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ارزنده.ترین.کمک.به.این.مجموعه.برای.برداشتن.گام.هایی.پرتوان.تر.خواهد.بود،.بنابراین.

پنجره.ایرانیان.را.با.آگاهی.از.نظرات.خود.نیرویی.افزون.ببخشید..امید.داریم.تالش.های.

هشت.ساله.پنجره.ایرانیان.گامی.هرچند.کوچک.در.مسیر.تحقق.رسالت.مطبوعاتی.خود.
بوده.باشد.
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تم��ام.تصمیم.گیری.هایی.که.در.ط��ول.روز.انجام.می.دهیم.

ممکن.اس��ت.عاقالنه.به.نظر.برس��د،.اما.در.واقع.همیشه.این.
چنین.نیست.

این.تصمیمات.همان.عادت.ها.هس��تند.هر.چند.که.به.نوبه.

خود.کوچک.باش��ند؛.غذایی.که.س��فارش.می.دهیم،.پولی.که.

خرج.یا.پس.انداز.می.کنیم،.نحوه.رانندگی.کردنمان،.زمانی.که.

ورزش.می.کنی��م.یا.نحوه.س��ازماندهی.کردن.افکارمان،.همه.

این.ها.بر.عادت.های.خودآگاه.یا.ناخودآگاه.ما.اس��توار.هستند..

در.واقع.کل.زندگی.ما.مجموعه.ای.از.عادت.هاست..وجود.این.

عادت.ها.در.زندگی.روزمره.تبدیل.به.نوعی.احساس.آرامش..و.

امنیت.شده.و.خروج.از.این.حالت.همراه.با.مشغولیت.ذهنی.و.
احساس.ناامنی.کاذب.خواهد.بود.

اس��تفاده.از.نرم.افزارهای.کامپیوت��ری.جزو.الینفک.زندگی.

امروزه.ما.ش��ده.است؛.از.اپلیکیش��ن.های.موبایل.تا.کارکردن.

با.برنامه.های.ماش��ین.لباس.شویی.و.مایکروفر.و.نرم.افزارهای.

تح��ت.ویندوز.و.مکینتاش..عادت.های.نرم.افزاری.اگر.نگوییم.

بیش��تر،.حداق��ل.کمتر.از.س��ایر.عادت.های.زندگ��ی.روزمره.

نیس��تند..وج��ود.راه.های.ف��راوان.و.میانبرهای.بس��یار.زیاد.و.

رنگارن��گ،.منوهای.تو.درتو.با.عالمت.ه��ای.خاص.کلیدهای.

میانبر.و.داکیومنت.های.بسیار.بلند.و.باال.از.نحوه.استفاده.این.

نرم.افزارها،.به.صورت.کامال.خودکار.ذهن.ما.را.به.اس��تفاده.و..
انتخاب.یک.راه.ساده.سوق.می.دهد.

به.عنوان.کارش��ناس.نرم.افزارهای.صنعت.در.و.پنجره.بارها.

ش��اهد.آن.بوده.ام.که.مش��تریان.از.روش.های.بسیار.ساده.که.

در.نرم.افزارهای��ی.مانند.winsoft..و..iwindoor.وجود.

دارد،.اس��تفاده.نمی.کنند.و.در.ع��وض.راه.هایی.ابتکاری.را.که.

ب��ه.آن.عادت.کرده.اند.به.راه.های.دیگر.ترجیح.می.دهند،.حتی.

پس.از.عوض.ک��ردن.نرم.افزارها.هم.به.دنبال.همان.راه.های.
قدیمی.می.گردند.

تحقیق��ی.ک��ه.در.مورد.اس��تفاده.از.امکانات.جدید.توس��ط.

ش��رکت.سونی.در.س��ال.2007.انجام.شد،.نشان.می.دهد.که.

تنها.27.درصد.از.مشتریان.با.این.که.محصول.جدید.دریافت.

کرده.اند.از.امکانات.به.روز.شده.استفاده.می.کنند..مشابه.همین.

تحقیق.در.سال.2012.توس��ط.شرکت.سامسونگ.انجام.شد.

و.نش��ان.داد.که.نس��بت.به.دو.س��ال.قبل.تنها.16.درصد.از.
مشتریان.از.امکانات.جانبی.و.جدید.استفاده.می.کنند.

ام��ا.الگوهای.ذهنی.واقعا.چ��ه.تاثیری.بر.روی.فعالیت.های.
عصبی.ما.دارند؟

خان��م.لیزا.آل��ن،.یکی.از.بیم��اران.مورد.مطالع��ه.در.زمینه.

عادت.های.انس��انی.بود..متخصصان.در.یکی.از.جلس��اتی.که.

پس.از.ترک.س��یگار.و.پرخوری،.با.او.داش��تند.نش��ان.دادند.

که.در.قس��متی.نزدیک.به.پیش��انی،.هر.زمان��ی.که.از.انجام.

یک.عادت.)خوردن.و.سیگار.کشیدن(.خودداری.می.کند،.این.

فعالیت.ها.به.صورت.پالس.های.الکتریکی.به.س��ایر.نقاط.مغز.
مخابره.می.شوند.تا.به.مرور.زمان.تغییر.عادت.صورت.گیرد..
در.واقع،.محققان.وجود.یکس��ری.الگوهای.مغزی.را.تایید.
می.کنند.که.در.تصاویر.مغز.قابل.مشاهده.است..این.الگوهای.

مغزی.توسط.عادت.ها.شکل.گرفته.اند.
در.وزارت.دفاع.آمریکا.پس.از.مکانیزه.کردن.سیس��تم.های.
نیمه.اتوماتیک.به.سیستم.های.تمام.اتوماتیک.در.دهه.1990.
میالدی،.که.از.اتوماسیون.های.کامپیوتری.استفاده.می.کردند،.
موجی.از.مقاومت.در.برابر.این.تغییر.نرم.افزاری.شکل.گرفت..

اما.پس.از.آزمایش��ات.روانشناس��ی.روی.عده.ای.از.کارمندان.

که.برای.قبول.سیستم.جدید.تالش.کرده.بودند،.متخصصان.

متوجه.یک.س��ری.الگوه��ای.عصب.ش��ناختی.و.عادت.های.

قدیم��ی.تحت.ش��عاع.عادت.ها.و.الگوهای.جدید.ش��دند..این.
امیال.جدید.کشش.های.جدید.امیال.قبلی.را.پس.زده.بودند.

محقق��ان.ب��ه.این.نتیجه.رس��یده.اند.که.وج��ود.پالس.های.

الکتریکی.که.توس��ط.مغز.تولید.ش��ده.و.به.ترک.عادت.های.

مختلف.منجر.می.شوند،.میزان.فعالیت.های.مغزی.را.تا.حدود.

بسیاری.باال.می.برند..در.نتیجه.این.فعالیت.ها،.فرایند.یادگیری.
عملکرد.بهتری.یافته.و.استفاده.از.حافظه.نیز.ارتقاء.می.یابد..
ه��ر.چند.که.تمام.این.ترک.عادت.ه��ا.به.عادت.های.جدید.
منج��ر.خواهد.ش��د..اما.به.ط��ور.کلی.این.به.روز.رس��انی.های.
نرم.افزاری.هم.ب��رای.فعالیت.های.صنعتی.مفید.خواهد.بود.و.
فراین��د.تولید.و.کنترل.را.س��اده.تر.خواهند.کرد،.و.هم.تمرینی.

برای.مغز.و.حافظه.خواهد.بود.

عادت های نرم افزاری
علیرضا نظری ـ کارشناس نرم افزار شرکت بهین سامان هوشمند نگار

ت
اش

دد
یا
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پنجره.ایرانیان:.ونوس.شیش��ه.به.عنوان.یکی.از.حامیان.برگزاری.نمایش��گاه.صندلی.های.
معماران.ایرانی.برگزیده.شد..

نمایشگاه.صندلی.های.معماران.از.3.تا.17.مهر.در.فرهنگسرای.نیاوران.برگزار.شد..در.این.

نمایش��گاه.آثار.سه.نس��ل.از.معماران.ایرانی.مقیم.داخل.و.خارج.ایران.در.کنار.هم.به.نمایش.

در.آمد..این.نمایش��گاه.محصول.بیش.از.یک.س��ال.و.نیم.فعالی��ت.مجموعه.ای.از.معماران.

ایرانی،.از.مرحله.طرح.تا.اجرا.بوده.که.توس��ط..الناز.طهرانی.گردآوری.ش��ده.و.با.ایده.نمایش.

قابلیت.ها.و.ظرفیت.های.معماران.و.طراحان.ایرانی.میزبان.عالقمندان.بود..همچنین.معرفی.

نس��ل.س��وم.معماران.ایرانی.و.نزدیک.ک��ردن.فرایند.طرح.و.تولید.صنعت��ی.از.اهداف.دیگر.
نمایشگاه.بوده.است..

گفتنی.است.این.نمایشگاه.به.همت.ونوس.شیشه.تولید.کننده.برتر.سال.94،.بنیاد.معماری.
میرمیران،.بنیاد.آفرینش.های.هنری.نیاوران،.فرسانوین.آریا.و.کاشالوت.میسر.شده.است.

ونوس شیشه حامی نمایشگاه صندلی های معماران ایرانی

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.مهام.صنعت،.تیغه.هایی.ب��ا.طراحی.نوین،.دوام.طوالنی.و.

کیفیت.بسیار.باال.را.که.بر.پایه.تکنولوژی.رباتیک.تولید.شده.است.به.سبد.محصوالت.
خود.اضافه.کرد.

مدیرعامل.مهام.صنعت،.حسین.صومعی.در.این.خصوص.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.

ایرانی��ان.گف��ت:.از.ابتدای.س��ال،.کار.روی.برند.و.محصوالت.جدیدی.را.در.دس��تور.

کار.ق��رار.دادیم..برهمین.اس��اس.با.مش��تریان.محصوالت.خ��ود.در.زمینه.تیغچه.در.

ارتب��اط.تنگاتن��گ.بودیم.تا.ضمن.بررس��ی.و.رصد.کامل.بازار.مص��رف،.محصولی.را.

به.س��بد.کاالی.مهام.صنعت.اضافه.کنیم.که.کلیه.نیازها.و.مش��کالت.مونتاژکاران.و.
تولیدکنندگان.پنجره.یو.پی.وی.سی.را.برآورده.کند.

مدیرعامل.مهام.صنعت.که.از.سال.1385.فعالیت.خود.را.در.راس.این.مجموعه.آغاز.

کرده.است،.در.ادامه.افزود:.رویکرد.ما.در.مجموعه.مهام.صنعت.همواره.بر.پایه.کیفیت.
ب��وده،.و.اقدام.اخیر.نیز.قبل.از.هر.چی��ز.دیگری.خدمت.به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.کشور.است..درست.است.که.با.عرضه.محصوالت.فاقد.استانداردهای.الزم.و.
ارزان.قیمت.س��ود.بیشتر.و.مشتریان.بیشتری.خواهیم.داشت،.اما.نگاه.ما.همواره.یک.
نگاه.دلسوزانه.به.این.صنعت.بوده.و.به.عنوان.یکی.از.اولین.کسانی.که.در.این.صنعت.

فعالیت.کرده،.وظیفه.دارم.تا.در.ارتقاء.و.پیشرفت.این.صنعت.کوشا.باشم.
وی.در.پایان.اضافه.کرد:.نش��ان.تجاری.و.مختص��ات.فنی.این.تیغه.ها.در.روزهای.
آینده.رس��انه.ای.خواهد.ش��د..اما.نوید.محصول��ی.با.طراحی.منحص��ر.به.فردی.را.به.

مونتاژکاران.می.دهیم.

تیغه های جدید مهام صنعت وارد بازار ایران شد

پنج��ره.ایرانیان:.دفتر.فروش.ش��رکت.تک.نما.پی.وی.
سی.سپاهان،.4.مهرماه.1394.در.تهران.افتتاح.شد.

براساس.اخبار.ارسالی.از.سوی.شرکت.تک.نما.پی.وی.
س��ی.س��پاهان.به.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.این.
ش��رکت.دفتر.فروش.خود.را.در.اس��تان.تهران.روز.4.مهر.

ماه.افتتاح.کرده.است.
.شرکت.تک.نما.پی.وی.سی.سپاهان.تولیدکننده.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.با.نش��ان.تج��اری.واناوی��ن.دفتر.فروش.

پروفیل.خود.را.در.پایتخت.کش��ور.با.هدف.فروش.مستقیم.

محصوالت.به.بازار.مصرف،.کاهش.زمان.تحویل.سفارش،.
و.پاسخگویی.هرچه.بهتر.به.مشتریان.دایر.کرده.است.

گفتنی.است.با.راه.اندازی.این.دفتر.کلیه.مشتریان.پروفیل.

واناوین.در.اس��تان.های.تهران.و.البرز.از.خدمات.مس��تقیم.
شرکت.تک.نما.پی.وی.سی.سپاهان.بهره.مند.خواهند.شد.

گشایش دفتر تک نما پی.وی.سی سپاهان در پایتخت
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پویش.پالس��تیک.هفت.مدل.از.دستگیره.های.جدید.پنجره.یو.پی.
وی.سی.را.به.سبد.محصوالت.خود.افزود.

شرکت.پویش.پالستیک.که.سال.جدید.را.با.رویکردی.کامال.متفاوت.آغاز.کرده.است،.پس.

از.تولید.محصوالتی.چون.انواع.قطعات.زیرشیش��ه،.لوال،.زاماک.و.انواع.نگه.دارنده.های.جلوی.

اس��پانیولت.در.رنگ.ه��ای.مختلف،.در.چن��د.روز.آینده.محصول.جدید.خ��ود.را.به.بازار.عرضه.
خواهد.کرد.

به.گفته.نستروند.مدیرعامل.شرکت.پویش.پالستیک،.این.محصول.با.کیفیت.ویژه.ایی.تولید.

و.روزهای.آتی.به.بازار.مصرف.عرضه.می.شود..نستروند.در.خصوص.آخرین.وضعیت.تولید.این.

محصول.اضافه.کرد:.هم..اکنون.این.دس��تگیره.ها.در.مرحله.آبکاری.بوده.و.قرار.اس��ت.نهایتا.تا.

چند.روز.آینده.از.مرحله.آبکاری.خارج.و.پس.از.بسته..بندی.به.بازار.مصرف.عرضه.شود..نستروند.
در.پایان.افزود:.این.دستگیره.ها.در.7.مدل.سکوءستیک.به.بازار.مصرف.عرضه.خواهد.شد..

محصوالت جدید پویش پالستیک به  زودی وارد بازار خواهد شد

پنجره.ایرانیان:.سه.ش��نبه.17.شهریور.ماه.نمایندگان.شرکت.کمسون.اتریش.با.شرکت.
ماهدیس.تجارت.آسیا.نماینده.رسمی.خود.در.ایران.دیدار.کردند.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.ماهدیس.تجارت.آس��یا.در.اختی��ار.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.نمایندگان.ش��رکت.کمس��ون.اتری��ش،.تولید.کننده.

پایدار.کننده..های.پی.وی.س��ی.در.قالب.یک.هیات.عالی.رتبه.در.سفر.به.ایران،.با.نماینده.
رسمی.خود.ماهدیس.تجارت.آسیا.دیدار.کردند.

ای��ن.هیات.عال��ی..رتبه.متش��کل.از.رئیس.جمهور،.وزرا.و.بی��ش.از.300.تن.از.فعاالن.

اقتصادی.اتریش��ی،.عصر.س��ه.ش��نبه.17.ش��هریورماه.1394.در.محل.اجالس.س��ران.

کشورهای.اسالمی.حضور..پیدا.کرده.تا.ضمن.تبادل.اطالعات،.آخرین.دستاوردهای.خود.

را.با.طرف.های.ایرانی.در.میان.بگذارند..بیش��تر.اعضای.این.هیات.را.شرکت.های.نفتی.و.
گازی.اتریشی.تشکیل.داده.بودند..

طی.دیدارهای.انجام.شده.تفاهم.نامه..های.متعددی.مبنی.بر.استفاده.از.پایدارکننده.های.

سازگار.با.محیط.زیست.با.تالش.شرکت.ماهدیس.تجارت.آسیا.مابین.شرکت.کمسون.و.
برخی.از.کارخانه..های.بزرگ.تولیدی.لوله.و.پروفیل.در.و.پنجره.به.امضا.رسید.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.ماهدیس.تجارت.با.بیش.از.25.سال.سابقه.در.زمینه.تامین.مواد.

اولیه.ش��یمیایی،.نماینده.انحصاری.کمس��ون.اتریش.در.ایران.می.باشد..شرکت.کمسون.

اتریش.از.پیش��گامان.تولید.پایدارکننده..های.پی.وی.س��ی.بر.پایه.سرب،.کلسیم/روی.و.
OBS.در.صنعت.پالستیک.جهان.می..باشد.

مذاکرات ماهدیس تجارت آسیا با شرکت کمسون اتریش

پنجره.ایرانیان:.با.فعال.ش��دن.ش��بکه.خبری.پنجره.ایرانیان.در.تلگرام،.امکان.انتش��ار.
سریع.اخبار.اختصاصی.صنعت.ساختمان.روی.گوشی.های.همراه.فراهم.شد.

پنجره.ایرانیان.به.منظور.تس��ریع.در.روند.نش��ر.اخبار.و.نیز.دسترس��ی.آسان.تر.فعاالن.

صنع��ت.در.و.پنجره.به.اخب��ار.مرتبط.با.حرفه.خود،.اقدام.به..راه..اندازی.کانال.خبری.خود.

)https://telegram.me/panjerehiranian(.در.شبکه.اجتماعی.تلگرام.

کرد..عالقمندان.با.عضویت.در.این.ش��بکه.می..توانن��د.در.لحظه.از.رویدهای.اختصاصی.
صنعت.در.و.پنجره،.انرژی.و.ساختمان.باخبر.شوند.

گفتنی.اس��ت.پنجره.ایرانیان.تنها.رسانه.ای.است.که.به.صورت.اختصاصی.اخبار.داخلی.
شرکت.های.مرتبط.با.صنعت.در.و.پنجره.را.پوشش.می.دهد.

شبکه خبری پنجره ایرانیان در تلگرام راه  اندازی شد
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پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.خط.تولید.در.و.پنج��ره.دوجداره.آلومینیوم.اختصاصی.در.

اس��تان.چهار.محال.بختیاری،.توسط.کارشناسان.خارجی.شرکت.فوم.اینداستری.اول.
مهر.ماه.1394.در.شهرستان.بروجن.)استان.چهار.محال.بختیاری(.راه.اندازی.شد.

محمدرضا.قائمیان.مدیر.فروش.شرکت.فوم.اینداستری.در.ایران.به.خبرنگار.نشریه.

پنج��ره.ایرانیان.گفت:.راه.اندازی.این.خط.تولید.از.مرحله.مذاکره.تا.توافق.در.کمتر.از.

چند.روز.طی.شد.و.شرکت.سایان.بروجن.اقدامات.الزم.را.برای.ایجاد.زیرساخت.های.

خط.تولید.فراهم.آورد.و.پس.از.آن.مراحل.تجهیز،.نصب.و.راه.اندازی.توس��ط.ش��رکت.
فوم.اینداستری.به.سرعت.انجام.شد.

مدیر.فروش.فوم.اینداس��تری.با.تاکید.بر.س��رعت.راه.اندازی.این.خط.تولید،.اظهار.

داش��ت:.بر.اساس.گفته.های.خریدار،.این.نخستین.خط.تولید.آلومینیوم.اختصاصی.در.

استان.چهارمحال.بختیاری.می..باشد.که.با.توجه.به.نزدیک.بودن.شهرستان.بروجن.به.

ش��هر.اصفهان،.خدمات.این.شرکت.می.تواند.در.استان.اصفهان.به.ویژه.شهر.اصفهان.
نیز.صورت.پذیرد.

وی.همچنین.اضافه.کرد:.آموزش.پرس��نل.این.ش��رکت.توس��ط.نیروهای.خارجی.

ش��رکت.ف��وم.به.همراه.نیروهای.ایرانی.در.و.پنجره..س��ازی.ص��ورت.گرفته.که.امید.

است.با.بهره..گیری.از.هزینه.پرداخت.شده.توسط.شرکت.فوم،.بازدهی.مطلوب.توسط.
شرکت.سایان.بروجن.در.راستای.خدمات.و.تولید.در.و.پنجره.محقق.گردد.

گفتنی.است.شرکت.فوم.اینداستری.طراحی،.تولید.و.مونتاژ.ماشین..آالت.ساخت.در.

و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.نرمال.و.ترمال.برک.را.در.ایتالیا.به.انجام.می..رساند.که.در.

حال.حاضر.به.اس��تثنا.برش.های.دو.سر.)با.توجه.به.تنوع.بیش.از.حد.محصول(.اقدام.
به.دپو.سایر.محصوالت.در.ایران.کرده.است.

راه اندازی خط تولید آلومینیوم شرکت فوم اینداستری در بروجن

پنج��ره.ایرانی��ان:.دومین.همایش.تخصصی.ش��رکت.

"مقصود.اندیش��ه.صدر" عصر.روز.س��ه.شنبه.7.مهرماه.

.،.ABC1394.ب��ا.حضور.مدی��ران.عامل.ش��رکت.های

ویندوفرم،.آکام.ابزار.پارس��یان،.دبی��ر.و.اعضای.انجمن.

تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.

ش��یراز.و.جمع.کثیری.از.تولیدکنندگان.پنجره.در.ش��هر.
شیراز.برگزار.شد.

به.گ��زارش.خبرنگار.اعزامی.پنج��ره.ایرانیان،.دومین.

همایش.تخصصی.ش��رکت."مقصود.اندیش��ه.صدر" با.

حضور.فع��االن.داخل��ی.و.خارجی.صنع��ت.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.س��ی،.آلومینیوم.و.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
7مهرماه.1394.در.شهر.شیراز.برپا.شد.

در.ابت��دای.ای��ن.همای��ش.که.ب��ا.ش��عار."مقصود.ما.

صدرنش��ینی.شماست" برگزار.می.شد،.مجتبی.مقصودی.

مدیر.عامل.ش��رکت.مقصود.اندیش��ه.صدر.به.تش��ریح.

معیاره��ای.متعدد.پنجره.اس��تاندارد.پرداخت.و.در.پایان.

برخی.از.چالش..ها.و.و.موارد.آسیب.رس��ان.به.صنعت.در.و.
پنجره.یو.پی.وی.سی.را.مورد.بررسی.قرار.داد.

بنا.بر.این.گزارش،.دومین.دوره.این.همایش.آموزش��ی.

در.چند.بخش.مختلف.برگزار.شد..در.بخش.اول.مباحث.

و.موارد.تئوریک.در.دستور.کار.قرار.داشت.و.در.گام.بعدی.

کارگاه.آموزشی.ساخت.و.نصب.در.و.پنجره.های.دوجداره.

یو.پی.وی.س��ی.با.رویکرد.پنجره.اس��تاندارد.برگزار.شد..

بخش.پایانی.این.همایش.را.نیز.نشست.ساالنه.اتحادیه.

آلومینی��وم.کاران.و.س��ازندگان.در.و.پنجره.های.دوجداره.
یو.پی.وی.سی.شیراز.به.خود.اختصاص.داده.بود.

در.این.همایش.آموزش��ی.کارشناسانی.از.کشور.ترکیه.

حضور.داش��تند.که.از.آن.جمله.می.توان.به.مراد.کارادایی.

مدیر.عامل.ش��رکت.ABC..تولید.کنن��ده.انواع.مختلف.

چس��ب.و.آیدین.یوکس��ل.مدیر.عامل.شرکت.ویندوفرم.

تولیدکننده.انواع.دس��تگیره.پنجره.دوجداره.اش��اره.کرد..

همچنی��ن.آرش.پاک..آزما.مدیر.عامل.ش��رکت.آکام.ابزار.

پارس��یان.یکی.از.نماینده..های.یراق.آالت.آکادو.ترکیه.از.

جمله.شرکت..کنندگان.این.همایش.بود..
همچنین.قرار.اس��ت.به.شرکت.کنندگان.این.همایش،.
از.س��وی.اتاق.اصناف.ایران.گواهینام��ه.پایان.این.دوره.
آموزش��ی.اهدا.ش��ود..مش��روح.این.گزارش.را.در.همین.

شماره.پنجره.ایرانیان.بخوانید.
گفتنی.است،.شرکت.مقصود.اندیشه.صدر.توزیع..کننده.
انواع.سطح.مقاطع.گالوانیزه،.یراق.آالت،.ملزومات.شیشه.
دوجداره،.پروفیل.در.و.پنجره.دوجداره،.دوجداره.و.یو.پی.

وی.سی.و.آلومینیوم.است.

دومین همایش شرکت مقصود اندیشه صدر برگزار شد
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پنجره.ایرانیان:.برگزاری.شش��مین.دوره.نمایش��گاه.در.و.پنجره.مشهد.به.تاریخ.27.
تا.30.آذرماه.موکول.شد.

به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.شش��مین.دوره.نمایش��گاه.در.و.پنجره.

مش��هد.به.تعوی��ق.افتاد..رضا.عرفانی.مدیر.نمایش��گاه.های.داخلی.ش��رکت.مدیریت.

پروژه.های.نمایش��گاهی.مش��هد.)برگزارکننده.نمایش��گاه.در.و.پنجره.مش��هد(.دلیل.

به.تعویق.افتادن.زمان.برگزاری.این.نمایش��گاه.را.ادغام.آن.با.نمایش��گاه.مس��کن.و.

انبوه.س��ازان.عنوان.کرد.و.افزود:.همانطور.که.می.دانید.این.دو.نمایش��گاه.از.مخاطبان.

مش��ترکی.برخودار.هس��تند.و.به.لحاظ.موضوعی.نیز.در.یک.راس��تا.می.باشند..هیات.

اجرایی.نمایشگاه.با.هدف.افزایش.سطح.استقبال.مخاطبان.و.بازدیدکنندگان.تصمیم.

گرفت.تا.شش��مین.دوره.نمایشگاه.در.و.پنجره.مشهد.را..همزمان.با.نمایشگاه.مسکن.
و.انبوه.سازان.و.چند.نمایشگاه.دیگر.برگزار.کند.

عرفانی،.اس��تقبال.اهالی.صنعت.در.و.پنجره.از.ش��رکت.در.این.نمایش��گاه.را.نسبتا.

خوب.توصیف.کرد.و.افزود:.از.دو.سالنی.که.به.نمایشگاه.در.و.پنجره.اختصاص.دارد،.

س��الن.فردوس��ی.کامال.پر.ش��ده.و.تا.کنون.نیمی.از.س��الن.عطار.نیز.به.شرکت.های.

متقاضی.واگذار.ش��ده.اس��ت..وی.در.خص��وص.پایان.مهلت.ثبت.نام.ش��رکت.های.

متقاضی.اظهار.داش��ت:.پایان.مهلت.ثبت.نام.به.ظرفیت.س��الن.ها.بستگی.دارد..سعی.

می.کنیم،.حتی.االمکان.تا.زمانی.که.جای.خالی.وجود.داش��ته.باش��د.به.ثبت.نام.ادامه.

دهیم..اما.با.توجه.به.ش��رایط.موجود.10.آبان.ماه.س��ال.جاری.آخرین.روز.ثبت.نام.در.

نمایشگاه.در.و.پنجره.مشهد.می.باشد.
ش��ایان.ذکر.اس��ت،.دوره.ششم.نمایشگاه.در.و.پنجره.مش��هد.پیش.از.این.قرار.بود.
به.طور.اختصاصی،.در.مهرماه.س��ال.جاری.برگزار.ش��ود.که.براساس.تغییرات.صورت.
گرفت��ه،.زم��ان.برگزاری.آن.به.تاری��خ.27.تا.30.آبان.م��اه.1394.همزمان.با.چندین.

نمایشگاه.تخصصی.دیگر.موکول.شد.

نمایشگاه در و پنجره مشهد به تعویق افتاد

پنجره.ایرانیان:.چهارمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.و.صنایع.

وابس��ته.ش��یراز.از.12.آذرماه.1394.به.م��دت.چهار.روز.در.

محل.دائمی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.استان.فارس.برگزار.
خواهد.شد.

چهارمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.و.صنایع.وابس��ته.اس��تان.

فارس.12.الی.15.آذرماه.در.ش��هر.ش��یراز.برگزار.خواهد.شد..

محمد.هادی.رسول.اف.مدیر.شرکت.آگه.رسانه،.برگزار.کننده.

س��ه.دوره.نمایش��گاه.در.و.پنجره.شیراز،..با.بیان.اینکه.از.اول.

ش��هریورماه.س��ال.جاری.ثبت.نام.متقاضیان.شرکت.در.دوره.

چهارم.نمایش��گاه.در.و.پنجره.ش��یراز.آغاز.شده.است،.افزود:.

ب��ا.توجه.به.اطالع.رس��انی.مح��دودی.که.تاکنون.داش��تیم،.

بی��ش.از.70.درص��د.از.ظرفیت.نمایش��گاه.پر.ش��ده.اس��ت..

مس��ئول.برگزاری.نمایشگاه.ش��یراز.با.تاکید.بر.اصل.تبلیغات.

به.خبرنگار.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.گفت:.برنام��ه..ویژه.ایی.

برای.اطالع.رس��انی.داریم.و.تبلیغات.و.اخبار.نمایشگاه.را.در.

جراید.و.رسانه.های.مختلف.بالفاصله.پس.از.تکمیل.ظرفیت.

س��الن.های.نمایشگاه.به.شکل.گسترده.ایی.آغاز.خواهیم.کرد..

وی.پیرامون.تاریخ.شروع.ثبت.نام.در.نمایشگاه.عنوان.داشت:.

از.زمان.آغاز.ثبت.نام.تا.کنون.به.نس��بت.دیگر.ادوار.نمایشگاه.

رش��د.قابل.مالحظه.ایی.داشته.ایم.و.اگر.این.روند.ادامه.داشته.

باش��د،.پیش.بینی.می.کنیم،.ظرفیت.س��الن.ها.پیش.از.مهلت.

مقرر.تکمیل.ش��ود..رس��ول.اف.آخر.مهرماه.را.آخرین.مهلت.
داوطلبان،.جهت.ثبت.نام.و.تکمیل.مدارک.خود،.اعالم.کرد.
مدیر.شرکت.آگه.رس��انه،.برگزارکننده.چهارمین.نمایشگاه.
در.و.پنج��ره.و.صنایع.وابس��ته.ش��یراز،.حضور.ش��رکت.های.
تولیدکنن��ده.و.دیگر.فع��االن.این.صنعت.را.در.ب��ازار.رقابت.

ش��هر.شیراز.در.شرایط.کنونی.بسیار.استراتژیک.عنوان.کرد.و.

افزود:.با.توجه.به.بافت.در.حال.نوسازی.شهر.شیراز،.نمایشگاه.

می.تواند.عرصه.ای.جهت.ارائه.محصوالت.و.بازار.بسیار.خوبی.

برای.اهالی.این.صنعت.محسوب.شود..از.همین.رو.پیش.بینی.
می.کنم،.نمایشگاه.پربار.و.پر.رونقی.را.در.شیراز.شاهد.باشیم.

چهارمین نمایشگاه در و پنجره شیراز آذرماه برگزار می شود
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پنج��ره.ایرانیان:.انس��تیتو.پلیمر.کیمیاران.ب��ا.برگزاری.

دو.دوره.آموزش��ی.در.ش��هریورماه.336.نفرساعت.فعالیت.
آموزشی.را.ثبت.کرد.

بنابر.گزارشی.که.توسط.روابط.عمومی.شرکت.کیمیاران.

در.اختی��ار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گذاش��ته.ش��د،.دو.دوره.

تخصصی."اکس��تروژن.لوله.پی.وی.سی" و."فرموالسیون.

پی.وی.س��ی"  ب��ه.هم��ت.انس��تیتو.پلیمرکیمی��اران.و.با.

همکاری.اداره.کل.فنی.و.حرفه..ای.شهریور.ماه.سال.جاری.
برگزار.شد.

بر.اس��اس.این.گزارش،.دوره..های.آموزش��ی.کیمیاران.با.

برگزاری.دو.دوره.تخصصی.با.عناوین."فرایند.اکس��تروژن.

پروفی��ل.در.و.پنج��ره."،.و.دوره."فرایند.تولید.از.گرانول.تا.

س��یم.و.کابل" و.یک.دوره.مدیریت��ی."ارتباط.اثربخش.در.
محیط.کار" در.مهرماه.امسال.ادامه.یافتند.

336  نفر ساعت فعالیت آموزشی در شهریور 94 صورت گرفت

پنج��ره.ایرانی��ان:.پترو.پوی��ا.گرانول.آریانا،.ش��رکت.

"پنجره.عصر.فردا" را.به.عنوان.نماینده.و.عامل.فروش.
پروفیل.بست.ویژن.در.استان.قزوین.معرفی.کرد.

ش��رکت.پنجره.عصر.فردا.از.اول.مهرماه.1394.رسما.

به.عنوان.نماینده.فروش.محصوالت.ش��رکت.پترو.پویا.

گرانول.آریانا.فعالیت.خواه��د.کرد..به.گزارش.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.پترو.پوی��ا.تولیدکننده.پروفیل.

بس��ت.ویژن.با.هدف.گس��ترش.بازار.و.دسترسی.هرچه.

بهتر.مش��تریان.به.محصوالت.خود،.اقدام.به.راه.اندازی.

دفتر.فروش.در.اس��تان.قزوین.کرده.و.سرپرس��تی.این.

دفتر،.بر.عهده.ش��رکت.پنجره.عصر.ف��ردا.به.مدیریت.
ابراهیم.نوروزی.واگذار.شده.است.

بس��ت.ویژن.که.از.نیمه.دوم.سال.93.جهت.گسترش.

ب��ازار.مصرف.و.عرضه.مکانیزه.و.گس��ترده.محصوالت.

خ��ود،.راه.ان��دازی.دپ��و.پروفی��ل.ی��ا.دفتر.ف��روش.در.

اقصی.نقاط.کش��ور،.را.در.دس��تور.کار.قرارداده.اس��ت،.

در.اقدام.تازه.ایی.ش��رکت.پنجره.عصر.فردا.را.به.عنوان.

نماین��ده.و.عامل.فروش.پروفیل.خود.در.اس��تان.قزوین.

معرفی.ک��رد..این.دفتر،.پس.از.راه.اندازی.انبار.اس��تان.

های.خراس��ان،.البرز،.بازار.آهن.مکان.در.تهران.و.سایر.

نقاط.کش��ور،.از.جمله.شرکت.هایی.است.که.در.6.ماهه.

اول.سال.94.به.جمع.خانواده.بست.ویژن.پیوسته.است..

گفتنی.است.شرکت.پنجره..عصرفردا.سال.های.اخیر.با.

ارائه.انواع.ملزومات.در.و.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.

از.جمله.فعاالن.این.صنعت.در.اس��تان.قزوین.محسوب.
می.شود.

"پنجره عصر فردا" عامل فروش بست ویژن در قزوین شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کاتس��ان.از.هفته.پایانی.ش��هریورماه.1394،.بازدیدهای.دوره.ای.از.
نمایندگان.خود.در.سراسر.کشور.را.آغاز.کرد..

به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.جام.ماش��ین.نماینده.شرکت.کاتسان.

از.هفت��ه.گذش��ته.بازدیدهای.دوره.ای.از.کلیه.نمایندگان.خود.را.در.سراس��ر.کش��ور.آغاز.کرد..

محمدرضا.رکنی.زاده.مدیرفروش.کاتس��ان.و.هیات.کارشناس��ی.همراه.تا.کنون.از.نماینده.های.

این.ش��رکت.در..آذربایجان.ش��رقی،.یزد.و.اردبیل.بازدید.به.عمل.آورده.و.هم.اکنون.نیز.جهت.

بررسی.چگونگی.فعالیت.نماینده.خود.در.استان.آذربایجان.غربی،.در.شهر.ارومیه.به.سر.می.برند..

براس��اس.اخبار.رسیده.به.سرویس.خبری.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.نحوه.فروش.محصوالت.

کاتس��ان.به.مش��تریان،.س��ازوکار.ارائه.محصول.و.نحوه.برخورد.نماینده.های.این.ش��رکت.با.
مشتریان،.از.جمله.مواردی.است.که.توسط.این.هیات.مورد.بررسی.قرار.خواهد.گرفت..

گفتنی.است.ش��رکت.کاتسان.ترکیه،.تولیدکننده.چسب.پلی.سولفاید،.چسب.بوتیل.و.نمگیر.
با.نام.تجاری.کاتپالست.می.باشد...

کاتسان از نمایندگان خود در سراسر کشور بازدید می کند 
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پنجره.ایرانیان:.گردهمایی.ساالنه.شرکت.راستاوین،.با.حضور.جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.و.
پنجره،.در.تاریخ.8.مهرماه.در.محل.هتل.پارسا.تهران.برپا.شد.

ش��رکت.راس��تاوین،.گردهمایی.س��الیانه.خود.را.در.تهران.برگزار.کرد..این.جلس��ه.در.روز.

چهارش��نبه.8.مهرم��اه.1394.با.حض��ور.گروهی.از.فعاالن.صنع��ت.در.و.پنجره.در.محل.هتل.

پارس��ا.برگزار.شد..در.این.جلسه.که.با.ضیافت.شام.همراه.بود،.بسیاری.از.مدیران.شرکت.های.

مرتبط.با.این.صنعت،.از.جمله.اعضای.هیات.رئیس��ه.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره..های.
یو.پی.وی.سی.حضور.داشتند..مشروح.این.گزارش.را.در.همین.شماره.پنجره.ایرانیان.بخوانید.
گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.راستاوین.سال.هاس��ت.که.در.زمینه.تولید.درو.پنجره..های.دوجداره،.

واردات.لوازم.خانگی،.ابزارآالت.صنعتی.و.مواد.اولیه.پالستیک.و.پروفیل.فعالیت.می.کند.

گردهمایی گروه راستاوین برگزار شد

پنج��ره.ایرانیان:.پی.دی.پی.جدیدترین.محصول.هل��ی.پن.از.3.آبان.ماه.1394.به.
بازار.عرضه.خواهد.شد..

ش��رکت.هلی.پن.محصول..جدید.خود.را.از.روز.شنبه.مورخ.3.آبان.ماه.سال.1394.

روانه.بازار.خواهد.کرد..در.همین.خصوص.احمد.علیخانی.مدیرعامل.شرکت.هلی.پن،.

عرضه.کننده.انواع.چارچوب.های.فرانس��وی.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.

محصول.جدید.ما.پی.دی.پی.می.باش��د.که.برای.اولین.بار.در.کش��ور.توسط.شرکت.
هلی.پن.عرضه.خواهد.شد..

مدیرعام��ل.هلی.پن.در.ادامه.افزود:.پی.دی.پی.فناوری.نوینی.اس��ت.که.جایگزین.
گالوانیزه.در.تولید.پنجره.می.شود..

وی.در.خاتمه.افزود:.این.فناوری.نوین.قابلیت.جوش.همراه.با.پروفیل.فریم،.س��ش.
و.در.را.به.تولید.کننده.می.دهد......

گفتنی.اس��ت.گروه.صنعتی.هلی.پن.به.عنوان.یکی.از.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.و.
توری.از.سال.1384.فعالیت.خود.را.در.این.زمینه.آغاز.کرده.است..

جدیدترین محصول هلی پن به بازار عرضه خواهد شد 

پنجره.ایرانیان:.کارخانه.شرکت.ماژول.جهت.اجرای.طرح.

توس��عه.این.شرکت.به.محل.جدیدی.با.وسعت.20هزار.متر.
انتقال.یافت.

به.گفته.س��قایی.مدیرفروش.شرکت.ماژول،.کارخانه.این.

شرکت.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.به.محل.جدیدی.

