياز مطابق اين قانون اقدام خواهد بود. آيين نامه اجرايى مربوطه بايد  مناب
ــدن اين قانون توسط وزراى جهاد كشاورزى و نيرو  ظرف 2 ماه از الزم االجرا ش

تدوين و به تصويب هيأت وزيران برسد. 
26- كليه بانك هاى كشور كه تسهيالتى در بخش كشاورزى پرداخت كرده اند، 
موظفند بازپرداخت وام هاى اشخاص حقيقى و حقوقى، اعم از دولتى و غير دولتى 
ــاورزى شهرستان، بانك  ــكل از كنندگان جهاد كش را به گواهى كارگروهى متش
ــتان و كننده  ــاروزى شهرس ــتان، كنندگان صندوق بيمه كش ــوط در شهرس مرب
ــرمازدگى يا بيمارى  ــارت خشك سالى يا س ــتان، كه دچار خس فرماندارى شهرس
اپيدميك و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش سوزى غير عمدى شده باشد، به مدت 
ــهيالت ايام استمهال از محل رديفى خاص  ــه سال استمهال كرده و سود تس س

مديريت بحران و موارد پيش بينى نشده قانون بودجه تأمين گردد. 
27- اولويت استفاده از كودهاى كشاورزى توليد داخل با بخش كشاورزى است. 
ــخگوى آن نيست،  ــيميايى كه توليد داخل پاس ــته از كودهاى ش واردات آن دس
ــاز اين گونه واردات از اولويت هاى تخصيصى ارز  ــاز بوده و تأمين ارز مورد ني مج

برخوردار خواهند بود. 
ــت نياز ساالنه بخش كشاورزى به  ــاورزى موظف اس تبصره - وزارت جهاد كش

انواع كود توليد داخل را اعالم و بر تأمين آن نظارت كند. 
ــاورزى و ساير بانك هاى عامل و مؤسسات مالى و اعتبارى  28- بانك هاى كش
كه در بخش كشاورزى تسهيالت پرداخت مى كنند، موظفند اسناد عادى و ثبتى 
اراضى و منازل روستائيان را بر اساس نظر كارشناسى رسمى، به عنوان تضامين 

مورد قبول تلقى كنند. 
ــج فرهنگ آن، بايد  ــاى ايرانى و تروي ــت از مصرف كااله ــور حماي 29- به منظ

اقدامات زير بعمل آيد؛ 
ــتگاه هاى اجرايى توسط  1. كمك هاى غيرنقدى و كاالهايى كه به كاركنان دس
دولت و شركت هاى تابعه داده مى شود، همچنين كاالهاى مصرفى دستگاه هاى 

دولتى، صرفًا بايد از كاالهاى توليد ايران تأمين شود. 
ــازى مصرف كاالهاى  ــف به اقدامات الزم جهت فرهنگ س ــيما موظ 2. صداوس

توليد داخل مى باشد. 
ــاور طراحى، مهندسى و  ــركت هاى مش 30- عالوه بر بنگاه هاى توليدى كليه ش

پيمانكارى مشمول احكام اين قانون مى باشند. 
ــاره تأمين منابع مالى  ــعه درب ــره ماده (117) قانون برنامه پنجم توس 31- تبص
ــود، با رعايت  ــرا نبوده و به دولت اجازه داده مى ش ــراى اين قانون الزم  االج اج

قوانين و مقررات: 
ــت دولت به بخش  ــردارى از معادن تحت مديري ــبت به واگذارى بهره ب 1- نس
خصوصى و بخش تعاونى داخلى و خارجى اقدام و درآمد حاصل از حقوق مالكانه 
معادن در حال بهره بردارى بخش دولتى و همچنين معادنى كه براى بهره بردارى 
به بخش غير دولتى اعم از خصوصى، تعاونى و غيره واگذار شده و يا مى شود را 
به حسابى تحت عنوان «صندوق حمايت از توليد ملى» نزد خزانه دارى كل واريز 

كرده و صرفًا در جهت اجراى اين قانون به مصرف برساند. 
ــاركت ريالى با تضمين بازپرداخت اصل و سود  ــار اوراق مش ــبت به انتش 2- نس

اقدام كند. 
3- ديگر منابع مالى الزم را دولت در بودجه سنواتى پيش بينى خواهد كرد.
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با معافيت مالياتي ماده 138، 
قانون ماليات هاي مستقيم آشنا شويد

ــود ابرازي  ــمت از س ــتقيم آن قس ــون ماليات هاي مس ــاده138 قان ــاس م براس
ــركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تكميل  ش
واحد هاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني 
ــود، از05 درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 قانون  ــال مصرف ش در آن س
ــعه يا تكميل يا ايجاد  ــروط بر اينكه قبًال اجازه توس مذكور معاف خواهد بود، مش
ــرمايه گذاري معين از وزارتخانه  واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح س
ــد. اما در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي  ــده باش ذيربط تحصيل ش
ــال باشد و يا از هزينه طرح  ــال مازاد بر سود ابرازي همان س ــده در هر س ياد ش
ــرمايه گذاري كمتر باشد، شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات  س
سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا 
ــود. متن كامل اين دستورالعمل  باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند ش
ــده نظر به اهميت آن و  ــوي سازمان امورمالياتي ابالغ ش ــال پيش از س كه دوس

اطالع دقيق تر فعاالن صنعت در و پنجره ايران منتشر مي شود
ــتقيم شامل شركت هاي تعاوني   1- مـعافيت ماده 138 قانون ماليات هاي مس
ـــرايط مـقرر  و خصـوصـي در واحـدهاي صنعـتي و مـعدني با رعـايت كـليه ش
ــه بيش از 05 درصد  ــركت هايي ك ــخاص حقوقي دولتي و ش مي گردد. صرفًا اش
ــخاص حقوقي دولتي مي باشد مشمول معافيت اين ماده  سهام آنها متعلق به اش
ــند با  ــان اجراي طرح، صنعتي يا معدني باش ــود. واحدهايي كه در زم ــد ب نخواه
رعايت مقررات امكان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده را دارا خواهند بود.

 2- شرط الزم جهت امكان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ مجوز 
از وزارتخانه ذيربط در قالب طرح سرمايه گذاري معين مي باشد.

 3- طرح سرمايه گذاري معين ارائه شده به وزارتخانه ذيربط مي بايست حداقل 
متضمن موارد ذيل باشد:

1-3 موضوع طرح سرمايه گذاري معين
ــروع طرح  ــخص بودن ش ــروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مش 2-3 تاريخ ش

تاريخ صدور مجوز، تاريخ شروع طرح تلقي خواهد شد.
ــر فصل(در صورت  ــرمايه گذاري به تفكيك هر س 3-3 مبلغ هزينه هاي طرح س

عدم تفكيك هزينه ها، معافيت تا سقف كل هزينه ها قابليت اعمال دارد).
ــي و يـا مراجـع  ــرمايه گذاري. ادارات امـور مالـيات ــراي طرح س ــل اج 4-3 مح
ــرمايه گذاري  تصـميم گيري در خـصوص معافيت موضوع اين ماده بايد طرح س
موضوع مجوز صادره را از وزارتخانه ذيربط(يا سازمان ذيربط) دريافت و بر اساس 

آن اقدام نمايند.
 4- هزينه هاي هر طرح سرمايه گذاري صرفًا شامل هزينه هاي مربوط به طرح 
ــرمايه گذاري از قبيل ماشين آالت،تجهيزات،تأسيسات، زمين و ساختمان و ...  س
ــاير هزينه ها از قبيل مواد اوليه و هزينه هاي غير مرتبط با موضوع  ــد. س مي باش
ــرمايه گذاري به عنوان هزينه طرح سرمايه گذاري قابل پذيرش نخواهد  طرح س

بود.
ــرمايه گذاري معين و مجوز مربوطه كه بر   5- آن بخش از هزينه هاي طرح س
ــد مبناي تسعير نرخ ارز تعيين شده  ــاس ارز ساير كشورها تنظيم گرديده باش اس

توسط بانك مركزي در تاريخ صدور مجوز مي باشد.
ــرمايه گذاري صادر شده باشد   6- در صورتي كه چند مجوز براي يك طرح س
ــرمايه گذاري مربوط به هر مجوز با رعايت ساير  در صورت تفكيك هزينه هاي س
ــت در غير اين صورت  ــورداري از معافيت وجود خواهد داش ــرايط امكان برخ ش

ــود و در  ــا بدون تفكيك به هر مجوز و به صورت كلي ارائه ش ــه هزينه ه چنانچ
مجوز صادره نيز مبلغ هزينه درج نشود مشمول برخورداري از معافيت نخواهد بود.
ــرمايه گذاري از  ــده در طرح س  7- در صورتي كه مدت و مبلغ هزينه تعيين ش
ــوي وزارتخانه ذيربط براي  ــده در مجوز صادره از س ــخص ش مدت و هزينه مش
همان طرح سرمايه گذاري بيشتر باشد مبناي مدت و تصميم گيري براي معافيت 

مجوز صادره از طرف وزارتخانه ذيربط مي باشد.
 8- انجام قسمتي از هزينه هاي طرح قبل از اخذ مجوز با رعايت ساير شرايط 
ــتقيم وارد نخواهد كرد  خللي به معافيت موضوع ماده 138 قانون ماليات هاي مس
ليكن در اين صورت هزينه هاي انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداري 

از معافيت نخواهد بود.
ــرداري واحد صنعتي و معدني جديد يا به بهره برداري  ــالك تعيين بهره ب  9- م
رسيدن طرح در اجراي مقررات تبصره يك ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم 
ــد در غير اينصورت،  ــه بهره برداري مي باش ــرداري مندرج در پروان ــخ بهره ب تاري
ــتندات توسط  بهره برداري واقعي واحد صنعتي و معدني با توجه به مدارك و مس

اداره امور مالياتي مشخص خواهد شد.
ــرمايه گذاري كه به تأييد  ــد مدت زمان اجراي طرح س ــورت تمدي  01- در ص
وزارتخانه ذيربط رسيده باشد تاريخ خاتمه طرح در اجراي تبصره يك ماده 138 
ــتقيم بر اساس زمان تمديد شده با تأئيد وزارتخانه ذيربط  قانون ماليات هاي مس

خواهد بود.
ــا طرح هاي  ــت طرح ي ــده باب ــام ش ــاي انج ــه هزينه ه ــي ك  11- در صورت
ــود ابرازي همان سال باشد معافيت  ــرمايه گذاري در يك سال مالي مازاد بر س س
مالياتي مازاد مذكور در سنوات بعدي قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع 
ــال با احتساب اولين سال مالي شروع  ــتفاده از معافيت بيش از چهار س مدت اس

اجراي طرح نخواهد بود.
ــاب هاي جداگانه ثبت گردد و   21- انـجـام هـزينـه هاي هر طرح بايد در حس
ــد. در غـير  ــرمايه گذاري معين باش قابل تطبيق با اقالم هزينه مندرج در طرح س
ــب مـعافـيت ماده 138 قـانـون  ـــده در قـال اين صورت هـزيـنه هاي انـجام ش
ماليات هاي مستقيم مورد قبول نبوده و در خصوص آن معافيتي اعمال نمي گردد.

ــروع و خاتمه طرح مي بايست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد.   31- ش
ــاالنه و ماهانه(مثًال با ذكر 3 سال  در صورتي كه برنامه زمان بندي به صورت س
يا 18 ماه) حسب مورد اعالم شود در اين صورت تايخ شروع طرح، تاريخ صدور 
ــده  ــوي وزارتخانه ذيربط خواهد بود مگر اينكه در زمان بندي ارائه ش مجوز از س
به سال يا ماه مشخصي ارائه شده باشد كه در اين صورت اولين روز ماه يا سال 

مربوط حسب مورد مبناي شروع طرح سرمايه گذاري خواهد بود.
ــا تاريخ بهره برداري طرح(با توجه  ــه فاصله تاريخ دريافت مجوز ت  41- چنانچ
ــروع و خاتمه در طرح  ــدم تعيين تاريخ ش ــد ع ــال باش به بند 9) كمتر از يك س

سرمايه گذاري خللي به اعمال معافيت وارد نخواهد ساخت.
 51- در صورت عدم اجراي طرح سرمايه گذاري معين در مدت تعيين شده در 
ــرمايه گذاري و يا تمديد شده و يا ابطال مجوز صادره از سوي وزارتخانه  طرح س
ــا رعايت مقررات  ــد ب ــده باش ذيربط چنانچه در اين خصوص معافيتي اعمال ش
ــه مطالبه ماليات و  ــبت ب ــتقيم نس تبصره يك ماده 138 قانون ماليات هاي مس

جرايم مربوط اقدام خواهد شد.
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 مخالفت كارشناسان با افزايش وام خريد
ــي اقتصاددان، عليرضا پورفرج، محمد  كهن دل، محمد باقر  دكتر ابراهيم رزاق
ــي تأكيد دارند كه  ــالوري از كارشناسان بازارمسكن همگ ــري و مجيد د صد
ــرد و تنها بر تورم در  ــد مسكن نه تنها دردي دوا نخواهد ك ــش وام خري افزاي
ــي معتقد است كه افزايش وام مسكن تورم زا خواهد  ــازار دامن خواهد زد. يك ب
ــا افزايش سقف خريد وام مسكن،  ــود، ديگري ادعاي برخي مبني بر اينكه ب ب
ــود مي داند، كارشناس ديگري معتقد است  ــازار را از ركود خارج مي كند، مرد ب
ــرد و ديگر تحليل گر  ــديد خواهد ك ــه باالبردن وام خريد، سفته بازي را تش ك
ــل از تصميم گيري تأكيد دارد، هرچند  ــر ضرورت محاسبات دقيق شرايط قب ب
ــري اصال شرايط فعلي را مناسب افزايش وام خريد نمي داند. ديدگاه اين  ديگ

كارشناسان را بخوانيد:

 افزايش وام مسكن تورم زاست
ــن را موجب باال رفتن قيمت  ــك كارشناس اقتصادي افزايش ميزان وام مسك ي
ــن و مسكن عنوان كرده و معتقد است: با افزايش وام مسكن، تقاضا نيز باال  زمي
ــورم و افزايش قيمت ها  ــي اقتصاد، اين امر جز ايجاد ت ــي رود و در شرايط فعل م
ــي، با انتقاد از نوع نگاهي كه در ايران به  ــه اي نخواهد داشت. ابراهيم رزاق نتيج
ــاري از فعاليت هاي  ــرد: سودآوري بازار مسكن بسي ــن وجود دارد، اظهارك مسك
توليدي را تحت الشعاع قرار داده و سرمايه هاي بسياري در اين حوزه انباشت شده 
ــازار به داللي روي آورده  و سعي مي كنند  ــذا افراد زيادي با مساعد ديدن اين ب ل
ــد. وي ادامه داد: با توجه به  ــاال نگه داشتن قيمت سود خود را تضمين كنن ــا ب ب
ضعف هايي كه در امور زيرساختي و صنعتي داريم، بخش مسكن براي دولت از 
جايگاه ويژه اي برخوردار است و با افزايش قيمت ها دولت مجبور مي شود به بازار 

اشـاره: وام مسـكن بايد افزايش يابد يا نه؟ در صورتي كه پاسـخ مثبت باشـد، اين افزايش وام بايد به خريد مسكن معطوف باشد يا ساخت آن، يا 
هردو گزينه؟ در شـرايطي كه ارزش پول ملي به واسـطه افزايش نرخ ارز در ماه هاي اخير به شـدت افت كرده و از سوي ديگر قيمت مسكن با رشد 
مواجه شـده اسـت، آيا خريداران بالقوه مسـكن با وام كنوني خريد مي توانند به هدف خود برسند و صاحب خانه شوند؟ افزايش نرخ ارز البته باعث 
باالرفتن قيمت مصالح ساختماني و هزينه تمام شده ساخت مسكن هم شده است، با اين حساب پيشنهاد افزايش وام ساخت مسكن تا چه ميزان 
منطقي اسـت؟ پاسـخ به اين پرسـش ها البته محل دغدغه همگاني اسـت. در حال حاضر به جز بانك مسـكن هيچ بانكي اجازه پرداخت وام براي 
خريد مسـكن را براسـاس مصوبه شـوراي پول و اعتبار ندارد. باالرفتن هزينه ساخت هم باعث شـده تا تكميل واحدهاي مسكوني در دست ساخت 
هم با دشـواري هاي زيادي مواجه شـود و حاال بانك مسـكن پيشـنهادي براي افزايش هزينه ساخت را مطرح كرده اسـت. پيشنهادي كه شايد در 
روزهاي پاياني سـال جاري محل مناقشـه بين كارشناسان و تصميم سازان باشد. آنچه انكارناشدني است اينكه هزينه ساخت روبه افزايش است و 
سرمايه گذاران در بخش ساختمان افزايش قيمت را اجتناب ناپذير مي دانند. در اين ميان دست كم دو اتفاق ممكن است در بخش ساخت مسكن رخ 
دهد، يكي اينكه برخي سـازندگان كه از توان مالي مناسـبي برخوردارند و ارزيابي شـان اين است كه در فروش واحدهاي در دست ساخت با مشكل 
جدي مواجه نخواهند شد، بديهي است همچنان كيفيت در ساخت را رعايت خواهند كرد. اما روي دوم سكه گران شدن ساخت وساز مي تواند عاملي 
بر افت كيفيت و اسـتفاده از مصالح سـاختماني فاقد استانداردهاي فني الزم باشد. گزارش ويژه «پنجره  ايرانيان» را از كم وكيف بازار مسكن از نگاه 

كارشناسان و نمايندگان مجلس بخوانيد:

كارشناسان و نمايندگان نظر دادند
افزايش وام مسكن براي ساخت يا خريد؟
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ــاي تسهيالت مستقيم جز افزايش  ــود در حالي  كه افزايش وام ها يا اهد وارد ش
ــت. رزاقي با تأكيد بر لزوم  ــت  و ايجاد التهابات جديد نتيجه اي نخواهد داش قيم
ــرد: بسياري از افراد با استفاده  ــت اهرم هاي نظارتي بازار مسكن تصريح ك تقوي
ــار مي گيرند و عرضه  ــي تعداد زيادي واحد مسكوني در اختي ــاي نظارت از خالءه
ــش از دو ميليون واحد  ــم مي ريزد. به گفته وي طبق آمارها بي ــا را به ه و تقاض
ــور وجود دارد كه 05 درصد آن در تهران است كه دولت  مسكوني خالي در كش
ــراي چنين خانه هايي ماليات سنگين وضع كند. در كنار اين امر بايد براي  بايد ب
خريد و فروش ها محدوديت ايجاد كرد و امكان دالل بازي را در بازار از بين برد. 
اين اقتصاددان نبود توانايي بازپرداخت وام هاي مسكن را از ديگر مشكالت اين 
ــان كرد: درآمد مردم، متناسب با تورم موجود در جامعه  حوزه برشمرد و خاطرنش
ــد نكرده و بسياري از خانواده ها از عهده قسط هاي 400 هزار توماني و حتي  رش
بيشتر وام ها برنمي آيند لذا در صورت افزايش نيافتن پايه حقوق مردم باال بردن 

وام ها مشكلي راه حل نخواهد كرد. 

 افزايش وام ركود را رفع نمي كند
ــود موجود در بازار را نمي توان با افزايش وام  ــا يك كارشناس معتقد است: رك ام
ــه تحريك جامعه به  ــاال بردن ميزان تسهيالت قادر ب ــن برطرف كرد و ب مسك
تقاضاي بيش تر نيست. عليرضا پورفرج توضيح داد: معموال شرايط ركود به چند 
ــكالت است. به  ــل وابسته است و برطرف كردن آن نيازمند حل تمامي مش عام
گفته وي در حال حاضر به دليل باال رفتن قيمت ها در بخش مسكن و بي ثباتي 
در بازار ارز مردم رغبت چنداني به ورود به بازار مسكن را ندارند و تنها با افزايش 
ــاره به پايين آمدن  ــه ايجاد كرد. وي با اش ــالت نمي توان رغبت در جامع تسهي
ــه وام فعلي جوابگوي قيمت  ــخص است ك قدرت خريد جامعه گفت: كامال مش
ــاالي مسكن نيست اما در شرايط كنوني راه حل بازار افزايش تسهيالت نيست  ب
ــي و زيرساختي بهبود  ــد باشيم تا زماني كه مسائل توليد ــه بايد به فكر تولي بلك
نيابد تزريق مستقيم پول به جامعه امور را بدتر مي كند. پورفرج همچنين افزايش 
ــريح كرد: نمي توان با اين بهانه كه  پايه حقوق افراد را امكان پذير ندانست و تش
تورم باالست نقدينگي را افزايش داد، بايد سرمايه ها را در اموري جذب كرد كه 
ــه اشتغال و توليد ختم شود. اين كارشناس مسكن طرح هايي مانند مسكن مهر  ب
ــان كرد: دولت بايد در اين زمينه نظارت  را به طور كلي مثبت ارزيابي و خاطرنش
ــور گسترش  ــي اعمال كند و طرح هايي مانند مسكن مهر را در سراسر كش باالي
دهد. به اعتقاد وي با چنين طرح هايي مي توان بين عرضه و تقاضا رابطه منطقي 

ايجاد كرد و التهابات بازار را كاهش داد. 

 سفته بازي بيشتر مي شود
يك كارشناس اقتصادي افزايش ميزان وام مسكن در شرايط فعلي را موجب به 
ــور دانست و چنين طرحي را بدون برنامه قلمداد  هم خوردن نظم اقتصادي كش
كرد. محمد  كهن دل تصريح كرد: در چند ماه گذشته به دليل سودآور بودن بازار 
ــال نقدينگي بسياري جذب اين بازار شد اما با فروكش كردن تب خريد و  ارز و ط
ــت سرمايه ها به بازار مسكن و  فروش در اين بازار ها، زمزمه هايي مبني بر بازگش
ــش قيمت در اين بخش به گوش مي رسد كه اگر دولت بخواهد با افزايش  افزاي
ــا از صنعت ساختمان حمايت كند جز افزايش پرشتاب تر قيمت ها نتيجه اي  وام ه
ــب سفته بازي در بازار  ــدار نسبت به باال گرفتن ت ــم ديد. وي ضمن هش نخواهي
ــراي ما درس شود؛ مگر مردم  ــن گفت: بايد اتفاقي كه در بازار ارز افتاد ب مسك
ــيدند؟ تنها زمزمه هايي  چقدر نياز به دالر داشتند كه براي خريد آن صف مي كش
ــالر در حال گران شدن است شنيده شد و مردم نقدينگي خود  ــي بر اين كه د مبن
ــي ادامه داد: چنين روندي  ــن سمت روانه كردند. اين كارشناس اقتصاد را به اي
ــي رخ دهد. در اين  ــه مي تواند در بخش اقتصاد ــن اتفاقي است ك خطرناك تري
مسير مردم در شرايطي درآمد و سود به دست مي آورند كه هيچ محصولي توليد 
ــي نتيجه اي نخواهد  ــي جز تورم و بحران هاي اقتصاد ــد و چنين گردش نكرده ان
ــزوم مديريت در عرضه ي واحد هاي مسكوني  ــت. كهن دل ضمن تأكيد بر ل داش

ــاد زيادي از افراد وارد ساخت وساز و  ــار كرد: به اشتباه فكر مي كنيم اگر تعد اظه
ــود درصورتي كه اگر اين  ــن شوند باعث رونق بازار مي ش ــد و فروش مسك خري
فعاليت ها بدون وجود متقاضي صورت گيرد، بحران در اقتصاد ايجاد مي كند و جز 
بلوكه  كردن سرمايه هاي كشور نتيجه ي ديگري نخواهد داشت. وي خاطر نشان 
ــد جاذبه هاي زندگي در كالن شهري  ــرد: دولت چند سالي است تالش مي كن ك
ــد مهاجر پذيري اين شهرها را  ــران را كم كند و با ايجاد شهرهاي جدي ــد ته مانن
ــورت توجه به امكانات و  ــد. اين طرح ها همچون مسكن مهر در ص ــش ده كاه
شرايط الزم براي زندگي مي تواند مفيد باشد و بخشي از مشكالت تأمين مسكن 

براي اقشار كم درآمد را حل كنند. 

 افزايش وام به محاسبات دقيق نياز دارد
ــات در بازار و مواردي  ــاس تأكيد كرد: با توجه به وجود برخي التهاب ــك كارشن ي
ــن دست، افزايش ميزان وام مسكن به تحقيق و محاسبات دقيقي از سوي  از اي
ــط كنوني با توجه به  ــد باقر صدري، اظهار كرد: در شراي ــت نياز دارد. محم دول
كاهش تأثيرگذاري وام مسكن، نياز به افزايش مبلغ اين تسهيالت حس مي شود، 
ــت و بايد در اين باره  ــن طرح هايي نيازمند تحقيق و محاسبات جدي اس ــا چني ام
بسيار محتاطانه عمل شود. وي ديگر مساله حائز اهميت در اين زمينه را توانايي 
ارگان هاي مسوول در كنترل بازار و قيمت ها دانست و توضيح داد: متأسفانه در 
ــي اختالف قيمت زيادي را  ــي حوزه ها هيچ نظارتي وجود ندارد و حتي گاه برخ
ــر حالي كه براي سامان دادن  ــان دو بنگاه موجود در يك خيابان شاهديم د مي
ــرد. صدري با انتقاد از برخي  ــه شرايط بازار بايد اهرم هاي نظارتي را تقويت ك ب
ــده گفت: برخي افراد با پيش بيني افزايش قيمت ها در  اظهارنظرهاي حساب نش
ــن صحبت هايي به باال  ــاد مي كنند و مطرح شدن چني ــازار مسكن التهاب ايج ب
رفتن قيمت ها منجر مي شود. وي تأمين مسكن مردم را وظيفه دولت ها عنوان و 
تصريح كرد: مقامات اجرايي بايد با ايجاد تعادل و هماهنگي ميان عرضه و تقاضا 

از تالطم بازار مسكن بكاهند. 

 در شرايط فعلي به صالح نيست 
ــزان وام مسكن در شرايط فعلي را به صالح ندانست  ــك كارشناس افزايش مي ي
ــازار و حجم نقدينگي باالي  ــت: با توجه به التهاب هاي موجود در ب ــد اس و معتق
ــر صورت افزايش ميزان وام مسكن با افزايش قيمت ها مواجه خواهيم  جامعه، د
ــازار ارز و طال باعث شد بسياري از  ــد. مجيد دالوري اظهار كرد: سودآوري ب ش
ــاي بلندمدت خارج شده و در دست مردم جابه جا شود لذا  سرمايه ها از حساب ه
ــش ميزان وام  مسكن به  ــاال رفتن قيمت ها را دارد و اگر با افزاي ــازار استعداد ب ب
اين نقدينگي بيفزاييم اين تورم جهش بيش تري خواهد داشت. وي ديگر نتيجه 
احتمالي افزايش وام ها را جلب توجه مردم به سمت بازار مسكن دانست و گفت: 
ــا سرمايه گذاري در بازار مسكن از  ــن امر جنبه مثبت و منفي دارد؛ از طرفي ب اي
ــش قيمت ها را دربردارد.  ــازار ارز كاسته مي شود و از سوي ديگر افزاي ــاب ب الته
ــوان بخش حقيقي و  ــزوم توجه بيش تر به مسكن به عن ــالوري همچنين از ل د
ــت ساختمان مراحل بسياري دارد كه  ــي اقتصاد تأكيد و تصريح كرد: صنع توليد
ــاد اشتغال مي تواند نقش مؤثري ايفا  ــه در زمينه هاي زيرساختي و چه در ايج چ
ــاد آن نياز به بررسي دارد. در  ــا حساسيت ها نيز باالست و بسياري از ابع ــد ام كن
ــش 20 درصدي وام هاي مسكن  ــال حاضر در كالن شهري مانند تهران افزاي ح
ــي دارد. اين  و افزايش سقف وام اثرات منفي خواهد داشت كه نياز به چاره انديش
كارشناس خاطرنشان كرد: دولت در كنار افزايش وام مي تواند طرح هاي حمايتي 
ــري نيز به كار گيرد. براي مثال طرح وام دادن به خانه هاي باالي 21 سال  ديگ
ــار باشد، مفيد است اما در مناطقي مانند  ــت كه اگر از نظارت كافي برخورد ساخ
ــوز كيفيت خود را حفظ  ــاالي 30 سال ساخت داريم كه هن ــان خانه هاي ب اكبات
كرده اند و مي توان براي خريد اين خانه ها نيز تسهيالتي در نظر گرفت و قدرت 

خريد مردم را افزايش داد. 
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ارزيابـي نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي از بازار مسـكن 
چگونه اسـت؟ آيـا زاويه ديـد نمايندگان مـردم در خانـه ملت با 
نگاه كارشناسـان و تحليل گـران همخوانـي دارد؟ منصور آرامي، 
مهنـاز بهمنـي، احمدعلـي مقيمـي، جعفر قـادري و مجيـد جليل 
سـرقلعه از جمله نمايندگان مجلس هستند كه در يك ماه اخير در 
اظهارنظرهاي جداگانه به ارزيابي وضعيت بازار مسـكن از زواياي 
مختلف پرداختند. اينكه راه خروج بازار از ركود كدام است؟ نوسان 
بازار ارز چه تأثيري بر بازار مسـكن داشـته اسـت؟ آيا پيشـنهاد 
افزايش وام سـاخت مفيد اسـت يا نه؟ ضعف هاي بازار مسكن در 
حال حاضر چيست و ... آنچه مي خوانيد تحليل بازارمسكن از نگاه 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي است.

راه خروج كدام است؟
ــكن از وضعيت ركود  ــيون عمران گفت: تنها راهكار خروج بازار مس عضو كميس
ورود بخش خصوصي و ارائه تسهيالت به اين بخش است. منصور آرامي با بيان 
ــيون عمران مجلس مورد  ــكن هر2 هفته يكبار در كميس اينكه وضعيت بازار مس
ــود، گفت: وضعيت بازار مسكن داخلي مسكن ويژه تهران  بحث و بررسي مي ش
ــيون عمران مجلس  ــهرهاي جديد به طور مداوم در كميس ــكن مهر در ش و مس
ــوراي اسالمي بررسي مي شود. آرامي با اشاره به ركود بازار مسكن گفت: نبود  ش

برنامه ريزي مناسب و عرضه كافي مسكن ركود را در اين بازار ايجاد كرده است. 
ــت  نماينده هرمزگان با بيان اينكه ورود بخش خصوصي نقش موثري در بازگش
ــكن دارد افزود: ارائه تهسيالت مناسب و تشويق بخش خصوصي به  به بازار مس
ساخت و ساز بيشتر در تنظيم بازار مسكن مؤثر است. عضو كميسيون عمران در 
خصوص افزايش قيمت مسكن مهر گفت: ساخت مسكن مهر با قيمت ثابت در 
ــور امكان پذير نيست. آرامي در ادامه خاطر نشان كرد:  شرايط فعلي اقتصاد كش
نوسانات ارزي و افزايش قيمت مصالح ساختماني افزايش بي رويه قيمت مسكن 

ركورد را براي بازار مسكن به وجود آورده است. 

فرصت طلبان در كمين بازار مسكن 
ــاره به گران شدن مصالح ساختماني  ــيون اقتصادي مجلس با اش اما عضو كميس
ــانات نرخ ارزبر بازار مسكن گفت: متأسفانه هميشه عده اي فرصت طلب از  و نوس
ــتفاده كرده و اين التهابات را به  ــانات يك بازار مانند بازار ارز به نفع خود اس نوس
ــت: متاسفانه  ــكن منتقل مي كنند. مهناز بهمني اظهار داش بازاري مانند بازار مس
نوسانات نرخ ارز در بازار مسكن نيز رسوخ و نفوذ كرده و يك نوع تورم انتظاري 
را در اين بازار ايجاد كرده است. نماينده مردم سراب و مهربان در مجلس شوراي 
ــت و  ــالمي در ادامه افزود: در حال حاضر التهابات بازار ارز رو به كاهش اس اس
ــانات بازار مسكن به ويژه اجاره بهاي باال  اميدواريم به دنبال اين موضوع از نوس
نيز كاسته شود. وي اضافه كرد: متأسفانه هميشه عده اي فرصت طلب از نوسانات 

بازار مسكن از نگاه ساكنان خانه ملت
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يك بازار مانند بازار ارز به نفع خود استفاده كرده و اين التهابات را به بازاري مانند 
ــال حاضر بازار خريد و  ــكن منتقل مي كنند. بهمني با بيان اينكه در ح ــازار مس ب
فروش مسكن راكد است، يادآور شد: البته در اين شرايط بازار رهن و اجاره خانه 

اندكي ملتهب بوده و قيمت اجاره بها همچنان رو به افزايش است. 
ــفتگي هاي  ــكن را از داليل آش اين نماينده مجلس نهم نبود نظارت بر بازار مس
ــت انواع مصالح  ــرد: در ماه هاي اخير افزايش قيم ــت و عنوان ك ــن بازار دانس اي
ــته و موجب شده  ــكن برجا گذاش ــاختماني نيز تأثير منفي خود را بر بازار مس س
ــاره به وجود قانوني  ــديد مواجه شود. وي با اش ــكن با يك افزايش ش قيمت مس
مبني بر فروش خانه هاي سازماني تحت نظارت و تصدي وزارت راه و شهرسازي 
اظهار داشت: تاكنون اين قانون اجرا نشده و اين در حالي است كه اگر اين قانون 
ــكن كمك كند. عضو كميسيون  ــود مي تواند به كاهش التهابات بازار مس اجرا ش
ــوراي اسالمي با بيان اينكه بر خانه هاي زير نظر وزارت راه  اقتصادي مجلس ش
ــود، گفت: در همين راستا وزير راه و  ــازي بايد نظارت بيشتري انجام ش و شهرس
ــن خانه هاي تحت نظارت اين  ــازي بايد درخصوص ايمني و فروش نرفت شهرس
ــد و داليل اين موضوع را براي وكالي ملت  ــخگو باش وزارتخانه به مجلس پاس

تشريح كند. 

افزايش وام ساخت رونق ايجاد نمي كند 
ــكن از 25 به 40  ــاخت مس ــيون عمران گفت: افزايش وام س نايب رييس كميس
ميليون تومان حاوي گروهي از داليل براي رشد قيمت ها در بخش مسكن است. 
ــت بانك مسكن به بانك مركزي براي افزايش  احمدعلي مقيمي گفت: درخواس
وام مسكن از 25 به 40 ميليون تومان به معناي كاهش ارزش ريال، افت قدرت 
ــاخت مسكن يعني  ــت. وي افزود: افزايش وام س خريد مردم و افزايش تورم اس
پذيرش رسمي تورمي معادل 15 ميليون تومان در بخش مسكن. وي با اشاره به 
آثار افزايش 15 ميليون توماني وام ساخت مسكن، گفت: حتي در صورت موافقت 
ــون تومان باز  ــكن از 25 به 40 ميلي ــاخت مس ــك مركزي با افزايش وام س بان
ــاختماني  اتفاق خاصي نخواهد افتاد؛ چراكه افزايش چند برابري قيمت مصالح س
ــكن را به شدت كاهش داده است. نايب رييس  قدرت خريد متقاضيان خريد مس
ــكن تاثير  ــاخت مس ــيون عمران افزود: افزايش 15 ميليون توماني وام س كميس
ــكن نخواهد داشت  چنداني در افزايش قدرت خريد مردم و تحول در بخش مس
ــروز همان كاركرد 25 ميليون تومان را دارد؛  ــه بيان ديگر 40 ميليون تومان ام ب
بنابراين اين اقدام بانك مسكن رونق ويژه اي در بخش مسكن به وجود نخواهد 
آورد. وي كنترل قيمت مصالح ساختماني و مهار رشد قيمت در بخش مسكن را 
ــتن افزايش وام ساخت مسكن دانست و افزود: ساماندهي صدور  الزمه اثر گذاش
ــاختماني، تأمين نقدينگي كافي و عرضه زمين هاي 99 ساله توسط  پروانه هاي س
ــاخت مسكن در افزايش  ــازي به همراه افزايش وام س ــكن و شهرس وزارت مس

توانايي مالي متقاضيان خريد مسكن مؤثر است. 
ــكن را موجب افزايش نقدينگي و  ــهر افزايش وام ساخت مس نماينده مردم بهش
افزايش نقدينگي را حاوي گروهي از داليل براي رشد قيمت ها در بخش مسكن 
ــت و افزود: تأثير رواني افزايش وام ساخت در كنار آثار واقعي گراني اجزاي  دانس
ــهرداري، دارايي و  ــاختماني، ش ــاخت از جمله هزينه هاي مربوط به مصالح س س
ــراغ  ــكن ايجاب مي كند، مديران بانكي س ــايرهزينه هاي مرتبط با بخش مس س
ــان اقتصادي بروند تا با همفكري با آنان براي بخش مسكن  گروهي از كارشناس
ــكن به  ــكن از بانك مس ــاخت مس تصميم گيري كنند. وي تعميم افزايش وام س
ــت و  ــاير بانك هاي دولتي و خصوصي را توام با مقاومت مديران بانكي دانس س
افزود: بانك هاي كشور به ويژه بانك هاي دولت توانايي مالي الزم براي افزايش 
تسهيالت ساخت و ساز مسكن را ندارند از اين رو در صورت تعميم اين تصميم 
ــاير بانك ها قطعا مقاومت آن ها را در پي خواهد داشت. وي  ــكن به س بانك مس
ــاخت، به دليل تغييرات  ــرض افزايش 15 ميليون توماني وام س ــد: با ف يادآور ش
ــاختماني و ثابت نبودن قيمت ها رونق ساخت يا  لحظه به لحظه قيمت مصالح س

اتفاق نخواهد افتاد و يا بسيار محدود خواهد بود. 

يارانه مسكن مهر را بدهيد 
يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه گران شدن 
ــكن مهر برجا گذاشته است، گفت:  ــاختماني تأثير خود را در قيمت مس مصالح س
ــر احداث كنيم و دولت  ــكن مه ــت با هزينه پيمانكاران براي مردم مس قرار نيس
ــكن ناشي از رشد نرخ مصالح ساختماني  مي تواند براي جبران افزايش قيمت مس
ــت: بايد قيمت واحدهاي مسكن مهر  يارانه پرداخت كند. جعفر قادري اظهار داش
متناسب با تغييرات نرخ مصالح ساختماني تعيين شود تا پيمانكاران و انبوه سازان 
متحمل ضرر و زياني نشوند و به متقاضيان نيز فشاري وارد نشود. نماينده مردم 
ــت با هزينه پيمانكاران براي  ــيراز در مجلس شوراي اسالمي افزود: قرار نيس ش
ــران افزايش قيمت  ــم و دولت مي تواند براي جب ــكن مهر احداث كني مردم مس

مسكن ناشي از رشد نرخ مصالح ساختماني يارانه پرداخت كند. 
وي با اشاره به گران شدن انواع مصالح ساختماني در ماههاي اخير تصريح كرد: 
ــته  ــكن مهر برجا گذاش ــاختماني تأثير خود را در قيمت مس اين گراني مصالح س
ــت اما بايد مسئوالن فكري براي جبران اين مابه التفاوت انجام دهد اما ضرر  اس
و زيان آن را نبايد پيمانكاران و انبوه سازان و همچنين مردم پرداخت كنند. اين 
نماينده مردم در مجلس نهم اضافه كرد: عمال بايد شرايطي به وجود بياوريم و به 
سمت و سويي حركت كنيم كه قيمت واحدهاي مسكن مهر تغيير نكند و داراي 
ــد اما اگر قرار باشد قيمت مسكن مهر افزايش پيدا كند، بايد مسئوالن  ثبات باش
ــعه اقتصادي  راهي براي جبران اين موضوع بيابند. قادري با تأكيد بر اينكه توس
ــود، يادآور  ــازان پيمانكاران تمام ش نبايد به قيمت تضعيف توان و جايگاه انبوه س
ــازان و پيمانكاران مسكن مهر حفظ شود تا در  ــد: بايد توان و جايگاه انبوه س ش
ــعه كشور از ظرفيت آنها استفاده شود. عضو كميسيون برنامه، بودجه  فرآيند توس
ــبات مجلس شوراي اسالمي آماده نبودن زيرساخت هايي مانند آب، برق  و محاس
ــي مسكن مهر دانست و گفت: نبود نظارت  ــكاالت اساس و گاز را از ايرادات و اش
ــتگاه هاي نظارتي و پيش بيني نشدن اعتبار و بودجه موجب شده تا  از سوي دس

تامين زيرساخت هاي مسكن مهر با اشكاالت عمده اي همراه شود. 

نظارت بر بازارمسكن ضعيف است
ــيون عمران مجلس با انتقاد از نبود نظارت در بازار مسكن گفت: در  عضو كميس
حالي كه مسكن جزء سبد زندگي مردم است بازاري رها شده دارد و همانطور كه 
ــود، نظارت بر بازار مسكن نيز مغفول  نظارت الزم بر قيمت كاالها انجام نمي ش
ــرقلعه، اظهار داشت: در ماه هاي اخير افزايش قيمت  ــت. مجيد جليل س مانده اس
ــديد در بازار ارز و طال موجب شد كه قيمت اجاره بها  ــانات ش كاالها و بروز نوس
افزايش يافته اما در بازار خريد و فروش مسكن ركود به وجود آمد. نماينده مردم 
ــالمي در ادامه افزود: ممكن است پس از كاهش  ــوراي اس لردگان در مجلس ش
ــكن پيش آيد اما  ــتري در خريد و فروش مس ــانات بازار ارز و طال ركود بيش نوس
به طور قطع قيمت رهن و اجاره خانه كاهش نخواهد يافت. وي با انتقاد از نبود 
ــكن تصريح كرد: در حالي كه مسكن جزء سبد زندگي مردم  نظارت در بازار مس
ــده دارد و همانطور كه نظارت الزم بر قيمت كاالها انجام  ــت بازاري رها ش اس
ــود، نظارت بر بازار مسكن نيز مغفول مانده است. سرقلعه با اشاره به تاثير  نمي ش
ــاختماني بر افزايش قيمت مسكن گفت: در ماه هاي اخير  ــدن مصالح س گران ش
ــكن برجا  ــاختماني تاثير منفي خود را بر بازار مس افزايش قيمت انواع مصالح س
ــر بخش هاي مختلف  ــت. اين نماينده مجلس نهم اعمال ماليات ب ــته اس گذاش
ــد: اين ماليات  ــت و يادآور ش ــكن را از جمله راه هاي كنترل اين بازار دانس مس
ــامل ماليات بر افزايش قيمت مسكن، ماليات بر اراضي گران قيمت،  مي تواند ش
ــد. عضو كميسيون  ــكن باش ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر معامالت مس
ــكن را ايجاد بانك اطالعاتي و  ــران مجلس الزمه اعمال ماليات بر بازار مس عم
فراهم بودن زير ساخت ها عنوان كرد و گفت: متأسفانه در مورد بانك اطالعاتي 
ــاخت هاي مسكن دچار نقصان جدي هستيم و همين موضوع نظارت بر  و زير س

اين بازار را با مشكل مواجه مي كند.
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23 آبان ماه 1391نمايندگان مجلس شوراى اسالمى جزئيات طرح الحاق يك 
ــال 91 را در مورد توقف گام دوم  ــره به بندهاى 44 و 45 قانون بودجه س تبص
ــال جارى به تصويب رساندند. با اين تصميم مجلس،  هدفمندى يارانه ها در س
افزايش قيمت  حامل هاى انرژى و ساير كاالها و موضوع قانون هدفمند كردن 
ــال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است. از سوي ديگر در ماه هاى  يارانه ها در س
ــبت به پرداختى  ــرانه نقدى نس ــال 91 هرگونه افزايش يارانه س ــده س باقيمان

شهريور ماه سال جارى از هر منبعى ممنوع اعالم شد 
خبرگزاري ايسنا، در تحليلي نوشت:مجلس در مصوبه ديگرى مهر توقف كامل 
ــال 91 زد تا به همه  ــازى يارانه ها در س را بر اجراى گام دوم قانون هدفمندس
اعالم كند بزرگترين طرح تحول اقتصادى كشور كه چند سالى است ذهن همه 
ــال بعد  ــود به اين اميد كه س را به خود معطوف كرده در اوايل راه متوقف مى ش
گام دوم آن محكم تر برداشته شود. به اين ترتيب قانون هدفمندسازى يارانه ها 
ــال  ــت بند طرح تحول اقتصادى دولت از آذر ماه س ــه به عنوان يكى از هف ك
ــزرگ اقتصادى" كار خود  ــوندهايى چون "طرح عظيم" و "جراحى ب 89 با پس
ــرايط كنونى اقتصاد كشور فعال متوقف شد در حالى كه  را آغاز كرد به دليل ش
ــوال اساسى را در پى دارد كه آيا با اين اقدام آثار فاز اول از بين نمى رود  اين س
ــور بار ديگر افزايش  ــاى انرژى در داخل و خارج كش ــكاف قيمت حامل ه و ش

ــازى يارانه ها دولت از زمان اجرا بايد طى  ــاس قانون هدفمندس نمى يابد؟ بر اس
پنج سال اقدام به آزادسازى قيمت ها كند. بنابراين دولت بايد در سال جارى گام 
ــت  دوم اين قانون را اجرا مى كرد و به رغم آن كه عجله زيادى براى اجرا داش
ــد كه تالش بر اين است كه قانون به گونه اى اجرا شود كه  و حتى گفته مى ش
ــد، اما روند تصويب اليحه بودجه در مجلس  فاز دوم تقريبا مرحله آخر آن باش
ــرايط را به گونه اى رقم زد كه تصميم دولت براى اجراى فاز دوم هدفمندى  ش

دست خوش تغيير شد. 
ابتدا دولت رقم 135 هزار ميليارد تومان را براى اجراى قانون هدفمندسازى در 
ــال 91 كل كشور پيشنهاد كرد اما مجلس با اين رقم مخالفت  اليحه بودجه س
ــد كه  كرد آن را به 66 هزار ميليارد تومان كاهش داد. همين موضوع باعث ش
ــئوالن اقتصادى به  ــت براى اجراى مرحله دوم تعجيل نكند و به گفته مس دول
ــزى مجدد بپردازد. در همين زمان در حالى كه دولت با پرداخت يارانه  برنامه ري
ــت اما شرايط  ــان داد در پى اجراى مرحله دوم اس ــاب خانوارها نش نان به حس
ــديد در قيمت ارز و نيز مصوبات  ــان هاى ش ــور به خصوص نوس اقتصادى كش
ــد كه دولتمردان انگيزه الزم براى برداشتن گام دوم را نداشته  مجلس باعث ش

باشند. 

فاز دوم هدفمندى يارانه ها؛ شايد وقتى ديگر
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 الريجانى: مردم آمادگى را ندارند 
ــالمى اظهار  ــوراى اس ــاه بود كه علي الريجاني، رييس مجلس ش ــان م 23 آب
ــاد به تصويب  ــى در حوزه اقتص ــاى اخير طرح هاى مهم ــا در روزه ــت: م داش
ــيديم كه  ــون هدفمندى يارانه ها نيز به اين نتيجه رس ــانديم و در مورد قان رس
ــت و مردم آمادگى افزايش  ــرايط فعلى براى اجراى گام دوم آن فراهم نيس ش
ــوخت و انرژى را ندارند لذا اين بخش از هدفمندى يارانه  قيمت ها در بخش س
در سال جارى اجرا نخواهد شد تا امسال سپرى شده و در سال آينده نيز براى 
ــتاد  ــال محمدرضا فرزين - دبير س اجراى آن مطالعه صورت گيرد. اوايل امس
ــوال كه آيا تعلل دولت در اجراى  ــازى يارانه ها - در پاسخ به اين س هدفمندس
قانون به معناى توقف آن نيست اظهار كرد: اسم آن را نمى شود توقف گذاشت، 
ــراى قانون مطرح بود اما  ــاز اول هم در حالى كه از فروردين ماه اج ــورد ف درم
ــد بنابراين بايد زمان براى اجراى قانون مناسب باشد.  قانون در آذر ماه اجرا ش
ــخگوى همه  ــرايط فعلى قانون هدفمندى را اجرا كند بايد پاس اگر دولت در ش
ــى هاى كافى در مورد زمان اجراى  ــد بنابراين بايد بررس هزينه هاى آن هم باش
ــت در حالى بود كه اين نمايندگان  ــن قانون صورت بگيرد. تفكر و تأمل دول اي
ــرعت دولت در اجراى گام دوم هدفمندى بودند.  ــتار س مجلس بودند كه خواس
مرداد ماه رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اجراى مرحله دوم 
هدفمندسازى يارانه ها تا پايان سال 91 تصريح كرد: "يقينا دولتمردان گام دوم 
ــال 1392 موكول نخواهند كرد چرا كه  ــازى يارانه ها را به س اجراى هدفمندس
ــازى يارانه ها به مفهوم زمينه سازى  وقفه يا تاخير در اجراى گام دوم هدفمندس
ــوخت و كاهش منابع ريالى  ــوخت، اسراف در مصرف س براى قاچاق كاال و س

ناشى از فروش سوخت و انرژى قاچاق است.
ــود نمى توان به تأمين منابع  ــدم تأكيد كرد كه "اگر گام دوم اجرا نش ــى مق " مصباح
ــدن درمان، كمك به توليد و  ــت و درمان دولتى، رايگان ش الزم براى اجراى بهداش
صنعت و ارائه تسهيالت به بخش هاى توليدى اميدوار بود." با اين وجود در حالى طى 
هفته هاى اخير صحبت از توقف فاز دوم قانون هدفمندسازى يارانه ها به ميان مى آمد 
ــتند و  ــان اين اقدام را باعث از بين رفتن آثار مثبت فاز اول مى دانس برخى كارشناس
حتى عنوان مى كردند كه بيم آن مى رود قاچاق حامل هاى انرژى مجددا افزايش يابد. 

 توقف اشتباه بزرگي است
ــازي يارانه ها معتقد است  ــيد پژويان از جدي ترين طرفداران هدفمندس جمش
ــوب اصول اقتصادى و زير  ــازى يارانه ها در چارچ كه فاز دوم قانون هدفمندس
ــود و توقف آن اشتباه بزرگى است. وى  ــان اقتصادى بايد اجرا ش نظر كارشناس
ــت به ويژه در شرايط  ــتباه بزرگى اس گفت: تصور مى كنم اين اقدام مجلس اش
ــكالتى مانند تحريم روبه رو هستيم و بايد بيشتر  ــور كه با مش فعلى اقتصاد كش
به اقتصاد داخلى و توليد ملى متكى باشيم. اين تئوريسين اقتصادى بر اين باور 
است كه با توقف قانون هدفمندسازى مجددا با تغيير الگوى مصرف و همچنين 
افزايش قاچاق حامل هاى انرژى روبه رو خواهيم شد. سيد شمس الدين حسينى 
ــر امور اقتصادى و دارايى - نيز بر اين امر اذعان دارد. او چندى پيش در  - وزي
اين زمينه اظهار كرد: در پى نوسانات نرخ ارز شكاف قيمت حامل هاى انرژى در 
داخل و خارج بيشتر شده و در مجموع آن مشكالتى كه در مورد قاچاق بنزين 

به خارج كه تا حدودى حل شده بود دوباره پيدا شده است. 
ــئله اعالم كرد: فاصله ايجاد شده بين  ــتن بر اين مس فرزين نيز با صحه گذاش
نرخ حامل هاى انرژى در داخل و خارج از كشور چيزى طبيعى است در واقع با 
ــش نرخ ارز فاصله مجددى بين نرخ حامل هاى انرژى در داخل و خارج از  افزاي
كشور ايجاد شده است و طبيعى است بايد در گام دوم بخشى از اين شكاف را 
ــال 91 و انتقال آن به سال  جبران كنيم. حال بايد ديد آيا توقف گام دوم در س
ــت جمهورى را  ــده كه در ميانه هاى خود تغيير چهره دولت و انتخابات رياس آين
ــن طرح بزرگ ملى كمك مى كند يا آن  ــه همراه دارد نهايتا به جا انداختن اي ب
را از اهدافش دور. آيا طرحى كه به گفته دولتمردان با همراهى مردم به خوبى 
ــت و نيز قرار بود نهايتا  ــده بود و براى تداوم به همكارى آنها نياز داش آغاز ش
ــد مى تواند اقتصاد كشور را به اهداف پيش بينى  ــال به سرانجام برس در پنج س

شده برساند؟ 

 قيمت برق با رعايت حال مردم اصالح مي شود
ــدن اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها، افزايش قيمت  درحالى كه با متوقف ش
ــت، معاون وزير نيرو مى گويد براى  ــده اس ــال منتفى ش آب و برق تا پايان س
ــود ندارد.  ــخصى وج ــال آينده نيز هنوز برنامه  مش ــه برق در س ــش تعرف افزاي
ــورد تغيير نرخ برق  ــرو در امور برق و انرژى، درم ــزاد، معاون وزير ني محمد به
ــخص و  ــال آينده گفت: فعال هيچ برنامه اى براى افزايش قيمت برق مش در س
ــده است. محمد بهزاد با بيان اين كه نياز زيادى به افزايش قيمت  پيش بينى نش
ــت، گفت:  باوجود نياز به افزايش قيمت، بايد طورى برنامه ريزى كنيم كه  هس

درصورت افزايش نرخ، براى مردم مشكلى ايجاد نشود.
ــال آينده اظهار كرد:  وى درباره احتمال افزايش 15 درصدى قيمت برق در س
ــود ندارد. معاون  ــال آينده وج ــخصى براى افزايش قيمت در س فعال عدد مش
ــان كرد:  با وجود اين كه رقم  ــر نيرو در امور برق و انرژى در پايان خاطرنش وزي
ــده اما از نظر نياز بايد گفت  ــخصى براى افزايش قيمت برق مشخص نش مش
ــود دارد. چندى پيش، قائم مقام وزير نيرو از  ــه نياز به افزايش قيمت نياز وج ك
افزايش 15 درصدى قيمت آب و برق خبر داده بود اما وزير نيرو در گفت و گو 

با ايسنا، خبر افزايش 15 درصدى قيمت آب و برق را رد كرد.
ــدى يارانه ها، افزايش قيمت آب و برق  ــا جلوگيرى از اجراى گام دوم هدفمن ب
ــد چرا كه فقط در پوشش هدفمندى قيمت ها افزايش مى يافت، با  نيز منتفى ش
توجه به نياز وزارت نيرو و يارانه بااليى كه در حوزه آب و برق پرداخت مى شود 
ــراى افزايش قيمت غير از هدفمندى  ــن وزارتخانه به دنبال راه كارى ديگر ب اي
ــت اما تا آن زمان تنها راه قانونى تعديل نرخ اجراى گام هاى بعدى  يارانه ها اس

هدفمندكردن يارانه ها هست. 
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معماري شهرها؛ مدرن يا بومي؟ 
نگاه سياه و سفيد به نماي ساختمان جواب نمي دهد

 مهندس شهرام عليزاده

ــم كه د ر ماه هاي  ــاره كن بگذاريد به موضوعي اش
ــوالن و متوليان  ــياري از مس ــه بس ــر د غد غ اخي
ــن اظهارنظرها  ــد ه و گاه اي ــهري ش ــت ش مد يري
ــاختمان  موجبات نگراني مرد م و فعاالن صنعت س
را فراهم آورد ه است. بهانه اين سخن تصميم هاي 
ــا د ر ارتباط با نماهاي  ــد ه و اظهارنظره نهايي نش
شهري و نماهاي ساختمان است به نحوي كه د ر 
ــريه پنجره ايرانيان د ر گزارشي از  ــماره اخير نش ش
ــوراي اسالمي شهرتهران اشاره  آخرين تصميم ش
ــهري  ــت تا مد يريت ش ــد ه بود كه گويا قرار اس ش
ــامان د اد ن به  پايتخت، تكليف جد يد ي را براي س

ــهري تعيين  ــهر و نماهاي ش وضعيت معماري ش
ــركت هاي فعال د ر  كند. ابتد ا به عنوان يكي از ش
زمينه نماهاي شهري و ساختمان صريح مي گويم 
ــاني كه د ر  ــان و كارشناس ــاالن و مهند س ــه فع ك
ــاختمان فعاليت جدي  ــهري و س زمينه نماهاي ش
ــووالن  ــتند تا به مس ــيار عالقه مند هس دارند، بس
شهرداري ها و مقامات تصميم گيرنده دولتي براي 
رسيدن به اجماع نظر كمك هاي فني و كارشناسي 

الزم را ارائه كنند.
ــت كه تبديل كالن شهرها  پرسش كليدي اين اس
ــه برخوردار از  ــهري با معماري مدرن و البت به ش

عناصر معماري و فرهنگ ايراني و اسالمي چگونه 
ــرورت دارد تا قبل از  ــت؟ از اين رو ض ــدني اس ش
ــري براي وضع مقررات مربوط  هرگونه تصميم گي
ــاختمان تعريف دقيقي از  ــهري و س به نماهاي ش
ــان  ــتفاده از نظرات كارشناس الگوي مطلوب با اس
ــود. زيرا برخي نسبت به نماهاي شيشه اي  ارائه ش
ــتاندارد  ــا كامپوزيت انتقاد دارند كه اين نماها اس ي
نيست، انرژي را هدر مي دهد، نماي شهر را خشن 
جلوه مي دهد و ... اما وراي ايراد كارشناسي بر اين 
انتقادهاي كلي مهم اين است كه طراحي و نماهاي 
ساختمان بايد متناسب با آخرين فناوري هاي جديد 
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ــر تجربه موفق در  ــي مبتني ب و يافته هاي پژوهش
ــود به  ــرفته جهان انجام ش ــورهاي پيش ديگر كش
ــبك تر ساخته شود  ــاختمان ها س نحوي كه هم س
ــرژي صورت گيرد.  ــتفاده بهينه تري از ان و هم اس
ــورهاي داراي  ــور ما جزو كش ــه ويژه اينكه كش ب
ــت و لذا، ضرورت ايجاب  پتانسيل زلزله خيزى اس
ــاس  مي كند تا قبل از هرگونه تصميم گيري بر اس
ــي نشده درباره بايدها و  پيش داوري هاي كارشناس
ــته  ــهري و پوس نبايدهاي الگوي مطلوب نماي ش
ــاي مختلف  ــا كاربردي ه ــاختمان ها ب خارجي س
ــى و ... بحث و  ــكوني، آموزش اداري، تجاري، مس