انتقال.یافت..آرش.س��قایی.که.اخیرا.به.جمع.خانواده.ماژول.

پیوس��ته.اس��ت،.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.

درصدد.هس��تیم.تا.در.راس��تای.اجرای.طرح.توسعه.ماژول.

کارخانه.را.به.محل.جدیدی.با.16.س��وله.و.به.وسعت.تقریبا.

20هزار.متر.انتقال.دهیم..وی.در.ادامه.گفت:.محل.کارخانه.
جدید.نیز.در.شهرک.نصیرآباد.رباط.کریم.واقع.می.باشد.

مدیرف��روش.م��اژول.در.خصوص.آخرین.دس��تاوردهای.

این.شرکت.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.عنوان.کرد:.

اخیرا.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.استفاده.از.مواد.نانو.را.

در.دس��تور.کار.قرارداده.بودیم.که.س��رانجام.از.اول.مهرماه.

1394ای��ن.مهم.به.تحقق.پیوس��ت.و.پروفی��ل.نانو.ماژول.
هم.اکنون.تولید.و.به.بازار.مصرف.عرضه.شده.است.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.ش��اهین..س��ازه.فجر.تولید.کننده.

پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.نش��ان.تجاری.ماژول.در.س��ال.

1386.تاس��یس.و.با.قابلیت.تولید.روزانه.40.تن.انواع.سطح.

مقاطع.پروفیل.در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.
فعال.می.باشد.

اجرای طرح توسعه و تولید پروفیل نانو در ماژول
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پنجره.ایرانیان:.از.س��وی.کانون.مدیران.ماشین.ساز.و.صنایع.فلزی.استان.اصفهان،.ابولقاسم.

مرادی.بنیان.گذار.ش��رکت.فناورپالس��تیک.به.عنوان.نخبه.صنعتی.استان.اصفهان.در.سال.94.
معرفی.شد..

روز.دوشنبه.13.مهرماه.1394.هیاتی.متشکل.از.اعضای.عالی.رتبه.کانون.مدیران.ماشین.ساز.

و.صنایع.فلزی.اس��تان.اصفهان.با.حضور.در.محل.کارخانه.ش��رکت.فناورپالس��تیک.سپاهان.

اصفهان.طی.مراس��می،.ضمن.تقدیر.و.تشکر.از.زحمات.شایان.ذکر.ابولقاسم.مرادی،.ایشان.را.
به.عنوان.نخبه.صنعتی.استان.اصفهان.در.سال.94.معرفی.کردند..

گفتنی.اس��ت،.شرکت.فناور.پالستیک.س��پاهان.اصفهان.از.سال.1385.به.عنوان.بزرگترین.

و.مجهزترین.تولیدکننده.محصوالت.یو.پی.وی.س��ی.و..دبلیو.پی.سی.در.ایران.فعالیت.خود.را.

آغاز.کرده.و.در.س��ال.1393.از.سوی.سازمان.توس��عه.تجارت.به.عنوان.صادر.کننده.نمونه.در.
استان.اصفهان.برگزیده.شده.است..

ابوالقاسم مرادی به عنوان نخبه صنعتی اصفهان معرفی شد

پنجره.ایرانیان:.آلوکد.تندیس.کیفیت.برتر.موسس��ه.The Green Era Award.را.در.
سال.2015.به.خود.اختصاص.داد.

به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.شرکت.آلوم.کاردینه.)آلوکد(.که.بیش.از.15.سال.

س��ابقه.فعالیت.در.زمینه.طراحی،.س��اخت.و.اجرای.پوسته.خارجی.انواع.مختلف.ساختمان.ها.را.

در.کارنامه.خود.ثبت.کرده.است،.در.سال.1394.تندیس.برترین.کیفیت.و.نام.تجاری.برگزیده.
موسسه."The Green Era Award" را.به.خود.اختصاص.داد.

این.ش��رکت.تولیدکنن��ده.انواع.نماه��ا.و.در.و.پنجره.های.نوین.در.حال��ی.موفق.به.دریافت.

تندیس.برتر.کیفیت.از.این.موسسه.اروپایی.شد.که.سیستم.پنجره.لیفت.اسالید.را.در.نیمه.دوم.

س��ال.1393.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.است..گفتنی.است.شرکت.آلوکد.با.مدیریت.
دکتر.شهرام.علیزاده.تاکنون.اجرای.پروژه.های.ارزشمندی.را.در.پیشینه.خود.ثبت.کرده.است..

تندیس The Green Era Award در کلکسیون افتخارات آلوکد

پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.فوم.اینداس��تری.به.عنوان.

اولین.حامی.مالی.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.
معرفی.شد.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.پ��س.از.توافقات.

انجام.ش��ده.با.ستاد.برگزارکننده.نمایشگاه،..شرکت.فوم.

اینداس��تری.در.ای��ران.به.عنوان.نخس��تین.حامی.مالی.
هفتمین.دوره.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.انتخاب.شد.
س��تاد.برگزار.کننده.این.نمایش��گاه.زم��ان.برگزاری.
دوره.هفتم.نمایش��گاه.در.و.پنج��ره.در.تهران.را.2.تا.5.
بهمن.ماه.1394.در.مح�ل.دائ�می.نم�ایش��گ�اه..ه�ای.
بی�ن..الملل�ی.ته��ران.اعالم.کرده.اس��ت..ش��ایان.ذکر.
است،.شرکت.فوم.اینداس��تری.طراحی،.تولید.و.مونتاژ.
ماشین..آالت.ساخت.در.و.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.نرمال.

و.ترم��ال.بریک.را.در.ایتالیا.به.انجام.می..رس��اند.که.در.

حال.حاضر.به.استثنا.برش...های.دو.سر.)با.توجه.به.تنوع.
بیش.از.حد.محصول(.اقدام.به.دپو.سایر.محصوالت.در.

ایران.کرده.است.

فوم نخستین حامی نمایشگاه در و پنجره تهران شد
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.اسرار.پویای.ش��رق.30.شهریورماه.94.موفق.به.دریافت.گواهینامه.
فنی.از.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهر.سازی.شد.

ش��رکت.اسرار.پویای.شرق.)پنجره.عایق.پردیس(.موفق.به.دریافت.گواهینامه.فنی.از.مرکز.

تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهر.سازی.ش��د..به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.پنجره.

لوالیی.یو.پی.وی.سی.ساخت.شرکت.اسرار.پویای.شرق.با.پروفیل.ویستابست،.برای.چهارمین.

س��ال.پیاپی.موفق.به.دریافت.این.گواهینامه.فنی.ش��د..مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسکن.به.

استناد.بند.2.ماده.دوم.اساسنامه.و.بر.اساس.نتایج.آزمون.ها،.بررسی.های.انجام.شده.و.گزارش.

فنی،.پنجره.لوالیی.یو.پی.وی.سی.شرکت.اسرار.پویای.شرق.را.با.ضوابط.فنی.مورد.تایید.این.

مرکز،.مطابق.دانست..گفتنی.است.این.گواهینامه.از.تاریخ.30.شهریور.94.به.مدت.یک.سال.
اعتبار.خواهد.داشت..

اعطای گواهینامه فنی به اسرار پویای شرق

پنجره.ایرانیان:.نشست.اتحادیه.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.

با.حضور.فعاالن.این.صنعت،.جهت.معرفی.کاندیداهای.هیات.

مدی��ره.و.بازرس.این.تش��کیالت.عص��ر.روز.12.مهر.94.در.
مسجد.سیدالشهداء.برگزار.شد.

به.گزارش.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان:.گردهمایی.اتحادیه.

صنف.آلومینیوم.ویو.پی.وی.سی.عصر.روز.یکشنبه.12.مهر.94.

در.مسجد.سیدالشهدای.قلعه.مرغی.برگزار.شد..این.گردهمایی.

که.با.حضور.علی.فاضلی.رئیس.اتاق.اصناف.کش��ور.و.رئیس.

اتحادیه.صنف.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.برگزار.می.شد،.به.

معرفی.کاندیداهای.انتخاب��ات.هیات.مدیره.و.بازرس.اتحادیه.

صنف.آلومینیوم.ویو.پی.وی.س��ی.اختصاص.داش��ت..در.این.

جلس��ه.10.کاندیدای.هیات.مدیره.و.سه.نامزد.بازرس.اتحادیه.

به.معرفی.برنامه..های.خود.پرداختند..کاندیداهای.هیات.مدیره.

عبارتن��د.از.آقایان.وحید.جاللی.پور،.حس��ن.خواجی،.مصطفی.

ختیال،.محمود.س��رخوش،.سعید.ش��ربت.دار،.بهروز.محتشم.

انصاری،.میر.حسین.موسوی.نجفی،.نصراهلل.نصراهلل.نژاد،.علی.

فاضلی.و.حس��ن.دهقان؛.همچنین.اکبر.جلیلی،.نوید.حدادی.و.

فاروق.فرشادفر.نیز.برای.تصدی.بازرس.اتحادیه.نامزد.شده.اند..

در.پایان.این.جلسه.علی.فاضلی.به.ایراد.سخنانی.پرداخت..

گفتنی.اس��ت،.در.انتخابات.هیات.مدیره.این.اتحادیه.که.در.

روز.11.آب��ان.1394.برگ��زار.خواهد.ش��د،.5.نف��ر.به.عنوان.

اعض��ای.هیات.مدیره.و.یک.نفر.ب��ه.عنوان.بازرس.انتخاب.

خواهند.ش��د..مشروح.این.گزارش.را.در.همین.شماره.پنجره.
ایرانیان.بخوانید.

گردهمایی اتحادیه صنف آلومینیوم ویو.پی.وی.سی برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.همایش.و.نمایش��گاه.س��االنه.انبوه..سازان.

ای��ران،.در.روز.13.مه��ر.94،.با.حضور.تعدادی.از.مس��ئوالن.

کش��وری.در.محل.پژوهش��گاه.نیرو.برگزاری.ش��د.و.نماینده.

هافم��ن.به..عن��وان.یکی.از.حامی��ان.این.نمایش��گاه.به.ایراد.
سخنرانی.پرداخت.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.همایش.و.نمایش��گاه.

س��االنه.انبوه.س��ازان.ای��ران.روز.دوش��نبه.13.مهرماه.94،.

همزمان.با.روز.جهانی.اس��کان.بش��ر.در.محل.س��الن.خلیج.

فارس.پژوهش��گاه.نی��رو.برگزار.ش��د..یک��ی.از.حامیان.این.

همایش،.که.تعدادی.از.مقامات.مس��ئول.از.جمله.معاون.امور.

مسکن.و.س��اختمان.در.آن.حضور.داش��تند،.شرکت.هافمن،.

تولیدکنن��ده.پروفی��ل.یو.پی.وی.س��ی.بود..مهن��دس.بابک.

مش��یرفر،.مدیر.فروش.ش��رکت.هافمن.در.این.خصوص.به.

خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.هافمن.به.عنوان.حامی.

بزرگ.این.همایش.و.با.هدف.معرفی.هر.چه.بیشتر.و.نهادینه.

ساختن.تئوری.ناب.سازی.مصرف.انرژی.نزد.سازنده..ها.به..ویژه.

انبوه..س��ازان.حضور.دارد..گفتنی.است،.در.این.همایش.حامد.

مظاهریان.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.راه.و.شهرس��ازی،.

مهندس.جمشید.برزگر.رئیس.هیات.مدیره.کانون.سراسری،.

منوچهر.ش��یبانی.اصل.مدیر.کل.دفتر.تش��کل..های.حرفه.ای.
وزارت.راه.و.شهرسازی،.محمدرضا.انصاری.رئیس.اتاق.ایران،.
بابک.مشیرفر.مدیر.فروش.هافمن.به.نمایندگی.از.مدیر.عامل.

و.جمعی.دیگر.از.شخصیت.های.کشوری.و.دانشگاهی.به.ایراد.

س��خنانی.پرداختند..مش��روح.این.گزارش.را.در.همین.شماره.
پنجره.ایرانیان.بخوانید.

هافمن حامی همایش و نمایشگاه ساالنه انبوه سازان ایران شد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.دفتر.ارگاداتا.ای��ران،.در.جهت.بومی.

سازی.نرم.افزار.LogiKal،.اقدام.به.طراحی.پیش.فاکتور.
جدید.فارسی،.متناسب.با.نیاز.بازار.ایران.کرده.است.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانی��ان،.دفتر.ارگاداتا.که.

پیش.از.این،.نرم.افزار.LogiKal.را.فارس��ی.ساخته.بود،.

اقدام.به.ساخت.گزارشات.متناسب.با.نیاز.مشتریان.داخل.

ایران.کرد..این.اقدام.ارگاداتا.در.راس��تای.تالش.های.این.

شرکت.برای.بومی.س��ازی.این.نرم.افزار.کاربردی.است..

از.آنجا.که.این.نرم.افزار.محصول.کش��ور.آلمان.اس��ت،.

گزارش��ات.آن.نیز.به.زبان.آلمانی.و.انگلیسی.می.باشد..از.

این.جهت.ارگاداتا.همواره.تالش.داش��ته.است.استفاده.از.

ای��ن.نرم.افزار.طراحی.در.و.پنجره.را.برای.کاربران.ایرانی.
تسهیل.سازد.

مزای��ای.پی��ش.فاکت��ور.جدید.فارس��ی.ای��ن.نرم.افزار.

به.ص��ورت.خالصه.عبارتن��د.از:.قرار.گرفتن.نقش��ه.های.

طراحی.ش��ده.پروژه.در.پیش.فاکتور؛.جدا.ش��دن.قیمت.

ی��راق.آالت.و.شیش��ه.از.قیمت.کل��ی.المان.ه��ا؛.امکان.

جمع.بندی.شیش��ه.های.مختلف.در.انتهای.پیش.فاکتور؛.

امکان.اضافه.کردن.آیتم.های.اضافی.)به.صورت.دستی(.

مانند.رک��وب.و.غیره.در.انتهای.پی��ش.فاکتور؛.و.امکان.

اضافه.کردن.هزینه.نصب.پنجره.و.شیشه.به.صورت.متر.
مربعی.

گفتنی.اس��ت،.تمام.قابلیت.های.این.پیش.فاکتور.قابل.

تغییر.ب��وده.و.دفتر.ارگاداتا.ای��ران.آمادگی.خود.را.جهت.

س��اخت.انواع.گزارش��ات.متناس��ب.با.نیازهای.مشتریان.
اعالم.کرده.است.

پیش فاکتور جدید فارسی نرم افزار  LogiKal طراحی شد

پنجره.ایرانی��ان:.به.گفته.مدیرکل.دفت��ر.امور.ترویج.

تجارت،.تجزیه.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.در.راستای.

تخصص.گرایی،.بهره.مندی.و.اثرگذاری.نمایشگاه.برای.

غرفه.داران.و.بازدیدکنندگان.اتخاذ.شده.است.و.قطعا.به.

گسترش.کمی.و.کیفی.غرفه.ها.و.محصوالت.و.خدمات.
مرتبط.با.صنعت.ساختمان.منجر.می..شود.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.ایس��نا،.مجید.شاه.حس��ینی.با.

اش��اره.به.این.نکته.که.این.تصمیم.با.پیش��نهاد.سازمان.

توس��عه.تج��ارت.و.موافق��ت.وزارت.صنع��ت،.معدن.و.

تجارت.اتخاذ.شده.است،.خاطرنشان.کرد:.مسئوالن.امر.

به.علت.گستردگی.حوزه.صنعت.ساختمان.و.در.راستای.

تخصصی..کردن.این.نمایش��گاه.و.افزایش.اثربخشی.و.

کارامدی.آن.به.این.نتیجه.جمعی.و.عقالیی.رسیدند.که.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.از.تقویم.نمایشگاهی.کشور.
خارج.شود.

مدیرکل.دفتر.امور.ترویج.تجارت.با.اشاره.به.برگزاری.

نمایش��گاه..های.متعدد.در.طول.س��ال.با.موضوعات.در.

و.پنجره،.حمام.و.س��ونا،.کاشی.و.س��رامیک،.تاسیسات.

و.آسانس��ور.و.غی��ره.اظه��ار.ک��رد:.حض��ور.بنگاه..های.

مربوطه.در.نمایشگاه.های.تخصصی.اثرگذاری.بیشتری.

در.توس��عه.صنع��ت.س��اختمان.دارد.و.ضم��ن.اینکه.از.

موازی.کاری.جلوگی��ری.می.کن��د،.طی��ف.بیش��تری.از.
مخاطبان.را.بهره.مند.خواهد.کرد.

وی.با.اشاره.به.سابقه.تخصصی..کردن.برخی.دیگر.از.

نمایش��گاه.های.بین.المللی.در.ایران.و.جهان.تاکید.کرد:.

موضوع.تجزیه.نمایشگاه.های.بزرگ.پیش.از.این.نیز.در.

مورد.نمایشگاه.بازرگانی.تهران.انجام.شد.که.بیش.از.20.

دوره.سابقه.برگزاری.داشت.
.از.سوی.دیگر.در.سایر.کشورها.نیز.صنعت.نمایشگاهی.
به.این.س��مت.و.س��و.حرکت.می..کند.و.مس��ئوالن.امر.
تالش.می..کنند.نمایشگاه..ها.به.مرور.تخصصی.تر.شوند.
مدیرکل.دفتر.ترویج.امور.تجارت.یادآور.شد:.در.طول.
سال.نمایشگاه..های.تخصصی.زیادی.برگزار.می.شود.که.
منشعب.از.صنعت.ساختمان.است؛.از.این.رو.با.اتخاذ.این.
تصمیم،.بنگاه.های.متقاضی.از.س��ال.آینده.می.توانند.با.
شرکت.در.نمایشگاه.های.تخصصی.مربوطه،.محصوالت.

و.خدم��ات.خود.را.در.معرض.دی��د.عموم.قرار.دهند.که.

این.اقدام.در.افزایش.کمی.و.کیفی.س��طح.نمایشگاه..ها.
نیز.تاثیرگذار.است..

گفتنی.است،.در.سال.بیش.از.15.نمایشگاه.تخصصی.

در.حوزه.صنعت.س��اختمان.برگزار.می.شود.که.نمایشگاه.

در.و.پنجره،.آسانس��ور،.رنگ.و.رزین،.صنایع.سرمایشی.

و.گرمایش��ی،.معماری.و.خانه.مدرن،.کاشی.و.سرامیک،.

لول��ه.و.اتصاالت،.قیر.و.آس��فالت.و.س��یمان.و.بتون.از.
جمله.آنهاست.

علت حذف نمایشگاه صنعت ساختمان از تقویم نمایشگاهی کشور
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پنجره.ایرانیان:.روز.دوش��نبه.27.مهرماه.1394.همایش.معرفی.نمایشگاه.های.نورنبرگ.در.

هتل.پارسیان.برگزار.خواهد.شد..
همایش.معرفی.دفتر.ش��رکت.نمایشگاه.های.نورنبرگ.در.ایران.روز.دوشنبه.27.مهرماه.در.

محل.هتل.پارسیان.اوین،.سالن.کارون.برگزار.خواهد.شد..
به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.س��رکار.خان��م.جولیاونس��اهولزینگر،.مدیر.بخش.روابط.

بین.الملل.شرکت.نمایشگاه.های.نورنبرگ.در.این.همایش.حضور.خواهد.داشت..
ای��ن.همایش.به.همت.ش��رکت.دروازه.تجارت.فراس��و.نماینده.انحصاری.نمایش��گاه.های.
نورنبرگ.در.ایران.عراق.و.آذربایجان.برگزار.خواهد.ش��د..گفتنی.است.کشور.آلمان،.به.عنوان.
یکی.از.بزرگترین.قطب.های.صنعتی.دنیا،.از.دیرباز.نگاه.ویژه.ای.به.صنعت.نمایشگاهی.داشته.
اس��ت..درک.اهمیت.رابطه.تولید.با.نمایشگاه،.این.کش��ور.را.به.بزرگترین.کشور.نمایشگاهی.
جهان.تبدیل.کرده.اس��ت..به.نحوی.که.هر.ساله،.23.شرکت.نمایشگاهی.آلمانی.در.23.شهر.
مختلف.این.کش��ور،.بیش.از.140.نمایش��گاه.بین.المللی.را.در.مس��احتی.بال��غ.بر.6.میلیون.
مت��ر.مربع.برگزار.می.کن��د..همچنین.این.ش��رکت.ها،.تخصص.و.تجربه.خ��ود.را،.با.برپایی.
بیش.از.240.نمایش��گاه.تخصصی.در.سایر.کشورها،.در.اختیار.تمامی.تولیدکنندگان،.صاحبان.
صنایع.و.بازرگانان.سراس��ر.جهان.قرار.می.دهند..در.عین.حال،.وجود.کنفرانس.ها،.همایش.ها.
و.کنگره.ه��ای.متعدد.در.زمان.برگزاری.نمایش��گاهها.با.حضور.کارشناس��ان،.اقتصاددانان.و.
صنعتگران.مطرح.کشورهای.مختلف.موجب.گردیده.که.این.رویدادهای.جهانی،.فراتر.از.یک.

نمایشگاه.برگزار.گردند.
ش��ایان.ذکر.اس��ت،.برخی.از.دالیل.مرکزیت.کش��ور.آلمان.به.عنوان.قطب.بزرگ.صنعت.

نمایشگاهی.دنیا.عبارتنداز:
عضویت.در.اتحادیه.اروپا،.اس��قرار.بانک.مرکزی.اتحادیه.اروپا.در.ش��هر.فرانکفورت.آلمان،.
ایجاد.ارتباط.گس��ترده.با.بازارهای.جهانی،.حضور.گسترده.ترین.فضای.نمایشگاهی.در.جهان.
با.حدود.6.میلیون.متر.مربع،.برگزاری.س��االنه.70.درصد.از.مجموع.نمایشگاه.های.تخصصی.

جهان،.برگزاری.کنفرانس.ها.و.کنگره.های.علمی.در.زمان.برگزاری.نمایشگاه.ها.

برگزاری همایش معرفی دفتر شرکت نمایشگاه های نورنبرگ در ایران 

اخبار انجمن تولید کنندگان در و پنجره

مصاحبه رادیو اقتصاد با اعضای انجمن تولید کنندگان در و پنجره
پنجره.ایرانیان:.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.هفته.آینده.
با.حضور.در.رادیو.اقتصاد.به.پرسش.های.برنامه.چهارسوق.این.رادیو.پاسخ.خواهند.داد.
بنا.بر.خبری.که.دبیرخانه.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.اختیار.
تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.برنامه.چهارسوق.رادیو.اقتصاد.در.هفته.آینده.سه.برنامه.

خود.را.به.مصاحبه.با.اعضای.این.انجمن.اختصاص.داده.است.
روزهای.ش��نبه،.دوش��نبه.چهارش��نبه.هفته.آینده.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.
پنجره.در.این.برنامه.شرکت.خواهند.کرد...در.روز.نخست.یعنی.شنبه.25.مهرماه.آقایان.
اکبر.معتض��دی،.رئیس.هیات.مدیره.و.وحید.جاللی.پور،.دبی��ر.انجمن.تولیدکنندگان.در.
و.پنجره.به.پرس��ش.های.برنامه.چهارسوق.پاس��خ.خواهند.داد..مهمانان.دو.برنامه.دیگر.
ساعت.11.الی.11.50.صبح.از.رادیو.اقتصاد.پخش.می.شود.چهارسوق.در.خبرهای.بعدی.اعالم.خواهد.شد..گفتنی.است.برنامه.چهارسوق.هر.روز.از.

پنجره.ایرانیان:.در.جلس��ه.روز.7.مهرماه.1394.کمیته.آموزش.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.س��ی.13.سرفصل.پیش��نهادی.جهت.کالس.ها.و.سمینارهای.آموزشی.این.
انجمن.را.تصویب.کرد.

بر.اس��اس.خبری.که.از.سوی.دبیرخانه.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.در.اختیار.نشریه.

پنج��ره.ایرانیان.قرار.گرفت،.عصر.روز.س��ه.ش��نبه.7.مهرم��اه.1394.کمیته.آموزش.انجمن.

تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.تش��کیل.جلس��ه.داد..این.جلس��ه.که.در.محل.

اجتماعات.انجمن.برگزار.می.ش��د،.به.تعیین.محورهای.س��مینارهای.آموزش��ی.این.انجمن.
اختصاص.داشت..

.در.این.جلس��ه.اعضای.کمیته.آموزش.به.منظور.بررسی.و.تبیین.سرفصل.های.پیشنهادی.

جه��ت.برگ��زاری.کالس.ها.و.س��مینارهای.آموزش��ی.انجمن.با.یکدیگر.ب��ه.بحث.و.گفتگو.

پرداختند.و.13.سرفصل.آموزش��ی.به.برگزارکنندگان.کالس.ها.و.سمینارهای.آینده.پیشنهاد.

ش��د..کمیته.آموزش.انجمن.در.زمینه.کالس.های.حقوقی.س��ه.س��رفصل.بیم��ه،.مالیات.بر.

ارزش.افزوده.و.مس��ائل.حقوقی.و.قراردادها.را.پیش��نهاد.کرد..همچنی��ن.در.زمینه.تولید.نیز.

از.میان.موارد.مختلف.مطرح.ش��ده.نصب.و.اجرا،.س��اخت.و.تولی��د،.طراحی.و.دیگر.مباحث.

فن��ی.را.به.عنوان.س��رفصل.این.بخش.تعیین.کرد..در.ادام��ه.اعضای.کمیته.آموزش،.فروش.

و.بازاریاب��ی.و.تبلیغات،.تامین.و.نگهداری.و.قیمت..گذاری.و.نهایتا.کنترل.و.کیفیت،.سیس��تم.

ایزو.و.مدیریت.داخلی.را.به.عنوان.سرفصل.های.پیشنهادی.کالس.ها.و.سمینارهای.آموزشی.
انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.تصویب.کردند..

سرفصل های آموزشی تصویب شد
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پنجره.ایرانیان:.پنج.حامی.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.که.تاکنون.مشخص.

ش��ده.اند،.عبارتند.از:.شرکت.های.جام.ماشین.صنعت.)فوم.-.اینداستری(،.پنجره.دیبا،.
پنام.پنجره.آسمان.)گروتمان(،.شرکت.امید.کوثر.آسمانیان.)آرادوین(.و.شرکت.سوداد.
بنا.بر.اعالم.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.تهران،.با.انتخاب.دو.شرکت.
دیگر،.تعداد.حامیان.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.به.پنج.عدد.رسید..
این.شرکت.ها.عبارت.هستند.از:.شرکت.های.جام.ماشین.صنعت.)فوم.-.اینداستری(،.
پنجره.دیبا،.پنام.پنجره.آس��مان.)گروتمان(،.ش��رکت.امید.کوثر.آسمانیان.)آرادوین(.و.

شرکت.سوداد.
گفتنی.اس��ت.فرهاد.امینیان،.مدیرعامل.شرکت.بین.المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی.
تهران،.ضمن.گفتگوی.خود.با.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.اظهار.داش��ته.بود.که.هفتمین.

نمایشگاه.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.7.یا.8.حامی.مالی.خواهد.داشت.

پنج حامی نمایشگاه در و پنجره تهران مشخص شدند

اخبار شرکت کارن ماشین 

دفترچه فنی کارن ماشین تدوین شد
پنج��ره.ایرانیان:.کارن.ماش��ین،.تنها.تولیدکننده.ماش��ین.آالت.تخصصی.شیش��ه.
دوجداره.در.ایران،.اقدام.به.تدوین.و.طراحی.دفترچه.فنی.ماش��ین.آالت.خود.با.برنامه.

زمانبندی.کرده.است.
سارا.تقی.نژاد.نمین.طی.گفتگویی.که.با.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.داشت،.ضمن.اعالم.
این.خبر،.اظهار.داش��ت:.این.نخس��تین.تالش.در.خصوص.استانداردس��ازی.در.حوزه.
ماشین.آالت.شیشه.دوجداره.در.ایران.به.شمار.می.رود..وی.در.ادامه.افزود:.دفترچه.فنی.
جز.الینفک.کلیه.ماشین.آالت.می.باشد.و.می.بایست.همراه.با.هر.دستگاه.از.ابتدای.امر.
به.مش��تریان.تحویل.داده.ش��ود..اما.با.توجه.به.اینکه.کارن.ماشین.اولین.و.تنها.تولید.
کننده.ماش��ین.آالت.در.ایران.است.باید.پس.از.طراحی.دستگاه.ها.تا.زمان.ثابت.شدن.

آن.با.شرایط.و.خواست.مشتریان،.این.اقدام.را.به.تاخیر.می.انداخت.
مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین.در.خصوص.نحوه.تدوین.این.دفترچه.
فنی،.توضیح.داد:.دفترچه.فنی.ماش��ین.آالت.کارن.ماشین.با.بررسی..نمونه.های.دیگر.
و.از.همه.مهمتر.دفترچه.فنی.که.مورد.استفاده.مشتریان.خودمان.بود،.در.بررسی.های.
متعدد.اس��تخراج.گردید..تقی.نژاد.با.تاکید.بر.حساس��یت.ویژه.کارن.ماش��ین.بر.دقت.
کار.که.مس��تلزم.صرف.زمان.الزم.بوده.اس��ت،.ادامه.داد:.در.این.زمینه.تیم.بازاریابی.
و.تولید.همزمان.با.اقدام.جهت.پروس��ه.استاندارد.و.گرفتن.ایزو.طی.جلساتی.به.اتفاق.
نظر.رس��یدند.و.هم.اکنون.دفترچه.فنی.چهار.دستگاه.پرس.حرارتی.تکسر،.تزریق.گاز.

آرگون،.خم.یو.پی.وی.سی.و.میز.کار.به.مشتریان.تحویل.داده.می.شود..
مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین.در.خصوص.نحوه.تدوین.این.دفترچه.

فنی،.توضیح.داد:.دفترچه.فنی.ماش��ین.آالت.کارن.ماشین.با.بررسی..نمونه.های.دیگر.

و.از.همه.مهمتر.دفترچه.فنی.که.مورد.استفاده.مشتریان.خودمان.بود،.در.بررسی.های.

متعدد.اس��تخراج.گردید..تقی.نژاد.با.تاکید.بر.حساس��یت.ویژه.کارن.ماش��ین.بر.دقت.

کار.که.مس��تلزم.صرف.زمان.الزم.بوده.اس��ت،.ادامه.داد:.در.این.زمینه.تیم.بازاریابی.

و.تولید.همزمان.با.اقدام.جهت.پروس��ه.استاندارد.و.گرفتن.ایزو.طی.جلساتی.به.اتفاق.

نظر.رس��یدند.و.هم.اکنون.دفترچه.فنی.چهار.دستگاه.پرس.حرارتی.تکسر،.تزریق.گاز.
آرگون،.خم.یو.پی.وی.سی.و.میز.کار.به.مشتریان.تحویل.داده.می.شود..

پنجره.ایرانیان:.تیم.های.فروش.و.فنی.کارن.ماشین.در.شش.ماه.دوم.سال.1394.به.
ترتیب.به.استان.های.مختلف.سفر.خواهند.کرد.

بنا.به.گفته.سارا.تقی.نژاد.نمین،.هدف.از.این.برنامه.دیدار.و.گفتگو.با.مشتریان،.مشاوره.

نحوه.چیدمان.کارخانه.و.کارگاه.همکاران،.بررس��ی.نظرات،.پشنهادات.و.انتقادات.فنی.

ماشین.آالت،.بازدید.فنی.از.دس��تگاه.ها،.ایده.پردازی.تولید.دستگاه.های.جدید.بر.اساس.

نیاز.همکاران،.آموزش.روش.اس��تفاده.از.کلیه.دس��تگاه.های.صنعت.شیش��ه.دوجداره،.

بررسی.و.روش.اصالح.و.به.روزرسانی،.بررسی.روش.های.تولیدی.نوین.و.غیره..می.باشد.
مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.بازار.کارن.ماش��ین.در.این.خصوص.به.خبرنگار.ما.گفت:.با.
کارناوال.پاییزه.هر.هفته.به.س��راغ.یک.اس��تان.خواهیم.رفت.و.با.شرایط.ویژه.فروش.
و.ب��ه.خصوص.خدمات.در.خدمت.هموطنان.عزیزمان.خواهیم.بود..وی.از.عالقمندان.
خواس��ت.تا.گزارش.س��فر.کارن.ماشین.به.نقاط.مختلف.کش��ور.را.در.خبرهای.بعدی.

دنبال.کنند.

کارناوال پاییزه کارن ماشین
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پنج��ره.ایرانی��ان:.تصوی��ب.افزای��ش.5500.میلیارد.

تومانی.خط.اعتباری.مس��کن.مهر.از.سوی.شورای.پول.

و.اعتب��ار،.قفل.معرفی.پروژه.ها.برای.قرارداد.30.میلیون.

تومانی.مسکن.مهر.را.که.از.آخر.اردیبهشت.ماه.امسال.
متوقف.شده.بود،.باز.کرد.

به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.مصوبه.31.شهریور.ماه.

94.ش��ورای.پول.و.اعتبار.سقف.کلی.تسهیالت.مسکن.

مه��ر.را.از.50.هزار.میلیارد.تومان.ب��ه.55.هزار.و.384.

میلیارد.تومان.افزای��ش.داد.و.این.امیدواری.را.در.میان.

متقاضیان.مسکن.مهر.ایجاد.کرد.که.طرح.مسکن.مهر.
در.سال.95.می.تواند.پایان.یابد.

این.مصوبه.در.حالی.روز.31.ش��هریور.ماه.امس��ال.بر.

روی.خروج��ی.بان��ک.مرکزی.قرار.گرف��ت.که.به.نظر.

می.رس��د،.حاال.نوبت.بانک.مس��کن.اس��ت.که.برادری.

خود.را.در.طرح.مس��کن.مهر.و.س��رعت.دادن.به.اتمام.
واحدهای.مسکن.مهر.ثابت.کند.

پ��س.از.اینکه.ش��ورای.پول.و.اعتب��ار.در.15.دی.ماه.

س��ال.گذشته.با.افزایش.سقف.تسهیالت.فردی.مسکن.

مهر.از.25.میلیون.تومان.به.30.میلیون.تومان.موافقت.

کرد،.همگان.تصور.کردند.که.تمام.پروژه.های.مس��کن.

مهر.شامل.این.مصوبه.خواهند.شد،.موضوعی.که.بعد.از.

گذش��ت.چند.روز.مشخص.شد،.این.طور.نیست.و.تعداد.

محدودی.از.واحدهای.مسکن.مهر.می.توانند.از.این.وام.
30.میلیونی.استفاده.کنند.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.اعالم.کرد.که.با.افزایش.سقف.

فردی.تسهیالت.مس��کن.مهر.از.250.به.300.میلیون.

ری��ال،.صرفا.برای.طرح.های.نیمه.تمام.بانک.های.عامل.

)با.اولویت.طرح.های.در.ش��رف.اتمام.که.به.تش��خیص.

بانک.عامل.با.افزایش.س��قف.ف��ردی.مربوطه.به.اتمام.

می.رسند،.با.هدف.تبدیل.عقد.مشارکت.مدنی.به.فروش.

اقساطی.و.تسریع.در.وصول.اقساط.تسهیالت.اعطایی(.
موافقت.کرد.

اینج��ا.بود.که.بانک.مس��کن.به.تبعیت.از.این.مصوبه.

بان��ک.مرک��زی،.اعالم.کرد.که.تا.س��قف.کلی.مصوب.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.م��ورخ.1392/11/08.)به.میزان.

500،000.میلی��ارد.ری��ال(.می.تواند.نس��بت.به.افزایش.
سقف.فردی.یادشده.اقدام.کند.

بع��د.از.این.بود.که.تعداد.واحدهای.مس��کن.مهر.که.

مشمول.وام.30.میلیونی.می.شود.اعالم.و.مشخص.شد.

که.برای.اینکه.مابقی.و.تمام.واحدهای.مسکن.مهر.نیز.

از.30.میلیون.تومان.وام.مسکن.مهر.بهره.مند.شوند.باید.

خط.اعتباری.مس��کن.مهر.از.50.هزار.میلیارد.تومان.به.

55.هزار.میلیارد.تومان.افزایش.یابد..این.طور.ش��د.که.

بانک.مسکن.نتوانس��ت.از.اواخر.اردیبهشت.ماه.امسال.

پروژه.ای.را.برای.انعقاد.قرارداد.30.میلیونی.مسکن.مهر.
معرفی.کند.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.در.یکهزار.و.دویست.و.هفتمین.

جلسه.مورخ.31.ش��هریور،.به.منظور.تکمیل.واحدهای.

نیمه.تمام.طرح.مس��کن.مهر،.با.امکان.افزایش.س��قف.

کلی.تعهدات.طرح.مس��کن.مهر.بانک.مس��کن.از.500.

هزار.میلیارد.ریال.به.555.هزار.384.میلیارد.ریال.جهت.

افزایش.س��قف.فردی.طرح.های.مس��کن.مهر.از.250.

میلیون.ریال.به.300.میلیون.ریال.از.محل.وصولی.های.

ط��رح.مزبور،.صرفا.برای.تکمیل.طرح.های.تعهد.ش��ده.
بانک.مسکن.موافقت.کرد.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.پیش.از.این.در.سال.92.سقف.

خط.اعتباری.مس��کن.مهر.را.به.45.هزار.میلیارد.تومان.

افزایش.داد.و.سقف.کلی.تسهیالت.را.از.48.هزار.میلیارد.
تومان.به.50.هزار.میلیارد.تومان.افزایش.داده.بود.

 روند اتمام مسکن مهر تسریع می شود

پنج��ره.ایرانیان:.اگر.موانعی.همچون.مالیات.های.مس��تقیم،.قانون.پیش.فروش،.مالیات.

بر.ارزش.افزوده.و.بیمه.کارگران.س��اختمانی.اصالح.ش��ود،.بخش.ساخت.و.ساز.مسکن.به.
حرکت.درمی.آید.و.در.آن.صورت.قیمت.ها.نیز.متعادل.می.شود.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.مجید.نیک.نژاد.ضمن.بی��ان.مطلب.فوق.اظهار.کرد:.س��ازندگان.و.

کارآفرین��ان.نمی.توانند.در.بخش.مس��کن.افزایش.مصنوعی.قیم��ت.ایجاد.کنند.بلکه.این.

افراد.با.محاس��به.هزینه،.درصدی.را.به.عنوان.س��ود.برمی.دارند..اما.در.این.ش��رایط.رکود.
تورمی،.هر.جور.حساب.می.کنیم.دخل.و.خرج.بخش.ساخت.و.ساز.با.هم.جور.در.نمی.آید.

وی.افزود:.در.ش��رایطی.که.پروژه.های.قبلی.روی.دست.سازندگان.مانده.است.نمی.توانند.

پروژه.جدید.شروع.کنند..منطقی.هم.نیست.که.سازندگان.خانه.های.خالی.خود.را.زیر.قیمت.
تمام.شده.بفروشند..البته.اگر.بخواهند.زیر.قیمت.هم.بفروشند.در.حال.حاضر.مشتری.نیست.
رئی��س.کمیس��یون.حقوق��ی.و.آیین.نامه.های.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.ادامه.داد:.
هم.اکن��ون.هزین��ه.تولید.هر.مت��ر.آپارتمان.در.تهران.حدود.2.8.میلیون.تومان.اس��ت،.اما.
بعض��ی.در.بوق.و.کرنا.می.کنند.که.س��ازندگان.س��ودهای.آن.چنان��ی.می.برند..هزینه.های.
زمین،.مالیات،.مصالح،.کارگر،.مهندس،.بیمه.و.بس��یاری.مخارج.دیگر.را.محاس��به.کنید..
تورم.استارت.پروژه.تا.پایان.کار.که.بین.یک.تا.سه.سال.طول.می.کشد.را.نیز.به.هزینه.ها.