گفتگو انجام پذيرد.
ــدگان از نماهاى  ــوال مهمي دارم از  انتقادكنن س
ــاختمان هايي كه اخيرا در اثر زلزله  مدرن! مگر س
ــتفاده از  ــت، عمدتا به دليل اس ــده اس تخريب ش
ــاختماني قديمي ضربه  ــكلت هاي س مصالح و اس
ــه در همين زلزله  ــف بار اينك ــد؟ نكته تأس نديده ان
ــاهد اين بوديم  ــي از آذربايجان ش اخير در مناطق
ــازي شده يا ساخته شده با  كه برخى بنا هاى بازس
مصالح سنتي دوباره در اثر پس زلزله ها فروريخت، 
ــي بپرسد چرا نبايد در ساخت وساز  بدون اينكه كس
ــيب ديده از زلزله از آخرين تكنولوژي ها  بناهاي آس
و فناوري ها و مصالح نوين استفاده شود؟ از سوي 
ــته هاي خارجي  ــا و پوس ــياري از نماه ــر بس ديگ
ــورهايي چون ژاپن زلزله خيز با  ــاختمان در كش س
ــتر باالتر، مورد استفاده قرار مي گيرد،  مقياس ريش
ــي و مادي به  ــيب جان ــه كمترين آس ــدون اينك ب
ــهروندان اين كشور وارد شود و جالب اينجاست  ش
كه نماهاي ساختماني مدرن در شهرهاي اروپايي 
ــتر مورد استقبال قرار  ــورهاي پيشرفته بيش و كش
گرفته است، آن هم دست كم به دو دليل مشخص؛ 
نخست سبك تر شدن ساختمان ها و كاهش ضريب 
ــيب پذيري آنها دربرابر بالهاي طبيعي و حتي  آس
آتش سوزي هاي احتمالي و دوم به خاطر بهره وري 
ــا اينكه چرا  ــاختمان ها. ام باالي انژري در اين س
ــتاوردها و تجربه هاي موفق  ما نمي خواهيم از دس

جهاني بهره ببريم؟ جاي سوال دارد.
ــراغ  ــي را مي توان س ــت كه كمتر كس بديهي اس
ــظ عناصر  ــرورت و اهميت حف ــه بر ض ــت ك گرف
ــهري و  ــالمي در طراحي ش فرهنگ ايراني و اس
ــور تأكيد نداشته باشد،  ــاختمان در كش نماهاي س
ــود الگوي  ــت كه در نب ــالف اين اس ــن اخت وليك
مشخص و بي توجهي به الزامات طراحي شهري و 
فناوري هاي نوين در نماي ساختمان، تصميم گيري 
ــت مالك عمل قرار گيرد  شود و اين تلقي نادرس
كه اصوال معماري نوين با اصول معماري اسالمي 
ــر نگارنده، اختالف  ــي مغايرت دارد. به نظ و ايران
ــتفاده  ــود كه اس ــت ها نبايد باعث اين ش در برداش

ــورها به معناي  ــه ديگر كش ــا و تجرب از نوآوري ه
ــور قلمداد شود و  مغايرت با فرهنگ معماري كش
ــد كه معماري سنتي وجه غالب  كار به جايي برس
ــود و حكم دهند كه همه نماهاي ساختمان بايد  ش
ــد. به واقع  ــابه همديگر باش نزديك به هم يا مش
پوشاندن لباس متحدالشكل بر تن ساختمان ها، به 
معناي نفي تنوع و نوآوري است و كمكي به احياي 
ــالمي و ايراني نخواهد  اصول بنيادين معماري اس
ــه الگوي مطلوب معماري و  كرد و اين رويكرد ك
نماي ساختمان بازگشت به سبك و سياق گذشته 
ــت، در حكم پاك كردن صورت مساله است و  اس
سليقه تنوع طلبي شهروندان را مخدوش مي سازد. 
ــنتي كردن نماهاي ساختمان  ــازي و س يكسان س
روح جامعه را از بين مي برد در حالي كه زنده بودن 
معماري ايراني و اسالمي در گرو پيوند با معماري 
ــتن از تجربه و تخصص ديگران  نوين و بهره جس
ــت كه هيچ وقت  ــد و بايد پذيرف هم مي تواند باش

نمى شود جلو معمارى نوين و نوآورى را گرفت.
ــنهاد مي شود به جاي برخورد سلبي با نماهاي  پيش
ــي در وضعيت  ــي انضباطي هاي احتمال مدرن و ب
ــاني را به  ــاختمان ها، كارشناس ــته خارجي س پوس
ــدي از معماري  ــبك هاي جدي خدمت گرفت تا س
ــاس فن آوري ها و  ــر اس ــاختمان را ب ــاي س و نم
ــتفاده از عناصر  نوآوري ها و تجربه هاي جديد با اس
ــور معرفي كنند و به تدريج ما شاهد  فرهنگي كش
ــيم كه هم اصول نوين و  ــبك هاي تلفيقي باش س
ــود و هم  ــامل ش الزامات فني دانش معماري را ش
از سوي ديگر مولفه هاي فرهنگ اسالمي و ايراني 
ــده را مدنظر قرار دهند. از اين  به صورت بومي ش
ــالمى   منظر طراحي نماي يك مركز فرهنگى اس
ــود كه  با نماى مدرن نه تنها مردود قلمداد نمي ش

مي تواند و بايد به عنوان يك الگو مطرح شود.
ــده در  ــه مهم درباره ابهام هاي مطرح ش يك نكت
ــه اي و كامپوزيت اين است  ارتباط با نماهاي شيش
ــته به سليقه،  ــاختمان بس كه انتخاب هر نماي س
ــورت مي گيرد و  ــاختمان ص ــه و طراحي س بودج
ــدود كرد، بلكه بايد  ــد دامنه انتخاب نما را مح نباي
ــايي و در صدد رفع  ــا را شناس ــيب هاي هر نم آس
ــوان اذعان كرد  ــت كه مي ت آنها برآمد. بديهي اس
ــاختماني،  ــايد 30 يا 40 درصد از پروژه هاي س ش
ــاي كامپوزيت ندارند و  ــازى به اجراى نم واقعا ني
ــب نيست كه  ــي مناس اصال از حيث زيبايي شناس
نماي يك ساختمان مسكوني كامپوزيت باشد. اما 
انتخاب نماي كامپوزيت براي ساختمان هاي اداري 
ــاي زيبايي  ــر مطابقت جنبه ه ــاري افزون ب و تج
شناختي با كاربري ساختمان باعث سبك تر شدن 

و حتي ايمن تر شدن نماي ساختمان خواهد شد.
شايد يك گزينه اين باشد كه بسته به كاربري هر 

ــاختمان و جغرافياي مناطق شهري گزينه هاي  س
ــاختمان را به مردم معرفي  مطلوب براي نماي س
ــاله در ارتباط با نماهاي شيشه اي  كرد. همين مس
ــر و صد به  ــداق دارد. بنابراين نبايد صف ــم مص ه
ــكل گيري دانشي  ــاله نگاه كرد. امروزه ما با ش مس
ــه عنوان  ــاختمان ب ــي نماي س به عنوان مهندس
ــتيم كه براي  ــش تخصصي مواجه هس يك گراي
ــب با نياز،  ــازندگان، مالكان و متقاضيان متناس س
سليقه، بودجه و فضاي جغرافياي اطراف ساختمان، 
ــه مطلوب را طراحي و معرفي مي كنند. اتفاقا  گزين
ــان خبره  ــه اي افراد و كارشناس ــاي شيش در نماه
ــاخت نما، نوع  ــاب مصالح زيرس ــاره نوع انتخ درب
ــه و اجرا و نصب، محاسبات دقيقي را انجام  شيش
مي دهند كه هم بحث ايمني نماهاي شيشه اي در 
برابر مخاطرات احتمالي را در نظر مي گيرند و هم 
در بحث مصرف انرژي كليه الزامات را مدنظر قرار 
ــه اي  مي دهند. بنابراين اين تلقي كه نماهاي شيش
خطرآفرين و تهديدآميز است را نبايد جدي گرفت. 
ــام نماهاي  ــت كه تم ــه اين بدين معنا نيس اگرچ
ــور اجرا شده  ــه و كنار كش ــه اي كه در گوش شيش
ــت، از نظر ايمني و مصرف انرژي بدون نقص  اس
ــت در صورتي كه شيشه ها به  ــتند. بديهي اس هس
ــلح شوند، اشكالى  ــكوريت و لمينت مس صورت س

ايجاد نخواهند كرد.
ــر نماهاي  ــه كالم اينكه اختالف نظر برس خالص
شهري و پوسته خارجي ساختمان ها همواره وجود 
ــت. اما مهم اين است كه به  ــته و خواهد داش داش
ــفاف از الزامات فني  درك مشترك و تصويري ش
ــا جغرافياي  ــب تر ب ــي بهينه تر و متناس و مهندس
ــاختمان دست پيدا كنيم  ــهر، منطقه و محل س ش
ــتاي  ــتناد مقررات و در راس و نخواهيم فقط به اس
ــازمان ها و نهادهاي  ــط س ــال حاكميت توس اعم
ــاختمان الگويي را به جامعه  ــوول در زمينه س مس
ــت به  ــت كه همه دس ــته اس تحميل كنيم. شايس
ــت هم دهيم و در يك فضا و بستر كارشناسي  دس
و تخصصي و به تدريج در جهت رسيدن به الگوي 
ــم كه الگوي مطلوب  ــوب گام برداريم و بداني مطل
ــاختمان ها نه به معناي الگوبرداري  براي نماي س
ــورها و نه به معناى نفي  صرف از الگوي ديگر كش
ــت.  ــرفته جوامع ديگر اس تجربه هاي موفق و پيش
ــت و اميد كه به جاي  ــه باز اس اين پرونده هميش
ــري، راه تعامل و برخوردهاي  ــل و برخورد قه تقاب

اثباتي را در پيش گيريم.

كارشناس سازه و كارشناس ارشد شهرسازى
مديرعامل شركت آلوم كاردينه (آلوكد)
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ــاره به تهيه اولين دفترچه  ــهردارى تهران با اش ــاختمان ش مديركل معمارى و س
ــرل و اجراى نماهاى  ــه راهنماى طراحى، كنت ــاط نما، از تدوين الگوى اولي انضب
ــازى و ساماندهى  ــهرى خبر داد. جواد كريميان اقبال گفت : موضوع متناسب س ش
ــته هاى طرح تفصيلى جديد تهيه و به  ــتاى تدقيق خواس ــهرى در راس نماهاى ش
ــاره به اينكه اين كه  ــد. وى با اش ــه كليه مناطق 22 گانه ابالغ خواهد ش زودى ب
ــكيل شده است، افزود:  ــرفصل اصلى تش دفترچه انضباط نما از چهار موضوع و س
ــب سازى نماهاى شهرى ضوابط و مقررات - نقشه ها، مدارك  مبانى نظرى متناس
ــرفصل اصلى اين  ــت كنترل نما، چهارس ــناد تصويرى و در نهايت چك ليس و اس
ــه تصريح كرد: همچنين كارگروه تخصصى  ــت. كريميان اقبال در ادام دفترچه اس
سياست گذارى نماى شهرى در نظر دارد با تدوين حقوق و ضوابط مستخرج از آن، 
ــاماندهى نماهاى كالنشهر تهران با تكيه بر اصول و حقوق فطرى، ايجاد  براى س
ــهروندان هموار كند. وى  محيطى مطلوب، زيبا، آرامش بخش و متعالى را براى ش
ــهروندان به عنوان ركن اصلى حيات اجتماعى شهر  ــير، ش تأكيدكرد : در اين مس
ــط، منطبق بر حقوق  ــته و تمامى ضواب ــى اصلى را در تدوين اين اصول داش نقش
ايشان تدوين خواهد شد. مديركل معمارى و ساختمان با اشاره به ارسال اين مجلد 
به اساتيد خبره و حرفه مند، براى اصالحات نهايى گفت: با تصويب اين ضوابط، به 

زودى شاهد تغييرات شايانى در عرصه نماى شهرى خواهيم بود.

رعايت معمارى اسالمى در مسكن مهر اصفهان
ــت معمارى و  ــتاندارى اصفهان گفت: رعاي ــور عمرانى اس ــت معاونت ام سرپرس
الگوهاى اسالمى در نماى پروژه هاى مسكن مهر ضرورت دارد. مهدى جمالى نژاد 
ــتانداردها در پروژه هاى  ــزود: ارايه برنامه زمان بندى و رعايت اصول فنى و اس اف
ــويق و ترغيب پيمانكاران  ــازى را در راستاى تش ــت. وى برندس عمرانى الزم اس
ــكن مهر  ــت و بر لزوم نظارت مضاعف بر پروژه هاى مس ــتان مؤثر دانس برتر اس
ــط سازمان نظام مهندسى ساختمان استان تأكيد كرد. سرپرست معاونت امور  توس
ــتاندارى اصفهان اظهار كرد: استفاده از مهندسان معمار و تأسيسات در  عمرانى اس

پروژه هاى مسكن مهر ضرورت دارد.

اجراى نما در  اردبيل  اجباري مي شود
ــهردار اردبيل گفت: اجراى نما در ساختمان هاى مرتبه سازى شده، اجبارى شده  ش

به طورى كه ما در فاز اول نماسازى آپارتمان هاى پنج طبقه باالتر را در دستور كار 
ــت اعضاى شوراى شهر اردبيل با هيئت مديره  قرار داديم. صديف بدرى در نشس
ــى ساختمان اردبيل اظهار داشت: ما از سال 88 كه به عضويت نظام  نظام مهندس
ــى درآمديم دغدغه اين كار را داشتيم به طوريكه بر اساس شيوه نامه ماده  مهندس
ــت، سعى كرديم برخى دغدغه ها در  ــيوه نامه در اين حوزه اس 33 كه جامع ترين ش
ــكل درست را عملياتى كنيم. وى با بيان اينكه  حوزه نظارتى و انجام وظايف به ش
براساس اين شيوه نامه نظارت ها قانونمند و هدفمند در حوزه ساخت و سازها انجام 
مى شود، تصريح كرد: در يك خود كنترلى دقيق شاهد آن هستيم كه در درازمدت 
تخلفات ساختمانى به حداقل رسيده و يك آبرودارى را از جمعيت پنج هزار نفرى 
ــان ساختمان شاهد و ناظر هستيم. بدرى در مورد تعهد دادن مهندسان در  مهندس
حفظ جان مردم در هنگام ساخت و سازها خاطر نشان كرد: قرار نيست مهندسان 
تعهدى را در قبال ساخت و ساز به كسى و يا ارگانى بدهند بلكه منبع قانونى براى 
ــت كه در پاى فرم ها قرار مى دهند. اين مسئول  تعهد آنها همان امضا و مهرى اس
ــان به تعهدات خود عمل نكرده و مرتكب جرم  ــد مهندس اضافه كرد:  اگر قرار باش
ــوراى انتظامى به آنها رسيدگى شده و درخواست هاى  ــوند از طريق ش و گناهى ش
ــرد. وى بيان كرد: ما كه در  ــده مورد ارزيابى قرار مى گي ــك و تعهدات داده ش مال
ــى در كارهاى ادارى هستيم نبايد انجام تعهد از سوى  صدد كاهش نظام بروكراس
مهندس را در دفترخانه ها به بوروكراسى ادارى اضافه كنيم يا بخواهيم براى مردم 

در اين زمينه كارى اضافى و مازاد ايجاد كنيم.
ــان ناظر بايد  ــه داد: در گزارش دهى مرحله به مرحله مهندس ــهردار اردبيل ادام ش
ــى به صورت  ــا مى توانند فرم ها را حت ــند و آنه ــاس باش ــئوليتى حس عهده دار مس
ــى وارد كنند. بدرى  ــهردارى و يا نظام مهندس ــى پر كرده و در فايل ش الكترونيك
ــد: با اين اقدام 07 درصد  ــاى به موقع را ضرورى خواند و يادآور ش گزارش دهى ه

تخلفات شناسايى شده و به موقع به آنها رسيدگى مى شود.
ــبك جديد زندگى  ــش مقام معظم رهبرى را در تبيين و طراحى يك س وى فرماي
براى ايرانيان متناسب با سنت ها و آيين ها گفت: ما بايد در اين زمينه از توانمندى 
ــبك هاى جديد  ــتفاده كنيم و اجازه دهيم س ــان در طراحى و الگودهى اس مهندس
ساختمانى رونق بگيرد. بدرى بحث استفاده از مصالح بومى و طراحى هاى مناسب 
ــد و افزود: در اين زمينه شايسته آن است  ــالمى، ايرانى را يادآور ش با معمارى اس
ــبى را به كارگيرى كنيم و در اجراى  كه هم در طراحى و هم اجرا الگوهاى مناس

الگوى نماى شهرى كنترل مى شود
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نماها نيز متناسب با تركيب و موقعيت هر منطقه به اجراى آن همت داشته باشيم.
شهردار اردبيل در ادامه خاطر نشان كرد: در زمينه حل مشكالت بين شهردارى و 
ــده كه اميدواريم از ظرفيت پنج هزار  ــى كميته راهبردى راه اندازى ش نظام مهندس
ــتفاده كنيم تا بستر و زمينه براى حل مشكالت پيش رو  ــى اس نفرى نظام مهندس
ــى دعوت به  ــوزه ترافيك كه از 30 نفر از متخصصان نظام مهندس ــه ويژه در ح ب

همكارى كرديم بهتر و بيشتر مهيا شود.

برگزارى همايش معمارى و طراحى شهرى در سه دوره
ــهد گفت: دغدغه هاى كالبد  ــهرى در مش دبير همايش روند معمارى و طراحى ش
ــارى و طراحى  ــدرن در همايش روند معم ــه هويت در عصر معمارى م ــى ب بخش
ــهرى در سه دوره مورد بررسى قرار مى گيرد. محسن دانشگر با تأكيد بر حضور  ش
ــهرى، اظهار كرد: دو  ــخنرانان بين المللى در همايش روند معمارى و طراحى ش س
ــاخت در مشهد و  ــامل كنفرانس و كارگاه مهارت هاى س دوره  اول اين همايش ش
دوره سوم آن در اتريش به صورت كارگاه آموزشى برگزار خواهد شد. دبير همايش 
ــاره به اينكه در هر دوره به شركت كنندگان  ــهرى با اش روند معمارى و طراحى ش
ــوم افراد پذيرفته شده،  ــود، افزود: در پايان دوره س گواهى نامه همايش اعطا مى ش
مدرك معتبر دپارتمان PDC دانشگاه وبستر وين را دريافت خواهند كرد. دانشگر 
ــهد به  ــت اين همايش در نوزدهم آذر ماه جارى در مش با بيان اينكه مرحله نخس
مدت يك روز برگزار مى شود، گفت: سه محور معمارى و بازى، دغدغه هاى كالبد 
ــى براى ساختن  ــى به هويت در عصر معمارى مدرن، ميراث به عنوان شانس بخش

قديم و جديد از جمله مباحثى است كه در دوره اول مورد بررسى قرار مى گيرد.
ــزارى دوره دوم همايش روند  ــهرى برگ ــر همايش روند معمارى و طراحى ش دبي
ــه قرار داد و تصريح  ــفند ماه جارى مورد توج ــهرى را در اس معمارى و طراحى ش
ــت طبق ضوابط تعيين شده، مى توانند در كارگاه  ــركت كنندگان دوره نخس كرد: ش
ــى سه روزه دوره دوم حضور يابند، كه در آن مهارت هاى ساخت  تخصصى آموزش
ــگاه  ــد. مدير گروه معمارى دانش بر مبناى مبانى مرحله اول آموزش داده خواهد ش
ــتاى اهداف و  ــوم اين همايش در تير ماه 92 در راس ــتر وين افزود: دوره ى س وبس
ــگاه وبستر  ــت گذارى هاى كالن جامعه بين المللى به مدت 01 روز در دانش سياس
ــود. وى بيان كرد: برنامه ريزى و حفاظت در مناطقى كه از لحاظ  وين برگزار مى ش
معمارى تاريخى مهم هستند، شهر ديجيتال، رويكردهاى زيباسازى محيطى و زيبا 
ــابقه معمارى، دستورالعمل ها و قوانين، سياست هاى  شناختى شهرى در اروپا، مس
ــهر و رسانه و افق هاى نو،  ــكن در مناطق شهرى اروپا، ش ــهرى و مس مديريت ش

طراحى گرافيكى، تيپوگرافى و معمارى محورهاى تخصصى دوره سوم هستند.

دردسرها و برنامه هاي مسكني دولت عربستان
 خبر اول اينكه عربستان سعودى براى حل مشكل كمبود خانه درصدد ايجاد يك شركت 
ــور كه بزرگ ترين  ــركت آمريكايى فانى مه است. اين كش ــكن به سبك ش اعطاى وام مس
ــريع قيمت هاى زمين، با كمبود مسكن بويژه  ــت به دليل رشد س صادركننده نفت جهان اس
در ميان طبقه متوسط و كم درآمد روبرو شده است. دولت عربستان در ماه ژوييه قوانينى را 
براى ساماندهى وام مسكن و تسهيل وام دهى تصويب كرد و اكنون بانك مركزى اين كشور 
ــركتى را براى ايجاد  ــر كرده كه نشان مى دهد دولت ممكن است ش ــنهادهايى را منتش پيش
يك بازار ثانويه وام مسكن تأسيس كند. يك بازار وام مسكن ثانويه به وام دهندگان امكان 
مى دهد كه ريسك را پخش كرده و از منابع اعتبار جديدى بهره بردارى كنند. شركت فانى مه 
در دهه 1930 براى تأمين اعتبار چنين بازارى از سوى دولت آمريكا تأسيس شد. اين شركت 
ــرمايه دو ميليارد ريال (535 ميليون دالر) به طور عمده در كنترل دولت خواهد  با حداقل س
ــرمايه گذارى  ــركت هاى تامين اعتبار امالك مى توانند در حداكثر 30 درصد آن س بود اما ش

كنند. همچنين سهام اين شركت ممكن است به صورت عمومى نيز عرضه شود. 
 افزايش عوارض ساخت وساز 

ــت و چهار برابر شدن عوارض كار كارگران خارجى در بخش ساخت  خبر دوم اينكه بيس
ــور شده است. تعدادى  ــتان موجب نگرانى و اعتراض پيمانكاران در اين كش ــاز عربس و س
ــتان سعودى به تصميم وزارت كار اين كشور  ــركت هاى پيمانكارى در عربس از صاحبان ش
ــعودى اعتراض كردند.  ــاالنه كارگران خارجى به 2400 ريال س درباره افزايش عوارض س
ــعودى در اين بخش بسيار اندك است و  ــبت كارگران س اين پيمانكاران تأكيد مي كنند نس
ــگر اين شبكه در گزارشى از رياض  نمي تواند جاى كارگران خارجى را بگيرد. قبانى گزارش
ــرگرم كار بود گفت از كمتر از دو  ــا پخش تصوير يك بناى خارجى كه س ــن زمينه ب در اي
ــعودى به علت وضع ماليات ماهانه دولتى بر كار و شغل  هفته پيش هزينه اين بناى غيرس
وى افزايش يافت. وزارت كار در تالش براى بومى كردن كارگران اين بخش، اين تصميم 
را اتخاذ كرده است، اما سرمايه گذاران در بخش پيمانكارى در ساخت و ساز به علت اندك 

بودن افراد بومى شاغل در اين بخش، نگران پيامدهاى اين تصميم هستند. 
ــور ما ثروتمند است، اگر  ــتان گفت: كش فهد الحمادى رئيس كميته ملى پيمانكاران عربس
خداى نخواسته، برنامه رياضتى در مسائل مالى وجود داشت. همه داريى خودمان را فداى 
ــد داريم. بنابراين نيازى به اين  ــور مي كرديم. اما اكنون مازاد بودجه داريم، مازاد درآم كش
ــت به هيچ شهروند يا  ــى از آن وجود ندارد. نيازى نيس اجحاف و ناآرامى هاى احتمالى ناش
ــبكه افزود عوارض قبلى،  ــات كوچك فشار بياوريم. گزارشگر ش ــركت يا مؤسس تاجر يا ش
ــه 2400 ريال براى هر  ــعودى بود اما پس از اين تصميم جديد، ب ــاالنه يكصد ريال س س
ــب كارگاهى كه تعداد  ــن عوارض را هر صاح ــت. اي ــعودى افزايش يافته اس كارگر غيرس
ــد بايد بپردازد. اين تصميم به  كارگران بومى آن كمتر از 50 درصد مجموع كارگرانش باش
ــده برخى ها مي تواند بيكارى نيروى كار داخلى را كاهش دهد. محمد العنقرى تحليلگر  عقي
ــعودى گفت: اين عوارض به صندوق درآمدهاى بشرى ريخته مي شود و صرف  اقتصادى س
آموزش نيروهاى انسانى خواهد شد كه مورد نياز بخش خصوصى است اما اساسا اين بخش 
ــردازد. اين درآمد همچنين  ــذارى نمي كند و چنين هزينه هايى را نمي پ ــرمايه گ روى آن س
ــال خرج كاركنان (موسسات) مي شود بنابراين، اين صندوق بايد محل درآمدى  در طول س
ــد و بخش خصوصى هم در تأمين درآمد اين صندوق مشاركت كند. گزارشگر  ــته باش داش
شبكه در ادامه افزود وزارت كار از طرف سرمايه گذاران تحت فشار است و نگرانى هايى از 
تأثير اين عوارض بر قيمت ها و در نهايت انتقال اين هزينه ها به مصرف كننده نهايى وجود 
ــرمايه گذاران اين هزينه هاى اضافى ناشى از اين  ــبكه در پايان افزود س ــگر ش دارد. گزارش
ــاالنه 16 ميليارد ريال سعودى تخمين مي زنند و مي گويند اصرار وزارت كار بر  تصميم را س
اعمال اين عوارض آنها را وادار خواهد كرد از پادشاه عربستان بخواهند شخصا براى متوقف 

كردن اين تصميم و اين عوارض دخالت كند. 
 ركود پروژه هاى ساختمانى 

ــتان متوقف شده است  ــكونى و زيربنايى در عربس و آخرين خبرهم اينكه طرح هاى مس
ــكونى دولتى در عربستان سعودى نيمه تمام مانده  ــيارى از طرح هاى زيربنايى و مس و بس
است. يك منبع آگاه اعالم كرد : بيش از هشتاد و پنج درصد از طرح هاى حياتى ، زيربنايى 
و مسكونى در عربستان از زمان مقرر براى تكميل و تحويل فراتر رفته و هنوز آماده نشده 
ــتان نيز گفت: مقامات  ــهرى و روستايى عربس ــت. يك منبع نزديك به وزارت امور ش اس
ــئول اصلى متوقف شدن طرح هاى مسكونى در عربستان مي دانند و  دولتى پيمانكار را مس
ــت و همچنين كمبود نيروى انسانى از ديگر عوامل ناتمام  نبود پيمانكار در مناطق دوردس

ماندن بسيارى از طرح هاى دولتى است. 
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ــف  ــهري در اروپا گفت: كش ــي روند معماري و طراحي ش ــر همايش بررس دبي
ــكيل مي دهد و معماري به مراتب  ــناخته، پايه اصلي معماري را تش فضاهاي ناش
ــه  ــر از چيدمان قراردادي فضاهاي محصور در تركيبي از بتن و آهن و شيش فرات
ــت. آرمين دانشگر در همايش بررسي روند معماري و طراحي شهري در اروپا  اس
ــده و فضاهايي كه تاكنون  ــناخته و تجربه نش اظهار كرد: طراحي فضاهايي ناش
ــته، از جذابيت خاصي برخوردار است. وي ادامه داد: تصور من بر اين  وجود نداش
ــناخته، پايه اصلي معماري را تشكيل مي دهد و  ــف فضاهاي ناش ــت كه كش اس
معماري به مراتب فراتر از چيدمان قراردادي فضاهاي محصور در تركيبي از بتن 
و آهن و شيشه است. دانشگر با بيان اينكه خالقيت به تفكر فضايي معماركيفيتي 
مي بخشد، گفت: اين خالقيت او را از يك مهندس متمايز كرده و اثر او را به يك 
پديده مبدل مي كند. دبير همايش بررسي روند معماري و طراحي شهري در اروپا 
ــت، بيان كرد: همان طور كه  ــگفتي اس با بيان اين مطلب كه كار معمار، خلق ش
ــيژن به عنوان يك عامل حياتي نياز است، براي خلق  براي ادامه زندگي، به اكس
معماري هم به عوامل متعددي نياز است كه حضور اين عوامل، شرط الزم براي 

توليد معماري خوب و د ر خور اعتنا خواهد بود. 
ــات طراح آن  ــر معماري بايد  بتوانيم رد پايي از احساس ــد كرد: در هر اث وي تأكي
ــايي كنيم، چرا كه مرزهاي معماري  ــه عنوان روح و جوهر وجو د ي اثر شناس را ب
ــيم و اجراي حرفه اي ترين  ــوي تكنيك و صنعت قرار مي گيرد و حتي ترس فراس
ــاختمان ها بدمد. دانشگر  ــاختماني نيز نمي تواند روحي به كالبد اين س جزئيات س
ــهرها بايد روحي از طرف  ــتر ش ــاختمان ها در بس افزود: پس براي زنده ماندن س
ــي روند معماري و  ــود. دبير همايش بررس ــار به درون كالبد آن ها دميده ش معم
ــد: من به عنوان معمار هميشه در حال نبرد با  ــهري در اروپا يادآور ش طراحي ش
ــعي مي كنم ساختماني را طراحي كنم كه  ــي از طراحي هستم و س هيجانات ناش
ــايگان و مصرف كنندگان نهايي  ــهر، همس ــاتش را به ش به بهترين نحو احساس
ــخ دهد. وي با بيان اينكه در اروپا  ــته هاي آنان پاس خود منتقل كرده و به خواس
ــجاعت در معماري و شهر سازي امر مهمي است، گفت: متاسفانه اجازه اشتباه  ش
ــته باشيم. دانشگر  ــتباه كردن را داش را به ما نمي دهند در حالي كه بايد جرات اش
ــتيم و من معتقد  ــاهد يكنواختي هس ــفانه در بنا هاي معماري ش بيان كرد: متاس
ــد تا آن پروژه به  ــتم كه بنا و پروژه معماري بايد داراي هيجان و انرژي باش هس
ــود. استاد تاريخ و هنر دانشگاه وين گفت:  ــدني تبديل ش يك پروژه فراموش نش