اضافه.کنید،.ارقامی.که.به.دس��ت.می.آید.نش��ان.می.دهد.هم.اکنون.ساخت.و.ساز.مسکن.به.
هیچ.عنوان.سودده.نیست.

نیک.نژاد.با.بیان.این.که.ادامه..رکود.مس��کن.به.معنای.انباش��ت.تقاضا.و.افزایش.قیمت.

اس��ت،.تاکید.کرد:.کش��ور.س��الیانه.به.یک.میلیون.مس��کن.نیاز.دارد.ام��ا.در.حال.حاضر.

ساخت.و.ساز.و.تولید.و.عرضه..مسکن.و.ساختمان.در.رکود.عمیقی.به.سر.می.برد.که.دالیل.
ریشه.ای.دارد.و.اگر.رفع.نشوند.گره.رکود.باز.نخواهد.شد.

وی.گفت:.امضای.برجام.امیدهایی.برای.تک.رقمی.ش��دن.تورم.و.ترغیب.س��ازندگان.

ایجاد.کرد.که.اگر.دولت.بتواند.موانع.ذکر.شده.را.بردارد.ساخت.و.ساز.تا.عید.شروع.می.شود.

و.قیمت.مس��کن.در.کل.کشور.به.تعادل.می.رس��د..اما.برخالف.انتظار.طی.روزهای.اخیر.

ش��اهد.بودیم.افرادی.که.از.دولت.قبل.مسوولیت.داشتند.و.قانون.مالیات.های.مستقیم.را.

برای.ش��رایط.تحریم.تنظیم.کرده.بودند،.در.دولت.فعلی.و.در.ش��رایط.پس��اتحریم.همان.

قانون.را.تصویب.کردند.که.قطعا.در.ابتدای.فروردین.سال.آینده.که.قرار.است.این.قانون.

اجرایی.ش��ود.هیچ.کس.جرات.نخواهد.کرد.پروژه.جدیدی.را.در.بخش.مس��کن.ش��روع.

کند..وقتی.هم.که.س��اخت.و.س��از.انجام.نشود.با.انباش��ت.تقاضا.و.افزایش.قیمت.مواجه.
خواهیم.شد.

 ساخت و ساز مسکن در حال حاضر سودده نیست 
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پنج��ره.ایرانیان:.در.حالی.که.برخی.زمین.خواران.تابلودار.

منطقه.لواس��انات.تهران.در.پ��ی.تخلفی.دیگر.و.با.ترفندی.

ت��ازه.برای.زمین.خ��واری.به.دنبال.س��اخت.امامزاده.جدید.

بودن��د،.رییس.س��ازمان.جنگل.ها،.مرات��ع.و.آبخیزداری.از.

برخورد.با.آنها.و.جلوگیری.از.ادامه.یافتن.این.ساخت.و.س��از.
تا.روشن.شدن.ابهامات.این.پرونده.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگذاری.ایس��نا،.مقابله.با.تغییر.کاربری.غیر.

قانونی.زمین.و.زمین.خواری.به.شکل.های.مختلف.از.جمله.

خبرهایی.اس��ت.که.این.روزها.بیش��تر.در.رسانه.ها.منتشر.

می.ش��ود.که.نش��ان.از.جدیت.و.پیگیری.بیشتر.مسئوالن.

اجرایی.و.قضایی.دارد.اما.ش��اید.کمتر.کس��ی.شنیده.باشد.

ک��ه.زمین.خواران.در.منطقه.ای.برای.انجام.تخلفات.خود.در.

عرصه.زمین،.دس��ت.به.دامان.ساخت.امامزاده.ای.شوند.که.

خبری.از.امامزاده.نبوده.اس��ت؛.موضوعی.که.اخیرا.گش��ت.

یگان.حفاظت.در.لواس��ان.کوچک.با.آن.مواجه.ش��ده.اند.و.

رئیس.س��ازمان.جنگل.ه��ا،.مراتع.و.آبخی��زداری.از.توقف.

مراح��ل.اجرایی.و.س��اخت.این.امامزاده..تازه.تاس��یس.خبر.
داده.است.

خداک��رم.جاللی،.مع��اون.وزیر.جهاد.کش��اورزی.در.این.

باره.گفت:.در.روس��تای."انباج" لواس��انات.کوچک.برخی.

از.زمین.خ��واران.تابل��ودار.ای��ن.منطقه.ترفن��د.جدید.برای.

زمین.خواری.برگزیده.اند؛.چرا.که.درصدد.س��اخت.امامزاده.

در.محلی.بودند.که.اصال.مش��خص.نیست.که.امامزاده.ای.

در.آنجا.بوده.اس��ت.ی��ا.خیر؛.که.البته.با.انج��ام.اقدامات.و.

هماهنگی.های.صورت.گرفته،.جلوی.ادامه.روند.ساخت.و.ساز.

و.نصب.گنبد.و.س��ازه.این.امامزاده.را.گرفتیم.تا.پرونده.آن.

و.ابهاماتش.روش��ن.ش��ود..وی.افزود:.علت.همکاری.اداره.

اوقاف.شهرستان،.داشتن.یا.نداشتن.تاریخچه.و.شجره.نامه.

از.جمله.مس��ائل.ابهام.آمیز.است.که.با.تعامل.صورت.گرفته.
با.سازمان.اوقاف.در.پی.یافتن.پاسخ.آن.هستیم.

براساس.اخبار.و.اطالعات.به.دست.آمده.از.یگان.حفاظت.

سازمان.جنگل.ها،.مراتع.و.آبخیزداری،.زمین.خواری.در.این.

روس��تا.به.ش��یوه.ای.جدید.صورت.گرفته.است؛.به.گونه.ای.

ک��ه.این.متخلفان.عرصه.ای.را.که.به.گفته.ریش..س��فیدان.

این.روس��تا.محل.چرای.دام.آنها.ط��ی.دهه.های.اخیر.بوده.

اس��ت.را.انتخاب.ک��رده.و.با.خرید.گنبد.و.ب��ارگاه.در.صدد.

احداث.امامزاده.جدیدی.در.این.روس��تا.هستند.تا.بتوانند.در.

پوشش.یک.مکان.مذهبی.و.به.نام.خدمت.رسانی.به.زائران.

اق��دام.به.تصرف.اراضی.محدوده.آن.و.ساخت.و.س��از.کنند..

حال.آنکه.مش��خص.نیست.که.این.هماهنگی.های.صورت.

گرفت��ه.با.مراجع.ذیصالح.چگون��ه.و.با.کدام.مجوز.صورت.
گرفته.است؟

این.تخلفات.در.کنار.مس��اله.حیاتی.به.نام.بحران.آب.که.

هر.روز.وضعیت.آن.وخیم.تر.از.گذش��ته.می.شود،.از.مسائل.

مهم.و.اس��تراتژیک.برای.اداره.کش��ور.اس��ت،.چرا.که.اگر.

زمینی.نباش��د.با.آب.هم.نمی.توان.به.کش��ت.و.تولید.ادامه.

داد..بنابرای��ن.بحران.زمین.نیز.یکی.دیگر.از.مس��ائل.مهم.

و.استراتژیک.اس��ت.که.به.نظر.می.رسد.مسئوالن.اجرایی.

و.قضای��ی.بای��د.در.راس��تای.حفاظت.از.مناب��ع.پایه.آب.و.

خاک.کش��ور.بیش.از.پیش.به.آن.توجه.داش��ته.باشند.و.به.

کس��ی.اجازه.دس��ت.اندازی.به.طبیعت.و.تخلف.در.عرصه..
گران.بهایی.به.نام."زمین" را.ندهند.

 زمین خواران به احداث امام زاده ای جدید متوسل شدند

پنجره.ایرانیان:.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.طرح.مسکن.مهر،.از.بهره.برداری.
400.هزار.واحد.مسکن.مهر.تا.پایان.سال.جاری.در.سطح.کشور.خبر.داد.

به.گزارش.ایرنا،.احمد.اصغری.مهرآبادی.در.آیین.افتتاح.همزمان.هشت.هزار.و.11.

واحد.مس��کن.مهر.گیالن.در.محوطه.مس��کن.مهر.192.واحدی.معلوالن.شهرستان.
آستارا.افزود:.عزم.دولت.در.راستای.تکمیل.پروژه.مسکن.مهر.در.کشور،.راسخ.است.
وی.با.اشاره.به.اینکه.دولت.به.تعهدات.خود.در.خصوص.پیگیری.پروژه.های.مسکن.
مهر.عمل.کرده.اس��ت،.اضافه.کرد:.791.هزار.واحد.مسکن.مهر.در.سطح.کشور.باقی.
مانده.که.ش��ورای.پول.و.اعتبار.افزایش.تس��هیالت.بانکی.برای.این.میزان.از.واحدها.

را.تصویب.کرد.
وی.افزایش.س��قف.تسهیالت.از.50.هزار.میلیارد.تومان.به.55.هزار.و.500.میلیارد.
تومان.را.به.عنوان.مهمترین.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتب��ار.برای.واحدهای.باقیمانده.
ذک��ر.و.بیان.کرد:.از.زمان.آغاز.به.کار.دولت.تدبیر.و.امید،.دو.مصوبه.از.ش��ورای.پول.
و.اعتبار.برای.مس��کن.مهر.اختصاص.یافته.که.هدف.اصل��ی.اتمام.پروژه.ها.تا.پایان.

سال.95.می.باشد.
اصغ��ری.مهرآبادی.با.بی��ان.اینکه.یک.میلیون.و.820.هزار.واحد.مس��کن.مهر.در.
دولت.یازدهم.به.اتمام.رس��یده.اس��ت،.افزود:.35.درصد.کل.افتتاح.های.مسکن.مهر.

در.دولت.یازدهم.اتفاق.افتاده.اس��ت..وی.ادامه.داد:.45.درصد.فروش.اقس��اطی.،.52.

درصد.اس��ناد.ماخوذه.اعیانی.و.75.درصد.وصولی.اقس��اط.مسکن.مهر.در.دولت.تدبیر.
و.امید.تحقق.یافته.است.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.با.اش��اره.به.افزایش.سقف.

تسهیالت.فردی.از.25.میلیون.تومان.به.30.میلیون.تومان،.ادامه.داد:.میزان.وصولی.

ماهیانه.مس��کن.مهر.280.میلیارد.تومان.اس��ت.که.تا.پایان.شهریورماه.سال.95.،.10.

هزار.میلیارد.تومان.از.همین.منبع.وصولی.تامین.می.شود.که.کل.پروژه.های.باقیمانده.
را.پوشش.خواهد.داد.

وی.س��هم.استان.گیالن.از.پروژه.های.مس��کن.مهر.را.75.هزار.واحد.عنوان.کرد.و.

گف��ت:.55.ه��زار.واحد.تاکنون.افتتاح.و.تحویل.داده.ش��ده.و.20.هزار.واحد.در.مرحله.
ساخت.است.که.تا.پایان.سال.جاری،.10.هزار.واحد.آن.تحویل.داده.می.شود.

در.ای��ن.مراس��م.به.ص��ورت.هم.زمان.هش��ت.ه��زار.و.11.واحد.مس��کن.مهر.در.

شهرس��تان.های.آستارا.،.آستانه.اشرفیه،.بندرانزلی،.تالش،.رشت،.صومعه.سرا،.رودسر،.

فومن،.الهیجان،.لنگرود،.رستم.آباد.و.لوشان.با.حضور.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.

در.طرح.مسکن.مهر.و.استاندار.گیالن.به.صورت.تجمیعی.در.آستارا.با.صرف.هزینه.ای.
بالغ.بر.دو.هزار.و.253.میلیارد.و.300.میلیون.ریال.افتتاح.شد.

 3۵ درصد از مسکن مهر در دولت یازدهم افتتاح شده است
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پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.تاکید.

بر.این.که.برای.خانه.دار.ش��دن.خانه.اولی.ها.باید.بر.نظام.

مبتنی.بر.پس.انداز.تکیه.ک��رد،.افزود:.خروج.رکود.بازار.

مسکن.به.ش��اخص.های.کالن.اقتصادی.مربوط.است.

و.واقعیت.این.اس��ت.که.بازار.مسکن.هیچگاه.جداگانه.
عمل.نکرده.است.

.ب��ه.گ��زارش.ایلنا،.حام��د.مظاهریان.درب��اره.میزان.

س��رمایه.گذاری.مردم.در.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.

توضیح.داد:.طبق.آخرین.آماری.که.به.دس��ت.من.رسید.

روزانه.حدود.250.نفر.در.این.صندوق.ثبت.نام.می.کنند.

که.روند.قابل.قبولی.است.و.امیدواریم.در.ماه.های.آینده.

این.تعداد.افزایش.پیدا.کند،.زیرا.در.زمان.اعالم.آغاز.به.

کار.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.بسیاری.از.متقاضیان.

دریافت.ای��ن.وام،.پول.نقد.کافی.برای.افتتاح.حس��اب.

نداشتند.و.طبیعی.است.که.جمع.آوری.این.مبلغ.و.تبدیل.
دارایی.ها.به.پول.نقد.زمان.بر.است.

مظاهریان.درباره.زمان.احتمالی.خروج.بازار.مسکن.از.

رکود.گفت:.خروج.بازار.مسکن.از.رکود.به.شاخص.های.

کالن.اقتصادی.مربوط.اس��ت.و.واقعیت.این.اس��ت.که.

بازار.مس��کن.هیچ��گاه.جداگانه.عمل.نکرده.اس��ت..با.

بهبود.ش��اخص.های.کالن.اقتصادی.و.س��رمایه.گذاری.
حتما.بازار.مسکن.نیز.از.آن.منتفع.خواهد.شد.

وی.افتت��اح.حس��اب.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.

را.راهی.برای.افزایش.حجم.س��رمایه.گذاری.دانس��ت.و.

گفت:.این.حساب.ها.و.مبالغی.که.سپرده.گذاری.می.شود.

در.حوزه.مسکن.و.س��اختمان.صرف.و.سبب.رونق.این.

صنعت.می.شود.ولی.به.دلیل.این.که.هنوز.در.ابتدای.راه.

هستیم.طبیعی.است.که.این.مبالغ.تاثیر.پیش.بینی.شده.
را.بر.بازار.مسکن.نگذاشته.اند.

وی.درباره.وضعی��ت.پرداخت.وام.60.میلیون.تومانی.

مسکن.توس��ط.بانک.مسکن.و.س��ایر.بانک.ها.توضیح.

داد:.در.سال.های.گذش��ته.بانک.ها.به.جز.بانک.مسکن.

از.پرداخت.وام.مسکن.منع.شده.بودند،.اما.مصوبه.جدید.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.این.منع.را.از.بانک.ها.برداشت.و.

اکنون.بانک.های.دیگر.هم.می.توانند.این.وام.را.پرداخت.
کنند.اما.ملزم.به.پرداخت.آن.نیستند.

مظاهری��ان.افزود:.این.که.در.حال.حاضر.بس��یاری.از.

بانک.ها.ای��ن.وام.را.پرداخت.نمی.کنند.به.نقدینگی.آنها.

مربوط.اس��ت..بانک.ها.اغلب.اعالم.می.کنند.که.تمایل.

به.پرداخت.این.تس��هیالت.دارند.ام��ا.نقدینگی.الزم.را.

ندارند.و.این.مش��کلی.است.که.ما.نیز.تصور.می.کردیم.

بانک.ها.با.آن.دس��ت.به.گریبان.باش��ند..به.هر.حال.در.

گام.نخست.توانسته.ایم.این.منع.را.برداریم.و.باید.منتظر.

باش��یم.بانک.ها.به.تدریج.بعد.از.رفع.مشکل.نقدینگی،.
وام.60.میلیونی.را.نیز.به.متقاضیان.بپردازند.

مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.درب��اره.مزایای.وام.

80.میلیون.تومانی.مس��کن.نس��بت.به.وام.45.میلیون.

تومانی.توضیح.داد:.س��ود.وام.مس��کن.در.گذشته.24.و.

26.درصد.بود.اما.بازپرداخت.وام.80.میلیونی.مسکن.با.

سود.14.درصد.اس��ت.و.دولت.مابه.التفاوت.این.سود.را.

می.پ��ردازد..بازپرداخت.ماهیان��ه.وام.80.میلیونی.حدود.

ی��ک.میلیون.تومان.خواهد.بود.و.اجاره.ماهیانه.خانه.ای.

که.ف��رد.می.تواند.در.تهران.تهیه.کند.قطعا.بیش.از.این.
مقدار.است.

وی.ب��ا.بیان.این.که.تس��هیالت.خانه.اولی.ها.به.نوعی.

نظام.مبتنی.بر.پس.انداز.محس��وب.می.ش��ود.به.پایگاه.

خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.گف��ت:.در.حال.حاضر.

چون.اکث��ر.افراد.جامع��ه.از.خرید.خانه.ناامید.هس��تند.

سرمایه.خود.را.در.راه.های.دیگر.خرج.می.کنند.ولی.باید.

در.نظ��ر.گرفت.ک��ه.خرید.خانه.مس��تلزم.تکیه.بر.نظام.

پس.انداز.است..هماهنگونه.که.نظام.پس.انداز.مسکن.در.

بسیاری.از.کش��ورهای.دنیا.وجود.دارد.و.افراد.می.دانند.

که.ب��رای.خرید.خانه.پول.های.خ��ود.را.خرد.خرد.جمع.
کرده.و.به.تدریج.نسبت.به.خرید.خانه.اقدام.کنند.

  روزانه 2۵0 نفر برای دریافت وام 80 میلیون تومانی ثبت نام می کنند

پنجره.ایرانیان:.نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی.با.اکثریت.قابل.توجهی.به.ادامه.
مسئولیت.عباس.آخوندی.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.رای.دادند.

به.گزارش.خبرگزاری.ایرنا،.نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی.در.جلسه.علنی.روز.

94/7/14.پس.از.استماع.نظرات.مخالف.و.موافق.و.گزارش.عباس.آخوندی.بار.دیگر.
به.تداوم.مسئولیت.وی.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.رای.اعتماد.دادند.

در.این.رای.گیری.از.مجموع.252.رای.اخذ.شده،.72.نفر.موافق.استیضاح،.175.نفر.
مخالف.استیضاح.بودند.و.پنج.نفر.نیز.رای.ممتنع.دادند.

عباس.آخوندی.در.زمان.رای.اعتماد.مجلس.به.وزرای.دولت.یازدهم.درسال.92.از.

مجموع.194.رای.ماخوذه.با.159.رای.موافق،.107.رای.مخالف.و.18.رای.ممتنع.به.
وزارت.راه.و.شهرسازی.راه.یافت.

علی.الریجانی.رییس.مجلس.شورای.اسالمی.پس.از.قرائت.آرای.اخذ.شده،.گفت:.

»نماین��دگان.م��ردم.در.مجلس.ب��ا.اکثریت.قابل.توجهی.رای.ب��ه.ادامه.خدمت.دکتر.

آخون��دی.دادند.که.ب��رای.وی.آرزوی.توفیق.می.کنیم«..پس.از.این.س��خنان.رییس.
مجلس،.نمایندگان.اهلل.اکبر.سردادند.

اس��تیضاح.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.13.امضا.در.جلس��ه.علنی.روز.
یکشنبه.)پنجم.مهرماه(.مجلس.شورای.اسالمی.اعالم.وصول.شد..

روح.اهلل.حس��ینیان،.مهدی.کوچک.زاده،.حمید.رس��ایی،.حسینعلی.حاجی.دلیگانی،.

جواد.کریمی.قدوس��ی،.زهره.طیب.زاده،.فاطمه.آلیا،.موس��ی.الرض��ا.ثروتی،.محمود.

نبوی��ان،.مجتبی.رحماندوس��ت،.به��رام.بیرانوند،.حس��ن.کامران.و.نی��ره.اخوان،.13.

نماینده.ای.هس��تند.که.پای.این.طرح.را.امضا.ک��رده.بودند.که.اکثر.این.نمایندگان.از.
اعضای.جبهه.پایداری.هستند.

محورهای.اصلی.اس��تیضاح.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.عدم.انجام.تعهدات.زمان.رای.

اعتماد،.مش��کالت.عمومی.وزارت.راه.و.شهرسازی،.مشکالت.زمین.و.مسکن.شهری.
و.روستایی،.حوزه.حمل.و.نقل.و.مشکالت.حوزه.مالی.وزارتخانه.بود.

 سکان وزارت راه در دستان آخوندی باقی ماند
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پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.

حداقل.در.10.سال.آینده.مدل.های.تامین.مالی.پروژه.ها.

باید.به.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.س��رمایه.گذاری.تبدیل.

ش��ود،.گفت:.هم.اکنون.عمده.پروژه.ه��ا.در.بخش.های.

زیرس��اختی.و.تامی��ن.ناوگان.حمل.و.نقل.و.مس��کن.و.
شهرسازی.را.به.پروژه.های.سرمایه.پذیر.تبدیل.کرده.ایم.
به.گ��زارش.معماری.نی��وز،.عباس.آخون��دی.اظهار.
داش��ت:.ب��ا.توجه.ب��ه.تنگناهای.مالی.و.فضای.بس��یار.
خوبی.که.بعد.از.مذاکرات.هسته.ای.فراهم.شده.در.نظر.
داریم.فرصت.های.سرمایه.گذاری.در.حوزه.وزارت.راه.و.

شهرسازی.را.به.عرضه.عموم.بگذاریم.
وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.عمده.پروژه.های.موجود.
در.بخش.های.زیرس��اخت.و.تامین.ناوگان.حمل.و.نقل.
ریل��ی،.زمینی،.هوایی.و.دریایی.و.حوزه.های.مس��کن.و.
شهرس��ازی.را.به.پروژه.های.سرمایه.پذیر.تبدیل.کردیم.
که.در.همای��ش.فرصت.های.س��رمایه.گذاری.حمل.و.
نقل،.مسکن.و.شهرس��ازی.به.سرمایه.گذاران.داخلی.و.

خارجی.عرضه.می.شوند.
آخون��دی.با.اش��اره.به.آغاز.فصل.جدی��دی.از.نظم.و.
امنیت.منطقه.ای.و.جهانی.با.اجرا.شدن.توافق.جمهوری.
اس��المی.ای��ران.و.کش��ورهای.1+5.در.ای��ران،.گفت:.
وزارت.راه.و.شهرسازی.به.عنوان.یک.دستگاه.عملیاتی.
و.اجرایی.در.چارچوب.این.سیاس��ت.های.کلی.پیشقدم.
ش��ده.تا.نخس��تین.گام.را.در.حوزه.نوس��ازی.در.صحنه.
مل��ی.و.با.همکاری.س��رمایه.گذاران.بین.المللی.بردارد.و.
به.همین.دلیل.نخس��تین.کنفرانس.جذب.سرمایه.های.
داخلی.و.خارجی.در.بخش.های.حمل.و.نقل،.مس��کن.و.

شهرسازی.برگزار.می.شود.
عض��و.کابینه.دولت.تدبیر.و.امید،.افزود:.121.پروژه.با.
ارزش��ی.بالغ.بر.25.میلیارد.یورو.در.هش��ت.محور.حمل.
و.نق��ل.ریلی،.حمل.و.نقل.جاده.ای،.حمل.و.نقل.هوایی،.

حمل.و.نقل.دریایی،.توس��عه.ش��هری،.صرفه.جویی.در.

مص��رف.انرژی،.صنایع.بن��دری.و.صنایع.فرودگاهی.به.
سرمایه.گذاران.معرفی.می.شوند.

آخوندی.افزود:.از.تمام.کشورهای.مختلف.که.شرایط.

س��رمایه.گذاری.در.پروژه.ها.را.دارند.اعم.از.کش��ورهای.

آس��یای.جنوب.ش��رقی،.اروپایی.و.همچنین.کشورهای.

همس��ایه.جمهوری.اس��المی.ایران.در.س��طح.مقامات.

دولتی،.س��رمایه.گذاران.بخ��ش.خصوصی،.انجمن.های.

فعال.در.حوزه.ساخت.و.ساز،.شرکت.های.حمل.و.نقلی،.

بانک.ها،.اتاق.های.بازرگانی.و.س��ایر.نهادهای.اقتصادی.
برای.حضور.در.این.همایش.دعوت.شده.است.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینک��ه.امیدواریم.این.

همای��ش.س��رمایه.گذاری.ی��ک.همایش.بس��یار.خوب.

در.جه��ت.اجرای.پروژه.ه��ای.حمل.ونقل،.مس��کن.و.

شهرس��ازی.در.ایران.باشد،.گفت:.امیدواریم.با.برگزاری.

این.همایش.بتوانیم.مقدمات.جذب.سرمایه.های.خارجی.
را.در.کشور.فراهم.کنیم.

عض��و.کابینه.دول��ت.یازدهم.با.تاکی��د.بر.آنکه.حجم.

پروژه.های.قابل.سرمایه.گذاری.در.ایران.بسیار.زیاد.است،.

اظهار.داش��ت:.برای.این.همایش.یکس��ری.پروژه.های.

مش��خص.و.استراتژیک.تعیین.ش��ده.و.در.همین.راستا.

از.مرک��ز.مطالعات.اقتصادی.درخواس��ت.کردم.تا.برای.

هر.یک.از.پروژه.ها.امکان.س��نجی.اقتصادی.انجام.دهد.

و.می��زان.تامین.مالی.هر.یک.از.پروژه.ها.را.مش��خص.

کند.تا.س��رمایه.گذاران.با.دانش.کامل.از.وضعیت.پروژه،.

میزان.س��رمایه.گذاری.و.تامین.مالی.نس��بت.به.اجرای.
پروژه.اقدام.کنند.

آخون��دی.ادامه.داد:.قاعدتا.ای��ن.همایش.از.دو.منظر.

برای.جمهوری.اس��المی.ایران.مهم.اس��ت،.نخس��ت.

آنک��ه.تم��ام.پروژه.ها.در.زمینه.حمل.و.نقل،.مس��کن.و.

شهرس��ازی.از.طریق.مناقصات.بین.المللی.اجرا.می.شود.

و.دوم.اینکه.س��رمایه.گذاران.خارج��ی.در.این.همایش.

روش.های.تامی��ن.مالی.خود.را.برای.اج��رای.پروژه.ها.
معرفی.می.کنند.

 جذب سرمایه گذار خصوصی در بخش راه و شهرسازی

پنجره.ایرانیان:.طی.ماه.های.گذش��ته.نس��بت.به.تغییر.کاربری.و.س��اخت.و.ساز.غیر.

اصول��ی.در.چندین.باغ.از.جمله.پهنه.2500مت��ری.باغ.نبش.کوچه45.خیابان.کریم.خان.

زند،.قطعاتی.در.خیابان.انقالب.اس��المی.و.وصال.ش��یرازی.با.اصرار.ش��هرداری.ش��یراز.

اقداماتی.صورت.گرفته.و.متاس��فانه.به.نظر.می.رس��د.این.روند.تا.نابودی.کامل.فضاهای.
سبز.هسته.مرکزی.شهر.ادامه.داشته.باشد.

به.گزارش.معماری.نیوز،.گروه.مطالعات.شهری.فاطر.با.انتشار.نامه.ای.سرگشاده.خطاب.

به.افش��انی،.استاندار.فارس.به.عملکرد.مسئوالن.ش��هری.و.نحوه.حفاظت.از.باغ.فرزانه.
شیراز.اعتراض.کرد..

در.ابتدای.این.نامه.آمده.است:.»باغات.شهر.شیراز.از.دیرباز.به.عنوان.یکی.از.ویژگی.های.

منحصر.به.فرد.و.ممتاز.این.ش��هر.شناخته.می.ش��ده.و.ضمن.داشتن.ارزش.های.تاریخی.

و.میراثی،.دارای.ارزش.های.اکولوژیکی.ویژه.ای.برای.ش��هر.ش��یراز.بوده.است..متاسفانه.

غلبه.منطق.س��وداگری.و.اصل.ش��دن.نگاه.انتفاعی.در.برنامه.ریزی.ها.و.سیاستگذاری.ها.

به.تخریب.بخش.عظیمی.از.این.ثروت.طبیعی.ش��هر.و.کاهش.شدید.مساحت.باغات.در.

طی.یک.دوره.30.س��اله.منجر.ش��ده.است.و.بخش.های.وسیعی.از.آن.نیز.نقصان.کیفیت.

یافته.اس��ت.که.موجب.تضییع.حقوق.شهروندان.گردیده.و.خسارت.های.جبران.ناپذیری.
پدید.آورده.است.«

در.ادامه.این.نامه.ضمن.اش��اره.به.دو.بار.آتش.س��وزی.باغ.فرزانه.در.طول.سال.گذشته،.

نس��بت.به.صدور.مجوز.شورای.اسالمی.شهر.شیراز.برای.احداث.ساختمانی.25.طبقه.در.
این.باغ.اعتراض.شده.است.

در.بخش.دیگری.از.این.نامه.آمده.است:.»طی.ماه.های.گذشته.نسبت.به.تغییر.کاربری.

و.ساخت.و.س��از.غیر.اصولی.در.چندین.ب��اغ.از.جمله.پهنه.2500متری.باغ.نبش.کوچه45.

خیابان.کریم.خان.زند،.قطعاتی.در.خیابان.انقالب.اس��المی.و.وصال.ش��یرازی.با.اصرار.

شهرداری.ش��یراز.اقداماتی.صورت.گرفته.و.متاسفانه.به.نظر.می.رسد.این.روند.تا.نابودی.
کامل.فضاهای.سبز.هسته.مرکزی.شهر.ادامه.داشته.باشد.«

در.پایان،.نویس��ندگان.این.نامه.خواستار.تشکیل.کمیته.ای.برای.جلوگیری.از.ادامه.این.
روند.شده.اند.

 باغ فرزانه شیراز قربانی شهرفروشان شد!
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 شهرداری قزوین تفاهم نامه ۵00 میلیارد تومانی امضا می کند

پنجره.ایرانیان:.نایب.رئیس.ش��ورای.اس��المی.ش��هر.

قزوی��ن.گفت:.ش��هرداری.قزوین.در.اج��رای.پروژه.های.

مس��کونی،.تج��اری،.اداری،.خدماتی.و.هتل.ب��ا.اولویت.

تکمیل.پروژه.ه��ای.نیمه.تمام.تفاهم.نام��ه.500.میلیارد.
تومانی.امضا.می.کند.

به.گ��زارش.معماری.نیوز،.علی.فرخزاد.روز.دوش��نبه.

در.جم��ع.خبرن��گاران.رس��انه.های.گروهی.اس��تان.در.

مح��ل.تاالر.م��ردم.اظهار.داش��ت:.ش��ورای.ش��هر.با.

امضای.تفاهم.نامه.ش��هرداری.قزوین.در.اجرای.برخی.

پروژه.های.مهم.ش��هر.موافقت.کرده.اس��ت.که.در.این.

راستا.تفاهم.نامه.500.میلیارد.تومانی.برای.اجرای.برخی.
پروژه.های.مهم.منعقد.می.شود.

وی.گف��ت:.به.دلیل.کمبود.مناب��ع.مالی.و.اعتباری.باید.

اج��رای.طرح.ه��ای.عمران��ی.مدیریت.منطقی.ش��ود.و.با.

اس��تفاده.از.همه.ظرفیت.های.موجود.تالش.ش��ود.توسعه.
و.عمران.شهری.متوقف.نشود.

فرخ��زاد.بی��ان.ک��رد:.در.خصوص.تصوی��ب.الیحه.دو.

فوریت��ی.ش��هرداری.در.تفاهم.نام��ه.500.میلیارد.تومانی.

شهرداری.اعضای.ش��ورای.اسالمی.شهر.ضمن.تصویب.

کلی��ات.ط��رح،.تعیین.ش��رایطی.در.الیحه.م��ورد.نظر.را.
ضروری.دانستند.

نائب.رئیس.ش��ورای.اس��المی.ش��هر.قزوین.در.زمینه.

پروژه.ه��ای.پیش.بینی.ش��ده.در.تفاهم.نامه.یادآورش��د:.

در.این.تفاهم.نامه.اجرای.پروژه.های.مس��کونی،.تجاری،.

اداری،.خدمات��ی.و.هت��ل.پی��ش.بین��ی.ش��ده.و.تکمیل.

پروژه.ه��ای.نیمه.تمام.و.عمرانی.با.اولویت.پروژه.امامزاده.

حس��ین)ع(،.تملک.و.انجام.عملیات.عمرانی.برای.احداث.

کاربری.ه��ای.تجاری.فرهنگی،.اقامتی.و.دیگر.پروژه.ها.و.

تقاطع.های.غیر.همس��طح.در.مکان.ه��ای.مختلف.لحاظ.
شده.است.

فرخزاد.تصریح.کرد:.اجرای.پروژه.تراموا.بر.اساس.طرح.

جام��ع.حمل.و.نقل.و.ترافیک.در.س��طح.ش��هر.و.اجرای.

تعدادی.از.پروژه.هایی.که.از.طریق.انتشار.اوراق.مشارکت.

و.صکوک.تامین.مالی.می.ش��وند.نی��ز.در.تفاهم.نامه.اولیه.
گنجانده.شده.است.

نائب.رئیس.ش��ورای.اسالمی.ش��هر.قزوین.یادآورشد:.

شورای.شهر.با.کلیات.الیحه.موافقت.کرده.و.در.کنار.آن،.

ش��رایط.دیگری.را.در.متن.الیحه.گنجانده.که.باید.قبل.از.

عقد.قرارداد.اصلی،.برای.هر.یک.از.پروژه.ها.مصوبه.شورا.

دریافت.ش��ود.و.اولویت.بندی.بر.اس��اس.پروژه.های.نیمه.
تمام.و.درآمدزا.مورد.توجه.قرار.گیرد.

وی.گفت:.اعضای.ش��ورا.بر.درآم��دزا.بودن.پروژه.های.

لحاظ.ش��ده.در.تفاهم.نامه.تاکید.دارند.و.به.همین.منظور.

تیم.ویژه.ای.به.منظور.پیگیری.و.تعیین.پروژه.ها.از.س��وی.

شهرداری.تش��کیل.خواهد.شد.تا.نحوه.تامین.مالی.و.اخذ.
وام.نیز.بررسی.شود.

این.عضو.ش��ورا.همچنین.در.خص��وص.پروژه.امامزاده.

حس��ین.)ع(.بیان.کرد:.در.این.پروژه.نقش.دس��تگاه.های.

مش��ارکت.کننده.از.جمل��ه.اداره.کل.اوقاف.و.امور.خیریه،.

میراث.فرهنگی.و.گردش��گری.و.اداره.راه.و.شهرس��ازی.

نیز.دیده.ش��ده.و.یکی.دیگر.از.شرایط.مطروحه.در.اجرای.

پروژه.ه��ای.مورد.نظر.اجرای.کار.به.صورت.مش��ارکتی.و.
توسط.سازندگان.آنهاست.

در.ادامه.حس��ین.غیاثوند.رئیس.کمیس��یون.شهرسازی.

ش��ورا.هم.گفت:.در.جلس��ه.کمیس��یون.شهرسازی.شورا.

الیحه.تعیین.جریمه.حذف.پارکینگ.س��اختمان.با.حضور.

کارشناس��ان.ذیرب��ط.مورد.بررس��ی.دقیق.و.کارشناس��ی.

اعضای.ش��ورا.قرار.گرفت.و.پس.از.بررس��ی.های.صورت.
گرفته.مقرر.شد.این.الیحه.به.شهرداری.بازگردانده.شود.
وی.یادآورشد:.همچنین.معاونت.شهرسازی.با.همکاری.
حوزه.ه��ای.درآمد.و.حقوقی.ش��هرداری.الیح��ه.جدید.و.
جامعی.در.خصوص.کسری.پارکینگ،.مشروط.به.رعایت.

مواردی.تنظیم.و.به.شورا.تقدیم.کردند.
وی.تصری��ح.کرد:.ب��ه.منظ��ور.بازدارندگ��ی.مالکان.و.
سازندگان.ساختمان.درباره.حذف.پارکینگ،.رعایت.مسائل.
حقوقی.و.پیوست.های.فرهنگی.و.اجتماعی،.اعمال.ضوابط.

تشویقی.و.قهری.از.دیگر.مسائلی.بود.که.مطرح.شد.

پنجره.ایرانیان:.عضو.کمیس��یون.عمران.مجلس.با.تاکید.بر.این.که.مس��کن.اجتماعی.

ربطی.به.وزارتخانه.های.راه.و.کار.و.کمیس��یون.عمران.مجلس.ندارد،.گفت:.کلید.مسکن.
اجتماعی.در.دست.رئیس.جمهوری.است.و.روحانی.باید.این.مساله.را.حل.کند.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.علی.نعمت.چهاردولی.اظهار.کرد:.طرح.جامع.مس��کن.

اجتماعی.توس��ط.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.آماده.ش��ده،.ضمن.آن.که.فرآیند.کار.توس��ط.

این.وزارتخانه.تش��ریح.ش��ده.و.حتی.متن.و.سی.دی.آن.تکثیر.و.در.اختیار.نمایندگان.قرار.
گرفته.است.

وی.ب��ا.بی��ان.این.که.مظاهریان.معاون.امور.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.در.جلس��ه.با.

نمایندگان.مجلس.گزارش.کاری.در.این.باره.ارائه.کرد،.تصریح.کرد:..اصل.مطلب.مسکن.

اجتماعی.نه.ربطی.به.وزارت.راه.دارد،.نه.به.وزارت.کار.و.نه.کمیس��یون.عمران.مجلس..
این.مساله.به.شخص.رئیس.جمهوری.ربط.دارد.

وی.با.بیان.این.که.مس��کن.اجتماعی.همچنین.به.هیات.دولت.مربوط.است،.ادامه.داد:.

ف��رض.کنی��د.فردی.می.خواهد.خان��ه.ای.خریداری.کند.و.ب��رای.آن.برنامه.ریزی.جامع.و.

مش��خصی.نیز.انجام.داده.ولی.پولی.در.جیب.ندارد،.این.حکایت.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.
و.طرح.مسکن.اجتماعی.است.

عضو.کمیس��یون.عمران.مجلس.با.تاکید.بر.این.که.وزارت.راه.و.شهرسازی.وظیفه.خود.

را.در.مس��کن.اجتماعی.انجام.داده.است،.بیان.کرد:.این.که.این.طرح.به.چه.روشی،.با.چه.

منابع.مالی.و.چگونه.اجرا.ش��ود،.کامال.مش��خص.شده.اس��ت،.اما.وقتی.خط.اعتباری.کم.
سودی.وجودی.ندارد.وزارت.راه.و.شهرسازی.چه.کاری.می.تواند.در.این.باره.انجام.دهد.

چهاردولی.اظهار.کرد:.مس��کن.اجتماعی.برای.اقش��ار.ضعی��ف،.کم.درآمد،.زوج.های.در.

شرف.ازدواج.و.زوج.های.تازه.ازدواج.کرده.است،.کسی.که.بر.اساس.قانون.کار.800.هزار.

تومان.درآمد.دارد.چگونه.می.تواند.وارد.بازار.خرید.مس��کن.ش��ود..بنابراین.باید.برای.این.
افراد.مسکن.اجتماعی.را.با.اعتبارات.کم.بهره.اجرا.کرد.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.اولین.بخش.مس��کن.اجتماعی.هنوز.حل.نش��ده.است،.بیان.کرد:.

واقعیت.آن.اس��ت.که.این.طرح.به.لحاظ.منابع.مالی.لنگ.می.زند.و.این.مس��اله.فقط.باید.
توسط.شخص.رئیس.جمهوری.حل.شود.

 طرح جامع مسکن اجتماعی آماده شده است
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پنجره.ایرانی��ان:.رییس.ش��ورای.هماهنگی.بانک.ها.با.

اعالم.اینکه.هنوز.مش��کل.نقدینگ��ی.الزم.برای.پرداخت.

وام.60.میلیون.تومانی.مس��کن.حل.نش��ده.اس��ت،.گفت.

ک��ه.س��ود.21.درصدی.تعیین.ش��ده.ب��رای.پرداخت.این.

تس��هیالت.مطابقتی.با.بهای.تمام.ش��ده.ب��االی.پول.در.

بانک.ها.نداشته.و.س��ود.24.درصدی.می.توانست.جذابیت.
بیشتری.برای.پرداخت.ایجاد.کند.

به.گزارش.ایس��نا،.عبدالناصر.همت��ی،.مدیرعامل.بانک.

ملی.درباره.اعالم.اخیر.برخی.مقامات.مس��ئول.در.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.مبنی.بر.برطرف.شدن.مشکل.نقدینگی.

بانک.ها.برای.پرداخت.وام.60.میلیونی.مسکن.اظهار.کرد:.

ب��ا.توجه.به.حجم.ب��االی.نقدینگی.که.برای.پرداخت.این.

تس��هیالت.الزم.اس��ت.و.در.سویی.دیگر.ش��رایط.حاکم.

بر.اعط��ای.آن،.هن��وز.بانک.ها.با.وجود.اع��الم.آمادگی،.
نتوانسته.اند.اقدام.جدی.برای.پرداخت.انجام.دهند.

وی.با.اشاره.به.قفل.شدن.طوالنی.مدت.منابع.بانک.ها.

در.پرداخت.تس��هیالت.60.میلیونی.مسکن.توضیح.داد:.با.

توجه.ب��ه.اینکه.در.دوره.بازپرداخت.کوتاه.میزان.اقس��اط.

ماهانه.به.ط��ور.قابل.توجهی.افزای��ش.می.یابد.باید.دوره.

بازپرداخت.بین.7.تا.10.س��ال.باشد.که.در.این.صورت.در.

ش��رایطی.که.بانک.ها.با.مشکل.نقدینگی.مواجه.اند.حجم.
باالیی.از.آن.در.این.بخش.قفل.خواهد.شد.

ریی��س.ش��ورای.هماهنگ��ی.بانک.ها.با.اع��الم.اینکه.

پیش.بین��ی.می.کنی��م.با.توجه.به.نرخ.پایین.تر.تس��هیالت.

60.میلیون.تومانی.مسکن.نسبت.به.سود.سایر.تسهیالت.

تقاضای.باالیی.برای.دریافت.داش��ته.باشد،.گفت:.در.این.

حالت.باید.نقدینگی.به.حدی.باش��د.که.بتواند.حجم.تقاضا.

را.پاس��خ.دهد.اما.در.ش��رایط.فعلی.مناب��ع.بانک.ها.کفاف.

نمی.دهد؛.از.این.رو.به.نظر.می.رس��د.تقاضای.دریافت.قابل.
کنترل.نبوده.و.به.ایجاد.تبعیض.بین.مشتریان.منجر.شود.
وی.اشاره.ای.هم.به.سود.21.درصدی.تعیین.شده.برای.
پرداخت.وام.60.میلیون.تومانی.مس��کن.داش��ت.و.افزود:.
در.ش��رایطی.که.بهای.تمام.ش��ده.پول.در.بانک.ها.حتی.
ب��ه.بیش.از.س��ود.24.درصدی.مش��ارکتی.مصوب.برای.
تس��هیالت.هم.می.رسد.نمی.توان.توقع.داشت.که.بانک.ها.
بتوانن��د.وام.60.میلیون��ی.را.با.س��ود.21.درصد.مبادله.ای.

پرداخت.کنند؛.این.در.حالی.اس��ت.که.س��ود.24.درصدی.

برای.این.تسهیالت.می.توانس��ت.جذابیت.بیشتری.برای.
بانک.ها.ایجاد.کند.

همت��ی.گالیه.ای.هم.از.عدم.پایبندی.بانک.ها.به.توافق.

س��ود.بانکی.مصوب.اردیبهش��ت.امس��ال.ب��رای.اجرای.

س��ود.ساالنه.20.درصدی.و.س��ودهای.روزشمار.داشت.و.

گفت:.هنوز.ش��اهدیم.که.برخی.بانک.ها.س��ود.25.تا.27.

درصدی.به.س��پرده.گذاران.خود.داده.و.س��ودهای.توافقی.

را.اج��را.نمی.کنند.که.از.س��ویی.دیگر.با.توج��ه.به.اینکه.

عمده.س��پرده.های.آنها.کوتاه.مدت.و.با.س��ود.نزدیک.به.

20.درصد.اس��ت.بهای.تمام.شده.پولشان.افزایش.یافته.و.

طبیعی.اس��ت.که.تمایل.و.راهی.برای.ارائه.تس��هیالت.با.
سود.21.درصد.ندارند.

مدیرعام��ل.بانک.ملی.در.همین.رابطه.به.آغاز.پرداخت.

وام.س��اخت.در.بانک.ها.با.توجه.به.ش��رایط.مساعدتر.آن.

اش��اره.و.بیان.کرد:.در.حالی.وام.خرید.ش��رایط.سختی.را.

برای.بانک.ها.ایجاد.کرده.و.منابع.آنها.کفاف.پرداخت.وام.

60.میلیونی.با.دوره.10.ساله.و.سود.21.درصد.را.نمی.دهد.

که.در.س��ویی.دیگر.پرداخت.وام.ساخت.با.سود.24.درصد.

مشارکتی.و.دوره.18.ماهه.در.بانک.ها.آغاز.شده.و.حتی.ما.
در.بانک.ملی.نیز.آن.را.ابالغ.کرده.ایم.

همتی.اب��راز.امیدواری.کرد.که.با.س��اماندهی.س��ود.و.

اجرای.کامل.توافق.از.س��وی.بانک.ها.شرایط.به.گونه.ای.

پیش.ب��رود.که.با.کاهش.بهای.تمام.ش��ده.و.هزینه.های.

آنه��ا،.فضای.الزم.برای.پرداخت.تس��هیالتی.از.قبیل.وام.

60.میلیونی.مس��کن.با.سود.21.درصد.هم.از.سوی.کلیه.
بانک.ها.در.آینده.ای.نزدیک.فراهم.شود.

گفتنی.است،.وام.60.میلیون.تومانی.مسکن.از.مصوبات.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.در.اردیبهش��ت.ماه.امسال.بود.که.

مجوز.ورود.بانک.های.تجاری.در.ارائه.تس��هیالت.مسکن.

بعد.از.چند.س��ال.را.صادر.کرد..بر.این.اس��اس.قرار.ش��د.

این.تسهیالت.با.س��ود.عقود.مبادله.ای.و.برای.تهران.60.

میلیون،.ش��هرهای.با.جمعیت.ب��االی.200.هزار.نفر.50.

میلیون.و.در.س��ایر.مناطق.40.میلیون.تومان.ارائه.ش��ود.

ولی.با.توجه.به.مشکل.تامین.نقدینگی.آن.در.بانک.ها،.در.
چند.ماهه.گذشته.اجرایی.نشده.است.

این.در.حالی.اس��ت.که.اخیرا.مظاهریان.با.اشاره.به.این.

مشکل.بانک.ها.گفته.بود.که.آنها.اغلب.اعالم.می.کنند.که.

تمایل.به.پرداخت.این.تس��هیالت.دارند.اما.نقدینگی.الزم.

را.ندارند.و.این.مش��کلی.است.که.ما.نیز.تصور.می.کردیم.

بانک.ها.با.آن.دس��ت.به.گریبان.باش��ند.اما.به.هر.حال.در.

گام.نخس��ت.توانسته.ایم.این.منع.را.برداریم.و.باید.منتظر.

باش��یم.بانک.ها.به.تدریج.بعد.از.رفع.مشکل.نقدینگی.وام.
60.میلیونی.را.نیز.به.متقاضیان.بپردازند.

 بانک ها در پرداخت وام 60 میلیونی مسکن مشکل دارند

پنجره.ایرانیان:.رئیس.س��ازمان.امور.مالیاتی.کش��ور.در.بخش��نامه.جدیدی.به.روسای.

سازمان.های.مالیاتی.سراسر.کشور.تاکید.کرد،.هیچ.گونه.مالیات.دیگری.به.غیر.از.مالیات.
بر.ارزش.افزوده.بابت.خرید.مصالح.از.پروژه.های.مسکن.مهر.نگیرند..

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.علی.عس��کری.در.این.بخش��نامه.تاکید.کرده.است:.به.

پیوس��ت.نظریه.های.ش��ماره.90962.م��ورخ.18-09-1393.و.123730-23925.مورخ.

28-11-1393.سرپرس��ت.امور.هماهنگی.و.رفع.اختالفات.حقوقی.دستگاه.های.اجرایی.

معاون��ت.حقوقی.ریاس��ت.جمهوری.راجع.به.مصوبه.ش��ماره.30562ت/49128.ه.مورخ.

15-02-1392.هیات.محترم.وزیران.در.خصوص.مسکن.مهر.که.مقرر.می.دارد:.با.توجه.

ب��ه.اینکه.به.موجب.مصوبه.ش��ماره.30562/.ت.49128.ه.مورخ.15-02-1392.هیات.

محترم.وزیران.مقرر.گردیده.هیچ.گونه.مالیات.دیگری.به.غیر.از.مالیات.بر.ارزش.افزوده.

بابت.خرید.مصالح.به.پروژه.های.مسکن.مهر.تعلق.نمی.گیرد.و.با.عنایت.به.اینکه.معافیت.

مزبور.بابت.پروژه.های.مسکن.مهر.اطالق.داشته.و.خدمات.پیمانکاری.مسکن.مهر.را.نیز.

در.بر.می.گیرد.و.با.لحاظ.اینکه.مصوبات.دولت.وفق.اصل.)138(.قانون.اساسی.تا.زمانی.

که.مورد.ایراد.مراجع.مقرر.قانونی.قرار.نگرفته.اند.الزم.االجراء.می.باشند..لذا.مصوبه.فوق.

الزم.االج��را.بوده.و.اخذ.هر.گونه.وجهی.بابت.مالیات.بر.ارزش.افزوده.به.جز.مورد.تعیین.
شده.در.مصوبه.مجاز.نمی.باشد.

 از مسکن مهر مالیات نگیرید
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 مافیای مسکن خیز برداشت

و. فع��االن. از. ش��ماری. گرچ��ه. ایرانی��ان:. پنج��ره.

دس��ت.اندرکاران.قاطعانه.هرگون��ه.افزایش.نجومی.قیمت.

طی.امسال.و.سال.آینده.در.بازار.مسکن.را.منتفی.می.دانند.

اما.شواهد.نش��ان.می.دهد.مافیای.مس��کن.برای.افزایش.
قیمت.ها.خیز.برداشته.است.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.چندی.پیش.عضو.انجمن.

انبوه.س��ازان.استان.تهران.با.تش��ریح.وضعیت.بازار.مسکن.

به.مردم.توصیه.کرد.نس��بت.به.ورود.ب��ه.این.بازار.و.خرید.

مس��کن.تا.پایان.س��ال.اقدام.کنند.چراک��ه.دوره.رکود.این.
بخش.رو.به.پایان.است.و.نباید.فرصت.را.از.دست.داد.

ایرج.رهبر.با.اش��اره.به.این.که.یک.س��ال.است.که.ثبات.

در.بازار.مس��کن.احساس.می.شود،.گفته.بود:.چنانچه.مردم.

قصد.خرید.دارند،.باید.به.س��رعت.دست.به.کار.شوند.وگرنه.

زمان.را.از.دس��ت.می.دهند.چون.افزایش.تقاضا.بعد.از.یک.

دوره.رک��ود.حتما.روی.داده.و.در.ای��ن.صورت.مردم.برای.

خرید.هجوم.می.آورند.و.مس��کن.مسلما.اس��تعداد.افزایش.

قیم��ت.را.دارد..توصی��ه.می.کنم.االن.که.بازار.مس��کن.به.

وضعیت.ثبات.رسیده،.مردم.از.هرگونه.انتظار.پرهیز.کنند.و.
اگر.تصمیم.به.خرید.خانه.دارند،.تردید.نکنند.

اما.نگاهی.به.اظهارات.سایر.دست.اندرکاران.بازار.مسکن.

از.جمله.رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.حکایت.دیگری.

را.درباره.بازار.مسکن.طی.امسال.و.سال.بعد.بازگو.می.کند..

حس��ام.عقبایی.اواسط.شهریور.ماه.امس��ال.گفته.بود:.بازار.

مسکن.در.سال.94.وضعیتی.رو.به.رشد.دارد.و.پیش.بینی.ما.

این.است.که.در.ماه.های.باقی.مانده.سال.مردم.در.خصوص.

س��رمایه.گذاری.در.مسکن.یا.انجام.معامالت.به.دلیل.بحث.

توافق.انتظار.می.کشیدند.تا.ببینند.بازار.چه.می.شود،.بخشی.

از.ای��ن.منتظ��ران.در.حوزه.اقتصاد.مس��کن.قاعدتا.به.بازار.

مسکن.ورود.پیدا.می.کنند..پیش.بینی.می.کنم.تا.پایان.سال.

شاهد.افزایش.حجم.معامالت.مسکن.خواهیم.بود..ظرفیت.

افزایش.قیمت.مس��کن.و.رشد.آن.با.توجه.به.نبود.نقدینگی.

در.دس��ت.مردم.وجود.ندارد.و.از.سوی.دیگر.نداشتن.قدرت.

خرید.و.نزدیک.ش��دن.قیمت.مسکن.به.قیمت.های.واقعی،.

نبود.تسهیالت.خاص.مسکن،.حجم.انباشته.تولیدکنندگان.

مسکن،.ایجاد.انگیزه..برای.تولید.آپارتمان.کوچک.و.کاهش.

روند.تولید.س��اختمان.همگی.دست.به.دست.هم.می.دهند.

تا.قیمت.ه��ا.ثابت.بماند..جهش.قیمت.یا.س��ونامی.قیمتی.

ی��ا.رش��د.نامتع��ارف.و.غیرمنطقی.را.تا.پایان.س��ال.جاری.

پیش.بینی.نمی.کنم.و.بازاری.تقریبا.آرام.و.به.دور.از.هرگونه.

طوفانی.خواهیم.داش��ت..در.یکی.دو.س��ال.پیش.رو.شاهد.

کن��ش.و.واکنش.آن.چنان��ی.در.بازار.مس��کن.در.قیمت.ها.
نخواهیم.بود.

گرچه.بخش��ی.از.سخنان.دس��ت.اندرکاران.ساخت.و.ساز.

مس��کن.در.رابط��ه.با.رک��ود.و.انتظار.مردم.ب��رای.کاهش.

قیمت.ها.با.واقعیت.های.بخش.مس��کن.همخوانی.دارد،.اما.

شواهد.نشان.می.دهد.اقدامات.پیدا.و.پنهانی.برای.تحریک.

م��ردم.جهت.ورود.به.بازار.مس��کن.با.هدف.نهایی.افزایش.
قیمت.ها.در.حال.انجام.است.

اواخر.س��ال.گذش��ته.دالالن.و.س��وداگران.بازار.مسکن.

اقدام.به.انتشار.شایعاتی.در.خصوص.افزایش.قیمت.مسکن.

کردند.تا.به.این.وسیله.زمینه.افزایش.نرخ.ها.را.فراهم.کنند،.

اما.آنها.به.این.هدف.خود.در.س��الی.که.گذش��ت،.نرسیدند..

حال.به.نظر.می.رس��د.پس.از.س��پری.ش��دن.حدود.7.ماه.

یک.بار.دیگر.مافیای.بازار.مس��کن.دست.به.کار.شده.و.در.

صدد.است.با.انتشار.شایعاتی.سرنوشت.شومی.را.برای.این.
بخش.رقم.بزند.

ب��ازار.مس��کن.از.خردادم��اه.92.وارد.رکود.ش��د.و.امروز.

پس.از.گذش��ت.دو.س��ال.و.اندی.همچنان.در.پاییز.94.نیز.
وضعیت.پایداری.را.از.این.حیث.پشت.سر.می.گذارد.

اما.با.ای��ن.حال.باید.منتظ��ر.اظهارنظرهای.متعددی.در.

رابط��ه.با.افزایش.قیمت..مس��کن.آن.هم.از.س��وی.برخی.

فعاالن.این.بخش.بود،.فعاالنی.که.طی.سال.های.متمادی.

برای.س��اخت.و.س��از.خود.در.بخش.مس��کن.سودهای.تا.

150درصد.داش��ته.اند.و.با.گسترده.شدن.دامنه.رکود.به.هر.
اقدامی.برای.بر.هم.زدن.جو.آرام.مسکن.دست.خواهند.زد.

پنجره.ایرانیان:.در.کمیسیون.معماری.و.شهرسازی.شورای.اسالمی.شهر.تهران.به.موضوع.
رعایت.سبک.و.معماری.ایرانی.�.اسالمی.در.ساخت.و.سازها.توجه.ویژه.ای.شده.است.

به.گزارش.معماری.نیوز،.س��روری،.عضو.ش��ورای.ش��هر.تهران.ضم��ن.بیان.این.مطلب.

در.خصوص.رعایت.س��بک.معماری.و.شهرس��ازی.ایرانی.�.اس��المی.در.ساخت.و.سازهای.

پایتخت.بر.اس��اس.منویات.مقام.معظم.رهبری.اظهار.داش��ت:.از.دو.س��ال.گذشته.اقداماتی.

درباره.این.موضوع.انجام.ش��ده.اس��ت..اما.به.نس��بتی.که.مقام.معظم.رهبری.انتظار.دارند،.

این.اقدامات.مطلوب.نبوده.و.تا.به.االن.تغییر.چش��مگیری.در.س��بک.و.معماری.و.ساخت.و.
سازهای.پایتخت.نبودیم.

وی.در.ادام��ه.افزود:.البته.همان.طور.که.مس��تحضرید.اقدامات.مربوط.به.رعایت.س��بک.

معماری.ایرانی.�.اسالمی.در.ساخت.و.سازهای.تهران.دشوار.و.زمان.بر.است..اما.توقع.مردم.

و.شهروندان.تهرانی.از.شهرداری.و.شورای.اسالمی.شهر.تهران.این.است.که.به.دلیل.تاکید.
رهبری.در.این.موضوع.سرعت.بیشتری.برای.تحقق.منویات.مقام.رهبری.به.کار.گرفته.شود.
رئیس.کمیسیون.نظارت.و.حقوقی.شورای.اسالمی.شهر.تهران.با.اشاره.به.این.که.تاکنون.

اقداماتی.از.س��وی.ش��هرداری.صورت.گرفته.شده.اس��ت.که.به.حد.مطلوب.نرسیده.است،.

همچنین.در.دیگر.موضوعاتی.که.مقام.معظم.رهبری.در.دیدار.اعضای.مدیریت.ش��هری.به.
آن.اشاره.داشتند،.نتوانسته.ایم.به.منویات.ایشان.پاسخ.مناسبی.دهیم.

سروری.در.پاسخ.به.این.سوال.که.اقدامات.شورای.اسالمی.شهر.تهران.توانسته.است.که.

شهرداری.را.ملزم.به.رعایت.اصول.معماری.و.سبک.ایرانی.�.اسالمی.در.ساخت.و.سازهای.

تهران.کرده.باش��د.اظهار.داش��ت:.در.کمیسیون.معماری.و.شهرسازی.شورای.اسالمی.شهر.

تهران.به.موضوع.رعایت.س��بک.و.معماری.ایرانی.�.اس��المی.در.س��اخت.و.س��ازها.توجه.
ویژه.ای.شده.است.

وی.گفت:.س��عی.شده.است.که.با.اتخاذ.سیاس��ت.های.مربوط.به.این.موضوع.به.ساختار.

تصمیم.گیری.ش��هرداری.ورود.پیدا.کند..به.طور.مثال.در.صدور.پروانه.ساخت.و.بنای.زمین.

به.افراد.سختگیری.کند.و.اجازه.ساخت.و.ساز.بدون.رعایت.این.معماری.صادر.نکند..عالوه.

بر.این.الزم.اس��ت.که.در.ساخت.وسازهای.دولت.و.ش��هرداری.این.موضوع.به.طور.اخص.
دیده.شود.که.ساخت.و.سازها.بر.اساس.و.معیار.ایرانی.�.اسالمی.باشد.
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پنجره.ایرانیان:.با.گذش��ت.حدود.س��ه.سال.از.رکود.بازار.

مس��کن،.س��ئوال.اغلب.متقاضیان.این.است.که.آیا.قیمت.

مس��کن.در.ماه.های.آینده.گران.می.ش��ود.یا.منتظر.کاهش.
بیشتر.قیمت.ها.باشیم؟

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ش��ش.ماه.از.آغاز.س��ال.94.

گذشته.اس��ت.اما.تغییری.در.بازار.مسکن.دیده.نمی.شود.و.

همچنان.شرایط.سه.س��ال.گذشته.بر.بازار.حاکم.است..در.

این.میان.س��ئوال.اغلب.مردم.این.است.که.آیا.خانه.گران.

می.ش��ود.یا.ارزان؟.در.واقع.ش��رایط.چند.س��ال.گذشته.که.

پس.از.یک.دوره.رک��ود،.قیمت.ها.افزایش.چندبرابری.پیدا.

می.کرد،.باعث.ش��ده.اس��ت.که.مردم.نگران.جهش.دوباره.
قیمت.ها.باشند.

بنابراین.بخش��ی.از.متقاضیان.مسکن.که.به.دنبال.خرید.

خان��ه.جدید.هس��تند،.نگرانند.تا.در.فاصل��ه.بین.فروش.تا.

خرید،.مس��کن.گران.شود،.همچنین.مستاجران.هم.نگران.
گرانی.دوباره.مسکن.هستند.

براین.اس��اس،.متقاضیان.در.بنگاه.های.مسکن.یا.در.هر.

محفل��ی.به.دنبال.پاس��خ.این.س��ئوال.می.گردند.که.تا.چه.

زمان��ی.می.توانند.به.این.رویه.بازار.مس��کن.اعتماد.کرده.و.
نگران.افزایش.قیمت.ها.نباشند.

هرچند.که.رکود،.بخش.دیگری.از.بازار.مس��کن.را.نشانه.

گرفته.و.به.ش��دت.ساخت.وس��از.را.کاه��ش.داده.اما.ثبات.

قیمت.ها.موجب.ورود.بخش��ی.از.متقاضیان.به.بازار.ش��ده.
است.که.از.گرانی.مسکن.در.آینده.بیم.دارند.

حسام.عقبایی.رئیس.اتحادیه.امالک.استان.تهران.در.این.

باره.اظهار.داشت:.پیش.بینی.افزایش.قیمت.تا.پایان.سال.را.

نداری��م.و.این.وعده.را.به.مردم.می.دهیم.که.نگران.جهش.

قیمت.ها.نباش��ند.و.با.خیال.راحت.خانه.شان.را.فروخته.و.در.
فرصت.مناسب.مسکن.دیگری.خریداری.کنند.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.ش��رایط.کنون��ی.احتمال.افزایش.

قیمت.و.تورم.را.در.بخش.مس��کن.ب��ه.دنبال.ندارد،.افزود:.

با.توجه.به.اینکه.نقدینگی.وارد.بازار.مس��کن.نش��ده.است،.
قیمت.ها.تغییری.نخواهد.داشت.

همچنی��ن.یکی.از.مش��اوران.امالک.با.اش��اره.به.اینکه.

س��ئوال.اغلب.مش��تریان.هنگام.مراجعه.به.بنگاه.این.است.

که.خانه.گران.می.شود.یا.ارزان؟.گفت:.ما.به.همه.مشتریان.

می.گویی��م.که.احتمال.گرانی.امس��ال.وجود.ندارد.اما.برای.
متقاضی.که.قصد.خرید.خانه.دارد،.فرصت.مناسبی.است.

این.فعال.بازار.مس��کن.در.پاس��خ.به.اینکه.همیشه.پس.

ازچندس��ال.رکود،.قیمت.ها.گران.می.ش��ود،.به.نظر.ش��ما.

دوب��اره.چنین.اتفاقی.می.افتد،.اف��زود:.تاکنون.اینطور.بوده.

ام��ا.اینکه.برای.این.دوره.هم.چنی��ن.اتفاقی.می.افتد.یا.نه،.

نمی.توان.به.صراحت.گفت.اما.ما.به.مش��تریان.می.گوییم.

که.اگر.خانه.مناسب.پیدا.کردند،.خریداری.کنند.و.در.انتظار.
کاهش.بیشتر.قیمت.ها.نباشند.

یکی.دیگر.ازبنگاه.های.امالک.در.پاس��خ.به.این.پرسش.

ب��ه.صراح��ت.می.گوید.که.قیمت.ه��ا.بازه��م.افزایش.پیدا.

می.کند..وی.معتقد.اس��ت.که.کاهش.ساخت.و.ساز.در.این.

مدت.در.نهایت.به.افزایش.قیمت.ها.منجر.می.ش��ود،.چراکه.
تعداد.مسکن.از.متقاضیان.کمتر.است.

البته.تعدادی.از.بنگاه.ها.هم.هس��تند.که.از.نگرانی.مردم.

اس��تفاده.کرده.و.با.بی��ان.صحبت.هایی.مبنی.ب��ر.اینکه.تا.

ماه.های.آینده.مس��کن.گران.می.ش��ود،.س��عی.به.فروش.

واحدهای.خود.دارند،.اما.اغلب.بنگاه.ها.معتقدند.که.امس��ال.
تغییر.محسوسی.در.قیمت.ها.نداریم.

  مردم نگران جهش قیمت ها نباشند 

پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.همایش.ملی.انرژی.س��اختمان.و.ش��هر.از.4.تا.5.بهمن.1394.در.
شهر.تهران.برگزار.می.شود.

به.گزارش.معماری.نیوز،.این.همایش.به.همت.موسس��ه.پژوهشی.شبستان.و.تحت.حمایت.

س��یویلیکا.در.ش��هر.تهران.برگزار.می.ش��ود..با.توجه.به.اینکه.این.همایش.به.صورت.رسمی.

برگزار.می.گردد،.کلیه.مقاالت.این.کنفرانس.در.پایگاه.سیویلیکا.و.نیز.کنسرسیوم.محتوای.ملی.

نمایه.خواهد.شد.و.عالقمندان.می.توانند.با.اطمینان.کامل،.مقاالت.خود.را.در.این.همایش.ارائه.
و.از.امتیازات.علمی.ارائه.مقاله.کنفرانس.با.دریافت.گواهی.کنفرانس.استفاده.کنند.

محورهای.همایش.عبارتند.از:.
تاسیسات.و.انرژی

-.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.تاسیسات.ساختمانی.و.شهری
-.ممیزی.انرژی.در.ساختمان.ها.و.تاسیسات.شهری
-.بازیافت.انرژی.در.تاسیسات.ساختمانی.و.شهری

)Passive(.سیستم.های.گرمایشی.و.سرمایشی.غیرفعال.-
-.کاهش.مصرف.انرژی.در.فرایند.ساخت.ساختمان

تکنولوژی.و.انرژی

-.استفاده.از.مصالح.و.مواد.پیشرفته.در.ساختمان.ها.در.جهت.کاهش.مصرف.انرژی
-.فناوری.های.نوین.ساخت.و.کاهش.مصرف.انرژی

-.هوشمندسازی.تاسیسات.ساختمانی.و.شهری
-.انرژی.و.شهرهای.آینده

مدیریت.و.برنامه.ریزی.انرژی
-.مدیریت.و.برنامه.ریزی.انرژی.در.صنعت.ساختمان.و.پروژه.های.شهری

-.نقش.و.پتانسیل.بخش.خصوصی.در.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر
-.نقش.سیاست.های.دولت.در.توسعه.هوشمند.سازی.تاسیسات.ساختمانی.و.شهری

-.نقش.IT.در.مدیریت.و.بهینه.سازی.مصرف.انرژی
-.بررسی.نقش.رسانه.ها.در.آگاهی.رسانی.و.آموزش.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی

انرژی.و.معماری
-.معرفی،.تحلیل.و.بررسی.پروژه.های.موفق.معماری.پایدار.در.معماری.بومی.و.سنتی.ایران

-.بررسی.تجارب.داخلی.و.خارجی.در.طراحی.و.اجرای.پروژه.های.موفق.پایدار
-.راهکارهای.طراحی.معماری.ساختمان.در.کاهش.مصرف.انرژی

-.معماری،.محیط.زیست.و.انرژی.های.پاک

 برگزاری نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر در بهمن
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رئیس.هیات.مدیره.اتحادیه.سراسری.مسکن.کارکنان.

دولت.با.اشاره.به.اینکه.مس��کن.اجتماعی.به.تعاونی.ها.

واگذار.شده.است.گفت:.مس��کن.اجتماعی.برای.اقشار.

ضعیف،.کم.درآمد،.جوانان.در.ش��رف.ازدواج.و.زوج.های.
تازه.ازدواج.کرده.در.نظر.گرفته.شده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.علی.خواجوی.بجستانی،.

رئیس.هیات.مدیره.اتحادیه.سراس��ری.مسکن.کارکنان.

دولت.درباره.آخرین.اقدامات.دولت.در.مسکن.اجتماعی.

گفت:.طرح.مس��کن.اجتماعی.توسط.بخش.تعاون.را.به.

وزیر.پیشنهاد.دادیم..این.طرح.مورد.استقبال.وزارت.کار.

و.راه.قرار.گرفت.و.دس��تور.واگذاری.آن.از.س��وی.وزیر.

داده.ش��ده.است.و.در.حال.حاضر.منتظر.ابالغ.آیین.نامه.
اجرای.مسکن.اجتماعی.توسط.بخش.تعاون.هستیم.

رئیس.هی��ات.مدی��ره.اتحادیه.سراس��ری.مس��کن.

کارکنان.دولت.با.بی��ان.اینکه.در.حال.حاضر.تعاونی.ها.

33.درصد.بخش.مسکن.کشور.را.بر.عهده.دارند.افزود:.

بعد.از.توافق.هسته.ای.ما.به.دنبال.انجام.کار.تعاونی.ها.

هس��تیم..ما.امیدواریم.در.صورت.عملیاتی.ش��دن.سند.
توسعه.تعاون،.بخش.تعاون.به.50.درصد.برسد.

بجس��تانی.گفت:.موضوع.واگذاری.50.درصد.ساخت.

مسکن.توسط.بخش.تعاونی.تاکنون.محقق.نشده.است..

مس��کن.باید.به.بخش.تعاون.بر.گ��ردد.چون.تعاونی.ها.

کارنامه.پرباری.در.س��اخت.و.س��از.دارن��د.و.پروژه.ها.و.

شهرک.های.زیادی.را.ساخته.اند..تعدادی.زیادی.از.مردم.

که.اکنون.صاحبخانه.هس��تند.توسط.تعاونی.ها.خانه.دار.

ش��ده.اند..بر.اساس.سند.چش��م.انداز.توسعه،.نیز.بخش.

تعاون.باید.50.درصد.مس��کن.کش��ور.را.تامین.کند.که.
نیازمند.حمایت.دولت.است.

رئیس.هی��ات.مدی��ره.اتحادیه.سراس��ری.مس��کن.

کارکنان.دولت.اظهار.داش��ت:.مس��کن.اجتماعی.برای.

اقش��ار.ضعیف،.کم.درآمد،.زوج.های.در.ش��رف.ازدواج.و.

زوج.های.تازه.ازدواج.کرده.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت..

کس��ی.که.بر.اس��اس.قانون.کار..حداق��ل..درآمد.دارد.

چگونه.می.تواند.وارد.بازار.خرید.مس��کن.شود..بنابراین.

باید.برای.این.افراد.مس��کن.اجتماعی.را.با.اعتبارات.کم.
بهره.اجرا.کرد.

.وی.با.بیان.اینکه.افراد.باید.به.وزارت.راه.و.شهرسازی.

مراجع��ه.کنند.افزود:.در.راس��تای.مس��کن.اجتماعی.و.

حمایت��ی.برنامه.ریزی.های.الزم.صورت.گرفته.و.منتظر.

گشایش��ی.از.محل.هدفمندی.هستیم..تاکنون.32.هزار.

مس��کن.برای.معلوالن.نیز.تامین.شده.که.این.موضوع.
ادامه.خواهد.یافت.

 ساخت مسکن اجتماعی به تعاونی ها واگذار شد

پنجره.ایرانیان:.مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.امور.مدیریت.و.تامین.مالی.با.تاکید.

بر.اینکه.حجم.معامالت.س��فته.بازانه.در.بازار.مسکن.کاهش.یافته.است،.گفت:.از.دید.
اقتصاد.ملی.فروکش.کردن.معامالت.سفته.بازی.در.بازار.مسکن.محرک.مثبتی.است.
.به.گزارش.ایلنا،.حس��ین.عبده.تبریزی.در.پاسخ.به.این.سوال.که.آیا.امکان.ورود.به.
دوره.رون��ق.بدون.افزایش.قیمت.ها.وجود.دارد،..گف��ت:.رونق.به.معنی.ادامه.معامالت.
س��فته.بازانه.نیست.و.اینکه.حجم.معامالت.سفته.بازانه.کاهش.یافته.است،..نکته.خوبی.

برای.بازار.مسکن.محسوب.می.شود.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.معام��الت.مصرفی.در.بازار.در.جریان.اس��ت،..ادامه.داد:..افزایش.
معامالت.س��فته.بازانه.را.رونق.نمی.دانیم.و.اینکه.این.دس��ت.از.معامالت.کاهش.یافته.

است.را.نکته.مثبتی.برای.اقتصاد.کشورمان.می.دانیم.......

مش��اور.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.بازار.مسکن.کش��ورهای.توسعه.یافته.و.

اروپایی.گفت:..در..کش��وری.مانند.آلمان.همواره.تولید.مس��کن.را.10.درصد..باالتر.از.
میزان.تقاضا.نگه.می.دارند.و.به.همین.دلیل.سفته.بازی.در.این.بازار.اتفاق.نمی.افتد.

عبده.تبریزی.با.بیان.اینکه.هنوز.در.بازار.نیاز.به.مس��کن.وجود.دارد،..اظهار.کرد:.در.

س��ال.های.گذشته.س��رمایه.گذاری.مازاد.در.بازار.مس��کن.در.بخش.هایی.مانند.ساخت.

واحدهای.گران.قیمت.و.تجاری.داش��تیم.اما.در.واحدهای.میان.قیمت.و.ارزان.قیمت.

برای.خانه.اولی.ها.و..متقاضیانی.که.هنوز.صاحبخانه.نشده.اند،..کمبود.و.نیاز.وجود.دارد....

وی.با.اش��اره.به.نیاز.مس��کن.در.بازه.زمانی.بلند.مدت.ادامه.داد:..تا.10.سال.آینده.به.

س��الی.یک.میلیون.واحد.مس��کونی.نیاز.وجود.دارد.که.تامین.این.تعداد.واحد.مسکونی.
در.طرح.جامع.مسکن.هم.دیده.شده.است.......

 معامالت سفته بازانه در بازار مسکن کاهش یافته است

پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.مدیرعامل.ش��رکت.عمران.

شهر.جدید.پردیس،.شرکت.عمران.شهر.جدید.پردیس،.

هی��چ.قیمتی.را.به.ص��ورت.نهایی.اع��الم.نکرده.و.در.
قراردادها.تمام.قیمت.ها.علی.الحساب.ذکر.شده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.حسین.رجب.صالحی.درباره.اخبار.

اخیر.منتش��ر.ش��ده.درب��اره.افزایش.قیم��ت.واحدهای.

مس��کن.پردیس.گفت:.بس��یاری.از.متقاضیان.تا.پایان.

شهریورماه.مهلت.خواس��ته.اند.که.آورده.خود.را.تکمیل.
کنند.و.عده.زیادی.هم.پرداخت.کرده.اند.

رجب.صالح��ی.درب��اره.متراژهای.پردی��س.و.تاثیر.

میزان.متراژها.بر.قیمت.تاکید.کرد:.متراژهایی.در.فاز.8.

ش��هر.جدید.پردیس.وجود.دارند.که.مساحت.آنها.حدود.

150.متر.و.این.واحدها.س��ه.خوابه.هستند..در.این.شهر.

متراژهای.برخی.واحدهای.دیگر.به.100.متر.می.رس��د.

که.بر.اس��اس.هر.مترمربع.قیمت.ه��ا.را.تعیین.می.کنیم.

ام��ا.باز.هم.افزایش.قیمتی.در.کار.نیس��ت؛.با.این.حال.

مسلم.اس��ت.که.بهای.واحدهای.متراژ.باال.بر.قیمت.ها.

تاثی��ر.می.گذارد.چون.ما.بر.اس��اس.متراژها.به.پیمانکار.
پول.می.دهیم.

وی.ادام��ه.داد:.هر.کدام.از.این.واحدهای.دارای.متراژ.
باال.معادل.دو.مسکن.مهر.هستند.

 قیمت های اعالمی در پردیس علی الحساب است
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ایرانی��ان:.پانزدهمین.همایش.سیاس��ت.هاي. پنجره.

توسعه.مسکن.در.ایران.با.موضوعات.مسکن.اجتماعي،.

بازآفرین��ي.ش��هري.پای��دار،.برنامه.ری��زي.ش��هري.و.

سیاس��تگذاري.زمین.و.دیگر.موارد.روزهاي.دوم.وسوم.

آذرماه.1394.در.محل.پردیس.هنرهاي.زیباي.دانشگاه.
تهران.برگزار.مي..شود.

ب��ه.گ��زارش.پای��گاه.اط��الع.رس��اني.وزارت.راه.و.

شهرس��ازي،.پانزدهمین.همایش.سیاس��ت.هاي.توسعه.

مس��کن.در.ای��ران.با.موضوع��ات.مس��کن.اجتماعي،.

بازآفرین��ي.ش��هري.پای��دار،.برنامه.ری��زي.ش��هري.و.

سیاس��تگذاري.زمین،.فن��اوري.در.صنعت.س��اختمان،.

توس��عه.نظام.تامین.مالي.مسکن،.مس��کن.روستایي.و.

حوزه.ه��اي.اجتماعي.مس��کن.در.ایران.روزهاي.دوم..و.

س��وم.آذرماه.1394.درمحل.پردی��س.هنرهاي.زیباي.
دانشگاه.تهران.برگزار.مي..شود.

معاونت.امور.مس��کن.و.ساختمان.اعالم.کرد:.با.اتمام.

تدوین.طرح.جامع.مس��کن،.الزامات.برنامه.هاي.اجرایي.

این.ط��رح.)برنامه.هاي.تامین.مس��کن.ک��م.درآمدها،.

نوسازي.و.بهسازي.بافت.هاي.فرسوده.و.سکونتگاه.هاي.

نابس��امان.ش��هري،.برنامه.اصالحات.در.سیاست.زمین.

با.تاکید.بر.نظام.برنامه.ریزي.ش��هري،.تقویت.کارآمدي.

صنعت.س��اختمان،.بهبود.و.توس��عه.نظ��ام.تامین.مالي.

مس��کن،.مسکن.روستایي.و.توسعه.بازار.استیجاری(.در.

دستور.کار.وزارت.راه.و.شهرسازي.و.دستگاه.هاي.تابعه.
قرار.گرفته.است.

در.ادامه.این.گزارش.آمده.اس��ت:.دراین.راستا.وزارت.

راه.و.شهرس��ازي.ب��ه.عنوان.متولي.بخش.مس��کن،.با.

برگ��زاري.پانزدهمین.همایش.سیاس��ت.هاي.توس��عه.

مسکن.درجستجوي.به.دست.آوردن.فرصتي.است.تا.از.

نقطه.نظرات.و.دیدگاه.هاي.کارشناس��ان،.متخصصان.و.

پژوهشگران.و.مدیران.بخش.خصوصي.و.دولتي.مسکن.

بهره.مند.شده.تا.از.آن.در.تدوین.سیاست.ها.و.برنامه.هاي.
اجرایي.طرح.جامع.مسکن.استفاده.بهینه.کنند.