كالبد بخشي به هويت در عصر معماري مدرن يك دغدغه جدي و ضروري است. 
ــتاد تاريخ و هنر دانشگاه وين، در اين همايش با بيان اينكه كالبد  نگار حكيم، اس
ــت، اظهار كرد:  ــي به هويت در عصر معماري مدرن يك دغدغه جدي اس بخش
ــه هاي معماري مدرن در نيمه نخست قرن گذشته، ساخت و  ــترش انديش با گس
ساز در كشورهاي آسيايي دچار دگرگوني بنيادين شد. وي با بيان اينكه نخستين 
ــي» و «عملكردگرايي» رخ داد و  ــه هايي چون «خردگراي ــول با ظهور انديش تح
ــنتي از يادها رفت، افزود: در  ــبك بين المللي»، معماري س نهايتا با فراگيري «س
ــه هاي  ــتم از درون بحران حاصل از چنين رويكردي، انديش نيمه دوم قرن بيس
ــاران وزني نوين يافت و آنان  ــا  مدرن» و تفكر«هويت گرايي» در بين معم «پس

كوشيدند در طرح هاي خود، بازگشت به سنت را بيازمايند. 
ــين  ــت و يكم و تبديل كامپيوترها به «ماش ــروع قرن بيس حكيم ادامه داد: با ش
ــيايي وارد دوران نوين «پساصنعتي» شدند و اين بار  بخار» اين عصر، جوامع آس
ــل جديدي از معماران، خود را در مقابل دغدغه هاي نوين ديدند. وي«كنش  نس
ــرد و گفت: تالش  ــريح ك ــاي نظري» صحنه معماري مدرن را تش و واكنش ه
ــناس آسيايي تبار در بستر دو پرسش  اساسي  ــلهاي متفاوتي از معماران سرش نس
ــود نقاط ضعف و قوت معماران نسل هاي گذشته چه بود؟ و نسل جوان  دنبال ش
امروز در مقابل چگونه چالشي قرار دارد. رئيس دانشگاه خيام مشهد با بيان اينكه 
ــي در تالش براي ايجاد مقطع كارشناسي ارشد معماري است،  اين مركز آموزش
گفت: اميدواريم در آينده نزديك ساختماني مجزا براي رشته معماري ايجاد شود. 
محمد حسين طيراني، با بيان اينكه ما همواره از برگزاري همايش هاي علمي در 
ــتقبال كرده ايم، اظهار كرد: همايش هاي علمي معموال هنگامي  اين دانشگاه اس
برگزار مي شود كه محقق يا پژوهشگري به دستاوردهاي جديد علمي دست پيدا 
كرده باشد. وي تصريح كرد: در جريان قرار گرفتن جوانان از دستاوردهاي علمي، 
ــتاورد چنين سمينارهايي است و هدف ما در دانشگاه خيام آشنايي  مهم ترين دس
دانشجويان با اين موضوعات است. وي ادامه داد: در دنياي امروز معماري جايگاه 
ــعي كنيم تا با الگوگيري از موضوعات مفيد معماري در  ويژه اي دارد و ما بايد س
ــازي آن در شهرهاي خود گام برداريم. طيراني با اشاره به  اروپا در جهت پياده س
ــهر مشهد شاهد تغييرات زيادي در ايجاد فضاي سبز، پياده  اينكه ما امروز در ش
ــتيم، افزود: اين موضوعات در شادابي و نشاط مردم  ــهري هس روها و مبلمان ش
ــيم. معمار و  ــاهد اين تغييرات باش ــر زيادي دارد و اميدواريم در آينده نيز ش تأثي

فضاهاي ناشناخته، پايه اصلي معماري در اروپا
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ژورناليست اتريشي گفت: نمونه هاي زيادي در سراسر دنيا به چشم مي خورد كه 
به معماري قديمي و تاريخي به عنوان جزئي از فرهنگ و ميراث نگاه نمي شود، 

بلكه اين نوع معماري عاملي اضافي به حساب مي آيد كه بايد از بين برود. 
ــتاد مهمان دانشگاه هنر وين، در  ــه شايا، معمار و ژورناليست اتريشي و اس وولش
ــهر هزاران سال قدمت دارد،  ــم افتتاحيه اين همايش با بيان اينكه ايده ش مراس
ــمت هاي جهان مثل چين، شرق، اروپا و آمريكاي  ــياري از قس اظهار كرد: در بس
ــيني هاي اوليه را پيدا كرد. وي افزود: در  ــود نشانه هايي از شهرنش جنوبي مي ش
بسياري از موارد نه تنها زيرساخت هاي اوليه شهري هنوز مورد استفاده مي باشند 
ــهرهاي بزرگ روي زمين  ــاس معروف ترين ش ــياري از آن ها پايه و اس بلكه بس
ــايا با بيان اينكه هر نسل و هر دوره بايد شانس دوباره انديشيدن  ــتند. ش نيز هس
ــند، خاطرنشان كرد: متاسفانه  ــهرهاي نو را داشته باش در خصوص برپا كردن ش
گاهي اوقات دانش و قدرت جمعي به يك فرهنگ بي خبري و ويرانگري تبديل 
ــود. شايان ذكر است، مرحله دوم نخستين همايش روند معماري و طراحي  مي ش
شهري در اروپا، اسفند ماه سال جاري به مدت 3 روز در مشهد برگزار خواهد شد. 

وقتي پيمانكاران جاي هنرمندان را در زيباسازي شهري مي گيرند.
ــهر تهران، با بيان آنكه بدون  ــي ديواري سازمان زيباسازي ش رييس اداره نقاش
ــرد، افزود: اكنون برخي  ــهر را پيش ب ــازي ش تكيه بر هنرمندان نمي توان زيباس
پيمانكاران جاي هنرمندان را در اجراي آثار هنري در سطح شهر تهران گرفته اند. 
ــهر تهران گفت: شهر  ــنواره هنرهاي محيطي ش ــتين جش رضا بابازاده در نخس
ــت كه مردم را به لحاظ  ــياري اس ــت محيطي بس ــكالت زيس تهران داراي مش
ــوي ديگر اغتشاشات بصري، موج فشارهاي  روحي و رواني درگير مي كند. از س
ــب، فضايي را به مردم تحميل مي كند كه اين  ــهر و فيزيك نامناس زندگي در ش
ــهري را مجموعه اي از  ــت. وي، هنر ش امر بر روحيه مردم اثر منفي خواهد داش
قابليت هاي هنرهاي مفهومي  و تجسمي در كنار يكديگر تعريف كرد و افزود: به 
كمك اين هنرها مي توان ساختار موجود فضاي شهري را اصالح كرد. اين مقام 
ــهرداري، از جايگزيني هنر محيطي و يا هنرهاي تركيبي با هنر  ــوول در ش مس
نقاشي ديواري خبر داد و گفت: البته اين به منزله نفي گذشته نيست، بلكه هدف 
اصالح آينده و تحقق هدف مورد نظر است. در واقع ادامه روند موجود به نفع هنر 
ــي و فضاي عمومي شهر نيست. به گفته بابازاده، ضعف كيفيت نقاشي هاي  نقاش
ــان هنر نقاشي، باعث ارائه آثاري بدون سنخيت با محيط  ديواري ضمن تنزل ش
شهري مي شود. وي با بيان آنكه با منفك شدن هنرمندان از اجراي آثار هنري، 
برخي پيمانكاران جاي هنرمندان را در اجراي آثار هنري در سطح شهر گرفته اند 
ــت، افزود: سازمان زيباسازي به عنوان متولي اين امر  و اين نقطه بحران كار اس

مي داند كه بدون تكيه بر هنرمندان نمي توان زيباسازي شهر را به پيش برد. 
رييس اداره نقاشي ديواري زيباسازي شهر تهران، بر لزوم توجه به كيفيت اقدامات 
هنري در كنار كميت آثار تاكيد كرد و گفت: بخشزيادي از كارهاي انجام شده از 
ــوي مديران مناطق شهرداري انجام مي شود كه در مواردي مورد تاييد و نظر  س
ــت. وي درباره برگزاري نخستين جشنواره هنر محيطي  ــازمان زيباسازي نيس س
ــهر تهران سال هاست كه شاهد برگزاري برنامه هايي از  شهر تهران گفت: در ش
اين دست در زمينه هنر محيطي و شهري هستيم، اما هيچ كدام جريان سازمان 
ــازمان زيباسازي ادامه داد:  ــجمي نبوده اند. اين مقام مسوول در س يافته و منس
ــتين بار هنر محيطي را به  ــا برگزاري اين رويداد هنري قصد داريم براي نخس ب
مردم معرفي كنيم. اتفاقي كه در نوع خود مهم است و پيش از اين برگزار نشده 
ــت كه در حوزه نقاشي ديواري و حجم كارهايي صورت  بود. وي گفت: سال هاس
ــده  ــود، تا امروز انجام نش مي گيرد، اما آنچه كه به عنوان نقطه عطف مطرح ش
است. در واقع در اين بخش نيازمند پردازش جديد هستيم. به گفته وي، تجربيات 
ــازي شهر  ــنواره هنر محيطي تهران را براي آينده زيباس حاصل از برگزاري جش
ــرايط موجود، نيازمند ايجاد تفكر و  ــت و افزود: براي بهبود ش تهران مفيد دانس
ــي ديواري، گرافيك محيطي و آثار حجمي  ــتيم زيرا نقاش ــاختار جديدي هس س

پاسخگوي نيازهاي كنوني شهر نيست. 

پنجره ديگران

 قيمت مسكن در چين روي موج افزايش
در پى كاهش رشد اقتصادى چين به علت تاثير پذيرى از ركود اقتصادى اروپا 
ــاخت و ساز، قيمت مسكن در چين در حال  ــت سرمايه ها به بخش س و برگش
افزايش است. بر اساس نتايج تحقيقى كه اداره ملى آمار چين در اين خصوص 
انجام داده است قيمت خانه هاى نوساز در سى و پنج شهر از هفتاد شهر بزرگ 
چين در ماه اكتبر افزايش قابل توجهى يافته است. از ماه ژوييه گذشته تاكنون 
ــتين بار است كه قيمت مسكن در چين افزايش مي يابد. علت اصلى  اين نخس
افزايش قيمت مسكن كاهش رشد اقتصادى و وام دهى باالى بانك هاى اين 
ــور بوده است. رشد اقتصادى چين در سه ماهه دوم امسال به هفت مميز  كش
ــش دهم درصد كل توليد ناخالص داخلى اش رسيد كه كمترين حد از سه  ش
ــال پيش تاكنون به حساب مي آيد. كارشناسان مي گويند با اين وضع دولت  س

چين مجبور است در سياست پولى خود تجديد نظر كند. 

 پارلمان اسپانيا به توقف مصادره هزاران خانه توسط بانك ها 
راي داد

كنگره قانون گذاري اسپانيا قانوني را به تصويب رساند كه با اجراي آن، 
مصادره حدود 120 هزار خانه افرادي كه قادر به پرداخت اقساط بانكي 
خود نيستند، به مدت دو سال متوقف مي شود. اين قانون، در پي شيوع 
پديده خودكشي در هفته هاي اخير در ميان مردم اسپانيا تصويب شد 
كه به دليل بيكاري و كمبود درآمد ناشي از بحران شديد اقتصادي در 
اين كشور اروپايي، قادر به پرداخت اقساط بانكي خود نيستند و اميدي 
ــرايط زندگي خويش ندارند. با اين حال، احزاب مخالف  نيز به بهبود ش
دولت به اين مصوبه معترضند زيرا اعتقاد دارند بر اساس آمارهاي خود 
ــپانيا، خانه هاي 620 هزار نفر  دولت و طبق اعالم قبلي وزير اقتصاد اس
ــرار دارد، حال كه اين قانون فقط  ــط بانك ها ق در معرض مصادره توس
ــود. اما به رغم مخالفت احزاب يادشده  ــامل مي ش 120 هزار نفر را ش
ــا اين اليحه، حزب محافظه كار مردمي به دليل آنكه از اكثريت الزم  ب
ــت، با حمايت يك حزب  ــره براي تصويب قوانين برخوردار اس در كنگ
ــت آن را تصويب كند. قانون جديد پس از مصادره 350  كوچك توانس
ــپانيا به تصويب  ــره قانونگذاري اس ــط بانك ها در كنگ هزار خانه توس
ــد افرادي كه از نظر وزارت امور اقتصادي  ــيد و مطابق آن، مقرر ش رس
ــيب پذير ويژه توصيف مي شوند تا دو سال  ــور، خانوارهاي آس اين كش
ــه وزير اقتصاد  ــند. به گفت ــمول قانون مصادره خانه ها معاف باش از ش
اسپانيا، خانواده هاي پرجمعيت، كساني كه فرزند زير سه سال دارند و 
خانواده هاي تك سرپرست داراي حداقل دو فرزند از جمله خانواده هاي 
تحت پوشش قانون جديد به شمار مي روند. در همين حال، روزنامه ال 
پاييس چاپ مادريد گزارش داد: در حالي كه بانك ها با افرادي كه قادر 
ــتند با شديدترين وجه برخورد كرده  ــاط وام خود نيس به پرداخت اقس
ــان را مصادره مي كنند اما خود حاضر نيستند هزينه هاي  و خانه هايش
ــكوني بپردازند، به گونه  ــاي خود را به مديران مجتمع هاي مس خانه ه
ــارد و 500 ميليون يورو بابت حق  ــم اكنون حدود يك ميلي اي كه ه
ــاختمان هاي خود به مردم بدهكارند.  ــارژ و هزينه هاي آب و برق س ش
ــدود 700 هزار واحد  ــپانيايي اكنون ح ــق گزارش ها، بانك هاي اس طب
ــكوني نوساز يا مصادره اي در اختيار دارند و همين امر، هزينه هاي  مس
ــياري را از نظر حفظ و نگهداري خانه ها بر بانك ها تحميل مي كند.  بس
ــت دولت اسپانيا به توصيه اتحاديه اروپا،  اين وضعيت موجب شده اس
ــروش خانه هاي بانكي داير كند تا از طريق آن،  ــي براي مديريت ف بانك
ــا بتوانند با رهايي از موضوع نگهداري و فروش امالك، تا حدي  بانك ه

سرمايه هاي خود را بازيافته و به امور خويش سروسامان دهند.
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ــازنده اين محصول  ــركت تعاوني دانش بنيان س داود كريمي اقدم، مدير عامل ش
ــبك ساخته شده به ايسنا گفت:  درباره ويژگي هاي ديوارهاي كامپوزيتي فوق س
ديوارهاي كامپوزيت معدني «ايزي وال» كه در قالب پانل هاي پيش ساخته با ابعاد 
ــازندگان ساختمان قرار مي گيرد، سبك ترين ديوارهاي  طولي دلخواه در اختيار س
ــتند كه هر متر مربع از آن ها كمتر از چهل كيلوگرم -  ــور هس ــاخته كش پيش س
حدود يك پنجم ديوارهاي معمولي - وزن دارد. در درون بدنه و اطراف پانل هم 
يك اليه توري از جنس پلي پروپيلين وجود دارد كه هنگام زلزله مانع از ريزش 
ــته شده پانل مي شود و در واقع اين نوع ديوار را در مقابل خطرات  قطعات شكس
جاني ناشي از آوار ديوارها در زلزله، امن مي كند. اين ديوارهاي كامپوزيت معدني 

ــوزي نفوذناپذير است؛ همچنين با آب هيچ  ــاعت در برابر آتش س بيش از دو س
واكنش نداشته و تا حد قابل توجهي نسبت به رطوبت مقاوم بوده و عايق صدا و 
گرما نيز به شمار مي روند. با استفاده از ايزي وال مي توان ساختمان ها را سبك تر، 
ــاخت. بهزاد آقامحمدي، كارشناس معدن و مدير  ــريع تر س ايمن تر، ارزان تر و س
ــوپر سبك كامپوزيت  ــركت هم كه طراح اصلي و ايده پرداز پانل هاي س توليد ش
معدني است درباره ساختار اين ديوارها گفت: ديوارهاي سبك كامپوزيت معدني 
ــاخته شده از تركيب چندين ماده معدني با مقداري از  ابداعي شامل پنل هايي س
ــب مخصوصي به هم چسبانده  ــت كه هنگام نصب با چس دو نوع رزين و آب اس
مي شوند. مقاومت ديوار با وجود سبكي آن به حدي است كه كابينت و تلويزيون 

سبك ترين ديوار ايراني ضدزلزله ساخته شد
اشـاره: وقوع زلزله هاي بزرگ و مرگبار در دهه هاي اخير، ايمن سـازي و مقاوم كردن سـاختمان ها در برابر زلزله را به ضرورتي بديهي 
در اذهان عمومي تبديل كرده اسـت با اين حال در سـاخت و ساز اغلب سـاختمان هاي نوساز كشور هم بديهي ترين اصول اوليه ايمني 
رعايت نمي شود. در نبود نظام نظارتي كارآمد، آنچه بيش از هر چيز فعاالن حوزه ساخت و ساز را به بي توجهي به اصول اوليه ايمني در 
ساخت و سازها سوق مي دهد نگراني از باالرفتن هزينه هاي ساخت و ساز در صورت استفاده از مصالح و تكنيك هاي ساخت و ساز ايمن 
است؛ حال آن كه تأملي در شيوه ها و تكنيك هاي نوين ايمن سازي سازه ها عكس اين مطلب را نشان مي دهد. برخالف تصور بسياري از 
مردم، استفاده از شيوه هاي سبك سازي ساختمان اغلب نه تنها هزينه بر و پرزحمت نيستند كه مي توانند زمان و هزينه ساخت و ساز را 
هم كاهش دهند. نمونه اي از اين قبيل دستاوردها موفقيت محققان يك شركت دانش بنيان كشورمان در ساخت ديوارهاي پيش ساخته 
فوق سبك ضد زلزله است كه به گفته آنها عالوه بر اين كه خيال ما را از خطرات ريزش ديوارها در هنگام زلزله راحت مي كند، مي تواند 

قيمت تمام شده ساختمان را هم تا 51 درصد كاهش دهد . 
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و. . . به سادگي روي آن نصب مي شوند و نيازي به اجراي زير ساخت مخصوصي 
در اين مورد ندارد. قطر و عرض پانل ها به ترتيب 12 و 46 سانتي متر و ارتفاع آن 

بنا به درخواست متقاضي از 2. 7 تا 3. 5 متر متفاوت است. 
ــول، بلوك هايي با قطر  ــترش توليد اين محص ــا بيان اين كه در طرح گس وي ب
هشت سانتي متر هم برنامه ريزي شده كه توليد آن ها به زودي در دستور كار قرار 
مي گيرد، تصريح كرد: هر پانل سه حفره (داكت) طولي سراسري دارد كه ضمن 
ــي  كاهش وزن پنل افزايش مقاومت صوتي و حرارتي و همچنين مقاومت خمش
ــراف پانل هم يك اليه توري از  ــه دنبال دارد. در درون بدنه و اط ــول را ب محص
ــي محصول و  ــتحكام خمش جنس پلي پروپيلين وجود دارد كه براي افزايش اس
ايمني در برابر زلزله طراحي شده و همزمان با قالب گيري مواد كامپوزيت معدني 

با فناوري خاصي در درون محصول قرار داده مي شود. 
ــه خودرو را   آقامحمدي تصريح كرد: اين اليه همانند يك اليه لمينت كه شيش
پس از شكسته شدن محافظت كرده و مانع ريزش آن مي شود هنگام زلزله مانع 
ــود و در واقع اين نوع ديوار را هنگام  ــته شده پانل مي ش از ريزش قطعات شكس
ــت معدني، مقدار  ــرف ديگر، درون مواد كامپوزي ــه كامال امن مي كند. از ط زلزل
ــده كه باعث افزايش استحكام محصول در  ــبي الياف مخصوص تركيب ش مناس
برابر شكست شدن گرديده و نيز مانع از ريزش قطعات ريز وايجاد غبار و خفگي 

مي شود. 
كريمي اقدم در ادامه درباره ويژگي هاي خاص اين پانل هاي كامپوزيتي ضد زلزله 
كه سه ثبت اختراع داخلي و يك ثبت اختراع بين المللي هم دارد، گفت: اين نوع 
ــبك كامپوزيت  ــا، مواد اوليه، دانش فني و تجهيزات توليد پانل هاي س از پانل ه
معدني صد درصد ايراني بوده و حاصل دانش فني و تحقيقات اعضاي اين شركت 
مي باشد. همچنين اين محصول ويژه شرايط اقليمي متنوع و خاص ايران طراحي 
ــده ايم ضمن ثبت سه اختراع  ــت. ما در اين شركت موفق ش ــاخته شده اس و س
داخلي، پتنت محصول را در آمريكا نيز به ثبت برسانيم و از نظر بديع بودن آن در 
ــطح جهان نيز اطمينان حاصل كنيم. در حال حاضر نيز در حال ثبت پتنت آن  س
در اتحاديه اروپا مي باشيم. وي خاطرنشان كرد: در اين نوع كامپوزيت معدني كه 
تركيبي ابداعي دارد، خواص ضعيف مواد پايه اعم از شكنندگي، ضعف در مقابل 
ــاري و خمشي پايين، اصالح شده و با استفاده از تركيبات  رطوبت و مقاومت فش
كربنات و ساير مواد معدني به همراه الياف و مش بندي داخلي، مقاومت كششي 
ــيار بااليي را به تركيبات اوليه آن افزوده تا حدي كه ضمن پايين  ــاري بس و فش
ــيار زيادي افزايش يافته  ــاده وزن محصول، مقاومت آن تا حد بس آوردن فوق الع
ــت. اين محصول كه آكوستيك و مقاوم در برابر صدا و حرارت است با توجه  اس
ــبك - كمتر از يك پنجم ديوارهاي  ــاير مشخصات عالي همچون وزن س به س
ــي و كششي باال و نيز وجود الياف و مش بندي داخلي در  معمولي - توان خمش

صورت بروز زلزله به هيچ عنوان منجر به ايجاد آوار و آسيب جاني نمي شود. 
ــت؟ آقامحمدي  ــه با ديوارهاي معمولي چقدر اس اما قيمت اين ديوارها در مقايس
ــاخت اين  ــد: با توجه به اين كه مواد اوليه و تكنولوژي س ــن زمينه مي گوي در اي
ــاج ديوار نهايي  ــن با توجه به عدم احتي ــت و همچني ــول كامال ايراني اس محص
ساخته شده به گچ خاك و گچ زير كار و نيز با در نظر داشتن سرعت نصب ديوار 
ــاير مصالح،  ــت و صرفه جويي در س ــه برابر ديوارهاي معمولي اس كه بيش از س
ــاختمان نه تنها افزايش پيدا نمي كند بلكه با لحاظ  با اين روش هزينه احداث س
ــازه، ميتواند تا 15 درصد نيز كاهش يابد. وي در  ــبات س وزن محصول در محاس
ــه توليد نيمه صنعتي  ــد اجراي طرح گفت: طرح در مرحل ــه در خصوص رون ادام
ــت و محصول از بهار سال آينده به توليد صنعتي مي رسد. با اين حال تاكنون  اس
ــاير شهرها از پانل  هاي كامپوزيت  ــاختماني در تهران و س در بيش از04 پروژه س
ــتفاده شده است. عالوه بر اين تحقيقاتي را در زمينه ساخت  معدني ايزي وال اس
ــال  ــبك كامپوزيت معدني آغاز كرد هايم كه اميدواريم تا اوايل س ــقف  هاي س س

آينده به نتيجه برسد. 
ــان كرد: خوشبختانه استقبال از ديوار هاي ايزي وال به حدي  آقامحمدي خاطرنش
ــرمايه گذاري از انگلستان،  ــت  هايي براي خريد دانش فني و س بوده كه در خواس

ــت هايم. در زمينه صادرات محصول هم  ــوئد، هلند و كويت داش آلمان، كانادا، س
اولين محموله صادراتي را به نجف ارسال كرد ه ايم كه به زودي به روندي دائم 

تبديل خواهد شد. 
ــتفاده در چند برج بلند  كريمي اقدم هم اضافه كرد: ايزي وال ضد زلزله ضمن اس
مرتبه در غرب تهران، قرار است در برج 35 طبقه مركز تجارت جهاني آذربايجان 
ــود. با توجه به اين كه پانل  هاي كامپوزيت معدني  ــهر تبريز هم استفاده ش در ش
ابداعي در مقابل آب كامال مقاوم هستند ديوار هاي خارجي در برابر تاثيرات بارش 
هم مقاوم مي باشند؛ از اين رو تاكنون در چندين پروژه به عنوان ديوار خارجي كار 
ــده است. وي در عين حال در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت استفاده از  ش
اين پانل  هاي كامپوزيت معدني در ديواره خارجي ساختمان مشكلي در نماسازي 
و استفاده از مصالح سنگيني در نما پيش نمي آيد، اظ هار داشت: قاعدتا كسي كه 
ــبك كردن ساختمان با استفاده از ديوار هاي كامپوزيت معدني ايزي وال  دنبال س
ــازد و از مصالح سبكي نظير  ــاختمان را سنگين و سيماني نمي س ــت نماي س اس
ــش هاي آلكوبان استفاده مي كند كه به  آلومينيوم، چوب، نما هاي رزيني و يا پوش

سادگي بر روي ديوارهاي ايزي وال قابل اجرا هستند. 
ــازي ساختمان ها كه نيازمند استفاده از  با همه مزاياي ايزي وال، فرهنگ سبك س
فن آوري ها و مصالح جديد است در كشور ما چندان رايج نيست. از محققان طرح 
ــه و به خصوص فعاالن صنعت  ــر آنها را در خصوص چگونگي ترغيب جامع نظ
ــيديم. آقامحمدي گفت: براي شكل گيري بهتر  ــاختمان به سبك سازي پرس س
فرهنگ سبك سازي بايد مزاياي آن را براي جامعه روشن كرد از مهمترين فوايد 
ــبك سازي و اساسًا صنعت سازي ساختمان، افزايش سرعت احداث ساختمان  س
ــان، تبديل ساخت كامل به مونتاژ  ــت كه با كاربرد بيشتر ماشين به جاي انس اس
ــاختماني در كارخانه ها  ــاختمان، افزايش كمي توليد مصالح س كاري در محل س
(به صورت پيش ساخته)، اجراي سيستم هاي خشك به جاي سيستم هاي سنتي 
 تَركاري، و حمل ونقل آسان مصالح سبك نسبت به مصالح سنتي محقق مي شود. 
مثال با استفاده از پانل هاي كامپوزيت معدني ايزي وال، به جهت حذف گچ خاك 
و گچ زير كار، زمان احداث ساختمان حدود دو ماه كاهش مي يابد كه صرفه جويي 
ــازي  ــبك س ــت. وي افزود: مزيت ديگر س قابل توجهي در زمان و هزينه ها اس
ــاختمان است. طبق شرح آيين نامه 0082 ايران نيروي  افزايش ضريب ايمني س
زلزله با افزايش وزن ساختمان رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر با كاهش وزن 
ساختمان مي توان نيروهاي برش پايه ناشي از زلزله و در نتيجه نيروهاي طراحي 
ــيب پذيري ساختمان در برابر زلزله منجر مي شود.  را كاهش داد كه به كاهش آس
ــاخته - با توجه به كنترل و تضمين  ــازي و استفاده از مصالح پيش س صنعتي س
كيفيت محصول در واحد كنترل كيفي كارخانه و كاهش حجم كار نيروي انساني 
در محل پروژه - باعث ارتقاي كيفيت ساختمان مي شود. با استفاده از ديوار پيش 
ــوم كل انرژي مصرفي ساختمان را  ــاخته، انتقال حرارت از ديوارها كه يك س س
تشكيل مي دهد به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد كه اقدامي موثر در كاهش 
انرژي مصرفي است. كريمي اقدم هم كه معتقد است وارداتي بودن مصالح پيش 
ساخته از موانع شكل گيري فرهنگ سبك سازي ساختمان در كشور بوده اظهار 
داشت: از نكات مهم طرح ما توجه به ملي و بومي سازي مصالح نوين است و در 
اين راستا محصولي صد درصد ايراني توليد كرده ايم كه مي تواند نياز كشور را از 
داخل تامين كرده ودر ضمن پاسخگوي تناسبات جغرافيايي و ظرفيت هاي بومي 
كشور باشد. در تركيب كامپوزيت پانل هاي ضد زلزله از مواد معدني استفاده شده 
ــوند و مسائلي مثل تحريم ها و نوسانات  ــور يافت مي ش كه به وفور در داخل كش

ارزي مشكلي در دسترسي به آن ها ايجاد نمي كند. 
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آشنايي با استاندارد ملي پروفيل هاي يوپي وي سي در و پنجره
اشـاره: پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي باال(H-CVP) كه در سـاخت و توليد در و پنجره هاي يوپي وي سـي مورد 
اسـتفاده قرار مي گيرد، چگونه مي تواند مورد تأييد موسسـه اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واقع شـود؟ چه آزمون هاي فني 
و تخصصي بر روي اين پروفيل هاي بايد انجام شـود تا سـرانجام بتواند نشـان اسـتاندارد ملي ايران را دريافت كند؟ اسـتاندارد 
شـماره 6840 مؤسسه اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به اين پرسش ها پاسخ مي دهد. هدف از تدوين اين استاندارد تعيين 
ويژگي ها و روش هاي آزمون پروفيل هاي اكسـترود شـده تهيه شده از پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي باال، جهت توليد درب و 
پنجره هاي مورد استفاده در ديوارهاي خارجي ساختمان است. اما اساس آزمون هاي فني بر پروفيل هاي يوپي وي سي بر چه مبنايي 
اسـتوار اسـت؟ روش آزمون چگونه است؟ شـرايط محيط آزمون بايد چگونه باشـد؟ چه الزاماتي بايد رعايت شود و نتايج حاصل 
از آزمون هاي انجام شـده به چه معنايي اسـت؟ توضيح تحريريه «پنجره ايرانيان» اينكه تسـت فني براي اخذ نشـان اسـتاندارد 
پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي باال مورد اسـتفاده سـاخت و توليد در و پنجره هاي يوپي وي سـي ساختمان با اين 
هدف صورت مي گيرد كه اوال در برابر آتش سـوزي احتمالي سـاختمان در و پنجره ها مشـتعل نشـود، دوم اينكه در برابر نشسـت 
احتمالي بنا و يا زلزله هاي خفيف، پروفيل هاي مورد مصرف دچار شكست يا خميدگي نشود و نهايت اينكه مصرف كننده نهايي بداند 
و مطمئن شود كه كيفيت فني و استانداردهاي الزم در توليد پروفيل ها كامال زير ذره بين كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات 

صنعتي ايران قرار گرفته است. 