بنا.بر.این.گزارش،.اولین.نشس��ت.مش��ترک.اعضاي.

ش��وراي.سیاس��تگذاري،.کمیته.علمي.و.کمیته.اجرایي.

پانزدهمین.همایش.سیاس��ت.هاي.توس��عه.مسکن.در.

ایران،.در.نخس��تین.روز.ش��هریورماه.در.محل.س��الن.

جلس��ات.معاون��ت.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.
شهرسازي.برگزار.شد.

 همایش سیاست هاي توسعه مسکن برگزار خواهد شد 

پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.مدیره.صندوق.زمین.و.ساختمان.نسیم.از.راه.اندازی.20.

صندوق.طی.یکسال.آینده.در.سراسر.کشور.خبر.داد.و.گفت:.در.پایتخت.به.زودی.یک.
صندوق.دیگر.در.بلوار.عدل.راه.اندازی.می.شود.

به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.احمدرضا.کریمی.در.حاشیه.بازدید.خبرنگاران.از.پروژه.

صندوق.زمین.و.س��اختمان.نسیم.اظهار.کرد:..حدود.یکسال.پیش.اولین.صندوق.تامین.

سرمایه.تخصصی.ساختمان.تاسیس.شد.و.ایجاد.این.صندوق.ها.از.اولویت.های.صندوق.
زمین.و.ساختمان.نسیم.است.

وی.با.اعالم.این.که.در.یکسال.آینده.20.صندوق.زمین.و.ساختمان.در.سراسر.کشور.

راه.اندازی.می.شود،.تصریح.کرد:..به.زودی.پذیره.نویسی.دومین.صندوق.با.نام."صندوق.
زمین.و.ساختمان.شمال.غرب" آغاز.می.شود.

وی.ب��ا.بیان.این.که.صن��دوق.مذکور.در.تبریز.عملیاتی.می.ش��ود،.اف��زود:.بازدهی.

سرمایه.گذاری.یکی.از.مزیت.های.فعالیت.در.بخش.ساخت.و.ساز.است.و.با.سرمایه.گذاری.
کم.در.صندوق.زمین.و.ساختمان،.سرمایه.گذاران.از.سود.شراکت.بهره..می.برند.

وی.با.یادآوری.این.که.8.ش��هریور.س��ال.گذش��ته.پذیره.نویس��ی.صن��دوق.زمین.و.

س��اختمان.نس��یم.آغاز.ش��د،.بیان.کرد:.از.15.میلیارد.تومان.س��رمایه.حدود.3.میلیارد.
تومان.را.متعهد.خریداری.و.مابقی.را.سرمایه.گذاران.خریداری.کردند.

عض��و.هی��ات.مدیره.صندوق.زمین.و.س��اختمان.نس��یم.ب��ا.بیان.این..ک��ه.حداقل.

س��رمایه.گذاری.در.این.صندوق.ها.1000.تومان.اس��ت،.افزود:..مجتمع.مس��کونی.80.

واحدی.نس��یم.هم.اکنون.حدود.50.درصد.پیشرفت.فیزیکی.دارد.و.پیش.بینی.می.کنیم.
تا.یکسال.آینده.تکمیل.و.به..بهره.برداری.برسد.

 تا سال آینده 20 صندوق زمین و ساختمان راه اندازی می شود

پنجره.ایرانیان:.بر.اساس.مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار،.

سقف.کلی.تس��هیالت.مسکن.مهر.بانک.مسکن.از.50.

ه��زار.میلیارد.تومان.به.55.ه��زار.و.384.میلیارد.تومان.
افزایش.یافت.

به.گزارش.خبرگزاری.فارس.به.نقل.از.روابط.عمومی.

بانک.مرکزی،.شورای.پول.و.اعتبار.در.یکهزار.و.دویست.

و.هفتمین.جلس��ه.مورخ.31.شهریور،.به.منظور.تکمیل.

واحدهای.نیمه.تمام.طرح.مسکن.مهر،.با.امکان.افزایش.

س��قف.کلی.تعهدات.طرح.مسکن.مهر.بانک.مسکن..از.

500.ه��زار.میلیارد.ریال.به.555.هزار.384.میلیارد.ریال.

جه��ت.افزایش.س��قف.فردی.طرح.های.مس��کن.مهر.

از.250.میلی��ون.ری��ال.به.300.میلیون.ری��ال.از.محل.

وصولی.های.طرح.مزبور،.صرفا.برای.تکمیل.طرح.های.
تعهد.شده.بانک.مسکن.موافقت.کرد.

همچنین.شورای.پول.و.اعتبار.در.این.جلسه.به.منظور.

تحرک.بخشی.به.بخش.تولید.و.افزایش.سرعت.گردش.

فعالی��ت.واحده��ای.تولیدی.با.تخصی��ص.10.درصد.از.

کل.تس��هیالت.نظام.بانکی.به.عقد.خرید.دین.در.جهت.

امکان.فروش.مدت.دار.محصوالت.تولیدی.در.بنگاه.های.

اقتصادی.و.تس��هیل.در.عرضه.این.محصوالت.به.بازار.
موافقت.کرد.

گفتنی.است،.شورای.پول.و.اعتبار.پیش.از.این.در.سال.

92.سقف.خط.اعتباری.مسکن.مهر.را.از.45.هزار.میلیارد.
تومان.به.50.هزار.میلیارد.تومان.افزایش.داده.بود.

 سقف خط اعتباری مسکن مهر افزایش یافت
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.انجمن.صنفی.انبوه.سازان.تهران.

معتقد.است.از.اواخر.دی.ماه.شاهد.افزایش.قیمت.مسکن.
خواهیم.بود.

به.گزارش.خبرگزاری.ایسنا،.حسن.محتشم.اظهار.کرد:.

در.اواخر.دی.ماه.که.نیمه..دوم.زمس��تان.محسوب.می.شود.

احتماال.ش��اهد.تحرکی.در.بازار.مس��کن.خواهیم.بود.که.
طبیعتا.با.افزایش.نسبی.قیمت.همراه.می.شود.

وی.افزود:.بخش.مسکن.از.سال.1392.با.رکود.مواجه.

بوده.و.س��ال.1393.هم.اوج.رکود.بود..امسال.هم.که.در.

ش��ش.ماهه.اول.سال.در.رکود.به.سر.برده.و.دیگر.جایی.
برای.پایین.آمدن.قیمت.نداشته.است.

رییس.انجمن.صنفی.انبوه.س��ازان.تهران.به.سیاس��ت.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ب��رای.ایجاد.رون��ق.در.بخش.

مس��کن.اش��اره.و.خاطرنش��ان.کرد:.با.توجه.به.سیاست.

وزارتخانه.برای.ارائه.تس��هیالت.خری��د.واحدهای.ارزان.

قیمت.و.کوچک،.مردم.از.این.تس��هیالت.به.طور.نس��بی.

اس��تفاده.کردند.ک��ه.می.بینیم.به.ایجاد.تحرکی.نس��بی.

در.بازار.مس��کن.منجر.ش��ده.اما.این.آم��ار.افزایش.7-8.

درصدی.کافی.نیس��ت؛.چرا.که.نمی.تواند.رکود.دو.س��ه.
ساله.را.جبران.کند.

محتش��م.ادامه.داد:.بخشی.از.این.تحرک،.تابع.شرایط.

فصلی.تیرماه،.مردادماه،.شهریورماه.و.بعضا.مهرماه.است.

که.با.توجه.به.فصل.نقل.و.انتقاالت.معموال.هر.س��اله.در.
این.فصول.تحرکی.در.بازار.مسکن.دیده.می.شود.

وی.ب��ا.بیان.این.که.مس��کن.همیش��ه.تابع.نوس��انات.

سینوس��ی.بوده.و.اص��وال.هیچ.کار.اقتص��ادی.نمی.تواند.

همیش��ه.در.س��رازیری.یا.صعود.باش��د،.خاطرنشان.کرد:.

قان��ون.ریاض��ی.در.همه.جای.اقتصاد.وج��ود.دارد..وقتی.

یک.بخش.اقتصادی.در.سرازیری.قرار.می.گیرد.در.جایی.

متوقف.می.شود.و.مجددا.صعود.می.کند.
رییس.انجمن.صنفی.انبوه.س��ازان.ته��ران.تاکید.کرد:.
ه��ر.کاال.تابع.متغیرهای.تش��کیل.دهنده.اس��ت..قیمت.
مسکن.نیز.تابعی.است.از.قیمت.زمین،.خدمات،.عوارض.
ش��هرداری،.تراکم،.نیروی.انسانی.و.مصالح.ساختمانی.و.
غیره.که.اگر.قیمت.تمام.ش��ده.این.ها.با.هم.جمع.ش��ود.
ع��ددی.را.تش��کیل.می.دهد.که.قیمت.حداقلی.مس��کن.
اس��ت.و.س��ازندگان.نمی.توانند.کاالی.خود.را.پایین.تر.از.

آن.مبلغ.بفروشند.

 در زمستان شاهد افزایش نسبی قیمت مسکن خواهیم بود

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.فرش��ید.پورحاجت،.در.حال.حاضر.حباب.مس��کن.برداشته.شده.و.
قیمت.ها.واقعی.شده.است،.پس.االن.بهترین.زمان.برای.خرید.مسکن.است.

به.گزارس.خبرگزاری.فارس،.فرش��ید.پورحاجت.در.پاسخ.به.این.سئوال.که.گفته.می.شود،.

قیمت.مس��کن.هنوز.واقعی.نشده،.اما.ساخت.و.س��از.واحدهای.کوچک.در.تهران.رونق.گرفته.

اس��ت،.گفت:.زمانی.می.توان.گفت.رونق.به.بخش.مس��کن.وارد.ش��ده.که.این.موضوع.تنها.

به.ماه.مرداد.و.یا.ش��هریور.محدود.نباش��د،.پس.وقتی.که.در.تمام.طول.س��ال.شاهد.خرید.و.

فروش.و.ساخت.و.س��از.مناسب.باشیم.آن.وقت.می.توان.گفت.که.رونق.به.بخش.مسکن.وارد.
شده.است.

پورحاجت.ادامه.داد:.تا.زمانی.که.دولت.فکری.به.حال.بخش.مسکن.و.حمایت.از.سازنده.ها.

و.انبوه.سازان.نکند.و.نگاه.بانک.ها.نسبت.به.انبوه.سازان.تغییر.نکند.نمی.توان.با.قاطعیت.سخن.

از.خروج.مسکن.از.رکود.گفت.
دبیر.کانون.سراس��ری.انبوه.سازان.مس��کن.ایران.با.اشاره.به.اینکه.وقتی.بانک.ها.نرخ.سود.
28.درصد.از.انبوه.سازان.دریافت.می.کنند.چه.انتظاری.از.افزایش.ساخت.و.ساز.می.توان.داشت،.
تاکید.کرد:.در.حال.حاضر.حباب.مسکن.برداشته.شده.و.قیمت.ها.واقعی.شده.است،.پس.االن.

بهترین.زمان.برای.خرید.مسکن.است.
وی.تصریح.کرد:.در.حالی.که.طبق.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.قرار.شده.است.که.تمام.
بانک.ه��ا.به.متقاضیان.مس��کن.وام.60.میلیون.تومانی.پرداخت.کنن��د،.اما.می.بینیم.که.این.
بانک.ها.زیر.بار.پرداخت.این.تس��هیالت.نمی.روند.و.متاس��فانه.تس��هیالتی.هم.که.در.بخش.
تولید.مس��کن.پرداخت.می.شود،.نرخ.سودهای.28.درصدی.از.انبوه.سازان.گرفته.می.شود.که.

باعث.می.شود.سازنده.ها.رغبتی.برای.ورود.به.ساخت.و.ساز.از.خود.نشان.ندهند.

 اکنون بهترین زمان برای خرید مسکن است 

پنج��ره.ایرانیان:.دولت.بای��د.با.ایجاد.س��از.و.کارهایی.در.

جهت.تعادل.عرضه.و.تقاضا،.از.بروز.اقداماتی.همچون.احتکار.
مسکن.توسط.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.جلوگیری.کند..

به.گزارش.ایسنا،.رییس.انجمن.صنفی.انبوه.سازان.تهران.

در.ادامه.اظهار.کرد:.احتکار.در.هر.بخش��ی.از.اقتصاد.س��م.

است..معموال.محتکران.کاالیی.را.در.شرایط.رکود.می.خرند.

و.در.ش��رایط.رونق.عرضه.می.کنن��د.و.با.این.اقدام.بدترین.
ضربه.را.به.اقتصاد.و.اقشار.مختلف.می.زنند.

حس��ن.محتش��م.با.اش��اره.به.اخباری.مبنی.ب��ر.این.که.

موسس��ات.پولی.در.حال.خرید.و.احتکار.مس��کن.هس��تند.

آزاد. اقتص��اد. در. احت��کار. همچ��ون. کارهای��ی. اف��زود:.

اجتناب.ناپذیر.اس��ت؛.چرا.که.هرکس.می.تواند.سرمایه.خود.

را.به.هر.جایی.ببرد..این.دولت.ها.هس��تند.که.باید.ش��رایط.
ایجاد.احتکار.را.از.میان.ببرند.

ریی��س.انجمن.صنفی.انبوه.س��ازان.تهران.با.بیان.این.که.

متاس��فانه.طی.دو.س��ال.اخی��ر.در.اقتصاد.کالن.کش��ور.با.

سیستم.انقباضی.مواجه.بودیم.که.پیامد.آن.بیکاری.و.رکود.

بوده.اس��ت،.گفت:.طی.این.سال.ها.بخش.مسکن.با.توجه.

به.س��هم.عمد.ای.که.در.اقتصاد.و.اش��تغال.دارد.در.تولید.و.

عرضه.دچار.رکود.ش��ده.که.آثار.این.رکود.می.تواند.س��ال.

آینده.خود.را.در.قالب.ورود.خانه.های.احتکار.ش��ده.به.بازار.
نشان.دهد.

به.گفته.محتشم،.دولت.باید.ضمن.افزایش.تولید.مسکن،.

ب��ه.تحریک.تقاض��ا.از.طریق.اقدامات��ی.همچون.پرداخت.

تس��هیالت.بپردازد.تا.جایی.برای.محتکران.باقی.نماند..در.

غی��ر.این.صورت.دولت.عمال.نمی.توان��د.جلوی.این.قضیه.
مذموم.را.بگیرد.

وی.پیش��نهاد.کرد:.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.تعامل.با.

انبوه.س��ازان،.اراضی.در.اختیار.خود.را.برای.تولید.مسکن.به.

انبوه.س��ازان.بدهد.و.با.ارائه.تس��هیالتی.به.متقاضیان.و.نیز.

ش��روط.محدودیت.قیمت.برای.انبوه.سازان.اقدام.کنند..در.

این.صورت.جلوی.افزایش.احتمالی.قیمت.مسکن.در.سال.
آینده.و.اقداماتی.همچون.احتکار.گرفته.می.شود.

 دولت جلوی احتکار مسکن را بگیرد
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پنج��ره.ایرانیان:.مع��اون.آموزش.و.توس��عه.فناوری.مرکز.

تحقیق��ات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.هش��دار.داد:.در.حال.

حاض��ر.تعداد.زیادی.از.مصالح.س��اختمانی.موجود.در.کش��ور.
قابل.احتراق.هستند.

به.گزارش.معماری.نیوز،.س��عید.بختیاری.با.اشاره.به.تبعات.

لوله.کش��ی.های.گاز.در.منازل.مس��کونی.و.استفاده.از.مصالح.

س��اختمانی.قابل.احتراق،.گفت:.در.حال.حاضر.اغلب.مصالح.

س��اختمانی.جدید.که.به.بازار.آمده.مانند.فوم.های.پالستیکی،.

نماها.و.ان��واع.نازک.کاری.هایی.که.در.س��اختمان.ها.در.حال.
انجام.است،.از.مواد.قابل.احتراق.تشکیل.شده.است.

وی.ب��ا.بیان.اینک��ه.در.دنی��ا.مقرراتی.برای.اس��تفاده.از.

ای��ن.مواد.وج��ود.دارد.و.مقررات.و.مصال��ح.را.از.بی.خطر.تا.

پرخطر.طبقه.بندی.می.کنن��د،.افزود:.در.این.مقررات.به.این.

می.پردازند.که.هر.کدام.از.این.مصالح.ساختمانی.برای.کدام.

یک.از.س��اختمان.ها.کاربرد.دارد،.چراکه.ساختمان.های.بلند.

مرتبه.و.س��اختمان.های.ویالیی.هرکدام.از.نظر.خطر.پذیری.
متفاوت.هستند.

معاون.آموزش.و.توسعه.فناوری.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.

و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.در.فضاهای.پلکانی.و.مش��اعات.باید.

از.مصالح.ایمن.اس��تفاده.کرد.یا.در.نمای.ساختمان.بر.حسب.

ارتفاع.و.فاصله.با.ساختمان.های.مجاور.یا.معبر.عمومی.باید.از.
مصالح.خاص.استفاده.شود.

بختی��اری.با.بیان.اینکه.تاکنون.مقرراتی.برای.اس��تفاده.از.

انواع.مصالح.س��اختمانی.نداش��تیم،.گفت:.مرکز.تحقیقات.از.

چندسال.پیش.کار.بررسی.بر.روی.مصالح.ساختمانی.را.شروع.

کرد.و.آزمایش��گاه.هایی.در.این.خصوص.تش��کیل.شد.که.در.

نهایت.هم.به.نوش��تن.آئین.نامه.682.مرکز.در.این.باره.منجر.

شد..وی.با.اشاره.به.اینکه.ایران.اولین.کشور.در.منطقه.بود.که.

این.بررس��ی.ها.را.شروع.کرد.و.االن.کشورهای.ترکیه.و.دبی.

هم.تالش.هایی.را.انجام.داده.اند،.اظهار.داش��ت:.االن.خیلی.

از.تولیدکنندگان.در.حال.اس��تفاده.از.این.آئین.نامه.ها.هس��تند.

ام��ا.باید.اجباری.ش��ود.و.در.مبحث.مقررات.ملی.س��اختمان.
گنجانده.شود.

بختی��اری.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.رفت��ار.هر.ی��ک.از.مصالح.

ساختمانی.در.مقابل.آتش.متفاوت.است،.گفت:.محصول.تمام.

ش��ده.هر.تولیدکننده.باید.استاندارد.بگیرد.و.کارفرما.بداند.که.

از.چه.کاالیی.اس��تفاه.می.کند.و.با.توجه.به.مقررات.ساختمانی.
آن.را.به.کار.ببرد.

 هشدار نسبت به استفاده مصالح قابل احتراق در ساختمان ها

پنجره.ایرانیان:.در.حالی.که.پاییز.آغاز.ش��ده.اس��ت.اما.تغییری.در.بازار.مسکن.ایجاد.نشده.و.
بنگاه.های.امالک.روزهای.کم.مشتری.را.تجربه.می.کنند.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.با.نگاهی.به.بنگاه.های.امالک.در.ش��هر.تهران.می.توان.دید.که.

اغلب.مشاوران.امالک.به.خصوص.در.بنگاه.های.کوچک.تقریبا.روزهای.کم.مشتری.را.سپری.

می.کنند.و.ممکن.اس��ت.در.طول.روز.به.جز.چند.مش��تری.که.از.قیمت.ها.می.پرس��ند،.مشتری.
جدی.به.آنها.مراجعه.نکند.

هرچند.که.متقاضیان.مسکن.در.شهر.تهران.زیاد.است،.اما.اغلب.بودجه.کافی.را.برای.خرید.

ندارند،.بنابراین.نمی.توانند.وارد.بازار.خرید.مس��کن.شوند..در.این.میان،.عده.ای.که.پس.اندازی.
دارند.با.فروش.خانه.فعلی.خود.به.قصد.خرید.خانه.ای.دیگر.وارد.بنگاه.های.امالک.می.شوند.

همچنین.برخی.از.متقاضیان.هم.به.دنبال.خرید.آپارتمان.های.کوچک.هستند،.به.همین.دلیل.

بازار.فروش.این.خانه.ها.به.نسبت.دیگر.آپارتمان.ها.بهتر.است،.چرا.که.متقاضیان.توانایی.مالی.

بیش��تری.برای.حضور.در.این.بازار.دارند..البته.تعدادی.هم.که.توانایی.مالی.بیش��تری.دارند،.در.
بازار.حضور.دارند.تا.در.شرایط.نوسان.کمتر.بازار،.خانه.دیگری.را.خریداری.کنند.

براین.اس��اس،.پاییز.س��ال.94.هم.در.حالی.ش��روع.ش��ده.اس��ت.که.همچنان.خریداران.و.

فروش��ندگان.به.دالیل.مختلف.وارد.بازار.مسکن.نشده.اند،.و.حتی.متقاضیان.واقعی.هم.توانایی.
مالی.ورود.به.بازار.مسکن.را.ندارند،.بنابراین.تغییر.چندانی.در.وضع.بازار.به.وجود.نیامده.است.
هرچند.که.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.با.وام.های.جدید.80.میلیونی.سعی.کرده.تا.متقاضیان.را.
به.آینده.بازار.مسکن.امیدوار.کند.اما.تا.زمانی.که.متقاضیان،.وام.های.جدید.را.دریافت.نکرده.و.
وارد.بازار.نشوند،.نمی.توان.آثار.این.تغییرات.را.در.متقاضیان.بازار.مسکن.مشاهده.کرد،.چرا.که.

به.نظر.می.رسد.استقبال.چندانی.هم.از.این.وام.ها.صورت.نگرفته.است.

 روزهای پاییزی بازار مسکن

پنج��ره.ایرانیان:.یک.کارش��ناس.مس��کن.بر.ل��زوم.ورود.

س��رمایه.و.تکنول��وژی.خارجی.به.بخش.س��اخت.و.س��از.در.
شرایط.پساتحریم.تاکید.کرد.

به.گزارش.ایس��نا،.سهیل.آل.رسول.اظهار.کرد:.با.توجه.به.

فضای.پس��اتحریم.و.رفت.و.آمد.گروه.های.تجاری.خارجی.به.

ایران،.دو.اتفاق.ناش��ی.از.این.حضور.باید.در.بخش.مس��کن.

رخ.دهد؛..یکی.جذب.س��رمایه.های.خارج��ی.و.دیگری.انتقال.
تکنولوژی.به.بخش.ساخت.و.ساز.است.

وی.اف��زود:.رایزنی.هایی.که.بعد.از.امضای.برجام.در.بخش.

مسکن.صورت.گرفته.بیشتر.از.سوی.وزارت.راه.و.شهرسازی.

بوده.و.س��ازمان.نظام.مهندسی.به.عنوان.متولی.بخش.ساخت.

و.س��از.در.این.زمین��ه.منفعل.عمل.کرده.و.گزارش��ی.در.این.
خصوص.به.جامعه.صنفی.و.مهندسان.ارائه.نشده.است.

ای��ن.عضو.هیات.مدی��ره.کانون.مهندس��ان.فارغ.التحصیل.

دانش��کده.فنی.تبریز.با.بیان.این.که.دولت.هر.آنچه.داشته.در.

مس��کن.مهر.هزینه.کرده.است،.گفت:.رونق.بخش.مسکن.با.

منابع.مالی.دولتی.تقریبا.غیرممکن.اس��ت..پس.باید.به.سمت.

جذب.س��رمایه.گذاری.خارجی.برویم.و.در.عین.حال.از.طریق.
انتقال.مدیریت.ساخت،.هزینه.ها.را.بهینه.کنیم.

آل.رسول.به.فاصله.تکنولوژی.بخش.ساخت.ساز.در.کشور.

با.استانداردهای.روز.دنیا.اشاره.و.خاطرنشان.کرد:.ساخت.و.ساز.

در.کش��ور.م��ا.از.چند.جنبه.محیط.زیس��ت،.ص��رف.آب.زیاد.

در.پروژه.ه��ای.س��اختمانی.و.نیز.مدیری��ت.مصرف.انرژی.در.

ساختمان.دچار.مشکل.است..ما.در.مصرف.برق.و.آب.خانگی.

ب��ا.اس��تانداردهای.روز.دنیا.خیلی.فاصله.داری��م.که.باید.این.
شکاف.برداشته.شود.

ب��ه.گفته.وی.م��ا.هم.اکنون.واردکنن��ده.محصوالت.نهایی.

بخش.س��اخت.و.ساز.هستیم.اما.تکنولوژی.را.وارد.نمی.کنیم..

لذا.انتظار.این.اس��ت.که.در.فضای.پساتحریم.به.سمت.ورود.
دانش.و.تکنولوژی.های.مدرن.برویم.

 لزوم ورود تکنولوژی خارجی به بخش مسکن
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 آلمانی ها در ایران نیروگاه بادی می سازند
پنج��ره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.ب��رق.منطقه.ای.
ب��رای.اح��داث. آلمانی.ه��ا. خوزس��تان،.س��رمایه.گذاری.
نیروگاه.ه��ای.ب��ادی.و.انج��ام.چن��د.طرح.تولی��د.انرژی.

تجدیدپذیر.در.خوزستان.خبر.داد.
به..گ��زارش.خبرگزاری.تس��نیم،.محم��ود.جانقربان.با.
اش��اره.به.نشست.مشترک.این.ش��رکت.با.سرمایه.گذاران.
آلمان��ی.برای.اح��داث.نیروگاه.ه��ای.ب��ادی.و.چگونگی.
استفاده.گس��ترده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.خوزستان.
که.در.اهواز.برگزار.ش��د،.گفت:.با.توجه.به.ش��رایط.آب.و.
هوایی.خوزس��تان،.احداث.نیروگاه.های.تولید.انرژی.های.
تجدیدپذیر.بادی.و.خورش��یدی.و.غیره.می.تواند.در.تامین.
بخش��ی.از.نی��از.انرژی.برق.مش��ترکان.صنعتی.و.خانگی.

منطقه.کمک.شایانی.کند.
وی.اف��زود:.ب��ا.اج��رای.چنی��ن.پروژه.هایی.ع��الوه.بر.
اش��تغال.زایی.در.منطق��ه،.انتق��ال.دانش.فن��ی.از.طریق.
آموزش.نیروی.انسانی.در.آلمان.نیز.صورت.خواهد.گرفت..
جانقربان.گفت:.بر.همین.اس��اس.ب��ا.تالش.های.صورت.
گرفت��ه.توس��ط.دفتر.مدیری��ت.انرژی.این.ش��رکت.و.در.
راستای.جذب.س��رمایه.گذاری.مستقیم.خارجی.در.استان،.
4.س��رمایه.گذار.آلمانی.تصمیم.به.احداث.نیروگاه.بادی.در.
مناط��ق.آبادان.و.ماهش��هر.به.ظرفی��ت.250.مگاوات.بر.

اساس.مطالعات.شرکت.المایر.آلمان.گرفتند.
در.ادام��ه.مدی��ر.دفت��ر.مدیری��ت.انرژی.ش��رکت.برق.
منطقه.ای.خوزس��تان.نیز.ب��ا.ارائه.گزارش��ی.از.اقدام.های.
ص��ورت.گرفته.در.این.خصوص.تاکنون.گفت:.احداث.فاز.
اول.نیروگاه.بادی.ش��امل.تاس��یس.و.ثبت.شرکت.توسعه.
زیست.اروند.در.منطقه.آزاد.اروند.توسط.هیات.سرمایه.گذار.
آلمانی،.اخذ.موافقت.انجام.مطالعات.از.سازمان.انرژی.های.
نو.ایران،.اخذ.موافقت.نامه.اح��داث.نیروگاه.تجدیدپذیر.از.
دفت��ر.خصوصی.س��ازی.صنعت.ب��رق.وزارت.نیرو،.انجام.
مطالعات.امکان.س��نجی.توس��ط.ش��رکت.آلمانی.المایر،.
انج��ام.مطالعات.اتصال.به.ش��بکه.برق.برای.فازهای.اول.
به.میزان.25.47.مگاوات.و.اخذ.موافقت.تاییدیه.اتصال.به.

شبکه.برق،.انجام.مطالعات.زیست.محیطی.و.اخذ.تاییدیه.

از.س��ازمان.محیط.زیست.استان،.انجام.مطالعات.آزمایش.

مکانی��ک.خاک.منطقه،.عقد.ق��رارداد.اولیه.خرید.و.نصب.

تجهیزات.با.ش��رکت.های.آلمانی.توس��ط.سرمایه.گذار،.از.
جمله.این.اقدامات.بوده.است.

محس��ن.ارفاق.اف��زود:.طرح.اولیه.ارائه.ش��ده.توس��ط.

س��رمایه.گذار.عالوه.بر.احداث.نیروگاه.بادی.شامل.احداث.

نی��روگاه.فتوولتاییک.ب��ه.ظرفیت.20.م��گاوات،.نیروگاه.

خورش��یدی.حرارتی.ب��ه.ظرفیت.20.مگاوات.و.تاس��یس.

مرکز.آموزش.انرژی.های.تجدیدپذیر.اس��ت.که.این.طرح.

در.کش��ور.بی.نظیر.و.در.منطقه.خاورمیانه.بعد.از.موسسه.

المصدر.در.ابوظبی.دومی��ن.مرکز.انرژی.های.تجدیدپذیر.
ترکیبی.است.

وی.اظهار.امیدواری.کرد:.با.توجه.به.اینکه.سرمایه.گذار،.

تمام��ی.مطالع��ات.و.اقدام.ه��ای.الزم.را.طب��ق.ج��دول.

زمان.بندی.انجام.داده،.فاز.اول.پروژه.در.اردیبهش��ت.95.
به.بهره.برداری.برسد.

در.ادام��ه.ای��ن.برنامه.س��رمایه.گذاران.آلمانی.به.همراه.

مدیران.ش��رکت.برق.منطقه.ای.خوزستان.در.نشست.های.

جداگانه.دیگری.با.مس��ئوالن.امور.اقتصادی.اس��تانداری.

خوزس��تان،.اداره.کل.ام��ور.اقتص��ادی.و.دارایی.اس��تان.

خوزستان،.منطقه.آزاد.اروند.دیدار.و.به.تبادل.نظر.پیرامون.
همکاری.در.اجرای.هرچه.بهتر.این.پروژه.پرداختند.

س��پس.این.هی��ات.بازدیدهایی.از.پس��ت.برق.ش��هید.

جه��ان.آرا.خرمش��هر.و.همچنی��ن.نی��روگاه.پایلوت.660.

کیلوواتی.بادی.ماهش��هر.و.زمین.محل.احداث.پست.برق.
و.اتصال.به.شبکه.برق.این.نیروگاه.انجام.دادند.

گفتنی.اس��ت.درمیان.هیات.سرمایه.گذار.آلمانی.افرادی.

مانند.کتلس��ن.اولین.س��رمایه.گذار.نیروگاه.های.بادی.در.

آلم��ان.وجود.دارد.که.هم.اکنون.به.عنوان.فردی.ش��ناخته.

شده.در.سطح.بین.المللی.در.این.زمینه،.مالک.نیروگاه.های.

بادی.متعددی.در.شمال.آلمان،.لهستان،.ایرلند.و.آفریقای.

جنوبی.و.ش��رکت.هواپیما.س��ازی.کوچک.و.توریستی.نیز.

می.باش��د..همچنین.پروفس��ور.ریسبک.اس��تاد.دانشگاه.

همبول��ت.برلی��ن.با.ح��دود.25.س��ال.س��ابقه.تدریس.و.

کارهای.اجرایی.در.اتحادیه.اروپا،.ادتسرسن.مدیر.شرکت.

نیروگاه.های.بادی.در.ش��مال.آلمان.و.ش��هناز.دستفروش.

)هروت(.از.هموطنان.خوزس��تانی.س��اکن.آلمان.از.دیگر.

اعضای.این.هیات.هس��تند..همچنین.ش��هناز.دستفروش.
رئیس.هیات.مدیره.انجمن.دوستی.ایران.و.آلمان.است.

 تمایل بزرگان پتروشیمی اروپا برای بازگشت به ایران
پنج��ره.ایرانی��ان:.به.گفته.مدیر.س��رمایه.گذاری.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی،.
ش��رکت.های.اروپایی.صاحب.نام.در.صنعت.پتروش��یمی.جهان.عالقمند.به.بازگش��ت.

به.ایران.هستند.
به.گزارش.ش��انا،.امیرحس��ن.فالح.اظهار.کرد:.در.چند.ماه.گذش��ته.س��رمایه.گذاران.
و.دارن��دگان.دان��ش.فنی.صنعت.پتروش��یمی.در.اروپا.برای.حض��ور.دوباره.در.صنعت.
پتروش��یمی.به.ایران.سفر.کرده.اند.که.این.امر.نوید.بخش.چشم.انداز.روشن.این.صنعت.

در.دوران.پساتحریم.است.
مدیر.س��رمایه.گذاری.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.افزود:.باور.داریم.که.بخش.
بزرگی.از.طرح.های.توس��عه.ای.صنعت.پتروش��یمی.ایران.با.س��رمایه.گذاری.مس��تقیم.
ش��رکت.های.اروپای��ی.تکمیل.خواهد.ش��د.و.امکان.تولید.محص��والت.جدید.برای.ما.

فراهم.می.شود.

وی.ادامه.داد:.صنعت.پتروشیمی.ایران.دارای.جذابیت.های.فراوانی.برای.سرمایه.گذاری.
است.و.در.این.مسیر.آماده.همکاری.و.حمایت.از.سرمایه.گذاران.بین.المللی.هستیم.

فالح.با.بیان.این.که.اروپایی.ها.در.رقابت.با.رقیبان.آسیایی.خود.درپی.حضور.پررنگی.

در.کش��ورمان.هستند،.گفت:.بدون.تردید.پس.از.لغو.کامل.تحریم.ها.می.توان.با.توجه.

به.ش��رایط.مثبت.به.وج��ود.آمده.راه.را.برای..تحقق.جهش.دوم.صنعت.پتروش��یمی.
ایران.هموار.کرد.

به.گزارش.روابط.عمومی.شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.ایران،.مدیر.سرمایه.گذاری.

ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.افزود:.سفر.بزرگان.صنعت.پتروشیمی.جهان.به.ایران.

می.تواند.افزون.بر.س��رمایه.گذاری.آنان.و.تامین.مالی.طرح.ها.در.انتقال.دانش.فنی.روز.

جهان.و.اس��تفاده.از.فناوری.های.نوین.در.صنعت.پتروشیمی.تاثیر.مطلوبی.را.به.همراه.
داشته.باشد.
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 افزایش تعرفه انرژی های تجدید پذیر فایده چندانی نداشت
پنج��ره.ایرانیان:.ب��ه.گفته.رئیس.هیات.مدیره.س��ندیکای.
صنعت.برق،.مهمترین.مس��اله.فعلی.در.صنعت.برق.کش��ور.
وجود.تضامین.پرداخت.اس��ت،.چراکه.این.مساله.تنها.موجب.

جذب.بخش.خصوصی.و.ارتقا.این.صنعت.می.شود.
به.گزارش.ایس��نا،.علیرضا.کالهی.با.اشاره.به.ابالغیه.های.
افزایش.نرخ.خرید.انرژی.های.تجدید.پذیر.اظهار.کرد:.مشکل.
اصل��ی.در.جذب.بخ��ش.خصوصی.چ��ه.در.انرژی.های.نو.و.
چه.در.انرژی.های.س��نتی.و.حرارتی.تضامین.پرداخت.اس��ت.
و.می.ت��وان.گفت.ک��ه.هیچ.راه.حلی.جز.ای��ن،.نتیجه.مطلوب.

را.ندارد.
وی.ب��ا.بیان.این.که.ای��ن.ابالغیه.های.جدی��د.تنها.موجب.
جذاب..ش��دن.نرخ.ها.و.جذب.برخی.از.شرکت.های.خصوصی.
می.ش��ود،.تاکید.کرد:.ممکن.است.برخی.از.شرکت.ها.تصمیم.
بگیرند.که.در.این.حوزه.ریسک.کنند،.اما.اگر.ما.بخواهیم.این.
پروژه..را.با.اس��تفاده.از.بخ��ش.خصوصی.هدایت.کنیم،.دولت.

باید.تدابیر.اساسی.در.این.زمینه.بیندیشد.
رئیس.س��ندیکای.صنعت.برق.با.ارائ��ه.راهکار.خود.در.این.
راس��تا.اظهار.ک��رد:.دولت.باید.برای.ج��ذب.بخش.خصوصی.
پروژه.ه��ا.را.گارانت��ی.ثانویه.کند.و.این.در.حالی.اس��ت.که.در.
حال.حاضر.تنها.قرار.داد.وزارت.نیرو.در.این.راستا.وجود.دارد.و.

تضمینی.در.این.راستا.نیست.
کاله��ی.ادامه.داد:.برای.این.کار.الزم.اس��ت.که.ال.س��ی.

جدیدی.باز.ش��ود.ی��ا.گارانتی.دولت.یا.خزان��ه.بانک.مرکزی.

پش��ت.قرار.داد.های.بخش.خصوصی.قرار.بگیرد،.چرا.که.تنها.

در.این.صورت.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.پروژه.های.
برقی.صورت.می.گیرد.

وی.ب��ا.بی��ان.این.که.با.ای��ن.کار.بخ��ش.خصوصی.تمایل.

بیش��تری.برای.س��رمایه.گذاری.حتی.با.نرخ.پایین.تر.نیز.پیدا.

می.کند،.گف��ت:.دولت.باید.منابعی.را.در.این.راس��تا.اخذ.کند.

تا.هر.چه.س��ریع.تر.بتوانیم.از.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.
استفاده.کنیم.

کالهی.با.اشاره.به.این.نکته.که.مساله..مهم.و.اصلی.بخش.

خصوص��ی.در.تولید.برق.نبود.تضامین.پرداخت.اس��ت،.اظهار.

کرد:.ت��ا.زمانی.که.تضمین.ثانویه.یعنی.ب��ه.جز.پرداختی.که.

از.س��وی.وزارت.نیرو.انجام.می.ش��ود،.بانک.مرکزی.و.وزارت.

نفت.فاینانس.پروژه.را.پشتیبانی.نکنند،.اجرایی.شدن.آن.پروژه.
غیرممکن.یا.در.مقیاس.کوچک.خواهد.بود.

وی.با.بیان.این.که.بارها.به.اهمیت.تضامین.پرداخت.اش��اره.

کرده.ای��م،.گف��ت:.نبود.تضامی��ن.پرداخت.مهم.ترین.مس��اله.

در.ج��ذب.بخ��ش.خصوص��ی.در.تولید.برق.اس��ت.که.برغم.

پیشنهادهای.متعدد.برای.اجرایی.شدن.این.طرح.هنوز.نتیجه.
مطلوبی.حاصل.نشده.است.

 شرکت های اروپایی و آمریکایی مشتری پتروشیمی ایران شدند
پنجره.ایرانیان:.حجم.صادرات.میعانات.گازی.ایران.از.فازهای.پارس.جنوبی.ش��هریورماه.در.
حالی.از.مرز.900.هزار.تن.عبور.کرد.که.چند.ش��رکت.اروپایی.و.آمریکای.ش��مالی.به.لیس��ت.

مشتریان.محصوالت.پتروشیمی.ایران.اضافه.شده.اند.
ب��ه.گزارش.خبرنگار.مهر،.بر.اس��اس.آخرین.گزارش.رس��می.وزارت.نف��ت،.حجم.صادرات.
مجموع.نفت.خام.و.میعانات.گازی.ایران.از.ابتدای.س��ال.جاری.تاکنون.به.یک.میلیون.و.400.
هزار.بشکه.افزایش.یافته.است.که.در.مقایسه.با.مدت.زمان.مشابه.سال.گذشته.افزایشی.حدود.