نگاه فني 
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به ارزيابي  ــتاندارد شماره 6840 مؤسسه اس  اس
ــت پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي باال(PVC-H) مورد  كيفي
ــتفاده در ساخت درب و پنجره اختصاص دارد. توضيح ضروري اينكه  مؤسسه  اس
ــور است كه وظيفه  ــمي كش ــتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تنها مرجع رس اس
ــمي) را در اختيار دارد و بر اساس  ــتانداردهاي ملي (رس ــر اس تعيين، تدوين و نش
ــه تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي  اعالم اين موسس
ــات علمي،  ــه، صاحب نظران مراكز و مؤسس ــان مؤسس ــي مركب از كارشناس فن
ــورت مي گيرد.نكته  ــط با موضوع ص ــدي واقتصادي آگاه ومرتب ــي، تولي پژوهش
ــا و مصالح ملي  ــتانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ه ــود اس مهم تالش مي ش
ــاركت آگاهانه و  ــي و فن آوري حاصل از مش ــرايط توليدي، فن ــا توجه به ش و ب
ــدگان، مصرف كنندگان، بازرگانان،  ــامل توليدكنن منصفانه صاحبان حق و نفع ش

ــد. به همين دليل  ــازمان هاي دولتي باش مراكز علمي و تخصصي و نهادها و س
ــتانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذي نفع واعضاي  پيش نويس اس
ــال و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در  ــيون هاي فني مربـوط ارس كميس
كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد 

ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
اعضاي كميسيون فني استاندارد پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي 
ــتفاده قرار مي گيرد، چه  ــاخت درب و پنجره مورد اس باال(PVC-H) كه در س
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي  ــتند؟ بر اساس اعالم رسمي موسسه اس كساني هس
ــت اين كميته با دكتر امير كيومرثي داراي دكتري شيمي آلي و عضو  ايران رياس
ــگاه علمي كاربردي بوده و دكتر حميد گرمابي (دكتري پليمر  هيات علمي دانش
از دانشگاه صنعتي اميركبير، دكتر ايرج اميري (دكتري پليمر) از دانشگاه صنعتي 
مالك اشتر، مهندس فرهاد هنربخش، (ليسانس مهندسي طراحي ماشين آالت) از 
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كارخانه پارس توسن، مهندس محمد هاشمي (فوق ليسانس مهندسي پالستيك) 
ــركت پي.وي.سي ايران، مهندس آرش صيادي (ليسانس مهندسي عمران)  از ش
از شركت پي.وي.سي ايران، محمد امين سپهري (فوق ديپلم عمران) از شركت 
ــي مكانيك  ــانس مهندس ــدس وحيد جاللي پور (ليس ــي ايران، مهن پي.وي.س
ــانس مترجمي زبان)  ــركت فرا پنجره صنعت، پيمان جمالي (ليس جامدات) از ش
ــركت اورامان پنجره و سيده زهرا سليم بهرامي، (ليسانس شيمي كاربردي)  از ش
ــتان مازندران عضو كميسيون فني  ــتاندارد و تحقيقات صنعتي اس از اداره كل اس

يادشده هستند.
 كلياتي درباره استاندارد ملي 6840

ــتاندارد ملي شماره 6840 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  در پيش گفتار اس
ــتاندارد    « پروفيل هاي پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي  ــت: اس ايران آمده اس
ــره ـ ويژگي ها و روش  ــاخت درب و پنج ــاال(PVC-H) مورد مصرف در س ب
ــده  ــيون هاي مربوط تهيه و تدوين ش ــط كميس آزمون» كه پيش نويس آن توس
ــاختمان و مصالح ساختماني  ــه كميته ملي استاندارد س و درهفتاد و نهمين جلس
مورخ 82/1/31، مورد تاييد قرار گرفتـه است ، به استنـاد بند يك ماده 3 قانون 
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب  ــه اس اصـالح قوانين و مقررات موسس
ــتاندارد ملي ايران منتشر مي شود. توضيح ضروري  بهمن ماه 1371 به عنوان اس
ــرفت هاي ملـي و  ــي و هماهنگي با تحوالت و پيش ــه براي حفـظ همگام اينك
ــتانداردهاي ملي ايران در مواقع  ــي در زمينـه صنايع، علـوم و خدمات، اس جهان
ــنهـادي كه براي اصالح يا تكميل  ــد و هرگونه پيش لزوم تجديد نظر خواهند ش
اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كمـيسيون فني مربوط مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به اسـتانداردهاي ملي ايران بايد 
ــتاندارد  ــتفاده كرد. در تهيه و تدوين اين اس همواره از آخرين تجديدنظر آنها اس
سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان 
بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد 
ــود. به همين دليل منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به  ش

شرح زير است:
 1-DIM-16830-1991 part 1.High Impact Polyvinyl 

Chloride (PVC-HI)Window Profiles- Testing

 2-DIN16830-1991part 2.White High Impact Polyvinyl

Chloride (PVC-HI)Window

Profiles - Requirements

 

گام به گام با آزمون پروفيل هاي يوپي وي سي
1) هدف و دامنه كاربرد:

ــن ويژگي ها و روش هاي آزمون پروفيل هاي  ــتاندارد تعيي هدف از تدوين اين اس
اكسترود شده تهيه شده از پلي وينيل كلرايد با مقاومت ضربه اي باال، جهت توليد 

درب و پنجره هاي مورد استفاده در ديوارهاي خارجي ساختمان است. 
2) مراجع الزامي:

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده 
است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد 
ــع داراي تاريخ چـاپ و يا تجديد نظر، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي  مراج
ــت. بنابراين بهتر است كاربران ذي نفع اين استاندارد،  اين مدارك مورد نظر نيس
ــد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد  ــكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجدي ام
ــا تجديد نظر، آخرين  ــورد مراجع بدون تاريخ چاپ و ي ــي قرار دهند. در م بررس
چاپ و يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است. توضيح 

ضروري اينكه استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
• DIN 7748 – Part1 1989: Plastics, Moulding Ma-

terials, Unplasticized Polyvinyl Chlorid (PVC-U) 

Moulding Materials, Preparation of Specimens and 

Determination of Their Properties March.

• DIN 7748 – Part2 1989: Plastics, Moulding Ma-

terials, Unplasticized (PVC-U) Moulding Materials, 

Preparation of Test Pieces and Determination of 

Properties.

• DIN 50014 – 1982: Climates and Their Technical 

Application, Standard Atmospheres. 

• DIN 53381 - Part1 1983: Stability of (PVC), De-

hydro Chlorition Method Testing of Plastics and 

Elastomers, Determination of Thermal.

• DIN 53753 - 1981: Impact Bending Testing of Ther-

moplastic Materials Using Test Pieces With Perfo-

rated or Double V-Notch.

• DIN 53386 – 1982: Testing of Plastics and Elasto-

mers, Exposure to Natural Weathering.

• DIN 53387 – 1982: Artifical Weathering and Agein 

of Plastics and Elastomers by Exposure to Filtered 

Xenon Arc Radiation (Apr(

• ISO 306 – 1987: Plastics Thermoplastic Material, 

Determination of Vicat Softening Temperature.

• DIN 6648 – 1979 – Mean of Packaging. Beer bar-

rels, Single Walled of Metal, Dimensions Require-

ments

• DIN 1279 – 1997 – Class Imbauwesen – Mehr-

scheiben – Isoliegene – Werkseigene Produktions 

Kontrollle and Aditpruefumgen, Deutsch Fassung 

PR EN - 1279

• DIN 54001 – 1997 - Colour Fastness of Textiles, 

Design and use of Thegrey Scale For a Ssessing 

Colour Change

3) اصطالحات و تعاريف:
در اين استاندارد اصطالحات و يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :
3-1) پروفيل: طولي از ماده اكسترود شده با برش عرضي مشخص 

ــاختار  ــل اصلي: پروفيلي كه وظيفه اصلي تحمل بار ( وزن) را در س 3-2) پروفي
پنجره ها و درب ها به عهده دارد. 

ــاختار  ــل ثانويه: پروفيلي كه وظيفه اصلي تحمل بار ( وزن) را در س 3-3) پروفي
پنجره ها و درب ها به عهده ندارد. 

ــطح وجهي كه رو به منظره باشد وقتي كه پنجره يا  ــطح قابل رويت: س 3-4) س
درب بسته است. 

ــه پروفيل ها بايد  ــده براي تهي ــده: مواد قالب ريزي ش ــواد قالب ريزي ش 3-5) م
 7748 DIN ــخصات و خواص مواد تعريف شده در استاندارد حداقل داراي مش

– Part 1 باشند 
ــده با تركيب نا مشخص و يا  ــود كه استفاده از مواد قالب ريزي ش يادآوري مي ش
مرجوعي ممنوع است، ولي استفاده از مواد دوباره فرايند شده تهيه شده با همان 
فرمول مدنظر كه ناشي از توليد پروفيل بوده است، مجاز خواهد بود به اين شرط 
ــته باشد. همچنين تعيين خواص  كه روي كيفيت پروفيل توليدي اثر منفي نداش
 2 Part – 6648 DIN ــتاندارد ــخصه مواد قالب ريزي مي بايد مطابق اس مش

انجام شود.



پنجره ايرانيان190

4) ويژگي ها:
ــرايط استفاده  ــين كاري و پايداري تحت ش پروفيل با در نظر گرفتن قابليت ماش

بايد داراي خواص و مشخصات تعيين شده در ذيل باشد. 
4-1) شكل ظاهري: پروفيل بايد داراي رنگ يكنواخت بوده و عاري از هرگونه 
ــوراخ و ديگر عيوب باشد. عيوب كوچك موجود  ــم خارجي، ترك، حفرهـ  س جس
ــوند، در صورتي كه روي  ــه طي فرايند توليد ايجاد مي ش ــطح پروفيل ك روي س
ــدقابل صرف نظر مي باشد.(روش  ــته باش عملكردو ظاهرپروفيل تاثيرمنفي نداش

آزمون طبق بند1-6)
4-2) ابعاد و جرم :

ــي): حـداكثر انحراف مجاز  ــمي (عمل 4-2-1) ابعاد بيروني (خارجي) و ابعاد رس
ــق) پروفيل و ابعاد  ــل 0/5 ميليمتر و ارتفاع (عم ــي (عرض) پروفي ــاي بيرون پهن
ــيـارهاي آب بنـدي، زهوارهاي شيشـه وشيارهاي نصب يراق)  ــمي (مثل ش رس
 (S) ــت و همچنيـن ضخـامت ديــواره 0/3ميليمترازمقداراسمي تعيين شده اس
پـروفيـل هاي اصلـي در ديواره خارجي نبايد كمتر از 2/8 ميليمتر باشد. ( روش 

آزمون طبق بند 2-6)
ــگام انبار داري  ــد و در هن ــاف بودن: پروفيل بايد صاف و قائم باش 4-2-2) ص
پروفيل ها بايد دقت كافي صورت گيرد تا تغيير شكل ندهد. محور طولي پروفيل 
ــي كه در امتداد لبه هاي بيروني قرار مي گيرد نبايد از حالت صاف، بيش از 1  وقت

ميليمتر بر متر انحراف داشته باشد. ( روش آزمون طبق بند 3-6) 
ــا نبايد بيش از 5 درصد از  ــرم واحد طول : جرم واحد طول پروفيل ه 4-2-3) ج
ــازنده پروفيل كمتر باشد ( روش آزمون  ــخص شده توسط س ــمي مش مقادير اس

طبق بند 4-6)
ــيته پروفيل نبايد بيش از 3 درصد گرم بر سانتيمتر مكعب  ــيته: دانس 4-3) دانس
ــمي مشخص شده توسط سازنده، اختالف داشته باشد ( روش آزمون  از مقدار اس

طبق بند 5-6)
ــاي نرمي ويكات: دماي نرمي ويكات … (VST) نبايد بيش از 2 ±  4-4) دم
ــيوس از مقدار اسمي ارايه شده توسط سازنده پروفيل انحراف داشته  درجه سيلس

(ISO 306 روش آزمون طبق استاندارد ) .باشد
ــداري حرارتي: زمان پايداري حرارتي (TST)،  نبايد بيش از 15 درصد  4-5) پاي
ــده توسط سازنده پروفيل انحراف داشته باشد. ( روش  ــمي ادعا ش ± از مقدار اس

آزمون طبق بند 6-6) 
4-6) استحكام ضربه اي در شكافV شكل: متوسط حسابي استحكام ضربه اي 
دوشكاف V شكل (av) ، براي شعاع شكاف برابر 0/1 ميليمتر نبايد كمتر از 40 

كيلو ژول بر مترمربع باشد. ( روش آزمون طبق بند 7-6)
4-7) استحكام ضربه اي در دماي پايين: حداكثر 10 درصد قطعات پروفيل اصلي 
كه طبق بند 6-8 مورد آزمون قرار مي گيرد، مجاز به شكسته شدن خواهد بود. 
4-8) برگشت حرارتي: براي پروفيل هاي اصلي ، تغيير نسبي طول (4100) ، بعد 
ــش از 2 درصد براي هر قطعه آزمونه  ــرار گرفتن در معرض حرارت نبايد بي از ق
ــه قابل رويت پروفيل  ــبي طول بر روي هر وج ــد، اختالف بين تغييرات نس باش

اصلي نبايد بيش از 0/4 درصد باشد ( روش آزمون طبق بند 9-6) 
4-9) رفتار آزمونه بعد از قرار گرفتن در معرض حرارت: آزمونه بعد از قرار گرفتن 
در معرض حرارت ( طبق بند 6-10) نبايستي هيچگونه تاول، ترك يا اليه اليه 

شدن بعد از سرد شدن تا دماي محيط مشاهده شود. 
ــرايط جوي مصنوعي: آزمونه در مقابل شرايط جوي  4-10) مقاومت در مقابل ش
ــش از 3 درجه مقياس  ــه تغيير رنگ، بي ــتي هيچگون ــق بند (11-6) نبايس مطاب
ــتري داشته باشد. (روش آزمون طبق استاندارد DIN 54001). همچنين  خاكس
ــيب مهم در ظاهر پروفيل وجود  ــه نبايد تاول، رگه، ترك يا هرگونه آس در آزمون

داشته باشد. 
ــابي استحكام ضربه اي  ــرايط جوي: متوسط حس ــتحكام در مقابل ش 4-11) اس
ــكل، av، نبايد كمتر از 28 كيلو ژول بر متر مربع باشد. (روش  ــكاف V ش دو ش

آزمون طبق بند 6-11)

4-12) ارزيابي اتصاالت جوش شده 
4-12-1) فاكتور جوش كوتاه مدت: مقدار قابل قبول محاسبه شده براي فاكتور 

جوش، Fz ، برابر 0/8 است. 
4-12-2) قابليت جوش پذيري: حداكثر نيرو ، تابع شكل هندسي پروفيل، نصب 
ــت،  ــت مقدار نيرو نبايد كمتر از مقدار حدي نيرو در نقطه شكس و تنظيم آن اس

ــاس معادله زير باشد.  ــبه شده براس Fsoll، محاس
كه:

w) مدول مقطع پروفيل در جهت بارگذاري 
(گوشه داخلي) 

s) تنش در نقطه شكست 
 (2 ± 400 ) = mm a فاصله بين محورهاي چرخش، در اينجا (a

e) فاصله محور بحراني از محور خنثي
 e40mm , Fsoll = F به عنوان مثال، حداقل نيرو در منحني مدول مقطع
w)) در شكل زير نشان داده شده است. با اين توضيح كه تنش در نقطه شكست 

نبايد كمتر از 35 نيوتن بر ميليمتر مربع باشد. ( روش آزمون طبق بند 12-6)
حداقل نيرو در منحني مدول مقطع: 

5) شرايط محيط آزمون:
ــانتيگراد)  به جز موارد خاص، آزمون ها بايد در دماي محيط (28 – 18 درجه س
ــرايط  ــود. اين آزمون ها در ش ــاعت بعد از توليد پروفيل انجام ش و حداقل 16 س

استاندارد (مطابق استاندارد DIN 50014 – 50/23-2) انجام مي شود. 
6) روش آزمون

ــطوح مناسب به نوار  ــط بررسي س ــكل ظاهري: ظاهر پروفيل بايد توس 6-1) ش
پشت، بدون استفاده از ابزار نوري كنترل شود. 

ــمي ( عملي) برش عرضي پروفيل و  6-2) ابعاد و جرم: ابعاد بيروني و ابعـاد رس
ضخامت ديواره آن ، بايد به كمك ابزار اندازه گيري مناسب(1) تعيين شود دقت 

اين ابزار بايد در حد 0/1 ميليمتر باشد. 
ــيله  ــور طولي پروفيل به وس ــراف از حالت صافي مح ــودن: انح ــاف ب 6-3) ص
قراردادن يك قطعه 1 ± 1000 ميلي متري پروفيل روي يك صفحه مبنا ( مثل 
ــطح صاف) تعيين مي شود و در نقاطي كه پروفيل داراي ناصافي است فاصله  س
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بين لبه پروفيل و صفحه مبنا بايد به وسيله ابزار مناسب(كوليس) تعيين شود. 
ــرم واحدطول، طول يك قطعه پروفيل با  ــرم واحد طول: براي تعيين ج 6-4) ج
ــود و سپس جرم  طول تقريبي 300–200ميليمتر بايد بادقت 1 ميليمتر تعيين ش
ــود. البته جرم واحد طول پروفيل بايد با دقت 10  ــبه ش آن با دقت 1 گرم محاس

گرم بر متر بيان شود. 
ــيته: حداقل سه قطعه آزمونه از يك طرف (وجه) قابل رويت پروفيل  6-5) دانس

براي تعيين دانسيته انتخاب مي شوند. 
ــاس روش: به طور كلي دانسيته حاصل تقسيم جرم بر حجم جسم  6-5-1) اس
ــتفاده از غوطه وري جسم در مايع آزمون، دانسيته  ــد. در اين روش با اس مي باش

تعيين مي شود. 
يادآوري مي شود آزمونه مي تواند هم از محصوالت نيمه ساخته و هم محصوالت 
ــود. بايد توجه كرد در اثر تنش هاي ناشي از برش نمونه، هيچگونه  نهايي اخذ ش
ــطوح آزمونه بايد صاف و  ــول رخ ندهد. همچنين س ــيته محص تغييري در دانس
ــد، به طوري كه در هنگام غوطه وري در مايع آزمون، حباب  عاري از حفره باش

هوا نتواند وارد آن شود.
ــيته نبايد سبب  ــتفاده در آزمون تعيين دانس 6-5-2) مايع آزمون: مايع مورد اس

متورم شدن آزمونه يا حل شدن كامل يا جزئي آن شود. 
6-5-3) وسايل الزم 

6-5-3-1) ترازو با دقت 0/0001 گرم 
ــانتيمترمكعب (مطابق  ــر با درجه بندي 0/0005 گرم برس 6-5-3-2) هيدرومت

.(DiN 1279استاندارد
6-5-4) روش آزمون 

ــپس توسط يك سيم نازك (حداكثر  ابتدا آزمونه را در هوا وزن كرده (m1) و س
ــده و مجدداً دوباره توزين شود.  قطر 0/125 ميليمتر) در مايع آزمون غوطه ور ش
ــد. دانسيته مايع آزمون،  ــبيده باش دقت كنيد هيچگونه حباب هوا به آزمونه نچس
ــد و اين كار را قبل از هر آزمون تكرار كنيد.  ــط هيدرومتر تعيين كني Pf، را توس
ــيته كمتر از مايع آزمون است، يك  ــود كه اگر آزمونه داراي دانس يادآوري مي ش
وزنه فروبرنده مثل وزنه سپري به آزمونه متصل كنيد تا در مايع غوطه ور شود و 
هر دو را با هم وزن كنيد. جرم اين وزنه را در هر دو حالت توزين (نمونه در هوا 

و مايع) از جرم هاي m2 و m1 كم كنيد. 
ــيته (P) بر حسب گرم بر ميلي ليتر  6-5-5) توزين دانس

مكعب به صورت زير محاسبه مي شود.كه: 
m1) جرم آزمونه وزن شده در هوا بر حسب گرم 

m2) جرم نمونه وزن شده در مايع 
PF) دانسيته مايع آزمون بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب

تكرارپذيري) 0/002 گرم بر سانتيمتر مكعب 
تجديدپذيري) 0/004 گرم بر سانتيمتر مكعب 

 
6-6) پايداري حرارتي:

 DIN ــتفاده براي پروفيل ها بايد مطابق استاندارد پايداري حرارتي مواد مورد اس
ــيله روش B ( هدايت) به عنوان زمان پايداري، Tst، و  Part 53381 1 به وس
ــود. آزمونه بايد از ضخامت  يا به كمك روش C اندازه گيري( PH) تعيين مي ش
ــرايط جوي قرار دارد، انتخاب  ــواره پروفيل كه بعد از نصب در معرض ش كل دي
ــيوس با نيتروژن به عنوان گاز حامل  ــود و آزمون در دماي 200 درجه سيلس ش

انجام گيرد. 
 

6-7) استحكام ضربه اي دو شكافV شكل 
ــعاع 0/1 ميليمتر بايد در  ــكاف V شكل، av، براي ش ــتحكام ضربه اي دو ش اس
ــيوس طبق استاندارد( DIN 53753) براي حداقل  دماي 2 ± 23 درجه سيلس
10 قطعه تعيين شود. قطعه بايد داراي ابعاد ضخامت ديواره * 6 * 50 ، ماشين 
كاري شده در جهت محوري از وجه قابل رويت پروفيل اصلي باشد به نحوي كه 

پاندول بايد به سطح داخلي قطعه پروفيل ضربه وارد كند. 
 

6-8) استحكام ضربه اي در دماي پايين 
ــيوس  ــرايط آزمون: اين آزمون در دماي ( 1 ± 10) – درجه سيلس 6-8-1) ش
براي حداقل 10 آزمونه پروفيل اصلي (بدون تقويت) انجام مي شود كه طول هر 

آزمونه بايد 5 ± 300 ميليمتر باشد. 
ــد براي حداقل يك  ــه: قبل از آزمون، آزمونه ها باي ــازي آزمون 6-8-2) آماده س
ــاعت در محدوده دماي (12-) و (10-) درجه سيلسيوس قرار گيرند و آزمون  س

نبايد بيش از 10 ثانيه پس از خارج كردن نمونه انجام شود.
6-8-3) وسايل الزم 

6-8-3-1) فريزر با دماي كنترل شده با فن سيركوالسيون 
6-8-3-2) دستگاه آزمون مطابق شكل شماره 3 با رعايت موارد زير:

دستگاه بايد شامل يك پايه فوالدي براي نگهداشتن آزمونه و يك وزنه افتادني 
ــد. پايه  ــازي آن باش ــم رهاس ــي همراه با نگهدارنده و مكانيس 5 ± 1000 گرم
ــيله يك  ــوالدي بايد روي صفحه مبناي محكم قرار گيرد. وزنه افتادني به وس ف
ــطح تماس به نقطه  ــود به طوريكه بطور عمودي با حداقل س لوله بايد هدايت ش
وسط بين دو ياتاقان ضربه وارد كند ( بارواداري 20 ± ميليمتر) به عنوان تابعي از 
ارتفاع قطعه پروفيل تحت آزمون، وسيله نگهدارنده وزنه بايد طوري تنظيم شود 
كه ارتفاع آزادي با ارتفاع 10±1000 ميلي متر را براي وزنه فراهم كند بطوريكه 

مكانيسم رهاسازي آن ، هيچگونه گشتاور را اضافه نكند. 
6-8-4) روش آزمون 

ــاعت در فريزر با محدوده دماي  6-8-4-1) آزمونه را براي مدت حداقل يك س
(12-) – (10-) درجه سيلسيوس قرار دهيد. 

ــه را از فريزر خارج كنيد. ازمون بايد بر روي هر قطعه پروفيل  6-8-4-2) آزمون
در محدوده زماني 10 ثانيه پس از خارج سازي از داخل فريزر انجام شود. 

ــتگاه قرار دهيد. مي بايست  6-8-4-3) آزمونه را به طور افقي روي پايه هاي دس
ــطوح قابل رويت روبه باالباشد بطوريكه وزنه افتادني به نقطه مركزي  يكي از س
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( هم از نظر طولي و هم از نظر عرضي) پروفيل، ضربه وارد كند. آزمون را براي 
ــكل هندسي پروفيل در اثر ضربه وارده  تمام قطعات پروفيل ، تكرار كنيد. اگر ش
ــمت مي شود بايد براي جلوگيري از اين امر آن  ــدن آن از يك س منجر به كج ش
ــد از وارد كردن بيش از يكبار ضربه به  ــت. همچنين باي را روي دو پايه نگهداش

پروفيل ممانعت كرد. 
 

6-9) برگشت حرارتي
ــخص از پروفيل در (گرمخانه) با  ــاس روش: يك آزمونه باطول مش 6-9-1) اس
ــيوس براي مدت يك ساعت قرار داده و طول مشخصي  دماي 100 درجه سيلس
ــرايط تعريف شده قبل و بعد  ــت تحت ش ــده اس از پروفيل كه عالمت گذاري ش
ــت حرارتي به عنوان درصد  ــود برگش از حرارت دادن در آون، اندازه گيري مي ش
ــبت به طول اوليه محاسبه مي شود. براي پروفيل اصلي،  تغيير در طول نهايي نس
ــيلي به عنوان اختالف بين برگشت حرارتي دو سطح  ــت حرارتي ديفرانس برگش

قابل رويت مخالف هم در هر نقطه آزمونه محاسبه مي شود. 
ــد. براي اين  6-9-2) آزمونه: آزمونه بايد داراي حداقل طول 250 ميلي متر باش

آزمون ، سه آزمونه مشابه هم الزم است. 
ــاعت در دمـاي اتـاق  ــه را حداقل براي يك س ــت: آزمون ــرايط تثبي 6-9-3) ش
ــكوك آزمونه بايد در دماي 2 ± 23 درجه سيلسيوس  قـرار دهيـد. در موارد مش

نگهداري شود. 
6-9-4) وسايل الزم 

ــتم گردش هوا ( مجهز به ترموستات  6-9-4-1) گرمخانه باكنترل دمايي سيس
باتـوانـايي نگهـداري دما در 2 ± 100 درجه سيلسيوس).

6-9-4-2) دماسنج با دقت 0/5 درجه سيلسيوس 
6-9-4-3) صفحه شيشه اي مقاوم در برابر حرارت 

6-9-4-4) صفحه فوالدي ضد زنگ 
يادآوري – هر دو صفحه فوق اندوده به پودر تالك شود.

6-9-4-5) ابزار اندازه گيري با دقت 0/1 ميليمتر (كوليس)
6-9-5) روش آزمون 

ــر آزمونه دو عالمت بگذاريد كه عمود بر محور پروفيل بوده  6-9-5-1) روي ه
ــم فاصله دارند. بطوريكه يكي از آنها تقريبًا 25 ميلي متر از  ــر از ه و 200 ميليمت
ــد. بر روي پروفيل اصلي، از دو سطح قابل  ــمت آزمونه فاصله داشته باش يك س
ــود. بر روي پروفيل ثانويه ، تنها يك جفت  ــته ش رويت يك جفت عالمت گذاش

عالمت كافي است. 
ــاي اتاق ، فاصله بين هر دو عالمت را با دقت 0/1 ميليمتر با  6-9-5-2) در دم

ابزار مناسب اندازه بگيريد. 
6-9-5-3) گرمخانه را روي دماي 100 درجه سانتيگراد تنظيم كنيد. 

6-9-5-4) وقتي گرمخانه به دماي 100 درجه سيلسيوس رسيد آزمونه ها را به 
ــه اي كه پودر تالك بر  ــي در داخل آون روي صفحات فوالدي يا شيش ــور افق ط

روي آنها پاشيده شده است قرار دهيد. 
ــيدن به دماي 100  ــه را براي مدت 3 ± 60 دقيقه بعد از رس 6-9-5-5) آزمون

درجه سيلسيوس در گرمخانه نگهداريد. 
ــوالدي از گرمخانه خارج  ــه اي يا ف 6-9-5-6) آزمونه را به همراه صفحه شيش

كنيد و اجازه دهيد در دماي اتاق خنك شود. 
6-9-5-7) فاصله دو عالمت را مشابه حالت قبل اندازه بگيريد. 