200.هزار.بشکه.ای.یافته.است.
بر.این.اس��اس،.پس.از.راه.اندازی.و.آغاز.تولی��د.گاز.در.فازهای.جدید.پارس.جنوبی،.ظرفیت.
تولید.میعانات.گازی.کشور.هم.با.افزایش.روبه.رو.شده.است..در.این.بین.انتشار.گزارش.جدیدی.
توس��ط.س��ازمان.منطقه.ویژه.اقتصادی.انرژی.پارس.از.افزایش.ح��دود.26.درصدی.صادرات.

میعانات.گازی.ایران.در.شهریور.ماه.سال.جاری.حکایت.دارد.
از.این.رو.در.آخرین.ماه.فصل.تابستان،.بیش.از.913.هزار.تن.میعانات.گازی.به.ارزش.405.
میلیون.و.471.هزار.دالر.از.پایانه.های.گازی.عس��لویه.به.بازارهای.جهانی.صادر.ش��ده.است..

حجم.صادرات.میعانات.گازی.از.فازهای.پارس.جنوبی.در.ش��هریور.ماه.سال.جاری.در.مقایسه.

با.مدت.زمان.مشابه.سال.گذشته.از.نظر.وزن.26.درصد.رشد.داشته.ضمن.آنکه.سهم.میعانات.
گازی.از.کل.کاالهای.صادراتی.از.نظر.وزن.46.درصد.و.از.نظر.ارزش.38.درصد.بوده.است.

از.س��وی.دیگر،.ش��هریور.ماه.در.مجموع.بی��ش.از.یک.میلیون.و.966.ه��زار.تن.محصول.

پتروش��یمیایی.و.فرآورده.های.پلیمری.ش��امل.هوی.اند،.پلی.اتیلن.سبک.و.سنگین،.دی.اتیلن.

گالیک��ول،.مونو.و.تری.اتیلن.گالیکول،.کود.اوره،.بوتان،.پروپان،.میعانات.گازی،.پارازایلین.و.

متانول.به.ارزش.یک.میلیارد.و.76.میلیون.و.239.هزار.و.530.دالر.از.عسلویه.به.خارج.کشور.
صادر.شده.است.

این.حجم.از.صادرات،.در.مقایس��ه.با.مدت.مش��ابه.سال.قبل.از.نظر.وزن.55.درصد.و.از.نظر.

ارزش.5.درصد.رش��د.داشته.اس��ت..بخش.عمده.این.محصوالت.به.کش��ورهای.چین،.ژاپن،.

امارات،.هند،.ترکیه،.عراق،.تایوان،.تایلند،.مالزی،.ویتنام،.افغانس��تان،.پاکس��تان،.ارمنس��تان،.

روسیه،.موزامبیک،.مصر،.سوریه،.ترکمنستان،.تاجیکستان،.اوکراین،.قطر،.تانزانیا،.فیلیپین،.غنا،.
کنیا،.جمهوری.آذربایجان،.گرجستان،.کره.جنوبی.و.مکزیک.صادر.شده.است.

 بزرگترین پاالیشگاه نفت ایران دچار حادثه شد
پنج��ره.ایرانی��ان:.پاالیش��گاه.نفت.ش��ازند.ب��ه.عنوان.
بزرگتری��ن.تولیدکنن��ده.بنزین.یورو.چه��ار.ایران.به.دلیل.

حادثه.از.مدار.بهره.برداری.خارج.شده.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.پاالیش��گاه.نفت.ش��ازند.به.
عن��وان.بزرگترین.تولیدکننده.بنزین.ی��ورو.چهار.ایران.به.
دلی��ل.حادثه.از.مدار.بهره.برداری.خارج.ش��ده.اس��ت.که.

پیش.بینی.می.ش��ود.با.تعطیل.شدن.این.پاالیشگاه.حجم.
واردات.بنزین.افزایش.یابد.

پاالیش��گاه.نف��ت.ش��ازند.از.ظرفیت.تولی��د.روزانه.16.

میلیون.لیتر.بنزین.با.اس��تاندارد.ی��ورو.چهار.اتحادیه.اروپا.

برخوردار.است.که.با.تعطیلی.موقت.این.پاالیشگاه.عظیم.

نفت��ی،.قطعا.حجم.واردات.بنزین.کش��ور.با.افزایش.روبرو.

خواهد.شد.
پاالیشگاه.نفت.شازند.از.ظرفیت.تولید.روزانه.حدود.16.
میلیون.لیتر.بنزین.با.اس��تاندارد.یورو.چهار.برخوردار.است.
و.یک��ی.از.مهمتری��ن.تامین.کنندگان.بنزی��ن.یورو.چهار.
کالنشهرهای.کش��ور.به.ویژه.تهران،.کرج،.اراک.و.حتی.

قم.است.
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 مذاکره ده ها شرکت خارجی با بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران 
پنجره.ایرانیان:.مدیر.طرح.های.ش��رکت.هلدینگ.خلیج.
فارس.با.بیان.این.که.تاکنون.شرکت.های.خارجی.بسیاری.
ب��رای.همکاری.در.طرح.های.این.ش��رکت.اعالم.آمادگی.
کرده.ان��د،.گف��ت:.هم.اکنون.ماهانه.چهار.تا.پنج.ش��رکت.
خارجی.برای.همکاری.به.این.شرکت.مراجعه.می.کنند.

به.گزارش.شانا،.داود.فراهانی.اظهار.داشت:.با.برداشته.

ش��دن.تحریم.های.بین.المللی.و.ورود.فناوری.های.جدید،.

تولید.محص��والت.با.تنوع.زی��اد.در.طرح.های.جدید.این.

ش��رکت.آغاز.خواهد.ش��د..وی.با.اش��اره.به.بومی.سازی.

تجهیزات.صنعت.پتروش��یمی.در.طول.سال.های.تحریم.

گف��ت:.ه��م.اکنون.ح��دود.50.درصد.از.تجهی��زات.این.

صنعت.وارداتی.است،.در.حالی.که.پیش.از.تحریم.ها.این.
رقم.تا.90.درصد.می.رسید.

مدی��ر.طرح.های.ش��رکت.هلدین��گ.خلیج.ف��ارس.با.

تاکید.بر.این.که.توس��عه.صنعت.پتروش��یمی.کشور.یکی.

از.اولویت.های.این.ش��رکت.به.ش��مار.می.آید،.گفت:.هم.

اکنون.این.شرکت.طرح.های.فراوانی.همچون.طرح.های.

پتروش��یمی.هنگام،.هرمز،.آپادانا.و.پاالیشگاه.بیدبلند.دو.

را.در.دس��ت.اقدام.دارد،.همچنین.این.شرکت.به.صورت.

غیرمس��تقیم.در.طرح.هایی.که.در.آن.سهام.قابل.توجهی.
نیز.دارد،.فعال.است.

فراهانی.به.روند.مناس��ب.و.معقول.پیش��رفت.فیزیکی.

طرح.های.پتروش��یمی.ایالم،.لردگان،.گچساران.و.صدف.

اش��اره.کرد.و.گفت:.ش��رکت.هلدینگ.خلیج.فارس.با.در.

اختیار.داش��تن.51.درصد.از.س��هام.ش��رکت.پترول.هم.
اکنون.بر.روند.اجرای.این.طرح.ها.نظارت.دارد.

به.گزارش.شانا،.بر.اس��اس.آخرین.رتبه.بندی.موسسه.

بین.المللی.ICIS.شرکت.صنایع.پتروشیمی.خلیج.فارس.

توانست.با.9.پله.صعود.نسبت.به.پارسال.در.ارزیابی.سال.

2014.ای��ن.موسس��ه.در.رتبه.44.برترین.ش��رکت.های.

پتروش��یمی.جهان.ق��رار.گیرد..در.ارزیابی.این.موسس��ه،.

هلدین��گ.خلیج.فارس.همچنان.عنوان.دومین.ش��رکت.
برتر.پتروشیمی.خاورمیانه.را.در.اختیار.دارد.

هلدینگ.خلی��ج.فارس.در.س��ال.2014.با.رقم.9956.

میلی��ون.دالر.فروش.عملکرد.بس��یار.مثب��ت.و.موفقی.را.

از.خود.به.جای.گذاش��ت.و.توانس��ت.افتخار.آفرینی.خود.

را.در.میان.ش��رکت.های.برتر.پتروش��یمی.جهان.تداوم.و.
بهبود.بخشد.

 سفر مقامات بریتیش پترولیوم به ایران
پنج��ره.ایرانیان:.مقام��ات.بریتیش.پترولیوم.از.س��فر.خود.
در.روزه��ای.اخیر.به.ایران.و.مذاکره.ب��ا.مقامات.وزارت.نفت.

کشورمان.خبر.دادند.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.فارس.به.نق��ل.از.تایمز.آف.عمان،.
س��خنگوی.ش��رکت.بریتیش.پترولیوم.اعالم.کرده.است.که.
مقامات.این.ش��رکت.نفتی.بزرگ،.اواخر.ماه.گذشته.میالدی.

به.ایران.سفر.کرده.اند.
این.س��فر.با.هدف.ارزیابی.شرایط.این.شرکت.برای.حضور.
دوباره.در.صنعت.نفت.ایران.برگزار.شد.و.مقامات.این.شرکت.

دیدارها.و.مذاکراتی.با.مقامات.وزارت.نفت.کشورمان.داشتند..

بریتیش.پترولیوم.تاکید.کرد،.جزئیات.مذاکرات.محرمانه.است.

و.ما.در.این.مذاکرات.تمایل.خود.را.برای.بازگش��ت.به.ایران.
اعالم.کرده.ایم.

اگر.چه.مقامات.بریتیش.پترولیوم.وزیر.امور.خارجه.انگلیس.

را.در.س��فر.چند.هفته.پیش.به.ایران.برای.بازگشایی.سفارت.

ای��ن.کش��ور.همراه��ی.نکردند.اما.ب��اب.دادلی،.مدیر.ارش��د.

اجرایی.این.ش��رکت.در.ماه.ژوئن.از.تمایل.این.شرکت.برای.
سرمایه.گذاری.در.ایران.با.لغو.تحریم.ها.خبر.داده.بود.

ب��ا.توجه.به.ذخایر.باالی.نفت.و.گاز.کش��ور،.ش��رکت.های.

نفتی.بس��یاری.تمایل.زیادی.برای.حض��ور.در.صنعت.نفت.و.

گاز.کش��ور.دارند..با.تغییر.در.روند.قوانی��ن.دریافت.مالیات.از.

فعالیت.های.نفتی،.لوک.اویل.روس��یه،.دومین.شرکت.بزرگ.

نفت.روس��ی،.در.حال.بررس��ی.امضای.قراردادهای.اکتشاف.

و.تولی��د.نفت.با.ایران.اس��ت..از.س��وی.دیگر.ش��رکت.نفتی.

ان��ی.ایتالیا.نی��ز.با.لغو.تحریم.ه��ا.به.ایران.خواه��د.آمد.تا.در.

کنار.س��رمایه.گذاری.های.جدید.س��رمایه.گذاری.های.پیش.از.
تحریم.های.خود.را.نیز.زنده.کند.

 پتروشیمی زنجان مجاز به برداشت وام از صندوق توسعه ملی شد
پنجره.ایرانیان:.به.گفته.مدیر.طرح.های.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی،.پتروشیمی.
زنجان.موفق.به.دریافت.مصوبه.هیات.دولت.برای.برداش��ت.حدود.270.میلیون.یورو.

وام.از.صندوق.توسعه.ملی.شد.
به.گزارش.ش��انا،.مرضیه.ش��اهدایی.افزود:.پتروش��یمی.زنجان.همچنین.موفق.شد.

مجوز.افزایش.سرمایه.خود.را.از.بانک.های.داخلی.دریافت.کند..
وی.ب��ا.بیان.ای��ن.که.هم.اکنون.پتروش��یمی.زنجان.بیش.از.23.درصد.پیش��رفت.
فیزیکی.دارد،.گفت:.امید.اس��ت.با.تامین.منابع.مالی.که.در.این.طرح.پیش.بینی.شده.
اس��ت.تا.پایان.امسال.روند.اجرایی.آن.سرعت.مناسبی.یابد..به.گزارش.روابط.عمومی.
شرکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.ایران،.مجتمع.پتروشیمی.زنجان.که.با.هدف.تولید.اوره.
و.آمونیاک.برنامه.ریزی.ش��ده.است،.در.منطقه.ایجرود.زنجان.و.در.زمینی.به.مساحت.

500.هکتار.در.دست.احداث.است.
ظرفی��ت.تولید.مجتمع.پتروش��یمی.زنج��ان.یک.میلیون.ت��ن.اوره.و.670.هزار.تن.
آمونیاک.برآورد.شده.و.با.احداث.این.واحد.صنعتی،.امکان.راه.اندازی.و.سرمایه.گذاری.

در.صنایع.جانبی.پتروشیمی.در.استان.نیز.فراهم.می.شود.
این.پروژه.از.جمله.طرح.های.اس��تانی.پتروشیمی.است.که.در.سال.1385.و.در.سفر.
هیات.دولت.به.تصویب.رس��یده.اس��ت.و.نزدیک.به.96.هزار.نفر.از.سهام.عرضه.شده.
آن.را.ش��هروندان.استان،.خریداری.کرده.اند..هم.اکنون.ظرفیت.تولید.اوره.و.آمونیاک.
کش��ور،.معادل.مصرف.آن.اس��ت.و.با.بهره.برداری.از.س��ه.طرح.اس��تانی.پتروشیمی.
)زنجان،.گلس��تان.و.لردگان(.قس��متی.از.اوره.و.آمونیاک.تولید.ش��ده.در.کشور.صادر.

خواهد.شد.
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 برنامه های پتروشیمی پس از لغو تحریم ها 
پنجره.ایرانیان:..همزمان.با.باال.گرفتن.رقابت.بین.هند.
و.چی��ن.برای.واردات.محصوالت.پتروش��یمی.ایرانی.در.
دوران.پس��اتحریم،.3.برنامه.توسعه.ای.صنایع.پتروشیمی.

تدوین.و.آماده.اجرا.شده.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.هر.چند.ایران.خود.را.برای.از.
س��رگیری.صادرات.محصوالت.پتروشیمی.و.فرآورده.های.
پلیم��ری.به.کش��ورهای.عض��و.اتحادیه.اروپ��ا.در.دوران.
پساتحریم.آماده.می.کند.اما.هند.و.چین.به.مشتریان.اصلی.

محصوالت.پتروشیمیایی.کشور.تبدیل.شده.اند.
بر.این.اس��اس.چند.محموله.از.دو.محصول.پتروشیمی.
ایران.شامل.تولوئن.و.پارازایلین.به.شرکت.های.هندی.و.
چینی.صادر.ش��ده.و.حتی.پیش.بینی.می.شود.در.صورت.
لغو.تحریم.ها،.این.دو.کش��ور.آسیایی.کماکان.بازارهای.

بزرگ.پتروشیمی.ایران.باقی.خواهند.ماند.
در.ای��ن.بین.با.توجه.به.افزایش.تقاضای.مصرف.انواع.
محصوالت.پتروش��یمی.در.هند.و.چین.به.عنوان.دو.بازار.
بزرگ.و.اس��تراتژیک،.قطعا.با.آزادسازی.موانع.صادراتی.
به.اتحادیه.اروپا،.رقابت.بین.این.دو.کش��ور.آسیایی.برای.
واردات.محصوالت.پتروش��یمی.ایرانی.شدیدتر.از.دوران.

تحریم.ادامه.می.یابد.
حمید.ستوده.فر.مدیرعامل.پتروشیمی.اصفهان.با.اشاره.
به.صادرات.تولوئن.به.هند.گفت:.محصول.پارازایلین.این.
واحد.پتروش��یمی.به.چین.صادر.می.شود.و.برنامه.ای.در.
دس��ت.اس��ت.تا.با.تبدیل.این.محصوالت.به.مواد.دیگر.

زنجیره.ارزش.را.در.این.واحد.پتروشیمی.افزایش.داد.
این.مقام.مس��ئول.با.بیان.ای��ن.که.70.درصد.تولیدات.
پتروش��یمی.اصفهان.صادراتی.است،.تصریح.کرد:.ارزش.
کل.محموله.های.صادراتی.از.ابتدای.س��ال.بیش.از.43.

میلیون.و.168.هزار.دالر.بوده.است.
همزمان.با.افزایش.صادرات.محصوالت.پتروشیمیایی.
ایران.به.کشورهای.آس��یایی،.برنامه.های.توسعه.صنایع.
پتروش��یمی.ای��ران.در.دوران.پس��اتحریم.در.حال.آماده.

شدن.و.تدوین.است.
در.همین.حال.احمد.مه��دوی.دبیرکل.انجمن.صنفی.
کارفرمایی.صنعت.پتروش��یمی.ایران.با.اشاره.به.احتمال.
لغو.تحریم.های.بین.المللی.پیش.روی.صنایع.پتروشیمی.
ای��ران،.گفت:.با.لغو.تحریم.ها.و.توافق.جامع.هس��ته.ای،.
فضای.حاکم.ب��ر.صنعت.پتروش��یمی.و.صنایع.تکمیلی.

پتروشیمی.کشور.تغییر.خواهد.کرد.
دبیرکل.انجمن.صنفی.کارفرمایی.صنعت.پتروش��یمی.
ایران.همچنین.اس��تفاده.از.خط��وط.اعتباری.فاینانس.و.
تامین.منابع.مال��ی.مهمترین.هدف.صنایع.پتروش��یمی.
ایران.با.اس��تفاده.از.فضای.پسا.تحریم.است،.تاکید.کرد:.
اس��تفاده.از.دانش.فن��ی،.تکنولوژی.های.م��درن.جهان،.
تسهیل.شدن.فرآیند.بیمه،.حمل.و.نقل.دریایی.و.کاهش.
هزینه.های.صادرات.محصوالت.پتروشیمی.و.پلیمری.در.
سطح.صنایع.باالدس��تی.و.صنایع.تکمیلی.پتروشیمی.از.

دیگر.مزیت.های.لغو.تحریم.است.

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بخش خصوصی حمایت می کند
پنج��ره.ایرانی��ان:.معاون.وزیر.نفت.در.امور.پتروش��یمی.با.بیان.این.که.اس��تفاده.از.
دان��ش.روز.جه��ان.همگام.با.بهره.مندی.از.توان.داخل��ی.می.تواند.به.تحول.در.صنعت.
پتروش��یمی.ایران.منجر.شود،.گفت:.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروشیمی.آماده.حمایت.از.

بخش.خصوصی.توانمند.است.
ب��ه.گزارش.روابط.عمومی.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.ایران،.عباس.ش��عری.
مق��دم.ب��ا.تاکید.بر.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.موجود.در.بخش.خصوصی.برای.توس��عه.
صنع��ت.پتروش��یمی.ایران.اظهار.کرد:.هم��ه.باید.یکدل.و.با.تمام.ت��وان.برای.تحقق.
اقتصاد.مقاومتی.تالش.کنیم.و.با.تکیه.بر.توان.داخل.در.مس��یر.رش��د.و.توسعه.صنعت.

پتروشیمی.ایران.گام.برداریم.
وی.افزود:.این.صنعت.با.امکان.ایجاد.ارزش.افزوده.مناسب،.سودآوری.و.اشتغال.زایی.
باال،.یکی.از.بخش.های.اصلی.صنایع.کشور.است.که.در.رشد.و.شکوفایی.اقتصاد.کشور.
نقش.مهمی.دارد.و.مش��ارکت.بخش.خصوصی.و.س��رمایه.گذاری.های.جدید.داخلی.و.

خارجی.می.تواند.برنامه.های.پیش.بینی.شده.برای.این.صنعت.را.محقق.کند.
معاون.وزیر.نفت.در.امور.پتروش��یمی.تصریح.کرد:.پتروش��یمی.در.سال.های.اخیر.با.
تکیه.بر.نیروی.انس��انی.توانمند.و.کارآمد.در.مس��یر.توس��عه.و.رشد.قرار.گرفته.است.و.
با.اتکا.به.همین.موضوع.جایگاه.و.نقش.اساس��ی.در.اقتصاد.کش��ور.دارد..وی.استفاده.

حداکثری.از.توان.تولیدکنندگان.و.س��ازندگان،.پیمانکاران.و.مش��اوران.داخلی،.انتقال.

دان��ش.فنی.و.بومی.س��ازی.و.توس��عه.فناوری.های.نوین.و.نیز.گس��ترش.فعالیت.های.

پژوهش��ی.را.از.راهکارهای.توسعه.صنعت.پتروش��یمی.ایران.برشمرد.و.گفت:.استفاده.

از.ظرفیت.های.موجود.با.بهره.گیری.از.دانش.و.فناوری.های.روز.جهان.می.تواند.مس��یر.
توسعه.صنعت.پتروشیمی.ایران.را.هموار.کند.

شعری.مقدم.با.بیان.این.که.برای.تحقق.اهداف.اقتصاد.مقاومتی.در.صنعت.پتروشیمی.

ضروری.است.فعالیت.های.ساخت.داخل.با.قدرت.و.توان.بیشتری.از.طریق.تشکل.های.

تخصصی.و.کمیته.های.خودکفایی.پش��تیبانی.شود،.افزود:.با.توجه.به.خصوصی.سازی.

ش��رکت.های.پتروشیمی.باید.روند.فعالیت.های.ساخت.داخل.با.استفاده.از.فناوری.های.
روز.جهان.در.اجرای.طرح.های.پتروشیمی.گسترش.یابد.

وی.گف��ت:.ارکان.مختلف.صنعت.پتروش��یمی.ایران.برای.رس��یدن.به.جهش.دوم.

مورد.نظر.وزیر.نفت.باید.از.تمام.ظرفیت.های.بخش.خصوصی.توانمند.ایرانی.اس��تفاده.

کنند..مدیرعامل.ش��رکت.ملی.صنایع.پتروش��یمی.افزود:.این.شرکت.آماده.است.از.هر.

اقدامی.که.در.مس��یر.توانمندسازی.س��ازندگان.و.تولیدکنندگان.به.منظور.بومی.سازی.

فناوری.ه��ای.نوی��ن.و.افزایش.درصد.س��اخت.و.تولی��د.تجهیزات،.مواد.ش��یمیایی.و.
کاتالیست.های.مورد.نیاز.صنعت.پتروشیمی.باشد،.حمایت.کند.
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 صادرات محصوالت پتروشیمی افزایش یافت
پنجره.ایرانیان:.صادرات.محصوالت.پتروشیمی.در.6.ماهه.
نخست.امسال.از.سوی.شرکت.بازرگانی.پتروشیمی.از.مرز.دو.

میلیون.و.480.هزار.تن.گذشت.
به.گزارش.ش��انا،.ش��رکت.بازرگانی.پتروش��یمی.از.ابتدای.
امس��ال.تا.پایان.ش��هریور.م��اه.بی��ش.از.2.480.میلیون.تن.
محصول.پتروش��یمی.ب��ه.ارزش.1.629.میلی��ارد.دالر.صادر.
ک��رده.اس��ت..هم.اکنون.ف��روش.بیش��تر.محصوالتی.که.از.
طریق.بازرگانی.پتروش��یمی.عرضه.می.شوند.مانند،.پلی.اتیلن.
ترفتاالت.گرید.بطری.و.الیاف.پتروشیمی.تندگویان،.پی.وی.
س��ی.پتروشیمی.اروند،.آلکیل.بنزن.خطی.)LAB(.پتروشیمی.
بیستون،.استایرن.مونومر.پتروشیمی.پارس،.بنزن.پتروشیمی.
بوعلی،..پلی.اتیلن.پتروش��یمی.مهر،.تولوئن.دی.ایزوس��یانات.
)TDI(.پتروشیمی.کارون.با.هماهنگی.انجام.شده.با.هلدینگ.
خلیج.فارس.و.مجتمع.های.زیرمجموعه.و.دیگر.مجتمع.ها.به.
صورت.اعتباری.نیز.انجام.می.ش��ود..با.وارد.مدار.شدن.کامل.
فازه��ای.15،.16.و.17،.18.پارس.جنوبی.تا.پایان.امس��ال.و.
مناس��ب.بودن.درجه.هوا.در.فصل.)ک��ه.منجر.به.کمبود.اتان.
نش��ود(،.ظرفیت.تولید.محصوالت.پتروشیمی.تا.پایان.امسال.
افزای��ش.می.یابد،.این.افزایش.تولید.می.توان��د.تا.دو.میلیارد.
دالر.در.سال.برای.کشور.درآمد.ارزی.به.همراه.داشته.باشد.

در.ش��رایط.فعل��ی.ه��دف.اصل��ی.وزارت.نف��ت.پرهیز.از.

خام.فروشی.اس��ت،.که.بر.این.اساس.محصوالت.پتروشیمی.

و.درآم��د.حاصل.از.فروش.آن.می.تواند.چرخه.اش��تغالزایی.و.

تولی��د.را.به.گردش.درآورده.و.اقتصاد.کش��ور.را.به.طور.قابل.

توجه��ی.از.رکود.تورمی.دور.کند..با.به.پایان.رس��اندن.حدود.

60.طرح.نیم��ه.تمام.باقیمانده.از.دولت.های.گذش��ته.که.10.

تا.90.درصد.پیش��رفت.دارند،.می.ت��وان.ظرفیت.کنونی.تولید.

ساالنه.محصوالت.پتروشیمی.را.به.120.میلیون.تن.در.سال.

افزای��ش.داد؛.همچنین.ب��ا.اجرای.36.طرح.ت��ازه.که.به.41.

میلیارد.دالر.س��رمایه.نیاز.دارد،.ظرفیت.تولید.ساالنه.از.180.

میلیون.تن.در.سال.فراتر.خواهد.رفت..این.در.حالی.است.که.

این.صنعت.س��ودده.عالوه.بر.نیاز.به.خوراک.مناس��ب،.برای.

توسعه.بیش��تر.و.بهره.برداری.کالن.نیاز.به.سرمایه.گذاری.در.

بخش.های.مختلف.تجهیزاتی.و.تاسیس��اتی.دارد.که.البته.با.

تکمی��ل.واحدهای.مختلف.خ��ود.در.کوتاه.ترین.زمان.ممکن.

به.جبران.س��رمایه.می.پردازد؛.به.این.ترتیب.عالوه.بر.کسب.

ارزش.افزوده.حاصل.از.فروش.محصوالت.آن،.سرمایه.تزریق.
شده.به.زیرساخت.های.خود.را.نیز.جبران.می.کند.

 شرکت های غربی برای ورود به بازار سوخت ایران خیز برداشتند
پنج��ره.ایرانیان:.روزنامه.گاردین.انگلس��تان.اعالم.کرد:.همزمان.با.اعالم.مس��ووالن.ایران.
مبن��ی.بر.اینکه.ش��رکت.نفتی.بین.المللی.بریتی��ش.پترولیوم.انگلس��تان.می.تواند.100.جایگاه.
س��وخت.در.ایران.بسازد،.احتمال.دسترسی.دوباره.این.ش��رکت.به.یکی.از.بزرگترین.بازارهای.

هیدروکربن.جهان.افزایش.یافت.
.به.گزارش.ایرنا.از.گاردین،.ش��رکت.بریتیش.پترولی��وم.نیز.در.یک.اقدام.جداگانه.تایید.کرد.
که.تیمی.از.مدیران.خود.را.به.ایران.فرستاده.است..این.پیشرفت.ها.همزمان.شد.با.حضور.یک.
هی��ات.تجاری.30.نفره.انگلیس��ی.در.ایران.که.برای.یک.دی��دار.چهار.روزه.از.آن.و.مالقات.با.
مقامات.این.کشور.برنامه.ریزی.کرده.بودند..برغم.توافق.ماه.ژوئن.)تیر(.ایران.با.غرب.در.مورد.
محدودس��ازی.برنامه.هس��ته.ای.این.کش��ور،.تحریم.های.اتحادیه.اروپا.هنوز.پابرجاست،.لیکن.
ایران.تالش.می.کند.تا.با.رعایت.مفاد.توافق،.ش��رایط.لغو.این.تحریم.ها.در.اس��رع.وقت.فراهم.
ش��ود..با.توجه.به.گرم.ش��دن.سریع.روابط.تهران.و.واش��نگتن،.میان.شرکت.های.آمریکایی.و.
اروپایی.برای.محکم.کردن.موقعیت.خود.در.ایران.پیش.از.لغو.رس��می.تحریم.ها،.مس��ابقه.ای.

در.گرفته.است..
بی��ژن.حاج.محمدرض��ا.رییس.جایگاهداران.س��وخت.ایران.گفته.اس��ت.که.کش��ورش.به.
شرکت.های.انگلیسی.�.هلندی.شل.و.توتال.فرانسه.برای.اینکه.هر.کدام.100.جایگاه.سوخت.

در.ایران.بسازند،.چراغ.سبز.نشان.داده.است.
ش��رکت.شل.که.در.ماه.اوت.)مرداد(.به.همراه.فرس��تادگان.دولت.انگلستان.برای.باز.کردن.
س��فارت.این.کش��ور.در.ایران.به.تهران.س��فر.کرده.بود،.گفت:.از.پیشرفت.های.بعدی.صورت.
گرفته.خبر.ندارد..سخنگوی.شرکت.شل.در.لندن.نیز.گفت:.هیچ.مجوزی.برای.عملیاتی.کردن.
جایگاه.های.خرده.فروش��ی.سوخت.در.ایران.به.ما.داده.نشده.است..ما.همچنان.از.تحریم.های.
بین.المللی.به.طور.کامل.تبعیت.می.کنیم..اما.اگر.چنین.موافقت.هایی.شده.باشد،.این.اولین.باری.
است.که.ایران.بر.بی.میلی.سابق.خود.در.اجازه.دادن.به.شرکت.های.خارجی.برای.ورود.به.بازار.
خرده.فروشی.سوخت.این.کشور.فائق.می.آید..مقامات.اتحادیه.های.صنفی.در.رسیدن.به.چنین.

توافق.هایی.نقش.چشمگیری.داشته.اند.

 آغاز تعمیر اساسی چهار واحد پاالیشگاه اصفهان
پنج��ره.ایرانی��ان:.تعمیر.اساس��ی.چهار.واحد.پاالیش��گاه.

اصفهان.روز.شنبه.به.صورت.همزمان.آغاز.شد.
.به.گزارش.روابط.عمومی.ش��رکت.پاالیش.نفت.اصفهان،.
این.واحدها.ش��امل.آیزوماکس،.هیدروژن.ش��ماره.2،.گوگرد.

سازی.و.آمین.کنتکتور.است.
رئیس.نگهداری.و.تعمیرات.ش��رکت.پاالیش.نفت.اصفهان.
زمان.عملی��ات.تعمیرات.این.واحده��ا.را.22.روز.اعالم.کرد..
ناص��ر.خیری.گفت:.با.فعالیت.در.دو.نوبت.کاری.12.س��اعته.
و.تالش.بی.وقفه.حدود.1700.نفر.نیروی.انس��انی.رس��می.و.
پیمانکاری.تعمیرات.و.س��ایر.واحده��ا.و.ادارات،.برای.کاهش.

این.زمان.تالش.می.کنیم..وی.خوراک.واحدهای.آیزوماکس.

و.هیدروژن.ش��ماره.2.را.به.ترتیب.27.هزار.و.500.بشکه.در.

روز.و.حدود.ش��ش.ه��زار.و.300.کیلوگرم.در.س��اعت.اعالم.

کرد.و.گفت:.بنزین،.گازمایع،.نفت.س��فید،.س��وخت.هوایی.و.

نفت.گاز.از.تولیدات.واحد.آیزوماکس.اس��ت..خیری.با.اش��اره.

ب��ه.اینکه.برنامه.انجام.تعمیرات.اساس��ی.روی.این.واحدها.با.

در.نظر.گرفتن.همه.ش��رایط.عملیاتی.و.در.فواصل.زمانی.سه.

س��اله.پیش.بینی.می.ش��ود،.اضافه.کرد:.شرکت.پاالیش.نفت.

اصفهان.24.واحد.عملیاتی.دارد.که.تعمیرات.اساس��ی.آنها.بر.

اساس.برنامه.زمان.بندی.به.صورت.جداگانه.یا.همزمان.انجام.

می.ش��ود..ش��رکت.پاالیش.نفت.اصفهان.فعالیت.خود.را.در.

زمینه.پاالیش.نفت.خام.و.تولی��د.فرآورده.های.نفتی.و.تامین.

خوراک.صنایع.پایین.دستی.از.سال.1358.آغاز.کرد.و.اکنون.

حدود.23.درصد.از.فرآورده.های.نفتی.مورد.نیاز.کشور.را.تولید.

می.کند..ش��رکت.های.پتروشیمی.اصفهان،.پتروشیمی.اراک،.

نفت.س��پاهان،.پاالی��ش.نفت.جی.و.صنایع.ش��یمیایی.ایران.

از.جمله.مجموعه.های.وابس��ته.به.این.شرکت.است..ظرفیت.

پاالیش.این.ش��رکت.نسبت.به.س��ال.های.آغازین.فعالیت.در.

ده��ه.60با.85.درصد.افزایش.از.200.هزار.بش��که.در.روز.به.
بیش.از.375.هزار.بشکه.افزایش.یافته.است.
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 سفر مقامات ژاپنی به ایران 
پنج��ره.ایرانیان:.مقامات.ژاپنی.ک��ه.پیش.از.این.تمایل.خود.برای.افزایش.خرید.نفت.از.
ایران.را.اعالم.کرده.بودند،.قصد.دارند.با.س��فر.به.تهران.در.هفته.جاری.درباره.جزئیات.و.

میزان.خرید.نفت.در.پساتحریم.مذاکره.کنند.
به.گزارش.ایرنا،.هرچند.تحریم.های.نفتی.به.طور.رس��می.لغو.نش��ده،.اما.مقامات.ژاپنی.
قص��د.دارند.ب��ا.انجام.مذاکرات.و.دس��تیابی.به.تفاهم��ات.اولیه،.از.هم.اکنون.چش��م.انداز.

همکاری.های.نفتی.با.ایران.در.پساتحریم.را.ترسیم.کنند.
سیدمحس��ن.قمصری.مدیر.امور.بین.الملل.ش��رکت.ملی.نفت.ایران.با.اشاره.به.جزئیات.
س��فر.هیات.ژاپنی،.می.گوید:.مقام.های.ارشد.پاالیشگر.بزرگ.ژاپن.در.طی.سفر.به.تهران.
درباره.تعیین.میزان.خرید.نفت.از.ایران.پس.از.رفع.تحریم.ها.مذاکره.می.کنند..وی.با.اشاره.
به.سفر.مقام.های.شرکت.شواشل.به.همراه.وزیر.امور.خارجه.ژاپن.به.ایران،.گفت:.شرکت.
یادش��ده.از.مش��تریان.قدیمی.نفت.ایران.است.و.صحبت.برای.میزان.فروش.نفت.خام.به.

این.پاالیشگر.بزرگ.آسیایی.یکی.از.محورهای.این.دور.از.مذاکرات.است.
وی.افزود:.مقام.های.ارش��د.پاالیش��گر.بزرگ.ژاپن.به.همراه.فومیو.کیش��یدا.وزیر.امور.
خارجه.این.کشور.در.این.سفر.درباره.تعیین.میزان.خرید.نفت.از.ایران.پس.از.رفع.تحریم.ها.
مذاکره.می.کنند..وی.با.اشاره.به.اینکه.سطح.مقام.هایی.که.این.هفته.از.شرکت.شواشل.به.
ایران.می.آیند.از.دور.قبلی.باالتر.است،.گفت:.هیات.همراه.وزیر.امور.خارجه.ژاپن.از.شرکت.
شواش��ل.از.مقامات.بلندپایه.این.ش��رکت.هس��تند.و.حتما.با.برنامه.هایی.برای.همکاری.با.

ایران.به.کشورمان.سفر.می.کنند.
شرکت.شواشل.یکی.از.بزرگترین.پاالیشگران.ژاپن.و.همچنین.خریدار.نفت.ایران.است.
که.35.درصد.از.س��هام.آن.در.اختیار.ش��رکت.هلندی.�.بریتانیایی.رویال.داچ.ش��ل.و.15.

درصد.در.اختیار.شرکت.عربستانی.آرامکو.است..ژاپن.در.کنار.چین،.هند،.ترکیه.و.کره.در.

دوران.تحری��م،.مجاز.بودند.که.مجموعا.تا.یک.میلیون.بش��که.در.روز،.نفت.خام.از.ایران.

خریداری.کنند..همچنین.در.روزهای.اخیر،.رس��انه.های.ژاپنی.از.تفاهم.اولیه.ایران.و.ژاپن.
برای.همکاری.های.نفتی.خبر.داده.بودند..

براس��اس.گزارش.منابع.ژاپنی،.ایران.و.ژاپن.به.زودی.بر.س��ر.موضوع.س��رمایه.گذاری.
مشترک.و.ورود.ژاپن.به.میادین.نفتی.کشور.توافق.خواهند.کرد.

بنابه.گفته.این.منابع،.انتظار.می.رود.این.توافق.در.دیدار.وزرای.امور.خارجه.دو.کش��ور،.

محمد.جواد.ظریف.و.فومیو.کیش��یدا،.در.روز.دوش��نبه.و.پس.از.یک.دوره.مذاکرات.کوتاه.
به.امضا.برسد.

این.منابع.آگاه.اعالم.کرده.اند.که.مذاکرات.ایران.و.ژاپن.به.طور.نامعمولی.کوتاه.و.تنها.
در.طول.یک.ماه.گذشته.انجام.شده.است.

برغ��م.اینک��ه.تا.لغو.کامل.تحریم.ه��ای.غرب.علیه.ایران.همچنان.م��دت.زمانی.باقی.

اس��ت،.اما.مقامات.ژاپنی.اعالم.کرده.اند.که.با.هدف.کمک.به.ش��رکت.های.ژاپنی.برای.

توس��عه.فعالیت.های.خود.در.ایران.در.رقابت.با.ش��رکت.های.اروپایی.و.چینی.وارد.مذاکره.
با.ایران.شده.اند.

توافق.س��رمایه.گذاری.های.مش��ترک.و.دو.جانبه.با.هدف.تس��هیل.در.توس��عه.فعالیت.

شرکت.ها.و.کاهش.محدودیت.ها.و.ریسک.برای.این.شرکت.ها.از.طریق.ایجاد.دارایی.و.
حقوق.حفاظت.شده،.انجام.شده.است.

البت��ه.هنوز.مقامات.وزارت.نفت.درباره.این.ادعای.رس��انه.های.ژاپنی.واکنش��ی.از.خود.
نشان.نداده.اند.

 افزایش تعامل وزارت نفت و بخش خصوصی
پنج��ره.ایرانی��ان:.مدی��رکل.س��امانه.کاال.و.حمای��ت.از.
س��اخت.داخ��ل.وزارت.نف��ت.با.اش��اره.به.تعام��ل.با.بخش.
خصوص��ی.صنعت.نفت،.گفت:.پیش��نهاد.داده.ایم.که.به.جای.
ضمانت.نامه.های.بانکی.از.سازندگان.و.پیمانکاران.تجهیزات.

صنعت.نفت.چک.و.سفته.دریافت.شود.
به.گ��زارش.ایرنا،.فریبرز.گردانی.نژاد.با.اش��اره.به.تعامل.با.
بخش.خصوصی.صنعت.نفت،.اظهار.داش��ت:.در.طول.یک.و.
نیم.سال.گذشته،.جلس��اتی.را.با.سازندگان.داخلی.و.اعضای.
کمیسیون.انرژی.مجلس.برگزار.کرده.و.از.نمایندگان.مجلس.

درخواست.کردیم.که.موانع.تولید.را.برطرف.کنند.
وی.اف��زود:.کمیس��یون.ان��رژی.مجلس.از.این.پیش��نهاد.
اس��تقبال.و.فرصتی.دو.ماهه.را.برای.ما.تعیین.کرد.تا.طرحی.
را.برای.رفع.موانع.قانونی.حمایت.از.ساخت.داخل.ارائه.دهیم..
مدیرکل.س��امانه.کاال.و.حمایت.از.ساخت.داخل.وزارت.نفت،.
اضافه.کرد:.در.نهایت.پس.از.مذاکره.با.انجمن.های.تخصصی.
صنعت.نفت،.این.طرح.آماده.شد.که.تاکنون.به.سه.کمیسیون.