ــكوك، سرد كردن پروفيل و اندازه گيري فاصله بين دو  يادآوري – در موارد مش
عالمت ، بايد در دماي 2 ± 23 درجه سيلسيوس انجام شود. 

6-9-6) بيان نتايج:  
 ،R ،براي هر آزمونه برگشت حرارتي

به صورت زير محاسبه مي شود:
كه :

L0) فاصله بين دو عالمت قبل از حرارت دادن در آون بر حسب ميليمتر

L1) فاصله بين دو عالمت بعد از حرارت دادن در آون بر حسب ميليمتر
ــي، R، را براي هر  ــت حرارت ــود براي پروفيل اصلي مقدار برگش يادآوري مي ش
ــطح قابل  ــطح قابل رويت آزمونه در نظر بگيريد و اختالف بين R هاي دو س س
ــت حرارتي ديفرانسيلي، R در  رويت مخالف هم در هر آزمونه را به عنوان برگش

نظر بگيريد. 
 

6-10) رفتار بعد از قرار گيري در معرض حرارت
6-10-1) اساس روش: يك آزمونه با طول مشخص ازپروفيل در يك گرمخانه 
ــدت 30 دقيقه قرار داده  ــيوس براي م ــا حمام مايع در دماي 150 درجه سيلس ي
ــود و سپس سطوح داخلي، خارجي و برش عرضي آن از نظر وجود يا عدم  مي ش
وجود هرگونه عيب ناشي از حرارت به صورت چشمي مورد بازرسي قرار مي گيرد. 

6-10-2) وسايل الزم 
ــتم گردش هوا  ــه تهويه دار با كنترل دمايي همراه با سيس 6-10-2-1) گرمخان

مجهز به ترموستات و توانايي نگهداري دما در ( 3 ± 150 درجه سانتيگراد).
6-10-2-2) حمام مايع 

يادآوري مي شود مايع مورد استفاده در حمام، گليسرين يا يك هيدور كربن عاري 
از آروماتيك و هرگونه ماده اي كه بتواند خواص PVC را تغيير دهد. 

6-10-2-3) دماسنج با دقت 0/5 درجه سيلسيوس 
6-10-3) آزمونه: آزمونه جهت آزمون در گرمخانه بايد داراي حداقل طول 5 ± 

220 ميليمتر و در حمام مايع بايد داراي حداقل طول 5 ± 300 ميليمتر باشد. 
6-10-3-1) روش آزمون: دماي گرمخانه را روي 150 درجه سيلسيوس تنظيم 
ــي در آون قراردهيد  ــه دماي مذكور آزمونه را به طور افق ــيدن ب كرده بعد از رس
ــيده با پودرتالك كه آزمونه روي آن قرارگيرد  ــتفاده ازصفحه شيشه اي پوش ( اس
ــه در آون نگهداريد.  ــراي مدت 3 ± 30 دقيق ــپس آزمونه را ب ــت) س معمول اس
ــود دقت كنيد به  ــرد ش آزمونه را از آون خارج كرده اجازه دهيد در دماي اتاق س
آزمونه هيچگونه آسيبي وارد نشود. سپس آن را مورد ارزيابي چشمي قرار دهيد. 
ــيوس  6-10-3-2) روش حمام مايع: دماي حمام مايع را روي 150 درجه سيلس
ــرار دهيد به طوري كه  ــه را به طور عمودي در حمام مايع ق ــم كرده آزمون تنظي
قسـمت بااليي آن حـداكثر به انـدازه 100 ميليمتر بيـرون از مايع باشد و آزمونه 
بايد به گونه اي آويزان شود كه با كف يا ديواره هاي حمام مايع تماس پيدا نكند. 
ــپس آزمونه را از  ــه مدت 3 ± 30 دقيقه در حمام مايع نگهداريد. س ــه را ب آزمون
ــرد شود. سپس آن را مورد  حمام مايع خارج كرده و اجازه دهيد در دماي اتاق س

ارزيابي چشمي قرار دهيد. 
ــدن در پروفيل، ماهيت و  ــج: هرگونه ترك، تاول و اليه ش ــان نتاي 6-10-4) بي

محل آن به عنوان نتايج آزمون گزارش شود. 
 

(6-11) مقاومت در مقابل شرايط جوي مصنوعي
ــطح بيروني پروفيل  ــراي انجام اين آزمون به حداقل 20 قطعه آزمونه كه از س ب
 mm ،طول (50±mm1 )ــود نياز مي باشد. هر آزمونه داراي اصلي بريده مي ش
(0/2 ±6) پهنا و به ضخامت جهت محوري پروفيل، (طبق بند 4-2-1) مي باشد:

 (0/mm1) ــكل دو لبه با شعاع شكاف برابر در هر آزمونه، يك بريدگي V- ش
ــرايط تاريك و وجه  ــود. وجهي از آزمونه بايد در دماي محيط در ش بايد ايجاد ش
ــه بايد طوري قرار  ــتگاه قرار گيرند. آزمون ــرايط جوي داخل دس ــر آن در ش ديگ
ــورد نظر قرار بگيرد.  ــي آزمونه در معرض محيط و جو م ــطح خارج گيرند كه س
 DIN 53387 ــرايط جوي مصنوعي، شرايط آزمونه مطابق با استاندارد براي ش
ــتحكام ضربه اي شكاف  ــد.جـهت تكميل آزمون شرايط جوي، تست اس مي باش
ــود. نقطه اي كه  ـــتانداردDIN 53753 انجام ش ــكل بايد بر طبـق اس V- ش
ــد كه در معرض شرايط جوي قرار  ــود بايد در وجهي از آزمونه باش ضربه وارد ش

نگرفته است.
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6-12) ارزيابي اتصاالت جوش 
6-12-1) قابليت جوش پذيري: براي اين آزمون انتهاي دو قطعه پروفيل تحت 
ــوند برآمدگي ناشي  ــط ابزار حرارتي به هم جوش داده مي ش زاويه 45 درجه توس
ــد از بين برود. پايه هاي كنج آزمون بايد تحت زاويه(1 ±45)درجه  از جوش نباي
ــوند به طوري كه محورخنثي (تقريبًاوسط پروفيل) باالي محور چرخش  بريده ش
ــطوح داخلي،  حامل پايه قرار گيرد. توضيح ضروري اينكه طول پايه هاي روي س
ــا روي محور خنثي (283mm =Ln) و دو برابر فاصله  ــل طول ه L1 ، از تفاض

سطوح داخلي پروفيل از محور خنثي حاصل مي شود. به عنوان مثال:
ــاي خارجي غير متقارن  ــه پروفيل ها داراي دامنه ه ــي ك  LI = 283-2 در حال
مي باشند، شيب بايد به گونه اي تنظيم شود كه شكل و فرم برش مقطع پروفيل 
ــيله درزگير محكم شود) تا بار گذاري  در راس كنج آزمون، قرارگيرد ( كامًال بوس

يكنواختي روي پروفيل حاصل شود. 
ــج آزمون كه  ــه متحرك براي كن ــز به حامل هاي پاي ــون مجه ــتگاه آزم در دس
مي توانند حول محور اريب گردش كنند حداقل 3 آزمونه بايد تحت آزمون فشار 
ــط بارگذاري آنها در دماي محيط (28 – 18  ــت توس قرار گيرد. اين كار مي بايس
ــدت (5 ± 50 ميليمتر بر  ــروي ماليم و يكنواخت با ش ــيوس) با ني درجه سيلس
ــته شود. حداكثر نيروي به كار  ــود تا زماني كه كنج آزمون شكس دقيقه) انجام ش

رفته اندازه گيري مي شود. ارزيابي اتصاالت جوش:  
6-12-2) تعيين تنش در نقطه شكست: از ماكزيمم نيروي اندازه گيري شده در 

ــبه مي شود.  مرحله قبل ، موارد زير محاس
كه: 

F) ماكزيمم نيرو
I) گشتاور دوم مساحت 

ــت  ــل در جه ــع پروفي ــدول مقط w) م
بارگذاري (گوشه داخلي) 

s) تنش در نقطه شكست 
ــاي چرخش، در  ــه بين محوره a) فاصل

 mm (2 ± 400) = a اينجا
h) بازوي اهرم 

e) فاصله محور بحراني از محور خنثي بر حسب ميليمتر
283mm =Ln :طول در امتداد محور خنثي در اينجا (Ln

 2e( mm-283)=Li :طول داخلي پايه ها ، در اينجا (Li
تعيين تنش در نقطه شكست: 

منبع: پايگاه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
توضيح ضروري پنجره ايرانيان: انتشار اين استاندارد ملي با هدف آگاهي فعاالن 
صنعت در و پنجره يوپي وي سي صورت مي پذيرد و ضرورت دارد براي استناد به 
ــتاندارد حتما با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هماهنگ  مفاد اين اس
ــتاندارد تغيير كرده باشند يا در نتيجه خطاي  ــود چه بسا برخي از مفاد اين اس ش
سهوي تحريريه پنجره ايرانيان، برخي فرمول ها و مفاهيم تخصصي دچار نقصان 

شده باشد. 

 

ω
δ

.2

.hF
=

e
I

=ω

22

ea
h −=



پنجره ايرانيان194

  شوك شديد اتفاق نخواهد افتاد
ــتر، اعضاي حاضر در جامعه  ــكن و در بين آنها از همه بيش براي فعاالن بازار مس
ــرار گرفتن تحوالتي كه هم  ــا، از حدود دو ماه پيش به دليل پيش فرض ق تقاض
ــاد بازارهاي موازي رخ داده، اين  ــت خارجي و هم در حوزه اقتص در حوزه سياس
ــود.»  ــت كه «مختصات بازار ملك با تغيير روبه رو مي ش انتظار به وجود آمده اس
پيش بيني برخي ها در قالب اين انتظار تكرار تجربه كاهش قيمت  مسكن مربوط 
ــات گرفته از توجه  ــه فرضيه اين گروه نش ــت كه البت ــال هاي 87 و 88 اس به س
ــور است. اما برخي ديگر با تعقيب وقايع اخير  ــي در كش مطلق به تحوالت سياس

ــاله در حوزه طال و دالر تصور مي كنند جهش  ــفته بازي هاي دست كم يكس در س
ــال86 و رشد 80 درصدي قيمت يكبار ديگر بازار مسكن را فرا خواهد گرفت.  س
ــده و  ــگاه هم اكنون به عامل تحريك كننده معامالت تبديل ش ــد اين دو ن هرچن
ــين هاي بازار مسكن را به «فروشنده مصمم» و «خريدار قطعي» تبديل  حاشيه نش
ــكن و همچنين عدم  ــاي موثر بر قيمت مس ــاير پارامتره ــرده، اما غفلت از س ك
ــب بين همه عوامل دروني و بيروني بازار مسكن در اين  ــبه ارتباط و تناس محاس
ــاي فوق العاده بااليي همراه  ــه ، پيش بيني هاي موجود در بازار را با خط دو فرضي
ــت.در اين ميان، مطالعه اي جامع درباره آينده كوتاه مدت بازار مسكن در  كرده اس

اشاره: درباره چشم انداز كوتاه مدت بازار مسكن، به دور از هيجانات كاذب اين روزها كه برخي فعاالن بازار به خصوص اعضاي حاضر در جامعه تقاضا 
را تحت تاثير قرار داده، مطالعه اي انجام شـده اسـت كه نتايج آن، انتظار براي شوك شـديد قيمت مسكن را رد مي كند.از حدود دو ماه گذشته تحت 
تاثير افزايش و تحرك در معامالت مسـكن، زمزمه هايي با مضمون جهش قيمت و اين فرضيه كه نقدينگي هاي به كارگرفته شـده در بازارهاي ارز و 
طال تغيير مسير خواهند داد، در بازار مسكن شنيده شد و در مقابل آن نيز سناريويي با محتواي رشد منفي قيمت ملك به واسطه تحوالت در سياست 
خارجي، براي فعاالن بازار ترسـيم شـد.اما بررسـي هايي كه در مطالعه جديد با لحاظ  كردن 11 پارامتر دروني و بروني اثرگذار بر بازار مسكن انجام 
شـده، حكايت از غيرواقعي  بودن پيش فرض  هاي موجود دارد و تاكيد مي كند: آنچه بيش از سـاير گزينه ها محتمل به نظر مي رسد اين است كه رشد 
قيمت مسـكن در ماه هاي باقيمانده از نيمه دوم سـال جاري اندكي فراتر از نرخ تورم بانك مركزي خواهد بود.در بين پارامترهاي كاهش دهنده قيمت 
مسـكن، پارامتر «كشـش درآمدي خانوارها» نقش محوري دارد؛ طوري كه افت قدرت خريد خانوارها در اثر افزايش قيمت ها در سـبد هزينه اي طي 
ماه هاي اخير، رشـد قيمت مسـكن را پشـتيباني نخواهد كرد. در اين مطالعه از طريق تحليل تكنيكال، نرخ رشد زمستاني قيمت مسكن نيز محاسبه 

شده است.

چشم انداز زمستانى بازار مسكن
 دكتر بهروز ملكى
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ــاي موثر بر اين بازار انجام  ــاب همه فاكتوره حوزه معامالت و قيمت ها با احتس
شده است كه نتايج آن، تحقق انتظار كاهش و در عين حال جهش قيمت مسكن 

را بعيد مي داند.

 تحليل تكنيكال قيمت مسكن 
ــكن، 5 پارامتر باالبرنده قيمت (از  اين مطالعه ضمن تحليل تكنيكال قيمت مس
ــن 6 پارامتر كاهش دهنده  ــي دارايي ها) و همچني ــد نقدينگي و بازده جمله رش
قيمت (شامل ساخت وسازهاي وسيع بعد از سال88 و تخريب توان خريد خانوارها 
در اثر رشد قيمت سايركاالها در سال جاري) را شناسايي كرده و در نهايت برآيند 
نيروي اثرگذار بر قيمت مسكن را شناسايي كرده است، طوري كه محاسبات در 
اين بررسي نشان مي دهد در زمستان پيش رو نرخ رشد قيمت مسكن از نرخ تورم 
اعالمي از سوي بانك مركزي جلو مي زند، اما شوك  شديد قيمتي اتفاق نمي افتد، 
طوري كه ميانگين قيمت مسكن در تهران تا قبل از سال92 از مرز 3/5 ميليون 

تومان در مترمربع خواهد گذشت.
ــت: از آنجا كه اراده  ــده اس ــه جزئيات آن در زير آمده، تاكيد ش ــه اي ك در مطالع
دولت در امور سياسي و اقتصادي ماه هاي آينده مي تواند مسير برخي پارامترهاي 
ــكن را تغيير اساسي دهد، بنابراين در محاسبات صورت گرفته  موثر بر قيمت مس
ــعي شده ضريب آن به كمترين حد ممكن  كماكان درصد خطا وجود دارد، اما س
ــكن با دارا بودن سهم 03 درصدى در سبد هزينه هاى خانوار، از نقش  برسد.مس
ــمت قابل مالحظه اي از  ــوى ديگر مسكن، قس ــت؛ از س بى نظيرى برخوردار اس
ــت. به همين دليل تحوالت  ثروت بخش خصوصي را به خود اختصاص داده اس
ــط مردم و البته مسووالن امر رصد مى شود؛  اين بازار با دقت هر چه تمام تر توس
ــت كه هيچ دولتى به اندازه دولت هاى نهم و دهم براى  واقع مطلب نيز اين اس
ــه به رغم برخى  ــت به گونه اى ك ــكن ورود كرده اس ــكالت مزمن مس ــل مش ح
كاستى ها، در مجموع مى توان عملكرد قابل دفاعى براى آن درنظر گرفت؛ با اين 
ــيارى از رخدادهاى بازار مسكن، اجتناب ناپذير است ضمن اينكه بعضا از  حال بس

ماهيت فرابخشى برخوردار مى باشد.
ــال جارى، مطالعه اى با  ــتان س ــكن در زمس به منظور تبيين مختصات بازار مس
ــى قائدى صورت  ــاركت فريد قديرى و عل ــروز ملكى و مش ــت دكتر به محوري
ــكن بر اساس برآيند  ــاس نتايج اين مطالعه، پيش بينى قيمت مس پذيرفت. بر اس

ــكل مي گيرد كه مى تواند همراه با خطا باشد  ــى ش نيروهاى درون و برون بخش
ــتا و به منظور كاستن از  ــند؛ در اين راس ــو نمى باش چراكه نيروهاى مذكور همس
ضريب خطا، ضمن بهره مندى از تحليل تكنيكال بازار مسكن، فرضيه كاهش يا 
ــكن رد و فرضيه افزايش قيمت مسكن تاييد شد.بخش مسكن  تثبيت قيمت مس
ــترده با ساير بخش هاى اقتصادى، بر آنها تاثير گذاشته و  با دارا بودن ارتباط گس
از آنها تاثير مي پذيرد؛ بر اين اساس پيش بينى بخش مسكن با دارا بودن عوامل 
ــد. عدم اطمينان  فراوان موثر بر آن، داراى خطاي (انحراف معيار) بااليى مي باش
ــت كه موجب پيش بينى هاى متنوع و گاه  ــت اين عوامل به گونه اى اس در وضعي
ــكن مي شود. در سال جارى مجموعه اي  متناقض فعاالن در خصوص قيمت مس
ــكن تاثير مي گذارد،  ــي بر رفتار قيمت ها در بازار مس از عوامل اقتصادي و سياس
ــدام يك بر بازار  ــكن، ك ــا اينكه در زورآزمايي فاكتورهاي موثر بر قيمت  مس ام
ــلط خواهد شد، نيازمند بررسي است؛ براين اساس مي توان با لحاظ يكسرى  مس
از فروض و همچنين طبقه بندى عوامل در دو گروه فزاينده و كاهنده، به تحليل 

رفتار قيمتى مسكن در زمستان سال جارى پرداخت. 

 عوامل فزاينده قيمت مسكن
1- رشد قيمت نهاده هاى توليد مسكن تاثير مستقيمى بر تحريك قيمت مسكن 
ــار هزينه) واقع  ــاخت بر جاى مى گذارد(تورم فش ــه افزايش هزينه هاى س از ناحي
مطلب اين است كه پس از هدفمند كردن يارانه ها، دولت اجازه اصالح قيمت به 
ــتان سال گذشته،  ــاختمانى- خصوصا فوالد – نداد، ولى از زمس مصالح عمده س
ــد؛ با ورود به  ــازان مشاهده ش ــبز دولت به فوالدس ــانه هايى دال بر چراغ س نش
ــال جارى و شكل گيرى التهابات ارزى، فرصت مغتنمى از سوى توليدكنندگان  س
ــاختمانى براى افزايش قيمت محصوالتشان به وجود آمد كه منجر به  مصالح س

افزايش شديد قيمت اكثر مصالح ساختمانى شد. 
2- شكل گيرى تقاضاهاى جديد مسكن در سال جارى(ناشى از خانوارهاى جديد 
و همچنين تخريب و نوسازى) به همراه تقاضاى انباشته از سال هاى قبل موجب 

تداوم تورم فشار تقاضا بر بازار به شمار مي رود.
ــد، دولت با  ــاى آن بيش تر باش ــاى دولت از درآمده ــه هزينه ه ــى ك 3- هنگام
ــود. اگر دولت براى حل مشكل كسرى بودجه اقدام  ــرى بودجه مواجه مى ش كس
ــه دنبال آن نقدينگى افزايش  ــتقراض از بانك مركزى كند، پايه پولى و ب به اس
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مى يابد. برآوردها حاكى از آن است كه از آغاز دولت نهم تاكنون، حجم نقدينگى 
بيش از 5 برابر شده است؛ به گونه اى كه در شرايط كنونى، روزانه به طور متوسط 
052 ميليارد تومان نقدينگى جديد به اقتصاد ايران تزريق مى شود! كه از عوامل 

موثر در تحريك تقاضاى مسكن (به خصوص تقاضاى سرمايه اى) مى باشد.
4- يكى ديگر از مهم ترين عوامل تاثيرگذار در قيمت مسكن، نرخ تورم عمومى 
مي باشد؛ رشد شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى نشان دهنده ميزان كاهش 
ارزش واقعى ريال است؛ بنابراين به طور طبيعى در شرايط تورمى، قيمت اسمى 
ــاس آخرين  ــال افزايش مى يابد. بر اس ــران كاهش ارزش ري ــكن براى جب مس
ــال جارى نسبت به  ــاخص بها در مهر ماه س ــد ش اطالعات بانك مركزى، رش
ــابه سال قبل از رشد 32 درصدى برخوردار بوده است. (قدرت خريد132  ماه مش
ميليون تومان كنونى معادل 001 ميليون تومان يكسال قبل است.) اين در حالى 
است كه بسيارى از صاحبنظران اقتصادى معتقدند نرخ تورم بانك مركزى با كم 
ــرايطى به هيچ وجه نمي توان رشد قيمت  ــد؛ در چنين ش برآوردى مواجه مى باش

مسكن در سال جارى را نامتعارف دانست. 
ــرمايه اي) مي باشد؛ از سوى  ــكن كااليي با كاركرد دوگانه (مصرفي- س 5- مس
ــتگي به نرخ  ــراد ميان دارايي هاي مختلف، بس ــر نحوه تخصيص ثروت اف ديگ
ــي افراد به منظور  ــبد داراي ــبي آنان دارد به طوري كه انتقال در س ــي نس بازده
ــاس مى توان انتظار  ــدى از بازدهى انتظارى صورت مى پذيرد؛ بر اين اس بهره من
داشت در صورت تداوم ثبات نسبى در بازار ارز و همچنين تخليه تدريجى اثرات 

تورم زاى ارز، قيمت مسكن با تحريك مواجه شود. 

 عوامل كاهنده قيمت مسكن
ــكن كه مورد اتكاى دولتمردان نيز مي باشد  1- مهم ترين عامل تعديل بازار مس
وضعيت مطلوب توليد و عرضه مسكن در سال جارى مي باشد؛ چرا كه از يكسو 
تمام اقدامات دولت در چند سال گذشته براى طرح مسكن مهر، به تدريج به ثمر 
نشسته و در ماه هاى آينده، شاهد تكميل و عرضه حجم بسيار وسيعى از مسكن 
ــوى ديگر نگاهى به آمار پروانه هاى  ــور خواهيم بود و از س ــر كش مهر در سراس
ــاختمانى حاكى از آن است كه روند صدور پروانه هاى ساختمانى از اواخر سال  س
88 به اين سو از وضعيت مناسبى برخوردار مي باشد و اين به معناى آن است كه 
با توجه به دوره ساخت تقريبا دو ساله مسكن پس از اخذ پروانه، در سال جارى 

بازار مسكن با عرضه انبوه، مواجه خواهد بود.
2- نگاهى به نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارهاى ايرانى حاكى از باال بودن 
اين نسبت مي باشد؛ بنابراين توان پرداخت متقاضيان مصرفى مسكن همخوانى 
ــوك قيمتى ندارد خصوصا كه در سال جارى وضعيت درآمدى  با شكل گيرى ش
ــش درآمدى خانوارها  ــد تا كش ــبى برخوردار نمي باش خانوارها از وضعيت مناس
ــوى ديگر با مقاومت وزارت راه و  ــتيبانى كند. از س بتواند افزايش قيمت ها را پش
ــازى، افزايش وام خريد مسكن منتفى شد كه اين سياست، از وارد شدن  شهرس

فشار مضاعف تقاضا بر بازار مسكن كاسته است. 
3- دولت با كنترل روانى بازار مسكن توسط طرح هايى چون مسكن ويژه تهران، 
سعى مى كند از ورود التهاب به بازار جلوگيرى كرده و افزايش احتمالى قيمت ها 

را تعديل كند.
 رفتارشناسى بازار مسكن

ــان قيمت مسكن براساس  در مجموع مي توان گفت: پيش بينى درباره نحوه نوس
برآيند نيروهاى فوق الذكر شكل مي گيرد كه مى تواند همراه با خطا باشد؛ چراكه 
ــى از آنان از جمله  ــند بلكه رفتار برخ ــو نمى باش ــه تنها نيروهاى مذكور همس ن
بورس، نقدينگى و ارز، نامشخص بوده و بستگى مستقيمى به نظر و اراده دولت 
ــاله موجب پيچيدگى بيشتر و به تبع افزايش خطا در پيش بينى  دارند كه اين مس
قيمت مسكن مي شود. در چنين شرايطى بهره مندى از تحليل تكنيكال مى تواند 
ــى براى پيش بينى قيمت ها در  ــا باشد؛ تحليل تكنيكال روش تا حدودى راهگش
بازار از طريق مطالعه وضعيت گذشته بازار است. در اين تحليل از طريق بررسى 
ــه و تقاضا مى توان  ــا و حجم معامالت و عرض ــان هاى قيمت ه تغييرات و نوس

ــتفاده از  ــاس اين تحليل ها بر اس وضعيت قيمت ها در آينده را پيش بينى كرد. اس
نمودار و رابطه هاى رياضى و هندسى متمركز است.

ــتفاده از «مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم دارايى در  اين نوع تحليل با اس
ــته و تعيين قيمت و روند آينده دارايى» صورت مى پذيرد. اين روش بيشتر  گذش
ــتفاده سرمايه گذاران قرار مى گيرد تا به اين صورت بازده انتظارى خود  مورد اس
ــانات قيمت دارايى افزايش دهند؛ در واقع سرمايه گذاران با  ــتفاده از نوس را با اس

ديدگاه كوتاه مدت و ميان مدت از اين روش بهره مى جويند. 
ــته حاكى از سينوسى بودن روند قيمت  ــكن، تجارب گذش در خصوص بازار مس
ــبى در بازار مسكن  ــال ثبات نس ــد به گونه اى كه پس از 3 س ــكن مي باش مس
ــكن از سال 90 به اين سو، در جهت افزايش قيمت  (87تا89)، انتظار فعاالن مس

مسكن قرار گرفته است.
ــكن» است كه  ــبت قيمت به اجاره  مس ــاره، مربوط به «نس نكته ديگر قابل اش
رابطه اى ساختارى به شمار مى رود؛ به طورى كه قيمت و اجاره مسكن رابطه اى 
ــى از آنها، انتظار  ــد؛ در نتيجه به موازات افزايش در يك ــدت و باثبات دارن بلندم
ــد؛ بنابراين با  ــبت مورد نظر به تعادل برس مي رود ديگرى نيز افزايش يابد تا نس
توجه به اينكه طى چند سال گذشته ميزان افزايش اجاره بها بيش از نرخ افزايش 
ــكن بود؛ على االصول در سال جارى پتانسيل رشد قيمت مسكن بيش  قيمت مس
از رشد اجاره مي باشد. همانطور كه در نمودار ذيل نيز مشخص است، هم اكنون 
ــبت قيمت مسكن به اجاره ساالنه حدود 16 مى باشد؛ در حالى كه رصد روند  نس
ــبت از طريق افزايش  ــان دهنده قابليت بازار براى افزايش اين نس ــته، نش گذش

قيمت مسكن طى ماه هاى آينده مى باشد.

 اقتصاد سياسى مسكن
ــكن، بايد توجه  ــته اى ايران و 1+5 بر قيمت مس در خصوص تاثير مذاكرات هس
ــانى بر جذب نقدينگى توسط بازار دارايى هاى  ــت ميزان تنش ها، تاثير يكس داش
ــكن، طال و ارز نخواهد داشت به گونه اى كه درصورت  مختلف مانند بورس، مس
ــش تنش ها و تحريم ها، بدون ترديد  ــت در مذاكرات و به تبع، افزاي وقوع بن بس
ــيل خواهد شد و در  ــمت طال و ارز گس حجم قابل مالحظه اى از نقدينگى به س
ــدار در مذاكرات و به تبع  ــكل گيرى يك توافق جامع و پاي مقابل، در صورت ش
ــاى توليدمحور و اصطالحا  ــا و تحريم ها، انتظار مي رود دارايى ه كاهش تنش ه
ــل قبولى جهت جذب  ــكن از جذابيت قاب ــبيده به زمين مانند بورس و مس چس

نقدينگى برخوردار باشند.

 نتيجه گيرى
ــكن  ــد پيش  فرض هاي گوناگون، منجر به پيش بيني هاي متنوع بازار مس هرچن
ــد در ماه هاى پيش رو، تثبيت  ــد؛ بااين حال به نظر مى رس در كوتاه مدت مى باش
ــكن منتفى مى باشد اما اين سخن به معناى ورود شوك شديد قيمتى  قيمت مس
به اين بخش نمي باشد بلكه آنچه بيش از ساير گزينه ها، محتمل به نظر مي رسد 
اين است كه رشد قيمت مسكن در نيمه دوم سال جارى، فراتر از تورم عمومى 
بانك مركزى خواهد بود؛ به گونه اى كه مى توان انتظار داشت متوسط قيمت هر 
ــيدن سال  ــت و دوگانه تهران، پيش از فرا رس متر مربع آپارتمان در مناطق بيس

92 از رقم هاي فعلي فراتر رود. 
منبع:دنياى اقتصاد



197
  سال ششم   شماره 63    دى ماه 1391

ره
نج

ر پ
شدا

ه

فاجعه نقشه فروشي در پايتخت را دستكم نگيريم
ــاي پايتخت خبر داد كه در آن، بسازبفروش  ها به جاي آنكه  ــو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران از وقوع فاجعه جديدي در ساختمان سازي  ه ــك عض ي
مسووليت تهيه نقشه محاسباتي را به شركت  هاي داراي صالحيت  طراحي سازه واگذار كنند، نقاشي  هاي متفرق هاي كه توسط دالالن نقشه از روي نرم افزارهاي 
ــه واقعي، عمال بدون محاسبات فني و  ــازه كپي مي شود را خريداري مي كنند. بسازبفروش ها با مبنا قراردادن اين نقاشي ها به جاي نقش ــه طراحي س قفل شكست

طراحي مهندسي، اقدام به ساخت وساز مي كنند طوري كه در برخي موارد سازنده از نقشه اسكلت فلزي براي احداث ساختماني با اسكلت بتني بهره مي برد!
به اين ترتيب در پيشاني ساختمان هاي تهران كه سال ها است به معضل «امضا فروشي توسط گروهي از مهندسان ساختماني» ممهور شده و به رغم پيگيري ها 
ــازي، هنوز فروش تعهد مهندسان در  ــا نظام مهندسي و حتي مسووالن وزارت راه وشهرس ــد تقريبا همه دستگاه ها از شهرداري گرفته ت ــاي تن و موضع گيري  ه
مراحل مختلف ساخت وساز ادامه دارد، چالش تازه تري تحت عنوان «نقشه فروشي» نشسته است كه طبق گفته عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران 
با فعال كردن دفتر «كنترل  ساختمان» به راحتي قابل كنترل و حذف است. حجت اله عزيزي در اين باره گفت: با ورود افراد غيرمتخصص به حوزه ساخت وساز 
-چه در مرحله طراحي و چه در مرحله اجرا- نوسازي شهر تهران به كوبيدن آب در هاون شباهت پيدا كرده است. در حال حاضر ساختمان هاي كلنگي تخريب 
مي شود اما به جاي ساخت وساز اصولي و حرفه اي، ساختمان هاي كلنگي جديدتر جاي آنها را مي گيرد. وي افزود: وقتي كه بعضا محاسبات سازه و اسكلت يك 
ساختمان توسط افراد غيرمتخصص، طراحي مي شود و توسط مجريان فاقد پروانه صالحيت حرفه اي، اجرا و با مصالح غيراستاندارد ساخته مي شود، جاي خالي 

سازمان نظام مهندسي به عنوان تنها متولي ساخت و ساز كامال مشهود مي شود. 
اين عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي تهران تصريح كرد: در گذشته اي نه چندان دور، شهرداري تهران با ايجاد واحد «كنترل مضاعف نقشه هاي سازه» 
در مناطق 22 گانه تا حد زيادي كيفيت طراحي و نقشه هاي سازه را افزايش داد، اما مدتي بعد به دليل آنچه ورود غير قانوني به حوزه مسووليت مهندسين تعبير 
ــه هاي محاسباتي سازه در دفتر كنترل ساختمان سازمان نظام مهندسي ( البته براي  شد، كار اين واحد متوقف شد. بعد از آن، با ادامه بررسي و رفع نقص نقش
ــه هاي معماري، سازه، برق و مكانيك، دخالت افراد غير متخصص و حتي غير مهندس  پروژه هاي باالي 3000 متر مربع زير بنا )، عالوه بر ارتقاي كيفيت نقش

كاهش و حق الزحمه مهندسين افزايش يافت. 
اما با تمام اين اقدامات، متاسفانه در حال حاضر نقشه هاي محاسباتي بر اساس پيش فرض هاي غيرواقعي مكانيك خاك مربوط به زمين ساختگاه و با استفاده از 
نرم افزارهاي سازه اي غيراستاندارد و قفل شكسته انجام مي شود و هيچ كنترلي هم روي آنها صورت نمي گيرد. عزيزي گفت: در اين نقشه ها كه بعضا فاقد فايل 
ــابه استفاده شده و متاسفانه كپي مي شوند،  ــه هاي محاسباتي پروژه هاي مش كامپيوتري سازه اي بوده و بهتر است بگوييم نقاشى و ترسيم شده اند، عموما از نقش

تا آنجا كه جزئيات نقشه هاي سازه پروژه اي با اسكلت بتني، در نقشه هاي سازه پروژه اي با اسكلت فلزي ديده مي شود. 
وي گفت: عمق فاجعه زماني بيشتر مي شود كه افراد غيرمتخصص و غيرمتعهد با ورود غيرقانوني به حوزه طراحي و خصوصا طراحي سازه، براي خوش خدمتي 
ــغ نمي كنند. به عنوان مثال كافي است در  ــد بسازبفروش ها) از هيچ ترفندي براي دور زدن مباحث مقررات ملي دري ــت صاحبان سرمايه (بخواني ــب رضاي و جل
محاسبه نيروي زلزله به جاي تيپ 3 زمين كه از دفترچه مكانيك خاك برداشت شده است، تيپ 2 لحاظ شود و 02 (بيست) درصد فوالد و بتن مصرفي اسكلت 

ساختمان به طور غيرواقعي سبك تر شود. 
ــا مي تواند موجب فرو ريزي  ــات مكانيك خاك تهيه مي شود كه قطع ــازه و سازه نگهبان قبل از انجام مطالع ــه هاي س ــه در بسياري از موارد نقش ــر اينك جالب ت
ساختمان هاي مجاور گود پروژه در حين اجرا و نشست ساختمان در آينده شود. وضعيت نقشه هاي معماري، برق و مكانيك هم بهتر از نقشه هاي سازه نيست. 
ــه هاي معماري به  كافي است سري به قسمت نيازمندي هاي روزنامه ها بيندازيد و با ادبيات غيرحرفه اي بسياري از افراد فرصت طلب آشنا شويد. جايي كه نقش
صورت آماده و نقشه هاي برق و مكانيك به صورت غير واقعي توسط نقشه كش هاي شركت هاي ظاهرا مهندسي و با حداقل هزينه ترسيم مي شود و فرصت كار 

حرفه اي و درآمد مناسب را از همكاران مهندس در گرايش هاي مذكور مي ربايند. 
ــه هاي معماري، سازه، برق و  عزيزي در ادامه تاكيد كرد: در هر حال به نظر مي رسد با فعال كردن دفتر كنترل ساختمان سازمان نظام مهندسي و كنترل نقش
مكانيك، مي توان اميدوار بود كه ساختمان هايي كه ما مهندسين براي مردم طراحي مي كنيم، در فاز طراحي بدون عيب و نقص به دست سازندگان با صالحيت 

مي رسد و در نتيجه از بروز فجايع انساني در هنگام بروز زلزله جلوگيري مي شود. 
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در گفتگوي متفاوت پنجره ايرانيان با مديرعامل كابان در ايران مطرح شد
 

گام بلند كابان براي حضور هميشگي در بازار و احترام به مشتريان

اشـاره: در طبقـه 16 بـرج ناهيد در حوالي ميدان مـادر پايتخت ايران، در صبح يـك روز پاييزي تهران كه هنوز نم نم باران براي تميز شـدن 
هواي  شـهر ادامه داشـت، به گفتگوي متفاوت با كسي نشتيم كه مسئوليت سنگيني را عهده دار است. به ديدار خانم عليزاده، مديرعامل كابان 
در ايران رفتيم تا ببينيم اين شـركت موفق توليدكننده ماشـين آالت سـاخت در و پنجره يوپي وي سـي و آلومينيومي چه پنجره اي از خبرها و 
نوآوري ها براي فعاالن صنعت در و پنجره ايران خواهد گشـود. قرارگرفتن شـركت كابان در جمع حاميان اصلي چهارمين ضيافت بين المللي 
صنعت در و پنجره ايران تنها بهانه اي بود براي رسـيدن به اين پرسـش كه پس از تعطيل شـدن شـركت كابان ايرانيان و قطع همكاري با 
شـريك ايراني، كابان براي ماندن و حضور موثرتر و جدي تر و بي واسـطه در ايران چه برنامه هايي در سـردارد؟ مديرعامل تنها شعبه رسمي 
كابان در ايران، صريح پاسـخگوي همه پرسـش ها و ابهام هاسـت و تأكيد دارد كه كابان آمده اسـت كه بماند و هرگز حاضر نيست مشتريان 
خود - كه همانا شـركاي تجاري اين شـركت محسـوب مي شـوند- را تنها بگذارد. خبر خوب براي فعاالن صنعت در و پنجره ايران به ويژه 
آنهايي كه از ماشـين آالت با برند معروف و شـناخته شـده كابان فعاليت مي كنند يا قصد خريد اين ماشين آالت دارند، را از زبان خانم عليزاده 
بشونيد كه  آقاى«ساليم كابان»، مدير مصمم و موفق و چهره جهاني توليد ماشين آالت در و پنجره با حضور در نمايشگاه چهارم صنعت در و 

پنجره ايران پاسخگوي پرسش هاي شماست. اين گفتگو را بخوانيد:
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 سـوأل نخست اين است كه هدف شركت كابان از قرارگرفتن 
در جمـع حاميان چهارمين نمايشـگاه بين المللـي صنعت درب و 

پنجره ايران و صنايع وابسته چيست؟
ــگاه هاى تخصصي  ــه بازار ايران در تمامي نمايش ــركت كابان از بدو ورود ب ش
ــته  ــگاه در و پنجره حضور مؤثر و موفقي داش ــاختمان و نيز نمايش ــت س صنع
ــت به جز، نمايشگاه صنعت ساختمان در تابستان سال جاري. اما درپاسخ به  اس
ــما بايد بگويم بعد از تغييراتي كه در ساختار شركت كابان در ايران  ــش ش پرس
ــمي كابان در  ــعبه رس ــيس مجدد  تنها ش ــعبه قبلى  و تأس رخ داد، تعطيلي ش
ايران، مصمم شديم در نمايشگاه امسال، حضور مؤثرتر و جدى  تر خود در بازار 
ــركت را متناسب با نياز  ــان دهيم و آخرين ماشين آالت توليدي ش ايران را نش
ــراي ارائه خدمات پس از فروش  ــتريان عرضه كنيم و برنامه هاي خود را ب مش
ــم حضورما در جمع حاميان  ــي را معرفي كنيم. تأكيد مي كن ــاي فن و آموزش ه
ــتن گام هاي محكم تر و  ــگاه چهارم صنعت در و پنجره به معناي برداش نمايش
ــي و ديگر توليدكنندگان در و  ــتريان فعل بلندتر در بازار ايران خواهد بود و مش
ــى و آلومينيومى ايران بدانند كه كابان براي حضورى قوى تر  پنجره يوپى وى س
ــعبه رسمى و مستقل كرده  ــته در ايران اقدام به راه اندازى ش و جدى تر از گذش
ــين آالت و بهره مندي خدمات  و ديگر جاي هيچ گونه نگراني از بابت خريد ماش

فني و آموزشي وجود ندارد. 

 يعني راه اندازي شعبه رسمي كابان به معناي نداشتن واسطه اي 
براي ارائه خدمات است؟

ــمي كابان در تهران به اين معناست كه  ــعبه رس ــت. به واقع ش همين طور اس
ــتريان به محصوالت و خدمات با برند كابان دسترسي مستقيم دارند و اين  مش
دفتر به معناي نمايندگي فروش ماشين آالت نيست و ترجيحًا، خواستار  فروش 
ــين آالت  از طريق نمايندگان رسمى فروش اين شركت مى باشد. در حال  ماش
حاضر دو نماينده رسمى اين شركت ( شركت آلفا پنجره ايرانيان و شركت آرتاز 
ــتا ) مى باشندكه زير نظر شعبه اصلى فروش ماشين آالت كابان را  تجارت ويس
انجام مى دهند. و در يك كالم بايد بگويم اينجا كابان است، بدون هيچ پسوند 
ــخص آقاي «سالم كابان» هستند كه  ــوندي و رييس هيأت  مديره هم ش و پيش

رياست و مديريت گروه صنعتي كابان در تركيه را عهده دار هستند.

 امـا كابـان قبال تحـت عنوان كابـان ايرانيان در ايـران حضور 
داشت، چه نيازي به راه اندازي شعبه رسمي بود؟

ــريك ايراني اش در ابتداي  ــس از قطع همكاري تجاري كابان با نماينده و ش پ
ــاليم كابان تصميم گرفتند كه بدون واسطه با مشتريان كابان  ــال، آقاي س امس
ــعبه  ــه اعالم كنم كه هدف از راه اندازي ش ــند. بگذاريد صادقان ــاط باش در ارتب
ــتقل كابان در ايران، فروش ماشين آالت نيست و ترجيح مي دهيم  رسمي و مس
ــعبه ايران  ــين آالت كابان اين كار را زير نظر ش ــمي فروش ماش نمايندگان رس
ــاختار قبلي، شركت كابان ايران اقدام به فروش ماشين آالت  انجام دهند. در س
ــين آالت را از اين شركت تهيه مي كردند  مي كرد و نمايندگان فروش بايد ماش
اما در ساختار جديد  هدف شركت ارائه خدمات فني و آموزشي و تأمين قطعات 
ــين آالتي است كه توسط نمايندگان قبلى يا فعلى  فروش وعرضه  و تعمير ماش
ــين آالت را كدام نماينده كابان فروخته  ــده است. فرقي هم نمي كند كه ماش ش
ــتيباني از همه مي دانيم و خود را  ــخگويي و پش ــد. ما خود را موظف به پاس باش
ــئوول و متعهد مي دانيم. البته نمايندگان  ــتريان مس در قبال اعالم نيازهاي مش
فروش برابر با مقررات اعطاي نمايندگي كابان، بايد تكنسين و كارشناس فني 
ــته باشند، اما در صورت در دسترس نبودن كارشناس  و آموزشي در اختيار داش
ــمي كابان در ايران جواب گو خواهد بود و در  ــعبه رس ــين مربوطه،  ش يا تكنس

ــتريان خود اقدام خواهد كرد  كمترين زمان ممكن براي رفع نياز و دغدغه مش
ــه خدمات پس از  ــرويس دهي، تأمين قطعات و ارائ ــامل س كه اين خدمات ش

فروش و رسيدگي به انتقادها و پيشنهادهاي احتمالي است. 

 بـه اين ترتيـب قيمت ماشـين آالت بـا برند كابـان در تمامي 
نمايندگان فروش رسـمي يكسـان خواهد بود و شـعبه رسـمي 

تصميمي براي فروش ماشين آالت نخواهد داشت؟
ــتيم و تمامي  ــين آالت به صورت چندنرخي نيس ــال ما قايل به فروش ماش اص
نمايندگان فروش بايد با قيمت يكسان ماشين آالت را عرضه كنند البته ممكن 
ــين آالت در برخي موارد متفاوت باشد،  ــت هزينه هاي گمركي ترخيص ماش اس
ــت در گاهي موارد به دليل  ــت. نكته ديگر اينكه ممكن اس كه طبيعي هم هس
ــان براي خريد ماشين آالت از شعبه رسمي  ــتريان و تأكيد ايش اصرار برخي مش
ــويم كه اقدام به فروش محدود ماشين آالت كنيم. البته از قبل  كابان مجبور ش
ــا آن ها در جريان  ــدگان فروش خود اعالم مي كنيم ت ــن موضوع را به نماين اي
ــت كه به رغم تأكيد صريح شعبه  ــند و ابهامي ايجاد نشود. مشكل اينجاس باش
ــين آالت از نمايندگان رسمي فروش كابان،  ــمي مبني بر امكان تهيه ماش رس
ــتريان اصرار عجيبي دارند كه به طور مستقيم از شعبه رسمي  بازهم برخي مش
ــتقيم از  ــد  كنند و گاه وقتي مقاومت مي بينند، مي گويند اقدام به خريد مس خري
كارخانه خواهند كرد! در اين وضعيت ما چاره اي نداريم جز اينكه به خواسته اين 
مشتريان جواب بدهيم. اما تأكيد مي كنم هدف شعبه رسمي فروش ماشين آالت 
از طريق نمايندگان رسمي كابان و تأمين نيازهاي فني و خدمات پس از فروش 

مشتريان توسط شعبه رسمي كابان در ايران است. 

 شركت كابان چه زماني تأسيس شده و با چه هدفي و االن در 
چه وضعيتي قرار دارد؟

ــين آالت در و پنجره يوپي وي سي و آلومينيوم از  شركت كابان توليدكننده ماش
ــال 1986 ميالدي فعاليت خود را در كشور تركيه آغاز كرده است و در حال  س
ــين آالت در اين صنعت  ــركت هاي توليدكننده ماش حاضر يكي از بزرگترين ش
ــوب مي شود. محصوالت و ماشين آالت اين شركت موفق در حال حاضر  محس
ــعبه  ــود و در حال حاضر هم داراي ش ــور جهان صادر مي ش به بيش از 98 كش
ــورهايي كه محصوالت با برند كابان  ــت و در تمامي كش ــمي در ايران اس رس

عرضه شده، نمايندگي فروش ياشعبه رسمي داريم.
ــتاندارد  ــين آالت كابان در ايران و جهان با اس ــوالت و ماش ــي محص اوال تمام
ــان عرضه مي شود و تمامي ماشين آالت عرضه شده از يك سال ضمانت  يكس
ــال خدمات پس از فروش برخوردار است و يكي از  ــمي كابان و 10 س نامه رس
برنامه هاي كابان براي نشان دادن كيفيت برتر و اطمينان خاطر بيشتر مشتريان 
ــال افزايش  ــين آالت به دوس ــت كه در آينده نزديك ضمانت نامه ماش اين اس
ــين آالت با  ــگاه چهارم صنايع در و پنجره ايران ماش ــد يافت و در نمايش خواه

تخفيف ويژه متناسب با نياز مشتريان عرضه خواهد شد. 

 اثر نوسانات اخير نرخ ارز را بر تجارت ماشين آالت ساخت در 
و پنجره چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ــت كه افزايش نرخ ارز، قدرت خريد توليدكنندگان در و پنجره  واقعيت اين اس
ــود نقدينگي، فعاالن  ــت و در عمل به دليل كمب ــدت كاهش داده اس ــه ش را ب
ــين آالت با كيفيت و خدماتي  ــوند اقدام به خريد ماش اين صنعت مجبور مي ش
ــلم است تن دادن  پايين تر از انتظار و نيازهاي واقعي خود  كنند كه بديهي و مس
ــناخته شده جهاني و  ــين آالت ارزان قيمت كمترش توليدكنندگان به خريد ماش
ــتانداردهاي فني الزم و حتي ماشين آالت دسته دوم باعث افت كيفيت  فاقد اس
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توليد و تضعيف الزامات فني از حيث نقاط جوش و برش و . . . خواهد شد. 

 بگذاريد يك سـوال صريح بپرسـم و صريح پاسخ دهيد كه در 
صورت تشـديد فشـار تحريم ها عليه كشور، شـركت كابان چه 
تمهيداتي انديشيده تا به تعهدات خود درقبال مشتريان از جمله 

ارائه خدمات پس از فروش و تامين قطعات عمل كند؟
ــت  ــران خواهد ماند و پش ــرايطي كابان در اي ــه در هر ش ــح مي گويم ك صري
ــتريان اش را خالي نخواهد كرد. باور كنيد شعبه رسمي كابان در ايران يك  مش
ريال هم سود تجاري براي شركت نداشته است و كليه هزينه هاى اين شركت 
ــعبه  تنها  براي حمايت جدي تر  از دفتر مركزى تركيه تأمين مى گردد و اين ش

ــگي از مشتريان، راه اندازي شده است. خاطرم  هست روزي  و قوي تر و هميش
كه شعبه رسمي كابان افتتاح شد، شخص آقاي ساليم كابان اعالم كردند اصال 
ــتريان - به عنوان  ــودآوري نيست، بلكه هدف ماندن در كنار مش ــان س هدفش
ــركاي واقعي تجاري كابان-  است و مي خواهد به تمام نيازها و دغدغه هاي  ش
ــتريان ايراني بدون واسطه پاسخ دهد. اين يك استراتژي است نه شعار و به  مش
ــتيم كه  ــن دليل اصال به خروج از بازار ايران فكر نمي كنيم و مطمئن هس همي
ــودآوري و بازده اقتصادي كابان در ايران، در گرو ارائه بهترين و متنوع ترين  س
ــروش و تأمين قطعات و تعمير  ــين آالت با كم نظيرترين خدمات پس از ف ماش
ــت كه روزي اين نوسان هاي  ــين آالت با كمترين هزينه است. بديهي اس ماش
ــب و كار كاهش خواهد يافت و مهم اين است  ارزي و بي ثباتي در فضاي كس
ــا تمام قدرت تنگناهاي  ــت و ب ــه كابان هرگز حاضر به ترك بازار ايران نيس ك
ــرا كه افق آينده كابان در ايران  ــور را تحمل مي كند، چ اقتصادي حاكم بر كش

روشن تر از گذشته خواهد بود. 

 در حال حاضر ارائه خدمات فني نصب ماشـين آالت و نيازهاي 
مشـتريان به خدمات آموزشي چگونه است و آيا تغيير در ساختار 
كابان در يك سال اخير خللي در ارائه خدمات به مشتريان ايجاد 

نكرده است؟
ــاختار كابان در ايران و  ــيار خوبي مطرح كرديد. پس از تغيير در س ــوال بس س
ــعبه رسمي كابان  ــريك ايراني، در كمترين زمان ممكن ش قطع همكاري با ش
ــه ماه اعالم كرديم كه به كليه مشترياني  ــد و به مدت س در ايران راه اندازي ش
ــود كه  ــه نياز به خدمات دارند، به صورت رايگان يك بار خدمات ارائه مي ش ك
خيلي براي مشتريان مهم بود. در حال حاضر هم تكنسين هاي تركيه اي كابان 
به صورت مداوم در ايران حضور دارند و هم زمان اقدام به آموزش تكنسين هاي 
ــتيم كه زنجيره ارائه خدمات و قطعات كابان در  ايراني كرده ايم و مطمئن هس
ــرايطي اجازه نمي دهيم توليدكنندگاني كه  ــد و در هر ش ايران قطع نخواهد ش
ــل نياز به خدمات  ــان را در اختيار دارند، به دلي ــين آالت كاب محصوالت و ماش

ــه همين منظور براي نصب و  ــوند. ب ــي و قطعات با توقف در توليد مواجه ش فن
راه اندازي ماشين آالت، آموزش كار با ماشين آالت و تأمين قطعات و دپوي انبار 
ــركت كامال تجهيز شده است و در  ــمي ش ــعبه رس قطعات يدكي در تهران، ش
ــريع از كشور تركيه وارد مي كنيم.  صورت عدم وجود احتمالي برخي قطعات، س
ــعبه كابان در ايران تأكيد ويژه اي داشته  ــفه رسمي تأسيس ش بگذاريد بر فلس
ــاخت در و پنجره  ــركت كابان تركيه، توليدكننده ماشين آالت س ــم كه ش باش
ــي و آلومينيوم در راستاي خدمت به مشتريان خود اقدام به شعبه اي  يوپي وي س
صددرصد مستقل در ايران كرده است و اين شعبه با هدف ارائه خدمات، جلب 
رضايت و پاسخ به نيازهاي مشتريان كابان با كادري كامال مجرب در امر ارائه 
ــرويس ماشين آالت و تأمين  ــاوره خريد ماشين آالت، خدمات و س خدمات مش
ــتريان عزيز اعالم مي دارد و تأكيد مي كنم  قطعات يدكي آمادگي خود را به مش
ــعبه در ايران اين است كه  ــاليم كابان از راه اندازي ش كه هدف جناب آقاى  س
ــمًا اعالم كند تغيير در ساختار شركت با هدف حمايت مستقيم و  مي خواهد رس
ــتريان ايراني است و حضور كابان در نمايشگاه پيش روي  بدون واسطه از مش
ــمي تعطيل شده شركت كابان  صنعت در و پنجره ايرانيان به معناي اعالم رس
ــتقيم ، جدي و مؤثر و بدون واسطه كابان پارس نوين  در  ايرانيان و حضور مس

ايران است. 
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ماشين آالت  مبانك اطالعاتى

آباديس تجارت ايرانيان 
 U-PVC فعاليت: نمايندگى فروش ماشين آالت توليد در و پنجره

تلفن: 88056649 - 88648916 - 021
فكس: 88056648 - 021

آدرس: تهران - بلوار ميرداماد - نرسيده به خيابان آفريقا 
- ساختمان باران - طبقه 3 -واحد 18  

 آرال پالست
UPVC فعاليت: : وارد كننده يراق آالت و ماشين آالت درب و پنجره

تلفكس : 65612465
راه شهريار-  كيلومتر 11 جاده قديم كرج- سه   : آدرس 
بلوار باغستان- شهرك صنعتى گلگون- خ ميالد شمالى- پالك 16

Arelplast@gmail.com

آلفا پنجره ايرانيان
 UPVC فعاليت : ماشين آالت توليد در و پنجره دو جداره

و شيشه دو جداره
تلفكس: 22685281-4

بلوار قيطريه-روبروى پارك قيطريه  پالك 73-  : آدرس 
طبقه سوم-واحد پنج

      www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

البرز ماشين جى
فعاليت : سازنده ماشين آالت،قطعات و تجهيزات صنعت 

پالستيك با تكنولوژى برتر
تلفن: 0311-5722660-3   

فكس: 0311-5722664
آدرس : اصفهان- شهرك صنعتى جى-خيابان يكم-فاز 

دوم-انتهاى فرعى 14-پ 191
www.amjco.ir
info@amjco.ir

الوماتك - اكوالين
 UPVC فعاليت: توليد كننده ماشين آالت درب و پنجره هاى

و آلومينيوم و نما
تلفن: 5 - 88679304 - 88679302   فكس: 88881795 

نيروى  خيابان  خيابان شهيد خدامى،  آدرس: ميدان ونك، 
انتظامى، پالك 14

Info@elumatec-ecoline. com 

بازرگانى دارابى
فعاليت: ماشين آالت مدرن توليد شيشه 

دوجداره، ترواسپيسر، هات ملت
تلفن: 3-3405452-0151   فكس: 0151-3405451

آدرس: مازندران، سارى، ابتداى بلوار خزر
 خيابان فرجى، ساختمان دارابى

www.Truspaser.ir    info-iran@ Truspaser.org

پارس پى وى سى سپاهان
 ،upvc مونتاژ   دستگاه هاى  كننده  توليد  اولين  فعاليت: 
توليدكننده انواع پروفيل، توليد كننده انواع درب و پنجره 
 pvcبا تيراژ باال، توليد كننده انواع ديوارپوش و سازه كانكس upvc
تلفن: 4-2650370-0311    فكس: 0311-2650374
آدرس: اصفهان-چهارراه نور باران-كوچه افسر-پالك سوم

www. pars pvc.ir     info@pars pvc. ir

پارس كوچ آريا
فعاليت: توليد كننده و وارد كننده ى دستگاه هاى upvc و 

شيشه هاى دو جداره از تركيه
تلفن: 021-88956084-88965456

آدرس: خ وليعصر-خ فاطمى-ساخمان آچاچى-پالك41-طبقه6-
واحد32             فكس021-88957158

درنا ماشين ايرانيان
پنجره  و  درب  مونتاژ  آالت  ماشين  كننده  وارد  فعاليت: 

UPVC و شيشه هاى دوجداره 
تلفن: 22010080- 021 -  22010115- 021

فكس: 22059262 - 021
آدرس: بلوار آفريقا، كوچه شاهرخ، پالك - واحد 10

سادات صنعت
دوجداره  پنجره  و  درب  ساخت  آالت  ماشين  فعاليت: 

آلومينيوم و upvc - شيشه هاى دوجداره
تلفن: 66353644 -021

فكس: 66378861 -021
آدرس: تهران - خيابان آزادى - مقابل وزارت كار - كوچه 

آشيان - پالك 4 - واحد 3 
hmokaberi@yahoo.com

سى. ام. اس
فعاليت: ماشين آالت شيشه هاى دو جداره

تلفن: 22916204- 22887429 - 22256212 
فكس: 021-22256212

آدرس: بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان محسنى،
خيابان نسا، خيابان پيرزاده، پالك 46، واحد 9

شركت بين المللى سپاهان تجارت پارسيان
فعاليت : ارائه دهنده ماشين آالت درب و پنجره upvc و 
شيشه هاى دو و سه جداره و سكوريت و پردازش شيشه
تلفن: 5-3608701- 0311 فكس:0311-3608700

آدرس : اصفهان-خمينى شهر-شهرك صنعتى دوشاخ-بين 
سنگبرى البرز و متين   (كدپستى: 84197-85956)

www.stparsian.com       sales@stparsian.com
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مبانك اطالعاتى ماشين آالت 
مهام صنعت برنا

upvc فعاليت: وارد كننده ماشين آالت و تيغه هاى
تلفن: 88620667

فكس: 88620674
آدرس: تهران-ميدان ونك-خ مالصدرا

برج ونوس-ط3-واحد5

نكو ساز گيتى 
فعاليت : وارد كننده ماشين آالت توليد پروفيل، خرد كن و پودر 

كن پروفيل و قالب هاى پروفيل
تلفن: 88618575                     فكس: 88616985 

آدرس : تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- خيابان شيخ بهايى 
جنوبى- خيابان گرمسار غربى- كوچه بهار4- پالك15- واحد2

info@ nekusaz.com        www. nekusaz.com

طراحان صنعت
پروفيل  توليد  خطوط  آالت  ماشين  دهنده  ارائه   : فعاليت 

درب و پنجره upvc و صفحات فوم pvc و چوب پالست
تلفن: 021-88514562-3

فاكس: 021-88514604
آدرس: خيابان بخارست- كوچه دوم (پژوهشگاه) –پالك 

18- طبقه 5- واحد 13

كابان
 upvc فعاليت : توليد كننده ماشين آالت ساخت در و پنجره

و آلومينيوم
تلفكس : 4-22272652 و 021-22272462

آدرس : خ ميرداماد-ميدان محسنى-ابتداى خيابان شاه 
نظرى-برج ناهيد-واحد 13

palizadeh@kaban.com.tr

كرفت مولر ايران
upvc فعاليت: ماشين آالت خط توليد درب و پنجره

و آلومينيوم
تلفن: 3- 88650212

آدرس: ونك- برج آسمان ونك- شماره 1104
www. kraftmuller.com                    info@kraftmuller.com