تخصصی.مجلس.ارائه.شده.است.
گردان��ی.نژاد.با.بیان.آنک��ه.از.جمله.موضوعاتی.که.در.این.
طرح،.پیش��نهاد.ش��د،.اخذ.چک.و.س��فته.به.ج��ای.ضمانت.
نامه.های.بانکی.بوده.اس��ت،.گفت:.در.حال.حاضر.سازندگان.
داخل��ی.برای.هر.ق��رارداد.و.پروژه.بای��د.ضمانت.نامه.بانکی.
تحوی��ل.دهند،.در.حالی.که.ش��رکت.های.خارج��ی.با.چنین.
مانعی.مواجه.نیس��تند..مدی��رکل.س��امانه.کاال.و.حمایت.از.
ساخت.داخل.وزارت.نفت،.افزود:.گاهی.سازندگان.در.چندین.

پروژه.شرکت.می.کنند.که.براساس.قوانین.موجود.باید.برای.

همه.آنها.ضمانت.نامه.جداگانه.ارائه.دهند.که.بس��یار.مشکل.
ساز.است.

وی.خاطرنش��ان.کرد:.در.یک.مورد،.سازنده.ای.اعالم.کرد.

ک��ه.پول.پرداخت.حقوق.کارکنان.در.ش��ب.عید.را.ندارم،.اما.

نزد.کارفرمایان.دولتی،.س��ه.میلیارد.تومان،.ضمانت.نامه.دارم.

که.تکلیف.آن.مشخص.نش��ده.است..وی.ادامه.داد:.مشکل.

قانونی.دیگری.که.در.مس��یر.حمایت.از.س��اخت.داخل.وجود.

دارد.این.اس��ت.که.ماده.29.قانون.مناقصات.اجازه.نمی.دهد.

برای.خرید.کاالهایی.که.برای.اولین.بار.تولید.می.شود،.بدون.

برگزاری.مناقصات،.سفارش.بدهیم.
مدیرکل.س��امانه.کاال.و.حمایت.از.س��اخت.داخل.وزارت.
نف��ت،.گفت:.در.طرح.جدید.با.اضافه.ک��ردن.یک.بند،.برای.
حل.این.مشکل،.پیش��نهاداتی.را.ارائه.کرده.ایم.که.بر.اساس.
آن،.ب��ا.نظر.عالی.ترین.مقام.دس��تگاه.مناقص��ه.گزار،.بتوانیم.
یک.تجهی��ز.نفتی.را.بدون.برگزاری.مناقصات،.به.ش��رکتی.
که.صاحب.صالحیت.است،.س��فارش.دهیم..وی.گفت:.رفع.
موانع.قانونی.قراردادهای.باز.و.تحویل.پروژه.به.کنسرسیوم.ها.
بدون.برگزاری.مناقصات.از.جمله.پیش��نهاداتی.اس��ت.که.در.

طرح.جدید.به.آنها.پرداخته.شده.است.
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 دومین ساختمان خورشیدی پایتخت مورد بهره برداری قرار گرفت
پنجره.ایرانیان:.با.حضورجمعی.از.اعضای.کانون.فارغ.التحصیالن.معماری.دانش��گاه.تهران.
و.دست.اندرکاران.صنعت.ساختمان.کشور.دومین.نمونه.مجتمع.آپارتمانی.خورشیدی.در.غرب.

تهران.رونمایی.شد.
به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.محسن.چراغی.معمار.و.مجری.طرح.این.پروژه.در.این.رابطه.
اظهار.کرد:.برغم.اس��تقبال.سرد.جامعه.مهندسی.وتصمیم.گیران.صنعت.ساختمان.از.نخستین..
نمونه.ساختمان.خورشیدی.غرب.تهران.که.دوسال.گذشته.به.مرحله.بهره.برداری.رسید،.امروز.
دومین.مجتمع.آپارتمانی.خورشیدی.غرب.تهران.با.2000.مترمربع.زیربنای.خالص.افتتاح.شد.
وی.با.اش��اره.به.جزئیات.موارد.فنی.این.س��اختمان.گفت:.برخالف.نخستین.نمونه.ساختمان.
خورش��یدی.که.در.س��اخت.آن.از.موتورخانه.مرکزی.بهره.گرفته.ش��ده.و.پانل.های.خورشیدی.
به.صورت.متمرکز.به.مدار.گرمایش��ی.متصل.شده.بود.در.این.مجموعه.پانل.ها.به.صورت.منفرد.

عمل.کرده.و.هر.واحدی.دارای.یک.پکیج.مجزاست..
عضو.کانون.فارغ.التحصیالن.دانش��گاه.تهران.با.اش��اره.به.توس��عه.فن��اوری.و.به.کارگیری.
سیس��تم.پنل.خوش��یدی.در.دومین.نمونه.مجتمع.خورش��یدی.غرب.ته��ران.گفت:.مجموعه.
مهندس��ان.متبوع.ما.در.منطقه.غرب.تهران.ی��ک.مجتمع.18.واحدی.در.بنای.2850.مترمربع.
با.اس��تفاده.از.مکانیزم.پانل.خورش��یدی.ساخته.اند.که.درشیوه.جدید.به.جای.سیستم.مرکزی.از.

سیستم.منفرد.متصل.به.پانل.خورشیدی.بهره.گرفته.شده.است.
چراغی.به.کارگیری.پانل.های.خورش��یدی.در.س��اختمان.ها.را.س��بب.صرفه.جویی.انرژی.در.
س��اختمان.ها.دانس��ت.و.گفت:.با.توجه.به.اینکه.به.کارگیری.این.فناوری.درس��اخت.وس��ازها.

س��بب.صرفه.جویی.حداق��ل40.درصدی.در.مص��رف.گاز.و.همچنین.همانند.نخس��تین.نمونه.

س��اختمان.خورشیدی.باعث.صرفه.جویی.25.درصدی.در.مصرف.برق.می.شود،.انتظار.می.رود.

که.مس��ووالن.با.انجام.مطالعات.کارشناس��ی.درباره.چگونگی.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.
ساخت.و.سازها.برای.استفاده.از.این.روش.در.ساختمان.سازی.ها.زمینه.مساعدی.فراهم.کنند.

وی.با.اش��اره.به.ضرورت.های.به.کارگیری.پانل.های.خورشیدی.در.تولید.واحدهای.مسکونی.

گفت:.باتوجه.به.شمار.قابل.توجه.روزهای.آفتابی.در.شهر.تهران،.)میانگین.260.-.250.روز.در.

س��ال(..به.کارگیری.پانل.های.خورشیدی.این.امکان.را.فراهم.می.سازد.تا.از.انرژی.خورشیدی.

برای.تامین.آب.گرم.مصرفی.ساختمان.بهره.گرفته.شود..چراغی.افزود:.عالوه.بر.این،.استفاده.

از.انرژی.خورش��یدی.و.بهینه.س��ازی.انرژی.در.ساختمان.باعث.می.ش��ود..که.به.طور.میانگین.

س��االنه.50.و.25.درصد.به.ترتیب.در.مصرف.گاز.و.برق،.صرفه.جویی.ش��ود.و.در.عین.حال.با.

توجه.به.کوچک.ش��دن.اندازه.تاسیس��ات.و.تجهیزات.موتورخانه،.ازاین.رو.عمال.شاهد.کوچک.
شدن.فضای.تاسیسات.ساختمان.خواهیم.شد..

وی.تاکی��د.کرد:.براس��اس.آمارهای.موج��ود.حدود.30.درص��د.از.آالیندگی.هوای.پایتخت.

از.مش��کالت.تاسیسات.واحدهای.مسکونی.نش��ات.می.گیرد؛.چرا.که.استفاده.از.سوخت.های.

فس��یلی.با.آلودگی.های.زیس��ت.محیطی.همراه.اس��ت..در.این.میان.صرفه.جویی.در.مصرف.

انرژی.نه.تنها.از.لحاظ.کاهش.هزینه.ها.قابل.بررس��ی.اس��ت،.بلک��ه.می.توان.با.عایق.بندی.و.

استفاده.بهینه.از.انرژی.های.خورشیدی.و.به.کارگیری.فناوری.های.روز.دنیا.زمینه.ساز.جلوگیری.
از.آلودگی.هوا.شویم.

 ضرورت حمایت دولت از توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر
پنج��ره.ایرانیان:.با.توجه.به.اهمیت.اس��تفاده.از.انرژی.های.
تجدیدپذیر.به.خصوص.انرژی.خورش��یدی،.کش��ور.ما.هنوز.
در.میانه.راه.اس��ت.و.دولت.باید.تالش.بس��یاری.را.درراستای.

توسعه.و.پیشرفت.فناوری.های.این.حوزه.انجام.دهد.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.دکتر.محم��ود.یعقوبی،.عضو.
شورای.س��تاد.توس��عه.فناوری.های.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.
معاونت.علمی.و.فناوری،.درب��اره.به.کارگیری.انرژی.های.نو.
در.کش��ور.اظهار.ک��رد:.موضوع.اس��تفاده.از.انرژی.های.نو.یا.
تجدیدپذیر.در.کش��ور.ما.رشد.چندانی.نداشته.و.هنوز.در.میانه.
راه.اس��ت.البته.که.کارهای.مطالعاتی،.برنامه.ریزی.و.پژوهش.
در.ای��ن.زمینه.در.حال.انجام.اس��ت.ولی.هن��وز.راه.طوالنی.

پیش.رو.داریم.
وی.خاطر.نش��ان.ک��رد:.کش��ورهای.دیگر.منطق��ه.مانند.
کشورهای.حاشیه.خلیج.فارس.و.ترکیه.پیشرفت.های.بسیاری.
در.زمینه.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.به.خصوص.انرژی.
خورشیدی.داشته.اند.و.سیاست.های.کالنی.را.برای.تولید.برق.
و.احیانا.آب.ش��یرین.و.جایگزینی.انرژی.خورش��یدی.به.جای.

سوخت.های.فسیلی.دارند.
یعقوبی.با.اشاره.به.این.که.بحث.انرژی.طی.دو.دهه.گذشته.
بس��یار.به.موضوع.محیط.زیس��ت.به.خصوص.توسعه.پایدار.
مرتبط.ش��ده.است،.گفت:.در.راس��تای.موضوع.توسعه.پایدار.
بسیاری.از.کش��ورهای.دنیا.برنامه.ریزی.های.آینده.خود.را.در.
این.جهت.قرار.داده.اند.و.بر.همین.اس��اس.کش��ورهای.خیلی.
پیش��رفته.سیاستگذاری.های.کالنی.داش��ته.اند.تا.بتوانند.بین.
20.ت��ا.25.درصد.انرژی.های.م��ورد.نیاز.خود.را.از.انرژی.های.

تجدیدپذیر.به.خصوص.انرژی.خورشیدی.تامین.کنند.

عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.ش��یراز.درباره.مقایسه.میزان.

پتانسیل.های.انرژی.خورشیدی.ایران.با.کشورهای.دیگر.بیان.

کرد:.با.توجه.به.میزان.باالی.پتانس��یل.انرژی.خورشیدی.در.

کشور.ما.به.نسبت.برخی.از.کشورها.مانند.کشورهای.اروپایی،.

میزان.بهره.وری.از.این.انرژی.در.تامین.نیاز.های.کش��ورهای.

دیگر.به.نس��بت.کشور.ما.بیشتر.اس��ت.و.آنها.جایگاه.ویژه.ای.

در.این.زمینه.دارند..وی.بیان.کرد:.کش��ورهای.پیش��رفته.در.

زمینه.اس��تفاده.از.انرژی.خورش��یدی.با.استفاده.از.سلول.های.

فتوولتائی��ک.میزان.انرژی.های.مورد.نیاز.خ��ود.را.تامین.و.از.

مصرف.س��وخت.های.فس��یلی.برای.تولید.انرژی.گرما،.سرما.

والکتریکی.جلوگیری.می.کنند..عضو.ش��ورای.س��تاد.توسعه.

فناوری.های.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.درب��اره.اقدامات.انجام.

شده.در.حوزه.انرژی.خورشیدی.در.کشور.اظهار.کرد:.تاکنون.

اقدامات.بس��یاری.توسط.سازمان.انرژی.های.نو.انجام.شده.و.

با.همکاری.20.دانشگاه.کش��ور.نیروگاه.های.20.کیلوواتی.با.
استفاده.از.انرژی.خورشیدی.ساخته.شده.است.

وی.گفت:.زمینه.های.س��اخت.و.س��از.تولید.سیس��تم.های.

فتوولتائیک.درکش��ور.فراهم.ش��ده.ولی.خیلی.محدود.است.و.

متناس��ب.با.جمعیت.و.ظرفیت.کشور.نیست..از.این.رو.نیازمند.
حمایت.های.بیشتری.از.سوی.دولت.است.

یعقوبی.با.اش��اره.به.این.که.پیش��رفت.و.توس��عه.در.زمینه.

به.کارگیری.انرژی.های.خورشیدی.نیازمند.تالش.چند.برابری.

مسئوالن.و.حمایت.دولت.است،.اظهار.کرد:.با.توجه.به.پایین.

بودن.قیمت.آب،.برق،.گاز.در.کشور.ما،.مردم.انگیزه.ای.برای.

اس��تفاده.از.انرژ.ه��ای.تجدیدپذیر.و.به.کارگی��ری.آنها.ندارند.

ب��ه.همین.دلیل.با.افزایش.قیمت.ای��ن.انرژی.ها.و.حمایت.از.

فعاالن.این.ح��وزه.می.توان.انرژی.های.نو.به.خصوص.انرژی.
خورشیدی.را.جایگزین.سوخت.های.فسیلی.کرد.
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 انرژی های پاک هم قیمت با انرژی فسیلی هستند
پنجره.ایرانیان:.بس��یاری.از.افراد.فکر.می.کنند.که.استفاده.از.انرژی.های.پاک.به.واسطه.نیاز.
به.تجهیزات.خاص،.هزینه.باالتری.را.نس��بت.به.هزینه.استفاده.از.انرژی.های.فسیلی.است.در.
بر.دارد..با.این.وجود.متخصصان.معتقدند.که.هزینه.اس��تفاده.از.این.دو.نوع.انرژی.عمال.برابر.

با.یکدیگر.تمام.می.شود.
ب��ه.گزارش.س��یناپرس،.یکی.از.مش��کالت.اصل��ی.در.راه.اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.پاک.و.
تجدیدپذیری.مانند.انرژی.خورشیدی.و.انرژی.باد.را.باید.هزینه.اولیه.راه.اندازی.آنها.دانست..با.
این.وجود.به.نظر.می.رس��د.که.این.هزینه.برغم.داشتن.بار.اقتصادی.سنگین.در.ابتدای.کار،.در.

بلند.مدت.این.هزینه.را.به.صورت.کامل.جبران.خواهد.کرد.
مرک��ز.تحقیقات.مال��ی،.انرژیکی.بلومبرگ،.به.تازگی.تحقیقاتی.را.در.زمینه.مقایس��ه.هزینه.
اس��تفاده.از.انرژی.های.فس��یلی.و.انرژی.های.پاک.در.بازه.زمانی.مشابه.به.انجام.رسانده.است..
نتایج.این.تحقیقات.نش��ان.از.آن.داش��ته.اس��ت.که.عمال.هزینه.اس��تفاده.از.هر.دو.نوع.انرژی.
یکس��ان.اس��ت..در.این.تحقیقات.مشخص.شده.است.که.هزینه.تولید.هر.مگاوات.بر.ساعت.از.
انرژی.به.واسطه.استفاده.از.منابع.جذب.انرژی.باد،.رقم.83.دالر.هزینه.در.بر.خواهد.داشت..این.

هزینه.برای.تولید.مقدار.مشابه.از.انرژی.به.وسیله.سلول.های.خورشیدی.به.122.دالر.خواهد.

رس��ید..حال.در.نقطه.مقابل.برای.تولید.همین.میزان.انرژی.به.واس��طه.س��وخت.های.فسیلی.

تقریبا.ش��اهد.ارقامی.مشابه.هستیم..هزینه.استفاده.از.منابع.زغال.سنگ.برای.تولید.این.میزان.

از.انرژی.برابر.با.75.دالر.است.و.در.صورت.استفاده.از.توربین.های.گازی،.این.رقم.به.82.دالر.

افزایش.خواهد.یافت..البته.باید.یاد.آور.ش��د.که.این.ارقام.مربوط.به.پیاده.سازی.این.فناوری.در.

قاره.امریکای.شمالی.است.و.در.برخی.از.نقاط.دنیا.شاهد.هزینه.ای.بیشتر.برای.هریک.از.موارد.

یاد.ش��ده.هس��تیم..البته.برخی.از.انواع.انرژی.های.پاک.برای.ش��رایط.فعلی.چندان.مقرون.به.

صرفه.به.نظر.نمی.رس��ند،.زیرا.این.تحقیقات.نشان.داده.است.که.برای.نمونه.استفاده.از.انرژی.

دریا.به.عنوان.منبع.نیرو،.بیش.از.400.دالر.برای.مقدار.مش��ابه.محاس��به.شده.برای.سایر.منابع.

انرژی.هزینه.خواهد.داشت..شایان.ذکر.است.که.استفاده.از.منابع.انرژی.پاک.می.تواند.در.بلند.

مدت.هزینه.های.انس��ان.در.مواردی.مانند.هزینه.های.پزشکی.و.هزینه.های.زیست.محیطی.را.

به.طور.چشمگیری.کاهش.بدهد.و.به.همین.دلیل.نیز.سازمان.های.جهانی.تالش.بسیار.زیادی.
برای.ترغیب.جوامع.به.استفاده.از.انرژی.های.پاک.به.خرج.می.دهند.

 قطعه تقسیم کننده گاز در پاالیشگاه ها در ایران ساخته شد
پنجره.ایرانیان:.یک.ش��رکت.دان��ش.بنیان.موفق.به.
س��اخت.قطعه..مورد.اس��تفاده.در.پاالیش��گاه.ها.شد.که.

متناسب.با.شرایط.آب.و.هوایی.ایران.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.رضا.جوادپور،.مدیر.عامل.
ش��رکت.دانش.بنیان."صافات.انرژی.یزد" مجری.طرح..
"فلودیوایدر.توربی��ن.گازی9GEF"  گفت:.فلودیوایدر.
قطع��ه.ای.اس��ت.ک��ه.در.توربین.ه��ای.گازی.س��اخت.
ش��رکت.های.خارج��ی.وجود.دارد.و.وظیفه.آن.تقس��یم.

سوخت.مایع.در.این.توربین.هاست.
وی.عن��وان.ک��رد:.اگر.این.تجهی��زات.کار.خود.را.به.
خوبی.انجام.ندهند،.پره.های.توربین.گازی.که.از.قیمت.
باالیی.برخوردارند.آس��یب.می.ببیند،.از.این.رو.س��اخت.
فلودیوایدر.در.کشور.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.است..

جوادپور.افزود:.ما.در.این.ش��رکت.دانش.بنیان.موفق.

ش��دیم.این.قطع��ه.را.طوری.طراحی.کنی��م.تا.عمر.آن.

افزایش.پیدا.کند.و.دس��تگاه.کمتر.آسیب.ببیند...به.گفته.

مدی��ر.عامل.این.ش��رکت.دانش.بنی��ان،.قیمت.باالی.

فلودیوایدر.در.بازار.جهانی،.تحریم.ها.و.عدم.پش��تیبانی.
مناسب.باعث.شد.تا.این.محصول.در.کشور.ساخته.شود.
وی.با.بیان.اینکه.تنها.کش��ورهای.سازنده.این.قطعه.
در.دنی��ا.آمریکا،.ژاپن.و.آلمان.هس��تند،.اظهار.داش��ت:.

مزیت.نمونه.س��اخت.داخل.نسبت.به.محصول.تولیدی.

این.کشور.ها.این.است.که.فلودیوایدر.با.توجه.به.شرایط.

دمایی.و.س��وخت.کاربردی.در.کش��ور.طراحی.و.تولید.
شده.است.

جوادپور.گفت:.آخرین.نمونه.فلودیوایدر.ظرف.ش��ش.

ماه.اخیر.طراحی.و.تولید.ش��ده.اس��ت..ب��ه.گفته.مدیر.

عامل.این.ش��رکت.دانش.بنیان،.این.قطعه.بر.اس��اس.

اس��تاندارهای.روز.جهانی،.فلودیوایدر.را.طراحی.و.تولید.

کرده.اس��ت.و.اشکاالت.طراح.اصلی.را.مدنظر.قرار.داده.

تا.این.قطعه.از.عمر.باالیی.برخوردار.باش��د..وی.افزود:.

فلودیوایدر.س��اخت.داخل.در.مقایس��ه.با.کش��ور.های.
آمریکایی.و.اروپایی.قیمتی.نصف.یا.کمتر.دارد.

 مدیریت مصرف آب با کنتور هوشمند
پنجره.ایرانیان:.کنتور.هوشمند.آب.برای.مدیریت.بهتر.

مصرف.آب.توسط.کارشناسان.ایرانی.تولید.شد.
به.گ��زارش.خبرگ��زاری.تس��نیم،.مدیرعامل.ش��رکت.
دیباگ��ران.فرایند."دیفاکو"،.تولیدکننده.کنتور.هوش��مند،.
با.اش��اره.ب��ه.این.موض��وع.که.ش��هروندان.بای��د.لزوم.
مدیری��ت.مص��رف.آب.را.س��رلوحه.کار.خود.ق��رار.دهند.
اف��زود:.کنتورهای.هوش��مند.آب.را.در.واق��ع.می.توان.از.
قبل.به.ص��ورت.روزانه،.هفتگی،.ماهانه.و.حتی.س��الیانه.

برنام��ه.ریزی.نمود.تا.بت��وان.میزان.مصارف.آب.را.تا.حد.

ممکن.مدیریت.کرد..در.واقع.استفاده.از.کنتورهای.جدید.

هوش��مند.آب.می.توان��د.نق��ش.مهمی.در.بح��ث.الگوی.
مصرف.و.مدیریت.منابع.آب.داشته.باشد.

بهروز.آسیابان.پور.در.خصوص.ویژگی.های.این.کنتورها.

اظهار.داش��ت:.از.مهمترین.امکانات.کنتورهای.هوشمند.

می.توان.به.ارسال.اطالعات.میزان.مصارف.آب.به.صورت.

پیام.کوتاه.به.مس��ئوالن،.نصب.بر.روی.انواع.کنتورهای.

پالس��ی،.التراسونیک.و.مغناطیس��ی،.تامین.منبع.تغذیه.با.
استفاده.از.سلول.های.خورشیدی.اشاره.کرد.

وی.بی��ان.داش��ت:.تمام��ی.فعالیت.ه��ای.مرب��وط.به.

بخش.طراحی.و.س��اخت.کنتورهای.هوشمند.آب.توسط.

ش��رکت.دیباگران.فرایند."دیفاکو" براساس.به.روزترین.

اس��تانداردهای.روز.دنیا.انجام.می.شود.و.بزرگترین.افتخار.

این.ش��رکت.این.اس��ت.که.بر.روی.محص��ول،.لوگوی.
ساخت.ایران.حک.شده.است.
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 ساخت پوشش های آزمایشگاهی با قابلیت افزایش بازده سلول های خورشیدی
پنجره.ایرانیان:.محققان.جهت.بهبود.عملکرد.سلول.های.
خورشیدی.رنگدانه.ای،.نمونه.های.آزمایشگاهی.پوششی.را.
به.کمک.نانوذرات.دی.اکس��ید.تیتانی��وم.طراحی.و.مورد.
آزمای��ش.قرار.دادند.که.می.ت��وان.از.آن.برای.تولید.جریان.

برق.استفاده.کرد.
به.گزارش.س��تاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو،.در.چند.سال.
اخیر،.س��لول.های.خورش��یدی.رنگدانه.ای.به.عنوان.نس��ل.
س��وم.س��لول.های.خورش��یدی.مورد.توجه.قرار.گرفته.اند..
این.تجهیزات.ارزان.قیمت.فناوری.س��اخت.بسیار.ساده.ای.
دارند.و.جایگزین.مناس��بی.برای.س��لول.های.س��یلیکونی.

گران.قیمت.هستند..
از.آنجا.که.هنوز.بازدهی.آنها.در.تبدیل.انرژی.خورشیدی.
به.الکتریکی.پایین.است،.نیاز.به.تحقیق.گسترده.به.منظور.
ارتقای.عملکرد.آنها.احس��اس.می.ش��ود..هدف.از.پژوهش.
حاضر،.تهیه.و.بررس��ی.عملکرد.نوعی.پوش��ش.به.منظور.

کاربرد.در.سلول.های.خورشیدی.رنگدانه.ای.بوده.است.
امی��ر.محمود.بخش��ایش.مج��ری.طرح.گفت:.س��لول.
خورش��یدی.س��اخته.ش��ده.بر.پایه..این.پوش��ش،.افزایش.
بازدهی.خوبی.در.تبدیل.انرژی.نورانی.به.انرژی.الکتریکی.
نش��ان.داده.است..وی.ادامه.داد:.در.س��اخت.این.پوشش.
از.»نانوذرات.دی.اکس��ید.تیتانی��وم«.که.با.عناصری.چون.
استرانسیم.و.کروم.آالیش.ش��ده.بود،.استفاده.شده.است،.
می.توان.گفت.که.علت.بهبود.بازدهی.این.س��لول.نس��بت.
به.سلول.ساخته.ش��ده.بر.پایه..پوشش.های.مرسوم.حاوی.
نانوذرات.دی.اکسید.تیتانیوم،.افزایش.چگالی.جریان.مدار.

کوتاه.آن.اس��ت..وی.عنوان.کرد:.از.دیگر.مزیت.های.این.

س��لول.می.توان.به.روش.تولید.آس��ان،.هزینه..تمام.ش��ده..

مناس��ب.و.ش��فافیت.باال.نس��بت.به.عبور.نور.اشاره.کرد..

بخش��ایش.با.بیان.اینکه.در.این.طرح،.پوش��ش.نانوذرات.

دی.اکس��ید.تیتانیوم.با.اس��تفاده.از.روش.سل.�.ژل.تهیه.

شده.است.که.حاوی.نانوذرات.کروی.است،.اظهار.داشت:.

متوس��ط.اندازه..دان��ه..این.نان��وذرات.ک��روی.60.نانومتر.

اس��ت.و.از.طرفی.ساختمان.کریس��تالی،.ساختار.و.ترکیب.

ش��یمیایی.این.پوش��ش.به.گونه.ای.کنترل.شده.است.که.

به.بهب��ود.چگالی.جریان.مدار.کوتاه.س��لول.خورش��یدی.

رنگدان��ه.ای.منجر.می..ش��ود..به.گفته.وی،.جهت.بررس��ی.

نمونه.ه��ای.س��اخته.ش��ده.از.آزمون.های.مش��خصه.یابی.

خواص.فتوولتاییک��ی،.امپدانس.الکتروش��یمیایی.و.طیف.

س��نجی.فوتوالکترون.اشعه.ایکس.استفاده.شده.است..وی.

تاکید.داش��ت:.در.صورت.دس��تیابی.به.تولید.انبوه،.از.این.

س��لول.های.خورشیدی.می.توان.برای.تولید.جریان.برق.به.

منظور.کارب��رد.در.صنایعی.چون.ل��وازم.خانگی،.خودرو.و.

هوافضا.اس��تفاده.کرد..این.تحقیق��ات.حاصل.تالش.های.

امیرمحمود.بخش��ایش،.دانشجوی.دکترای.مهندسی.مواد.

در.دانشگاه.تهران،.سید.سعید.آزادفر،.رضا.رحیقی.و.نیوشا.

بخش��ایش.از.شرکت.ابر.نانوفناور.پیشگام.شریف.است.که.
Journal of Colloid and In� .نتایج.آن.در.مجله.
terface.Science.)جلد.460،.سال.2015،.صفحات.

18.تا.28(.منتشر.شده.است.

 ۱80 پروژه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اجرایی شده است
پنجره.ایرانیان:.دبیرس��تاد.توس��عه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.و.فناوری.
گفت:.تاکنون.این.س��تاد.تقریبا.180.پروژه.با.همکاری.دانش��گاه.ها.و.مراکز.تحقیقاتی.اجرایی.

کرده.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.یوسف.آرمودلی.با.اشاره.به.فعالیت.های.ستاد.توسعه.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.کشور.اظهار.کرد:.با.توجه.به.نبود.فرهنگ.استفاده.از.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.
در.کشور.و.استفاده.از.انرژی.های.فسیلی.با.قیمت.ارزان،.برای.ترویج.به.کارگیری.این.انرژی.ها.
در.کش��ور.چه.در.بخش.مصرف.و.چه.در.بخش.تولید.مبدل.ها.و.حتی.در.ذهن.مردم.کار.بسیار.
س��ختی.پیش.رو.داریم..وی.ادامه.داد:.این.س��تاد.وظیفه.دارد.تا.همزمان.با.فرهنگ.س��ازی.به.
مراکز.علمی،.تحقیقاتی.و.وزارتخانه.های.مرتبط.که.مایل.هس��تند.س��همی.در.کاربردی.شدن.
انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.در.کشور.داشته.باشند،.هم.از.جهت.ترویج.فرهنگ.و.هم.از.جهت.

توس��عه.فناوری.کمک.کند..آرمودلی.یادآور.شد:.این.ستاد.در.جهت.کاربردی.شدن.طرح.هایی.

در.مرز.دانش.از.جمله.پیل.سوختی.گام.برداشته.و.برای.ساخت،.تولید.و.ایجاد.مراکز.فناوری.در.
جهت.رفع.تحریم.ها.و.خودکفایی.کشور.فعالیت.های.خوبی.را.انجام.داده.است.

دبیر.س��تاد.توس��عه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.اظه��ار.کرد:.تاکنون.این.

س��تاد.تقریبا.180.پروژه.اجرا.کرده.که.این.پروژه.ها.با.همکاری.دانش��گاه.ها،.مراکز.تحقیقاتی.

وابس��ته.به.وزارت.علوم،.وزارت.نفت،.وزارت.نیرو.و.بخش.های.خصوصی.)شرکت.های.دانش.

بنیان(.اجرایی.ش��ده.اس��ت..آرمودلی.بیان.کرد:.تاکنون.اجرای.160.پروژه.به.اتمام.رس��یده.و.

گزارش.هایی.هم.از.انجام.آنها.تهیه.شده.و.به.صورت.مکتوب.به.معاونت.علمی.ارائه.شده.است..

همچنین.20.پروژه.دیگر.نیز.در.حال.اجراس��ت.و.س��تاد.توسعه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.
معاونت.علمی.بر.روند.اجرایی.شدن.این.پروژه.ها.نظارت.دارد..

 ساختمان های فتوولتائیک
پنجره.ایرانیان:.س��اختمان.های.س��بز.جدی��د،.قدر.قدرت.
خورشید.را.می.دانند..بدین.منظور،.و.به.منظور.استفاده.بهینه.
از.تمام.ساعات.روشنایی.روز،.پنجره.ها.به.یک.عنصر.کلیدی.
تبدیل.شده.اند..این.ساختمان.های.بسیار.بزرگ.با.عایق.بندی.

حرارتی.مطلوبی.هستند.
در.زمس��تان،.آنها.از.ورود.س��رمای.بیرون.ب��ه.درون.خانه.

جلوگیری.می.کنند،.درحالی.که.هنوز.هم.امکان.لذت.بردن.از.

نور.طبیعی.وجود.دارد..بنابراین.در.مبلغ.قبوض.الکتریس��یته.

صرفه.جویی.ش��ده.و.در.تابستان،.وقتی.که.روزها.طوالنی.تر.
هستند،.نور.مصنوعی.به.جز.در.شب.دیگر.مورد.نیاز.نمی.باشد.
نمای.خارجی.این.ساختمان.ها.فتوولتائیک.است..بدین.معنا.
که.آنها.از.پنل.هایی.س��اخته.ش��ده.اند.که.تولید.و.جمع.آوری.

انرژی.خورش��یدی.طبیع��ی.را.ارتقا.می.دهند.و.س��اختار.آنها.

همچون.مواد.تش��کیل.دهنده،.رنگ.و.تزئینات.ش��ان.با.یک.

هدف.در.ذهن.انتخاب.شده.اند:.ارتقای.عدم.وابستگی.انرژی.

س��اختمان.و.حمایت.کامل.از.فلس��فه.زندگ��ی.پایدار..بدین.

خاطر،.برخی.از.خانه.ها.بیش��تر.از.میزان.مصرفی.خود.انرژی.
تولید.می.کنند.
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 »اسکان پایدار« نمونه یک ساختمان هوشمند
پنجره.ایرانیان:.این.خانه.ال.ش��کل.با.انرژی.هوشمند،.
توسط.موسسه.فناوری.استیونز.)SIT(.ساخته.شده.است.و.
اسکان.پایدار.نام.گرفته.است.و.مقام.دوم.در.رده.معماری.
و.به.طور.کلی.چهارم.در.رقابت.های.خورشیدی.2013.را.

از.آن.خود.کرده.است.
.به.گزارش.معماری.نیوز،.اصطالح.Ecohabit.برای.
این.طرح.یا.اکو.اس��کان.یا.اسکان.زیستی.پایدار،.پایداری.
در.تمام.ابعاد.را.عرضه.می.دارد،.از.فرم،.ساخت.و.س��از.و.تا.
پویایی.استفاده.از.آن..خانه.با.نیازهای.ساکنان.آن.سازگار.
گش��ته.و.برای.آنها.با.باز.خورد.خود.راه.هایی.برای.کاهش.
مصرف.انرژی.مهی��ا.می.کند.تا.پایدارتر.زندگی.کنند..این.
خانه.ال.ش��کل.چشم.اندازها.و.دسترسی.به.فضای.بیرونی.

را.حداکثر.کرده.است.
اسکان.پایدار.قصد.دارد.تا.ارتباط.بین.خانه.و.ساکنانش.
را.از.ن��و.تعری��ف.کند..سیس��تم.های.انرژی.هوش��مند.بر.
خانه،.رفتارهای.س��اکنان.آن،.و.اطالع��ات.آب.و.هوایی.
منطق��ه.ای.نظارت.می.کن��د..در.انجام.این.کار،.اس��کان.
پایدار.با.س��اکنینش.همزیس��تی.می.کند.و.خانه.و.کاربر.را.
قادر.می.س��ازد.تا.برای.ایجاد.یک.سبک.زندگی.با.انرژی.
کارآمدتر.و.سازگارتر.با.محیط.زیست.از.یکدیگر.بیاموزند..
فناوری.های.نوین.اسکان.پایدار.به.خانه.اجازه.می.دهد.تا.
یک.خانه.فوق.العاده.کارآمد.باش��د.که.به.س��اکنان..کمک.

می.کند.با.آن.زندگی.کنند،.رشد.یابند.و.از.آن.بیاموزند.
درهای.ش��فاف.برای.مهیا.کردن.دسترسی.به.دو.عرشه.
بزرگ.که.با.یک.س��قف.پیش.آمده.بزرگ.خورشیدی.پناه.
داده.ش��ده.اند،.اس��تقرار.گرفته.اند..طراحی.معماری،.خانه.

را.ب��ه.دو.واحد.مجزای."خش��ک" و."مرط��وب" تجزیه.

می.کن��د.تا.به.توزیع.کارآمد.انرژی.اجازه.دهد.در.سیس��تم.

لوله.کشی.استفاده.شود..فضای.داخلی.مدوالر.شامل.یک.

اتاق.خواب.اصلی،.حمام.و.یک.اتاق.تغییر.پذیر.اس��ت.که.

م��ی.تواند.تبدیل.به.ی��ک.دفتر.خانگی.و.ی��ا.اتاق.خواب.

دوم.ش��ود..سقف.سبز.به.کمک.دیوار،.خانه.را.عایق.بندی..

می.کنند.و.آب.ب��اران.را.برای.آبیاری.گیاهان.جمع.آوری.

می.کنن��د..یک.موتورخانه.مرکزی.ب��ه.عنوان."مغز" خانه.
عمل.می.کند.

سیس��تم.های.فتوولتائیک.یکپارچه،.حداکثر.استفاده.را.

از.فضای.در.دس��ترس.به.عمل.می.آورند.و.بدون.پانل.های.

بزرگ.سقفی،.نیروی.خانه.را.تامین.می.کنند..یک.سیستم.

آب.گ��رم.زمانی.که.مورد.نیاز.اس��ت.آب.را.گرم.می.کند..

مواد.زیس��تی.با.فاز.متغیر.به.خانه.اجازه.می.دهند.تا.انرژی.

و.گرمای.خورشید.را.در.طول.روز.مهار.کند.و.آن.را.هنگام.

شب.داخل.خانه.منتش��ر.کند..سیستم.بخار،.میعانات.را.از.

داخل.خانه.جمع.آوری.می.کند.و.از.آن.برای.بخار.دادن.به.

واحد.HVAC.خارجی.اس��تفاده.می.کند.و.موجب.افزایش.

بهره.وری.آن.می.شود..سیس��تم.مدیریت.انرژی.هوشمند.

ب��ر.الگوهای.آب.و.هوایی،.عادات.کاربران،.و.بر.اس��تفاده.

انرژی.ایش��ان.نظارت.دارد.تا.یک.محیط.زندگی.راحت.با.
انرژی.کارآمد.ایجاد.کند.

 برج های مسکونی که به راحتی حمل می شوند
پنجره.ایرانیان:.گروه.معماری.CRG.برای.س��ومین.بار.متوالی.موفق.به.کس��ب.جایزه.
در.زمین��ه.تمرک��ز.بر.ایده..پردازی.در.احداث.خانه.های.مس��کونی.موقت.در.ش��هر.بمبئی.

هندوستان.شد.
Dhar� .به.گزارش.معماری.نیوز،.این.گروه.معماری.در.محله.زاغه.نشین.و.پرجمعیت
avi.طرح.س��اخت.5.هزار.فضای.مس��کونی.موقت.با.استفاده.از.2.هزار.و.500.کانتینر.را.
ارائه.داده.که.قرار.است.این.واحدهای.مسکونی.در.ارتفاعی.بالغ.بر.400.متر.احداث.شوند.
در.این.طرح.آمده.است:.ساختار.و.سازه.اصلی.واحدها.همگی.با.بلوک.های.سبک.بتنی.
پوشش.داده.می.شوند.که.دارای.سطحی.صیقلی.و.صاف.بوده.که.به.3.اتاق.قابل.سکونت.

ختم.خواهند.شد.
در.واق��ع.می.ت��وان.گفت.این.واحدها.همگی.همچون.قوطی.و.جعبه.های.س��بک.قابل.
حم��ل.ب��ر.روی.یکدیگر.تا.ارتف��اع.400.متری.ق��رار.می.گیرند.و.زوایه.هرک��دام.از.این.
قوطی.های.مس��کونی.با.دیگری.متفاوت.اس��ت..از.این.رو.این.س��اختمان.های.مسکونی.
شهر.بمبئی.با.یک.سازه.کششی.و.قوس.دار.که.جلوه.ویژه.و.متمایزی.به.فضا.داده.است،.
خودنمایی.می.کنند..همچنین.در.یک.قسمت.از.بدنه.قوطی.های.قابل.سکونت.که.در.این.
طرح.ارائه.شده،.ورقه.شیشه.ای.و.پلی.اورتان.سبک.قرار.می.گیرد.تا.هم.دما.و.فشار.داخل.
واحده��ا.را.کنترل.کند.و.هم.بهترین.راه.حل.جهت.حمل.هرچه.راحت.تر.و.س��ریع.تر.آنها.
باشد..چراکه.همانطور.که.اشاره.شد.این.واحدهای.مسکونی.به.صورت.موقت.طراحی.شده.
و.به.اجرا.درمی.آیند..این.درحالی.است.که.شکل.نامنظم.زمین.در.آن.منطقه،.این.امکان.را.