             با مراجعه به سايت  www.panjereh-iranian.ir   به آسانى مشترك مجله ما شويد 
               

                ثبت نام و واريز وجه از طريق همين سامانه 

 

اشتراك آنالين
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در گفتگو مهندس سيدمهدي ميرحسيني با پنجره ايرانيان اعالم شد
 

 پارس پروفيل سازان در خدمت  در و پنجره هاي با كيفيت و مقاوم 

اشـاره: مهندس سـيدمهدي ميرحسيني مديرعامل شركت پارس پروفيل سازان از توليدكنندگان خوشنام طراحي و توليد پروفيل هاي تقويتي 
مورد استفاده در ساخت در و پنجره يوپي وي سي به همراه برادرش مهندس سيدمحمد ميرحسيني در مقام مديربازرگاني و ساير همكاران شان 
به چه مي انديشـند؟ آنها عزم خود را براي خدمت به توليدكنندگان در و پنجره هاي يوپي وي سـي ايران جزم كرده اند و اميددارند تا كيفيت و 
مقاومت در و پنجره هاي توليدي كشـور را به اوج برسـانند. مهندس ميرحسـيني با اتكا بر تجربه هاي خود و بهره جسـتن از مشاوره هاي فني 
فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سـي مصمم اسـت تا با عبور از دشـواري ها، پنجره اي به روي آينده اين صنعت بگشـايد. مهندس جوان، 
خالق و كوشـاي ايراني، با تالش همكاران كارآفرين شـاغل در شـركت پارس پروفيل سـازان، صميمت و دوستي را چاشني فعاليت توليدي و 
تجاري خود كرده است و مي گويد: محصوالت توليدي شركت پارس پروفيل كامًال تابع نقشه هاي فني است كه كارشناسان طراح پروفيل هاي 
يوپي وي سـي آن را تهيـه مي كننـد و سـعي همكارانم بر اين اسـت كه توليدات اين شـركت از نظر كمـي و كيفي انطباق كامل با نقشـه هاي 
پيشـنهادي داشـته باشـند تا پنجره هاي توليد شـده با اسـتفاده از پروفيل هاي تقويتي توليد شـده در اين مجموعه، داراي حداكثر مقاومت و 
استحكام مورد انتظار باشد. اين شركت تازه متولد شده در زمان فعاليت خويش، به موفقيت هاي قابل اعتنايي دست يافته است وليكن به گفته 
مهندس ميرحسيني گام هاي بلندتري براي ارائه خدمات و كاالهاي باكيفيت به سازندگان در و پنجره بايد برداشته شود به ويژه اينكه دغدغه 

اصلي او يك چيز است: كيفيت و ديگر هيچ. خواندن اين گفتگو را به همه فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران پيشنهاد مي كنيم.
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 چرا وارد اين صنعت شـديد و از كجا و چگونه كار خود را شروع 
كرديد و با چه فرار و نشيب هايي مواجه شديد تا در جاده موفقيت 

گام برداريد؟
ــتخدام در يكي از اولين و بزرگترين شركت هاي  ــطه اس ــال 1385به واس در س
ــي و همچنين آشنايي با دوستان  توليدكننده پروفيل در و پنجره هاي يوپي وي س
ــان تأثير به سزاي  ــويق ايش ــكندر آيرم -كه تش ارجمندي همچون مهندس اس
ــال حضور و كسب  ــت-  اين جانب پس از دو س براي فعاليت در اين صنعت داش
تجربه و همچنين آشنايي با دوستان و شركت هاي معتبر و البته پس از مشورت 
ــتقل در اين  ــتان و بزرگان به اتفاق برادر بزرگترم، تصميم به حضور مس با دوس
صنعت با هدف توليد و بازرگاني مواد اوليه در و پنجره هاي يوپي وي سي گرفتيم. 
ــي قدم در عرصه  ــتم هر كس ــكالت زياد پيش رو - كه مطمئن هس از جمله مش
ــده و خواهد شد- به دومورد خاص  ــكالت مواجه ش كارآفريني بگذارد با اين مش
مي خواهم اشاره كنم؛ نخست نياز به سرمايه هاي فيزيكي نظير نقدينگي، نيروي 
ــرمايه اجتماعي  يا همان اعتبار و  ــاني ماهر، تجهيزات و منابع و ديگري س انس
ــرمايه، كارآفرينان  ــاد فعاالن صنعت در و پنجره،  كه كمبود اين دو نوع س اعتم
ــد. البته همين چالش ها و  ــكالت عديده اي مواجه مي كن ــداي راه با مش را در ابت
ــر و جنگنده را در اين عرصه  ــت كه تفاوت ذهن هاي خالق، مبتك ناگواري هاس
ــازان با لطف و  ــركت توليدي پارس پروفيل س ــد. نهايت اينكه ش ــان مي كن نماي
ــتفاده از آخرين تكنولوژي توليد و بهره جستن از  عنايت خداوند و همچنين با اس
ــيس شد  ــال 1387 تأس دانش، تجربه ديگران و انگيزه و مهارت همكاران در س
ــال روانه بازار كرد كه ان  ــود را در ابتداي ماه آبان همان س ــن توليدات خ و اولي
شركت، خوشبختانه روند رو به رشدي را در اين مدت چهارسال طي كرده و روز 

به روز بر مجموعه دوستان و مشتريان وفادار خود افزوده است. 

 راز اسـتقبال مشـتريان از محصوالت توليدي شـركت را در چه 
مي دانيد؟

اوال تأكيد كنم كه سياست فروش شركت ما بر اصل صميميت و دوستي استوار 
است؛ يعني مشتري ابتدا به ساكن، ما را دوست و مشاور خود در زمينه تخصصي 
ــركت به معناي خريد و فروش  ــوالد گالوانيزه مي داند و لزومًا تماس افراد با ش ف
ــرايط و صحبت راجع به مسائل روز بازار باعث  ــت، بلكه گاهي اطالع از ش نيس
ــود. افزون بر اين ها افزايش كيفيت و تعهد در  ــتريان مي ش ارتباط تجاري با مش
ــرلوحه فعاليت خويش قرار داده ايم و اميدواريم  ــل به موقع كاالها، را در س تحوي

بتوانيم همواره روند مثبتي در اين زمينه داشته باشيم. 

 سياست فروش محصوالت شركت پارس پروفيل سازان چگونه 
است؟

ببنيد! مشتري هاي شركت پارس پروفيل سازان به طور كلي به چهار دسته اصلي 
ــرايط و واقعيات موجود بازار، داراي  ــوند كه هر كدام به فراخور ش ــيم مي ش تقس
ــرايط مختلفي براي تحويل  ــبات مختلف در عرصه فروش و همچنين ش محاس
ــركت هاي توليدكننده پروفيل هاي  ــتند گروه اول مشتريان ما شامل ش كاال هس
ــي،  ــركت هاي توليدكننده عمده پنجره يوپي وي س ــي، گروه دوم ش يوپي وي س
ــركت ها و كارگاه هاي توليدكننده پنجره يوپي وي سي و سرانجام  ــوم ش گروه س
ــركت هاي بازرگاني پروفيل هاي يوپي وي سي و واسطه ها  ــامل ش گروه چهارم ش
ــوند.توضيح ضروي اينكه از آنجايي كه سيستم توليد شركت به دو بخش  مي ش
ــاس سفارش(make to order) و  ــيم مي شوند؛ يكي توليد بر اس اصلي تقس
ــاس نياز  ــت بر اس دوم توليد براي بازار (make to stock ) كه اين دو سياس
ــاز و كار خاص خود را ايجاب  ــده كه هر كدام س ــتريان تدوين ش چهارگروه مش
ــاس پروفيل  ــتريان ارجمند بر اس مي كند، بنابراين زمان تحويل توليدات به مش
مورد نياز از تحويل به روز شروع و حداكثر تا هفت روز كاري به طول مي انجامد. 

 توضيح دقيق تري مي دهيد كه اين تقسيم بندي چه مفهومي دارد 

و مشتريان بالقوه شركت چه فرايندي را بايد طي كنند؟
ــتان و  ــت رقابتي را بين دوس ــازان چند مزي ــدي پارس پروفيل س ــركت تولي ش
ــت.  ــتند، در نظر گرفته اس ــترك با ما در فعاليت هس همكاران كه در زمينه مش
ــوم يعني شركت ها  ــي براي هر مقدار پروفيل كه براي گروه س اوال توليد سفارش
ــب با نيازها و سفارش شده  ــي متناس و كارگاه هاي توليدكننده پنجره يوپي وي س
ــاس كمترين  ــود. چرا كه اعتقاد داريم توليد به هنگام بر اس توليد و عرضه مي ش
هزينه ها و حداكثر بهره وري، در نهايت موجب كاهش قيمت تمام شده و كاهش 
ــود. سياست دوم ما توليد انبوه در مقادير و تناژ  ــتريان مي ش قيمت فروش به مش
باال براي ساير مشتريان است كه در گروه هاي اول، دوم و چهارم قرار مي گيرند. 
ــت كه جذب حداكثر مشتريان با مقادير  ــت كه تالش بر آن اس اين بدين معناس
ــاي متفاوت و توان مالي متفاوت صورت پذيرد و تمام فعاالن بازار هدف و  نيازه

با هر سطح بودجه و امكانات مي توانند در زمره مشتريان ما قرار گيرند.

 نقـش و اهميـت تقويت كننده هـا و مقاطع گالوانيـزه در توليد و 
نصب پنجره يا درهاي يوپي وي سي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ــي در و پنجره هاي  ــت وجود پروفيل تقويت ــاده ترين مثال براي توضيح اهمي س
يوپي وي سي، همان مثال معروف شاسي اتومبيل است. ببينيد: يك اتومبيل هرقدر 
ــكلت اصلي و استخوان بندي  ــرفته باشد، اگر فاقد يك اس زيبا و با امكانات پيش
ــبه برخوردار نباشد، با كوچكترين تصادف،  ــتحكم باشد يا از مهندسي محاس مس
ــه همين دليل نقش  پروفيل  ــينان آن خواهد افتاد، ب اتفاقات تلخي براي سرنش
ــي حكم همان اسكلت خودرو را دارد.  ــاخت در و پنجره يو پي وي س تقويتي در س
بنابراين براي استحكام پنجره و عدم تغيير حالت در برابر وزن سازه و مونتاژ ساير 
ــتفاده از پروفيل هاي  ملزومات به كاررفته در پنجره ها و درها ضرورت دارد تا اس

تقويتي جدي تر گرفته شود.

 شركت پارس پروفيل سازان به طور مشخص چه محصوالتي را 
توليد و عرضه مي كند؟

ــتگاه هاي توليد به روز و پيشرفته، توان توليد  ــركت ما به دليل استفاده از دس  ش
ــي ايراني،  انواع پروفيل هاي گالوانيزه تقويتي براي تمام پروفيل هاي يوپي وي س
ــي را تا ضخامت  ــي، جي، و نبش ــكال ناوداني، قوطي، س ــرك و آلماني در اش ت

دوميليمتر را داراست. 

 گاه مشـاهده مي شـود كه در برخي از در و پنجره ها براي پايين 
آوردن قيمـت، از پروفيل هـاي گالوانيزه فاقد اسـتحكام اسـتفاده 
مي شـود يا اينكه از ميزان اسـتاندارد آن كم مي شـود؟ نظرشـما 

چيست؟
كوتاه سخن اينكه بار كج به منزل نمي رسد و متأسفانه اين اقدام برخي سازندگان 
ــي  و  ــدن اعتبار صنعت درو پنجره يوپي وي س ــث مخدوش ش ــره، باع در و پنج
ــد كه مطمئنًا تمامي فعاالن اين  ــوءظن كارفرمايان به اين محصول خواهد ش س

صنف را متضرر خواهد كرد. 

 كيفيت فني پروفيل هاي گالوانيزه مورد استفاده دروپنجره چگونه 
تعيين مي شود؟

ــنجيده  ــاخص س ــزه با دو نوع ش ــي گالواني ــاي تقويت ــي پروفيل ه ــت فن كيفي
ــن  ــي. در تعيي ــاخص هاي كم ــي و دوم ش ــاخص هاي كيف ــت ش مي شود:نخس

شاخص هاي كيفي بايد استانداردهاي زير مورد توجه قرار گيرد:
ــتفاده براي توليد  ــتاندارد ورق اوليه (ورق روغني) و ورق گالوانيزه مورد اس 1) اس

پروفيل تقويتي
ــطح پوشش گالوانيزه بر روي فوالد كه تحت عنوان (zinc coat) مطرح  2) س
ــود كه ورق گالوانيزه با پوشش گالوانيزه براي توليد پروفيل تقويتي در بازه  مي ش

پوششي (z120-z80) مناسب مي باشد. 
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3) ظاهر ورق كه درخشندگي گالوانيزه بر روي آن مشهود باشد و نداشتن شوره 
و زنگ زدگي. 

4) گونيابودن زواياي خم شده پروفيل.
ــكاران تحت عنوان  ــه در بين هم ــل در طول 6 متر ك ــراف پروفي ــدم انح 5) ع

شمشيري از آن ياد مي شود. 
ــوارد زير را مد نظر  ــي پروفيل هاي تقويتي بايد م ــتاندارد كم اما براي تعيين اس

قرار داد:
1) ضخامت ورق مورد استفاده براي پروفيل هاي تقويتي كه از حداقل يك تا دو 

ميليمتر بازه قابل قبول و استاندارد مي باشد. 
ــي در توليد پروفيل  ــي پروفيل يوپي وي س ــه فن ــده در نقش 2) دقت ابعاد ذكر ش

تقويتي كه تا بازه ي( +-5mm .0) مورد قبول و استاندارد مي باشد. 

 صادقانه بپرسم كه مصرف كننده نهايي چگونه مي تواند اطمينان 
حاصل كند كه از پروفيل هاي گالوانيزه اسـتاندارد در سـاخت در و 

پنجره استفاده شده است؟
ــان از وجود پروفيل  ــكافتن پنجره و حصول اطمين ــفانه تنها راه ممكن، ش متأس

تقويتي با ضخامت استاندارد است. 

 در توليـد پروفيل هاي گالوانيزه چه اسـتانداردهايي بايد رعايت 
شود؟

ببينيد! به دليل عدم وجود وحدت رويه و استاندارد اعالم شده از سوي يك مرجع 
ــي داراي استاندارد هاي  ــركت توليدكننده در و پنجره يوپي وي س ــمي، هر ش رس
ــت كه از جمله مي توان استاندارد ايزو را نام  كمي و كيفي مخصوص به خود اس
ــت كه داراي سطوح مختلفي است از  ــتاندارد ايزو  يك واژه كلي اس برد؛ البته اس
ــتاندارد ايزو براي مديريت، عمليات،انبارداري و خدمات پس از فروش.  جمله اس
ــركت ما از استاندارد ايزو در سطح مديريت و عمليات بهره برداري مي شود.  در ش
ــته مهندسي صنايع هستم  همچنين به دليل اينكه، خود بنده فارغ التحصيل رش
ــود دارد و به اين  ــازي توليدات در اين مجموعه وج ــد خاصي بر يكپارچه س تأكي
ــركت دپارتماني تحت عنوان مهندسي صنايع به صورت مستقل  دليل در اين ش
ــن فعاليت هاي اين واحد مي توان به  ــت كه از جمله مهمتري و حرفه اي فعال اس

موارد زير اشاره كرد:
1. استانداردسازي فرآيند ها (از گرفتن سفارش تا تحويل كاال)

2. زنجيره تأمين مواد اوليه.
ــت آماري محصوالت توليد  ــازي توليد و مديريت بر كنترل كيفي 3. استانداردس

شده.
ــت، تكليف)كه براي  ــخيص، ترتيب، تنظيف، تثبي ــتم (تش ــازي سيس 4. پياده س

دستيابي و تحقق كيفيت عالي در سطوح مختلف شركت اجرايي شده است.

 كيفيـت مواد اوليه يا همان ورق گالوانيزه توليد داخل نسـبت به 

اقالم وارداتي چگونه است؟
ــت به دليل نوع استفاده از پروفيل هاي تقويتي گالوانيزه در داخل  واقعيت اين اس
پروفيل يوپي وي سي، تفاوت كيفيت بين فوالد توليد داخل و خارج چندان تأثيري 
بر استحكام كاالي نهايي ندارد؛ ولي با اين وجود ورق هاي توليد داخل كشور از 
ــتانداردهاي بين المللي است و چيزي از فوالدهاي وارداتي  نظر كيفيت داراي اس

كم ندارد. 

 برنامه هاي شـركت براي آينده چيسـت و آيـا تحول جديدي در 
ارائه محصوالت و خدمات در آينده رخ خواهد داد؟

ــدات، ثانيا: حفظ  ــك  اوًال افزايش كيفيت تولي ــركت براي آينده نزدي  برنامه ش
ــتريان كنوني و ثالثًا افزايش ميزان رضايت مندي مشتريان است.در اين مدت  مش
به دنبال اين هستيم كه دامنه مشتريان ارجمند را افزايش دهيم تا سهم بيشتري 
ــي در اختيار بگيريم. در برنامه بلندمدت هم استراتژي  از  بازار پنجره يوپي وي س
ــاير زمينه هاي  ــاي تقويتي در س ــازان توليد پروفيل ه ــركت پارس پروفيل س ش
ــتفاده در  ــط با صنعت فرمينگ و توليد لوله و پروفيل هاي مختلف مورد اس مرتب

صنعتي سازي ساختمان و مسكن است.

 طراحي محصـوالت به چه صورت انجام مي شـود؟ كپي برداري 
است يا خودتان بر اساس اعالم نياز مشتريان طراحي مي كنيد؟

ــه هاي فني  ــازان، كامًال تابع نقش ــركت پارس پروفيل س محصوالت توليدي ش
است كه كارشناسان طراح پروفيل هاي يوپي وي سي آن را تهيه مي كنند و سعي 
ــي انطباق كامل با  ــا از نظر كمي و كيف ــت كه توليدات م ــم بر اين اس همكاران
ــند تا پنجره هاي توليد شده با استفاده از پروفيل هاي  ــه هاي فوق داشته باش نقش
ــتحكام مورد  ــن مجموعه داراي حداكثر مقاومت و اس ــده در اي تقويتي توليد ش

انتظار باشد. 
 

 اگر نكته خاصي مدنظرتان است بفرماييد. 
ــتگي ناپذير همكارانم به نام  ــكاري و تالش خس ــت كه از هم در پايان الزم اس
ــكر ويژه اي داشته باشم؛ سركار خانم مهندس موسوي، جناب آقاي مهندس  تش
ــهرابي، و البته جناب آقاي  ــين محيط، سركار خانم شاكري، سركار خانم س حس
ــيني. اينجانب به اتفاق دوستان و همكارانم فرصت  مهندس سيد محمد ميرحس
را مغتنم شمرده و از تمامي عزيزاني كه مارا براي همكاري و تعامل برگزيده اند، 
ــكر مي كنيم و اميدوارم كه اين ارتباطات به لطف خدا ادامه پيدا كرده و روز  تش
ــتان عزيز خود بيافزاييم. چرا كه كار گروهي و  ــتريان و دوس به روز به دامنه مش
ــوالت و تعهد در تحويل به  ــتانه را در كنار تضمين كيفيت محص ارتباطات دوس
ــده، مهم ترين اصل مجموعه خود مي دانيم در پايان هم  موقع كاالهاي توليد ش
ــتان بزرگواري كه به اين مجموعه كمك كرده اند، قدرداني مي كنم  از كليه دوس
ــريه پنجره ايرانيان در ادامه انجام رسالت خويش به فعاالن صنعت  و اميدوارم نش

در و پنجره ايران زمين موفق و سربلند باشند.
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آذين تور
فعاليت : توليرvد كننده انواع تورى هاى رولينگ

تلفن دفتر مركزى:33405905-026 و
026-44326107 

تلفن قبول سفارش: 6262103-0933 و  
0912-2379068

www.azinara.com
azinaria2011@gmail.com

آذين رنگ پگاه
و  پنجره  روى  بر  رنگ،  مجرى  و  كننده  توليد  فعاليت: 

 upvc پروفيل هاى
تلفن: 66082032 -021   فكس: 66069269- 021

آدرس: تهران- ميدان آزادى- ابتداى خيابان محمد على 
جناح-كوچه جعفرنيا جنوبى-پالك6-واحد1

www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

آهن و فوالد جهان سپاهان
 upvc فعاليت : توليدكننده انواع پروفيل تقويتى

تلفن: 0411-4400044
فكس: 0411-4402010

آدرس : تبريز-ميدان راه آهن-بلوار كارگر-ايستگاه 
عليزاده-پ 69 

  (كدپستى: 5183989154 )  
Jst_4400@yahoo.com

ارگاداتا
فعاليت: نرم افزار تخصصى طراحى نما و درب و پنجره هاى 

UPVC آلومينيومى و
تلفن: 021-26113362

فكس: 021-26113437
اميدوار-كوچه  باهنر)-خيابان  نياوران(شهيد  آدرس: 

پنجم-پالك 5-طبقه اول
www. orgadata.com               moslehi@orgadata.com

 

آريا آلومينيوم
فعاليت : ساخت انواع توريهاى پشه رولينگ

تلفكس: 44608102  -  021-44485700
آدرس: تهران-اتوبان همت-تقاطع جنت آباد

برج طوبى-طبقه3-واحد 301
www.Aria-Aluminium.ir            info@Aria-Aluminium.ir

بازرگانى اكسير
فعاليت: توليدى- بازرگانى

تلفن: 6-44412733فكس: 44429317
آدرس: تهران-اشرفى اصفهانى-باالتر از همت-ساختمان 

مجللB- پالك 277-واحد6
info@faraztrading.com

بهين سامان هوشمند نگار
 فعاليت: توليد كننده نرم افزارهاى تخصصى طراحى، توليد و 

فروش درب و پنجره هاى  UPVC و آلومينيوم و نرم افزارهاى 
بهينه سازى شيشه 

تلفن: 8-66572557 - 021 فكس: 66902248 - 021
آدرس: خيابان اسكندرى، نرسيده به تقاطع آزادى، كوچه 

خليلى، پالك 1، واحد 12
info@bshn soft. com     www. bshnsoft. com

صنايع پرشين حفاظ پنجره
فعاليت: توليد كننده تورى هاى رولينگ و پليسه

تلفن:0111-3254545
فكس: 0111-3255063

آدرس: مازندران-بابل-كمربندى اميركال-خيابان آهن فروشان

Persianhefazbabol@yahoo.com

تجهيز صنعت دايان 
فعاليت: توليد انواع پروفيل هاى تقويتى (گالوانيزه)

تلفن: 56321001-3
فكس: 56381092

آدرس: جاده ساوه، بين سبزدشت و گلستان، نبش خيابان 
اميركبير

توريساز پيشرو پاسارگاد 
فعاليت: توليد و فروش تورى هاى رولينگ

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

آدرس: تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- 
خيابان حاجيان – پالك 85

info@rolling. ir

www. rolling. ir

توليدى پارس پروفيل سازان
(تقويتى)  فورس  رين  پروفيل هاى  انواع  توليد  فعاليت: 

upvc گالوانيزه پروفيل هاى
تلفن: 44031087 – 021 -  44271498- 021
44033235-021     فكس: 44073385 - 021

آدرس:  فلكه دوم صادقيه-اتوبان اشرفى اصفهانى-قبل از 
بلوار مرزداران-برج نگين رضا-طبقه12شمالى- واحد1203

جام و كالف داريس
فعاليت: توليد پنجره upvc و شيشه دو جداره

تلفن: 88680185-6
فكس: 88683965

جنوبى-خ  طباطبايى  آباد-عالمه  تهران-سعادت  آدرس: 
22شرقى- پ24-واحد3

www.JKdarius.com

info@JKdarius.com

اتى ملزوماتى ملزومبانك اطالعاتى ملزومات  اابانك اطالعبانك اطالعابانك
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گروه توليدى  تيدا نام
فعاليت: اولين و تنها توليد كننده درزگير شيشه هاى دو 

جداره (چسب پلى سولفايد)
تلفن: 88517829 (5 خط)

فكس: 88517829
آدرس: تهران، سهروردى شمالى، خيابان توپچى، پالك 26، 

طبقه 5 
info@tidakol.com

گروه 
صنعتى 
هلى پن

گروه صنعتى هلى پن
فعاليت: توليد تورى هاى رولينگ و آكاردئونى 

upvc توليد در و پنجره 
تلفن: 22915162 - 021-22916476

فكس: 021-22913186

VITE

فعاليت: نمايندگى انحصارى چسب VITE در ايران
تلفكس:44030258 و 44085770

آدرس: تهران- اشرفى اصفهانى-برج نگين رضا-ط 16 
شمالى-واحد 1608

Paymaniran1985@hotmail.com

فراپوشرنگ پارسيان
UV فعاليت: توليد ورنى و مركب

تلفن: 66006747  و 66035058
فكس: 66005214

آدرس: تهران-خ آزادى- بعد از شادمهر-رو به روى كارخانه 
زمزم-پالك 415-طبقه 2-واحد5

www.FPPCO. ir                                    info@FPPCO.ir  

فناورى داده پويشگر 
افزارهاى تخصصى در صنعت  نرم  كننده  توليد  فعاليت: 

upvc، شيشه و صنايع وابسته 
تلفن: 6637515 -0311 فكس: 6638643 -0311
آدرس: اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالى - كوى آسياب  پالك 91 
آدرس تهران: ميدان ونك-ابتداى مالصدرا-خيابان شاد-

نبش كوچه جويبار-پالك2-واحد4
تلفن: 88203601-2    021-88779230

info@upvc-designer.ir            www. upvc-designer.ir

كيميا صنعت شيما 
 

فعاليت: وارد كننده مواد اوليه شيشه دوجداره 
تلفكس: 88442019 و 88443363 و 88443242

آدرس: خ شهيد مطهرى- نرسيده به تركمنستان- 
روبروى باشگاه بانك سپه- نبش كوچه شهيد وزوائى-

 پالك 35-واحد2

مبانك اطالعاتى ملزومات 
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UPVC شركت هورامكو توليد كننده انواع درب و پنجره هاى
 وشيشه هاى دو جداره جهت تكميل كادر پرسنلى خود در دفتر 
مركزى و نمايندگيها و كارگاه خدمات پس از فروش خود ، از 
افرادى كه در اين زمينه(مالى،فروش،خريد،توليد و نصب و..) 

تخصص و تجربه كافى دارند دعوت به همكارى مى نمايد.
شماره تماس:                              44459810-12

 upvc فروش كارخانه توليد درب و پنجره

كارخانه توليد درب و پنجره upvc در حال فعاليت با دو 
سرى خط توليد دستگاه دو كله و دستگاه هاى شيشه، در 

زمينى به مساحت 1325 متر مربع، سوله صنعتى 600 متر 
مربع همراه با 110 متر مربع واحد ادارى و رفاهى با وام 

بانكى 14٪ بفروش مى رسد.

آدرس كارخانه: گرگان-شهرك صنعتى گرگان2- (حيدر آباد)
تلفن:01712453634

همراه: 09117005244

يك ست كامل ماشين آالت چهار سر الوماتك 
آلمان (شامل 7 دستگاه) مدل 2004 بفروش ميرسد.

تلفن: 09121474022

كارخانه توليد درب و پنجره upvc در حال فعاليت با 
يك ست كامل ماشين آالت چهار سر الوماتك آلمان در 

سوله اى به مساحت 700 متر مربع اجاره داده ميشود.
آدرس: تهران- كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج

تلفن: 09121474022

يك خط كامل ماشين آالت توليد درب و پنجره
 ترمال بريك (الوماتك آلمان)

  CNC-6,5/130/SBZ شامل 14 دستگاه به همراه دستگاه
جهت سوراخكارى

(تمام اتوماتيك)به همراه يك خط ماشين  آالت
 دو كله مورات(murat .upvc) شامل

 7 دستگاه كامالً سالم،در حد نو به فروش مى رسد.

تلفن تماس: 09121436973  و  09123873077 

گروه توليدى نگين ترشيز شرق فروش يك سرى دستگاه توليد انواع 
شيشه دو جداره، ساخت شركت  liva تركيه كه شامل: خم اسپيسر،نم 

گيرى پر كن،ميز گردون،ميز پرس مى باشد، را به فروش مى رساند.
الزم به ذكر است دستگاه ها، آك با تحويل يكروزه مى باشد.

سعيد ساالريان 09157105237

بدينوسيله به اطالع مى رساند به علت تغيير محل دفتر 
فروش شركت توريساز پيشرو پاسارگاد آدرس دفتر جديد 

به شرح ذيل مى باشد:
تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- خيابان حاجيان – پالك 85

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

04 و 03 و 0939-6359601 

شركت  به منظور تكميل كادر فروش خود
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكارى مى نمايد : 

  فروشنده فعال و آشنا با سيستم يراق آالت  (2 نفر )
متقاضيان محترم مى توانند رزومه كارى خود را به 
 satianco@gmail. com پست الكترونيكى

 و يا به شماره فكس 88036038-021 ارسال نمايند. 
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