به.طراح.داده.تا.با.آزادی.عمل.کامل.طراحی.خاص.و.متفاوت.آن.را.به.نمایش.دربیاورد.و.
دیگر.جایی.برای.ارائه.یک.طرح.معماری.ناخوشایند.با.نمای.غیرطبیعی.نگذارد.

یک��ی.از.معم��اران.گ��روه.CRG.در.این.باره.می.گوید:.ما.به.دلیل.نوع.زمین.و.ش��کل.

هندس��ی.آن.توانس��تیم.با.فراغ.بال.فکر.کنیم.و.با.بهره.برداری.از.باالترین.حجم.ممکن،.

در.مورد.احداث.2.برج.مسکونی.تصمیم.گیری.های.الزم.را.انجام.دهیم..بنابراین.به.دلیل.

برخورداری.از.فضای.باز.و.نامحدود.منطقه،.در.نهایت.تصمیم.برآن.گرفته.ش��د.که.نمای.

خارجی.این.برج.ها.با.یک.ش��کل.هندس��ی.مدور.و.به.حالت.چرخشی.و.گردان.ارائه.داده.

شود..نکته.جالب.توجه.اینجاست.که.موقعیت.کالسیک.و.استاندارد.هرکدام.از.جعبه.های.

مسکونی.قابل.حمل.به.گونه.ای.است.که.این.امکان.را.به.وجود.می.آورد.تا.هر.طبقه.و.هر.
واحدی.یک.چشم.انداز.و.زاویه.دید.متفاوتی.داشته.باشند.

همچنی��ن.زاویه.های.گردش��ی.90.درجه.هر.یک.از.این.قوطی.ه��ا.نیز.موقعیتی.را.در.

ساختمان.فراهم.آورده.که.فضای.سایه.آن.بیشتر.بوده.و.فضاهای.هدر.رفته.کمتر.در.آن.

به.چش��م.می.خورد..از.این.رو.می.توان.گفت.هدررفت.انرژی.در.این.برج.های.مسکونی.
نیز.به.حداقل.میزان.ممکن.خواهد.رسید.

در.پایان.باید.این.نکته.را.یادآور.ش��ده.که.طرح.مدور.و.گردشی.این.برج.های.مسکونی.

نیز.س��بب.شده.سیستم.دفاعی.س��ازه.در.مقابل.هرگونه.خطرات.زیست.محیطی.افزایش.

بس��یاری.پیدا.کند.و.آس��یب.جدی.در.اثر.طوفان،.زلزله،.س��یل.و.یا.گردباد.این.واحدها.را.
تهدید.نکند..



97
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

ان
.آب

م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

78

ژه
 وی

ده
رون

پ

پنجره ایرانیان 9 ساله شد

ره:
شـا

ا

به مناسـبت ورود پنجره ایرانیان به نهمین سـال فعالیت خود، به سـراغ فعاالن صنعت در و پنجره رفتیم و از آنها خواستیم عملکرد 
این رسـانه را مورد ارزیابی قرار دهند. بدون تردید اگر نبود همراهی و پشـتیبانی اهالی این صنعت، پنجره ایرانیان نمی توانسـت در 
طول این سال ها موانع و مشکالت موجود را پشت سربگذارد و به حیات خود ادامه دهد. از این جهت داوری مخاطبان پنجره ایرانیان 
باارزش ترین معیار نحوه عملکرد آن برای گردانندگان این رسانه است و همچنین انتقادات و پیشنهادات وارده ارزنده ترین کمک به 
این نشـریه برای ارتقاء فعالیت های آن می باشـد. در این نظرخواهی از کلیه اهالی این صنعت که البته امکان تماس با آنان به وجود 
آمد، درخواست کردیم که نظر خود و همچنین انتقادها و پیشنهادهای خود را در خصوص نحوه عملکرد پنجره ایرانیان اظهار دارند. 

با هم نظرات این دوستان را بدون هیچ کمی کاستی، می خوانیم:

 غالمرضا صادقیان ـ بست ویژن
نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.طی.این.سال.ها.عملکردی.قابل.قبول.و.بسیارخوبی.داشته.
اس��ت..فقط.فکر.می.کنم،.در.برخی.مواقع.بین.ش��رکت.های.فعال.فرق.قائل.می.شوند..
این.نشریه.به.عنوان.رسانه.تخصصی.الزم.است.به.همه.شرکت.ها.نگاه.یکسانی.داشته.
و.به.تولیدکنندگان.توجه.بیشتری.داشته.باشد..در.پایان.پیشنهاد.می.کنم.تا.در.برگزاری.

سمینارهای.علمی.�.آموزشی.بیشتر.فعالیت.کند..
 ایمان مصلحی ـ ارگاداتا

امروز.پس.از.گذش��ت.8.سال.از.فعالیت.این.نشریه،.عملکرد.خوب.آن.دیگر.بر.کسی.

پوش��یده.نیست..مدیریت.این.مجموعه.آقای.ش��یری.همواره.با.ما.تعامل.داشته.است..

نکت��ه.دیگ��ر.این.که.پنجره.ایرانیان.همواره.در.زمان.مناس��ب.و.با.کیفیت.باالیی.چاپ.

ش��ده.و.به.موقع.به.دست.مخاطبان.خود.می.رس��د..همچنین.پیشنهاد.می.کنم.از.حجم.

اخبار.کلی.و.عمومی.کاسته.و.به.مطالب.و.اخبار.مرتبط.و.تخصصی.صنعت.اضافه.کند..
 علی عامری ـ جی.اس.آی 

نزدیک.به.5.س��ال.اس��ت.که.وارد.این.صنف.شدم.و.در.هر.نمایشگاه.و.سمیناری.که.

حضور.داش��تم،.نش��ریه.پنجره..ایرانیان.نیز.حضور.فعال.داشته.اس��ت..در.نمایشگاه.ها.

نیز.همواره.ش��اهد.فعالیت.این.رس��انه.بوده.ام..این.مجموعه.پرتالش.حتی.با.برگزاری.

تورهای.نمایش��گاهی.خارج.از.کش��ور.در.این.زمینه.نیز.نقش.بسزایی.داشته،.و.شخصا.

از.تورهای.پنجره.ایرانیان.اطالعات.بس��یاری.کس��ب.کردم..با.س��ابقه.فعالیتی.که.در.

صنعت.های.دیگر.دارم،.در.هیچ.حوزه.ایی.چنین.رسانه.ایی.ندیده.ام..در.واقع.نشریه.پنجره.

ایرانیان.نقش.یک.رابط.را.میان.مردم.و.تولید.کننده.ها.ایفا.می.کند..به.شخصه.شاهد.آن.

بودم.که.برخی.افراد.سودجو.همواره.با.جعل.عنوان.و.کپی.کاری.سعی.داشته.اند.تا.شبیه.

پنجره.ایرانیان.باشند،.که.این.امر.نشانگر.آن.است.که.عملکرد.این.رسانه.صحیح.است..
این.اعتبار.به.واسطه.8.سال.تالش.مدیریت.این.مجموعه.می.باشد.

 علی خرم ـ نوید تجارت ارسام
در.طی.این.8.س��ال،.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.در.صنعت.در.و.پنج��ره.تبدیل.به.یک.
پرس��تیژ.شده.اس��ت.و.هر.کس��ی.فارغ.از.جایگاهی.که.دارد.حضور.خود.را.در.صنعت،.
در.این.نش��ریه.رس��میت.می.بخشد..از.س��وی.دیگر.مدیریت.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.با.
نوآوری.های.خالقانه.خود،.نش��ان.داده.که.اهل.س��کون.نیس��ت..این.رسانه.صنعتی.با.
ابزارهای.متعددی،.چون.شبکه.تلگرام،.سایت.خبری.و.ماهنامه.خود.همواره.سعی.دارد.
تا.به.صنعت.در.و.پنجره.کش��ور.کمک.کند..نکته.آخری.که.تاکید.دارم.عینا.درج.ش��ود،.
آن.اس��ت.که.الزم.است.کلیه.اهالی.صنعت،.قدر.آقای.شیری.مدیرعامل.نشریه.پنجره.

ایرانیان.را.بیشتر.بدانند.
 امید قدرت ـ کیمیا صنعت شیما

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.طول.سال.های.گذشته.نش��ان.داده.که.همواره.روند.رو.به.

رش��دی.داشته.است..این.نش��ریه.به.لحاظ.کیفی.نیز.از.عملکرد.بسیار.خوبی.برخوردار.

بوده.است..با.وجود.همه.عملکردهای.مثبت.و.خدمات.شایانی.که.به.صنعت.در.و.پنجره.
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داش��ته.اس��ت،.انتقادی.نیز.بر.این.نشریه.وارد.اس��ت؛.و.آن.در.بحث.تبلیغات.می.باشد..

با.توجه.به.بخش.بندی.مطالب.نش��ریه،.متاس��فانه.تفکیک.ای��ن.بخش.بندی.ها.در.بین.
صفحات.مختلف.نشریه.به.گونه.ای.است.که.یافتن.آن.مخاطب.را.دچار.مشکل.می.کند.

 فیروزه بدر ـ ونوس شیشه
این.مهم.که.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.در.مقوله.محتوا.و.نوش��تار.با.رویکردی.علمی،.
س��یر.صعودی.خود.را.سرعت.بخشیده.اس��ت،.امروز.بر.کسی.پوشیده.نیست..این.روند.
روبه.رش��د.در.فرم.نشریه.نیز.مستتر.می.باشد..چنانچه.چاپ.و.کیفیت.کاغذ.آن.نیز.بسیار.
مرغوب.است..تنها.نکته.قابل.ایراد،.شلوغی.روی.جلد.این.نشریه.می.باشد.که.امیدوارم.

برای.آن.چاره.ای.بیاندیشید..همچنین.امیدوارم.محتوای.آن.علمی.تر.شود.
 هادی غضنفری ـ کیان ره آورد ایرانیان 

تنه��ا.مطلبی.که.در.این.خصوص.می.توان��م.عنوان.کنم،.ابراز.رضایت.از.عملکرد.تیم.
فعال.در.نشریه.پنجره.ایرانیان.و.مدیریت.محترم.آن.آقای.شیری.می.باشد.

 ولی عظیم زاده ـ نیلگون پنجره تهران
به.نظر.می.رس��د،.رویکرد.پنج��ره.ایرانی��ان.از.خبرپراکنی.صرفا.فن��ی،.به.رویکردی.
حرفه.ای.)رس��انه.ای.و.تخصصی(.تغییر.جهت.داده.اس��ت..خبره��ای.مرتبط.به.صنعت.
س��اختمان.که.از.این.رسانه.بازتاب.داده.می.ش��ود،.گرچه..مستقیما.به.صنعت.ما.مربوط.
نمی.ش��وند،.اما.این.اخبار.بر.سرنوشت.این.صنعت.و.جهت.گیری.های.آتی.آن.تاثیرگذار.
هس��تند..انصافا.خبرهای.قابل.توجه.و.ارزش��مندی.را.بازتاب.می.دهید..اما.چند.نکته.را.

می.خواستم.متذکر.شوم:
اول.اینکه.متن.مقدمه.هایی.که.برای.بازدیدها.و.گزارش.ها.نوشته.می.شود،.معموال.با.
قلمی.همس��ان.نوشته.شده.و.مفصل.هستند..به.نظرم،.برای.بارز.کردن.سازمان،.هدف.
گ��زارش.و.ش��خص.یا.برند.مدنظر،.هرچ��ه.مطلب.مقدمه.کوتاه.ت��ر.و.به.لحاظ.بصری.
متفاوت.تر.باش��د،.جذابیت.و.تاثیرگذاری.بیش��تری.خواهد.داش��ت..در.مورد.مقاالت.نیز.
فکر.می.کنم،.به.دلیل.وجود.برداش��ت.های.متفاوت،.بهتر.است.نام.نگارنده.و.سازمان.یا.
برندی.را.که.به.آن.وابستگی.دارد.مشخص.کنید..از.این.طریق.افراد.کاردان.و.عالقمند.
به.بازتاب.دادن.تجربیات.و.دانش.حرفه.ای.خود،.تشویق.می.شوند..ضمن.اینکه.نگارنده.
مس��ئولیت.بیشتری.را.احس��اس.خواهد.کرد.تا.مطلب.خود.را.دقیق.تر.و.مستدل.تر.تهیه.
کند..به.طور.کلی.مقاالت.فنی.و.علمی،.هرچه.بیش��تر.استنادی.تر.و.استداللی.تر.باشند،.

قدرت.اقناعی.و.آموزشی.بیشتری.دارند.
 علی جوان ـ راستاوین

عملکرد.این.نش��ریه،.عالی.بوده.اس��ت..سال.گذش��ته.نیز.در.قالب.نامه.ای.از.زحمات.

آقای.ش��یری.مدیرعامل.این.مجموعه.تشکر.کردم..نش��ریه.پنجره.ایرانیان.تنها.رسانه.

مرتبط.با.صنعت.در.و.پنجره.می.باشد.که.به.درستی.وظایف.خود.را.انجام.می.دهد..این.

نش��ریه.تخصصی.امروز.با.درج.اخبار.تالش.های.ش��ایان.ذکری.جهت،.اطالع.رس��انی.

آخرین.دس��تاوردهای.صنعت.داشته.است..در.این.صنعت،.تولیدکننده.پنجره.ساز.مظلوم.
است.و.تنها.حامی.این.تولیدکننده.نشریه.پنجره.ایرانیان.می.باشد.

 محمدرضا قائمیان ـ فوم اینداستری
نش��ریه.پنجره.ایرانیان.جهت.ارتقاء.س��طح.کیفی.صنعت.در.و.پنجره،.گام.های.بسیار.
بزرگی.را.برداش��ته.است.و.می.توان.نقش.این.رس��انه.تخصصی.را.در.صف.کسانی.که.
با.مش��کالت.صنعت.مبارزه.می.کنند،.نقش��ی.هدایتگر.و.راهنما.دانست.که.امیدوارم.در.
آینده.نزدیک.مطالب.و.محتوای.آن.کمی.چالش��ی.تر.شده.تا.تاثیر.بیشتری.داشته.باشد..
همچنین.ش��خصا.ترجیح.می.دهم.محتوای.این.نشریه.بیشتر.علمی.باشد.تا.خبری؛.اگر.

کمی.توجه.به.مباحث.علمی.آموزشی.داشته.باشید،.دیگر.بدون.نقص.خواهید.بود.
 شهرام علیزاده ـ آلوکد

با.نگاهی.به.سال.های.فعالیت.نشریه.پنجره.ایرانیان.درمی.یابیم.که.این.نشریه.روندی.

روبه.رش��د.داشته.است..کافی.است.تا.شمارگان.نخست.نش��ریه.پنجره.را.با.شمارگان.

امروز.این.نش��ریه.مقایسه.کنیم.تا.س��یر.تکامل.این.رسانه.را.دریابیم..اما.تصور.می.کنم.

اکنون.که.به.چنین.جایگاهی.دس��ت.یافته.اید،.وقت.آن.اس��ت.که.با.نوآوری..به.س��مت.

فناوری.ه��ا.در.صنعت.پیش.روید.و.به.مباحث.و.مقاالت.علمی.توجه.بیش��تری.داش��ته.

باش��ید..چرا.که.اگر.این.نوآوری.در.این.مجموعه.شکل.نگیرد.از.این.پس.شاهد.سکون.

در.روند.رو.به.رش��د.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.خواهیم.بود..این.رس��انه.باید.برای.اهالی.

صنعت.مش��وقی.باشد.تا.به.وسیله.نگارش.مقاله،.علم.و.تجربیات.خود.را.در.اختیار.دیگر.
همکاران.خود.قرار.دهند.

 حمید شبیریان ـ پرسان صنعت
...ضمن.عرض.تبریک.9.سالگی.نشریه.پنجره..ایرانیان.و.همچنین.تشکر.و.قدردانی.
از.مدیریت.و.پرس��نل.این.نش��ریه.که.با.عملکرد.بس��یار.خوب.خود.فعاالن.صنف.در.و.
پنجره.را.در.معرفی.محصوالت.خود.یاری.می.دهند،.برای.عملکرد.هرچه.بهتر.نش��ریه.
چند.پیشنهاد.دارم:.در.زمینه.عکاسی.از.غرفه.ها.در.نمایشگاه.های.مربوطه.توجه.بیشتری.
ک��رده.و.با.کمک.گرفت��ن.از.صاحبان.غرفه.اطالعات.دقیق.ت��ری.در.اختیار.خوانندگان.
بگذارید؛.بهتر.است.در.هر.شماره.از.نشریه.به.جای.مصاحبه.با.افراد.تکراری،.خوانندگان.

را.با.یک.شرکت.و.کاالی.جدید.آشنا.کنید..
 مریم همتی ـ بهین سامان هوشمند نگار

شرکت.بهین.سامان.از.زمان.ورود.خود.به.صنعت.در.و.پنجره.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.

همکاری.داش��ته.و.در.این.سال.ها.شاهد.روند.رو.به.رشد.و.تالش.های.این.نشریه.برای.

اطالع.رس��انی.مفید.به.ش��رکت.های.مرتبط.با.این.صنعت.بوده.اس��ت..در.حال.حاضر.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.نوع��ی.مرجع.اطالعات.ارتباطی.ش��رکت.ها.با.یکدیگر.بوده.

و.باعث.س��هولت.دستیابی.مش��تریان.صنعت.به.نیازهای.خودشان.می.باشد..از.نظر.من.

فعالیت.های.نش��ریه.پنجره.در.برگزاری.تورهای.بازدید.از.نمایشگاه.های.خارج.از.کشور.

و.همکاری.با.ش��رکت.های.ایرانی.غرفه.دار.در.آنجا،.عملی.پسندیده.بوده.و.جای.تشکر.

و.قدردان��ی.دارد.و.بیانگر.هدف.آن.مجموعه.در.تالش.برای.ارتقا.صنعت.می.باش��د..در.

اینجا.می.خواهم.پیش��نهادی.را.مطرح.کنم:.راه.اندازی.س��ایت.پنجره.ایرانیان.در.س��ال.

گذش��ته.قابل.تقدیر.بوده.و.دسترس��ی.به.نش��ریه.را.در.هر.نقطه.از.ایران.امکان.پذیر.

ساخته.است..با.توجه.به.رشد.صنعت.و.شروع.صادرات.پروفیل.و.نرم.افزار،.فکر.می.کنم.

در.آینده.ای.نزدیک.ارتباط.صنعت.با.کش��ورهای.همسایه.بیشتر.شود..پیشنهاد.من.این.

اس��ت.که.س��ایت.پنجره.ایرانیان.به.عنوان.یک.مرجع.خبری.و.تبلیغاتی.معتبر.از.اوضاع.

صنعت.در.و.پنجره.کشور،.زبان.انگلیسی.سایت.را.نیز.فعال.کند.تا.برای.افراد.غیرایرانی.
هم.قابل.استفاده.باشد.

 کامران حقانی ـ دکتر وین
به.اعتقاد.من.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.8.س��ال.گذش��ته.یک.س��یر.تکاملی.و.رو.به.
رشدی.را.طی.کرده.است..ابتدا.با.چاپ.و.نشر.مجله،.سپس.با.راه.اندازی.سایت.خبری.و.
هم.اکنون.نیز.با.راه.اندازی.شبکه.تلگرام.خود،.نوآوری.دیگری.در.فضای.مجازی.داشته.
اس��ت.که.این.س��ه.شبکه.اطالع.رسانی،.همس��و.با.یکدیگر.جهت.پیشبرد.صنعت.در.و.

پنجره.تالش.می.کنند.
 علی نظری جویباری ـ ماژول

مجله.پنجره.ایرانیان.یکی.از.پر.تیراژترین.و.کاربردی.ترین.نشریات.در.میان.همکاران.

و.اهالی.صنعت.در.و.پنجره.می.باشد.و.این.مهم.را.مرهون.تالش.تمامی.دست.اندرکاران.

متخصص.آن.نشریه.وزین.می.باشد..حضور.برندهای.مطرح.در.صنعت.در.و.پنجره.خود.
گواه.این.مدعاست.

 شعیب حسنی ـ دبیر انجمن ملی صنایع پالستیک ایران
در.ش��رایط.کنونی،.وقتی.یک.نش��ریه.خصوصی.سابقه.8.س��ال.فعالیت.مستمر.را.در.
کارنامه.خود.ثبت.کرده.باش��د.و.قریب.100.ش��ماره.را.منتشر.ساخته.باشد،.با.آن.حجم.
خبری.و.تحلیلی،.نش��انگر.این.واقعیت.اس��ت.که.در.مسیر.خود.موفق.بوده.است..حتی.
به.اعتقاد.من.حجم.باالی.تبلیغات.این.نش��ریه.نیز.نش��انه.اعتبار.می.باش��د..برای.همه.
دس��ت.اندرکاران.این.رسانه.آرزوی.توفیق.روزافزون.دارم..همچنین.امیدوارم.در.مباحث.
تحلیلی.چش��م.انداز.صنعت.را.بیان.کند..من.به.عنوان.یک.تولیدکننده.از.ش��ما.خوراک.
می.گیرم.و.تیم.تحلیلی.پنجره.ایرانیان.می.تواند.تولیدکننده.را.با.فرصت.ها.و.تهدیدهای.

پیش.رو.آگاه.سازد.
 فرهاد امینیانـ  مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران
از.ابتدای.ش��روع.به.کار.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.با.نش��ریات.مختلف.در.ارتباط.
بوده.ام..در.میان.ش��مار.اندک.نش��ریات.تخصص��ی.این.صنعت،.پنج��ره.ایرانیان.جزو.
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برترین.های.صنعت.در.و.پنجره.است.
 وحید جاللی پور ـ دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران

آنچه.در.8.س��ال.فعالیت.پنجره.ایرانیان.س��راغ.داریم،.انجام.صحیح.رسالت.رسانه.ای.

خود.بوده.اس��ت.و.امیدواری��م.در.آینده.نیز.به.همین.صورت.ادام��ه.دهد..در.اینجا.باید.

خاطر.نش��ان.کنم.که.رعایت.بی.طرفی.از.اصول.اساس��ی.رسانه.هاس��ت..البته.نشریات.

ضمن.رعایت.بی.طرفی.می.توانند.با.طرح.نقدهای.سازنده.به.پیشبرد.این.صنعت.کمک.

کنند..در.صورتی.که.رسانه.ای.سمت.و.سو.و.گرایش.خاصی.پیدا.کند،.اعتدال.خود.را.از.

دست.می.دهد..خوشبختانه.پنجره.ایرانیان.به.جز.یک.بازه.زمانی.کوتاه،.بی.طرفی.را.در.
امر.اطالع.رسانی.رعایت.کرده.است.

 محمد حمیدیه ـ هافمن
به.نظرم.پنجره.ایرانیان.در.طی.این.8.سال.توانسته.است.جای.خود.را.در.صنعت.در.
و.پنجره.کش��ور.باز.کند..امروزه.این.رس��انه.برای.بسیاری.به.عنوان.یک.مرجع.شناخته.
می.ش��ود.و.اخب��ار.و.اطالعات.مورد.نیاز.خود.را.از.آن.دریاف��ت.می.کنند..خود.من.برای.
رس��یدن.به.یک.تحلیل.ضمنی.از.اوضاع.روز.صنف،.به.این.نش��ریه.مراجعه.می.کنم..با.
ای��ن.حال،.در.صورتی.ک��ه.در.مباحث.تحلیلی،.فارغ.از.رویکردهای.تبلیغاتی.عمل.کنید.
و.تحلیل.کارشناس��انه.ای.از.اوضاع.کلی.صنعت.داش��ته.باشید،.عملکرد.بسیاری.بهتری.
خواهید.داش��ت..در.حال.حاضر،.اطالعات.و.تحلیل.های.بنگاه.ها.توس��ط.خود.آنها.بیان.
می.شود.و.این.صحیح.نیست..البته.منظور.اتخاذ.رویکرد.تخریبی.نسبت.به.برخی.افراد.
یا.ش��رکت.ها.نیست،.اما.می.توان.با.بررس��ی.و.مطالعه.روی.شرکت.های.موفق،.تحلیل.

کارشناسانه.خود.را.از.واقعیت.منعکس.کنید.
 پیمان خلیل زاده ـ سام آریا

پنجره.ایرانیان.رش��د.بس��یار.خوبی.داشته.و.اکنون.به.مرجعی.برای.کلیه.اهالی.صنف.

تبدیل.ش��ده.است..اخیرا.نیز.در.بخش.اخبار.و.مقاالت.آموزشی.بسیار.خوب.عمل.کرده.
است.

 محمدرضا عابدینی ـ یراق گستر پرشین
ب��ه.نظرم،.پنجره.ایرانیان.در.تمام.این.س��ال.ها.بدون.هی��چ.نقصی.اطالعات.و.اخبار.
مورد.نیاز.صنعت.را.اطالع.رسانی.کرده.است..این.رسانه.با.چاپ.و.درج.اطالعات.فنی.و.
دیگر.مسائل.علمی.آموزشی.خود.به.واقع.فراتر.از.یک.نشریه.فعالیت.کرده.است..اما.در.
این.بین.تنها.یک.انتقاد.در.زمینه.توزیع.مجله.به.این.نشریه.وارد.است..پخش.و.توزیع.
به.ش��کلی.کامال.سراسری.نیست..به.طور.مثال.یکی.از.شرکت.های.تولیدکننده.پنجره.

طرف.قرارداد.ما.در.جنوب.کشور.اصال.نشریه.به.دستشان.نمی.رسد..
 فرخ ظفر فرخی ـ کرفت مولر ایران

عملکرد.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.در.طی.این.سال.ها.بس��یار.خوب.و.عالی.بوده.است..

ش��رکت.هایی.که.به.گونه.ایی.فعالیت.می.کنند.که.خبرس��از.ش��وند.به.واقع.کار.ویژه.ایی.

انج��ام.داده.اند،.البته.این.امکان.تهیه.و.تولید.و.درج.اخبار.که.از.س��وی.نش��ریه.پنجره.

ایرانیان.محقق.ش��ده.اس��ت،.نیز.اتفاق.بس��یار.خوبی.اس��ت..اما.الزم.اس��ت.که.اخبار.

تخصصی.صنعت.در.و.پنجره.مدت.زمان.بیش��تری.روی.اسالید.سایت.پنجره.ایرانیان.

قرار.بگیرد..اخبار.س��اختمان.و.اخبار.عمومی.صنعت،.در.دیگر.سایت.ها.نیز.وجود.دارد.و.
بهتر.است.جای.دیگری.در.سایت.قرار.بگیرد..

 علیرضا شامی ـ داده پویشگر 
ما.هم.همواره.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.به.عنوان.یک.شرکت.همکار.در.تعامل.مستقیم.
بوده.ایم..پویایی.و.حرکت.های.خالقانه.از.اصول.اولیه..نش��ریه.پنجره.ایرانیان.می.باشد،.
سمت.و.س��و.و.جهت.گیری.صحیح.این.نش��ریه.به.شکلی.اس��ت.که.هیچ.جای.انتقاد.و.
پیش��نهادی.را.باقی.نمی.گذارد..این.نشریه.به.واقع.بر.اساس.نیاز.صنعت.پیش.می.رود.و.

فعالیت.و.عملکرد.خود.را.مدام.بروزرسانی.می.کند..
 حسین محمدیان ـ آلفا پنجره ایرانیان 

به.اعتقاد.بنده.روند.رو.به.رشدی.را.نشریه.پنجره.ایرانیان.در.طی.8.سال.فعالیت.خود.

طی.کرده.است..نمره.این.نشریه.خوب.است.و.هم.اکنون.به.سمت.عالی.پیش.می.رود..

این.رس��انه.صنعتی.همواره.درصدد.به.روزرسانی.و.گسترش.ابزارهای.اطالع.رسانی.خود.

می.باش��د..نشریه.در.ابتدای.فعالیت.خود.بیشتر.به.ش��کل.یک.آگهی.نامه.چاپ.می.شد،.

اما.به.تدریج،.متن.نیز.به.آن.اضافه.ش��ده.است..اما.محتوای.این.مطالب.متاسفانه،.قوی.

نیست..بعضا.ش��اهد.ایراداتی.در.برخی.مصاحبه.های.چاپ.شده.بوده.ایم..به.اعتقاد.بنده.
هیات.تحریریه.نشریه.پنجره.ایرانیان.باید.از.افراد.قوی.تری.شکل.بگیرد..

 علی عطایی ـ بازرگانی سینا
عملکرد.س��ال.های.اخیر.نشریه.پنجره.ایرانیان.در.یک.جمله.نسبت.به.دیگر.نشریات.
بهتر.بوده.اس��ت..این.نش��ریه.با.عملکرد.مثبت.خود.به.خوبی.توانس��ته.است.صنعت.در.
و.پنجره.را.پوش��ش.دهد..من.به.در.مورد.تبلیغات.ش��رکت.خودمان.تنها.با.این.نش��ریه.
همکاری.می.کنم..این.نشریه.در.کنار.چاپ.تبلیغات.شرکت.های.فعال.در.صنعت.با.درج.
رایگان.اخبار،.از.حیث.خبری.و.اطالع.رسانی.بسیار.تاثیرگذار.بوده.است.و.در.پایان.باید.

اذعان.داشت.که.چنین.عملکردی.جای.هیچ.انتقادی.را.باقی.نمی.گذارد..
 محمد پوررضایی ـ مورات ماشین 

دلیل.اینکه.همکاری.ش��رکت.ما.با.این.نش��ریه.همچنان.تداوم.داشته.است،.عملکرد.

خوب.این.مجموعه.می.باش��د..این.نش��ریه.در.همه.بخش.های.خ��ود.از.جمله.پیگیری..

موارد.و.امکانات.متعدد.و.مناسبتی.خود،.کیفیت.چاپ.مجله.و.پاسخگویی.به.مشتریان،.
واقعا.زبانزد.است.

 احمد علیخانی ـ هلی پن
عملکرد.این.نش��ریه.بس��یار.خوب.و.تاثیرگذار.اس��ت..این.مهم.که.سراس��ر.کشور.را.
پوشش.داده.است.مقوله.بسیار.مهم.و.ویژه.ای.است..بعضا.شاهد.آن.هستیم.که.مشتری.
ب��رای.خری��د.محصولی.از.بندرعباس.تم��اس..می.گیرد.و.می.گوید.که.ش��ماره.ما.را.از.
نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.دست.آورده.است،.به.ش��خصه.هیچ.انتقادی.نمی.توانم.به.آن.

داشته.باشم..
 بابک ثقه السالم ـ رهاو

در.این.س��ال.ها.عملکرد.بس��یار.عالی.از.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.ش��اهد.بوده.ایم..این.

مجموعه.پیش��رفت.بسیار.قابل.مالحظه.ای.داشته.اس��ت.و.هم.اکنون.مرجع.اطالعاتی.

صنعت.در.و.پنجره.محسوب.می.شود..همچنین.پیگیری.امور.مختلف.در.این.مجموعه.
نیز.بسیار.درست.و.به.موقع.انجام.می.شود..

 حامد شیبانی ـ پروفاین
ما.همواره.به.دوستی.و.همکاری.خود.با.مجموعه.پنجره.ایرانیان.افتخار.کرده.ایم..در.
واقع.ما.با.این.نشریه.در.صنعت.در.و.پنجره.بزرگ.شده.ایم..این.نشریه.به.نوعی.پیشگام.
این.صنعت.محسوب.می.شود.و.به.حقیقت.رسالت.خود.را.به.انجام.رسانده.است..پنجره.
ایرانی��ان.همواره.به.م��ا.و.دیگر.فعاالن.صنعت.کمک.کرده.اس��ت.تا.به.دوران.طالیی.
صنع��ت.بازگردی��م..تنها.موردی.که.می.توان.به.عنوان.یک.نقد.یا.یک.پیش��نهاد.مطرح.
کرد،.پیگیری.و.مطالعه.دقیق...اطالعاتی.اس��ت.که.در.تبلیغات.شرکت.ها.درج.می.شود..
الزم.اس��ت.گواهینامه.ها.و.صحیح.بودن.آنها.مورد.توجه.ویژه.ای.قرار.گیرند.تا.تبلیغات.

شرکت.ها.درست.و.واقعی.بیان.شود.
 مجتبی جان جان ـ تورآسا

به.نظر.من.عملکرد.پنجره.ایرانیان،.باعث.شده.تا.این.نشریه.به.عنوان.نشریه.ای.برتر.

مطرح.ش��ود..پنجره.ایرانیان.همواره.در.فکر.اجرای.ایده.های.جدید.است..انتشار.آخرین.

اخبار.صنعت.و.تحت.پوش��ش.قراردادن.تولیدکنندگان.ای��ن.صنعت.از.جمله.مهمترین.

دس��تاوردهای.نشریه.پنجره.ایرانیان.می.باش��د...اما.انتقادی.نیز.در.زمینه.توزیع.نشریه.

وجود.دارد.که.گاهی.اوقات.دیر.به.دس��ت.مش��ترکین.می.رسد..اما.پیشنهادی.نیز.دارم،.

به.واقع.اگر.یک.روز.مدیرعامل.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.بودم،.تدبیری.می.اندیش��یدم.که.

ش��رکت.های.مختلف.باهم.آشنا.ش��وند.تا.از.این.طریق.به.کش��ف.بازارهای.جدید.نیز.
کمکی.کرده.باشم.

 علی باقری ـ رئال وین 
به.طور.کلی.عملکرد.نشریه.پنجره.ایرانیان.را.می.توان.خوب.ارزیابی.کرد..به.روز.بودن.
محتوا،.به.لحاظ.اخبار.و.اطالعات.و.کیفیت.عالی.چاپ.آن.از.ویژگی.های.این.نش��ریه.
اس��ت..اما.یک.پیش��نهاد.نیز.دارم:.با.توجه.به.اینکه.حجم.مطالب.بس��یار.زیاد.است،.به.
اعتقاد.من.بهتر.اس��ت.نشریه.به.دوقسمت.پنجره.و.پروفیل.تقسیم.شود.و.این.دو.حوزه.

هر.کدام.در.یک.مجلد.مستقل.به.چاپ.برسد.
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 مهیار کاکائی ـ سان گالس 
در.مدت.چهار.س��الی.که.افتخار.همکاری.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.را.داریم،.بی.تردید.
این.مجموعه.را.برترین.نش��ریه.در.حوزه.کاری.خود.دیده.ایم..به.مدیریت.این.مجموعه.
پیش��نهاد.می.کنم.که.جهت.ایجاد.فضای.رقابتی.با.دیگر.همکاران.خود،.تعرفه.تبلیغات.

خود.را.کاهش.دهد..
 محسن صفایی ـ همارشتن 

نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.در.طول.سال.های.فعالیت.خود.عملکردی.مثبت.داشته.است..

از.آنجایی.که.روی.یک.صنعت.خاص.متمرکز.بوده،.و.تمام.تالش.خود.را.در.این.زمینه.

انجام.داده،.پاسخ.خوبی.نیز.دریافت.کرده.و.این.تالش.ها.به.نتیجه.رسیده.است..چراکه.

یک.هدف.واحد.و.تمرکز.روی.آن.بهتر.از.داش��تن.چند.هدف.نصفه.و.نیمه.می.باش��د..

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.هم.خوشبختانه.روی.یک.موضوع.واحد.تمرکز.کرده.تا.مرجعی.

برای.بازار.و.موضوعات.مرتبط.با.حوزه.فعالیت.خود.باش��د..در.پایان.الزم.اس��ت.عنوان.
کنم.که.این.وظیفه.همه.ماست.تا.از.تولید.کننده.داخلی.حمایت.کنیم.

 سید سعید ابن الرضا ـ شعاع پنجره
عملکرد.بسیار.خوبی.در.طی.این.8.سال.از.سوی.نشریه.پنجره.ایرانیان.شاهد.بوده.ایم..
اما.این.رس��انه.در.عملکرد.خود.با.یک.ضعف.نیز.روبه.رو.بوده.اس��ت.و.آن.این.است.که.
درون.گروهی.می.باش��د.و.روی.کار.تولیدکنندگان.تمرکز.داش��ته.و.مصرف.کننده.را.از.
دایره.مخاطبان.خود.خارج.کرده.است..مصرف.کننده.محصوالت.تولیدکنندگان.پنجره.
گروه.هایی.چون.انبوه.سازان.و.سازندگان.ساختمان.می.باشند.که.جایگاهی.در.این.نشریه.
به.آنها.اختصاص.داده.نش��ده.اس��ت..تولیدکننده.نیز.ترجیح.می.دهد.تبلیغات.خود.را.به.
نش��ریات.دیگری.مانند.نشریه.معمار.بدهد.که.در.این.حوزه.فعالیت.گسترده.تری.دارد.و.

مخاطبان.پنجره.را.نیز.در.بر.می.گیرد.
 شهاب حسینی ـ آبادیس تجارت

این.نش��ریه.یک.نش��ریه.تخصصی.بوده.و.معرف.حضور.کلیه.اهالی.صنف.می.باشد..

این.نش��ریه.به.لحاظ.مشترکین.خود.نیز.بسیارخوب.و.سراسری.عمل.کرده.است..فقط.
امیدوارم.مطالب.علمی..آموزشی.بیشتری.در.آن.درج.شود.

 ناصر مهربانی ـ فیرات پن
به.نظر.می.رس��د.در.برخی.موارد،.سیاس��ت.های.این.نش��ریه.جهت.داراست.و.گرایش.
خاصی.نیز.نس��بت.به.برخی.برند.ها.دارد..این.س��وال.همواره.در.ذهن.بنده.وجود.داشته.
که.چرا.در.بین.شرکت.ها.تمایز.قائل.می.شوند..اما.در.بحث.اشتراک.خوشبختانه.نشریه.
پنجره.ایرانیان.کامال.سراس��ری.بوده.و.کل.کش��ور.را.پوش��ش.داده.اس��ت..متاسفانه.
ضعف.دیگری.که.وجود.دارد،.این.اس��ت.که.در.بحث.خبررسانی،.سرویس.خبری.شما.

بین.المللی.نیست.
 داود سمیعی پور ـ بازرگانی سبحان

حدودا.7.سال.است.که.سابقه.همکاری.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.را.داریم.و.این.سابقه.

همکاری.نش��ان.می.دهد.که.عملکرد.این.نش��ریه.کامال.پسندیده.و.قابل.رضایت.است..

به.واقع.انتقاد.یا.پیش��نهادی.نمی.توان.به.عملکرد.این.نش��ریه.تخصصی.داش��ت..چاپ.

و.توزیع.دقیق.و.به.موقع.ش��ما.از.جمله.امتیازهای.دیگر.این.نش��ریه.محسوب.می.شود..

در.کل.ب��ه.روالی.ک��ه.در.پیش.گرفته.اید.ادامه.دهید.چرا.که.در.جهت.پیش��برد.صنعت.
تالش.می.کنید.

 جعفر برزگر ـ بنیس
نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.اعتقاد.بنده.شناس��نامه.و.هویت.رس��می.صنف.محس��وب.
می.شود..پیشنهاد.من.به.سیاستگذاران.این.نشریه.این.است.که.در.جهتی.حرکت.کنند.

که.اخبار.شرکت.های.بزرگ.و.پرتالش.تر.بیشتر.دیده.شود.
 رحیم عبداهلل نژاد ـ آلوم جام

حضور.ش��ما.در.نمایشگاه.ها.بسیار.عالی.است..در.امر.توزیع.فوق.العاده.بوده.اید.و.همه.

جا.حضور.داش��ته.اید..در.کل.عملکرد.این.نشریه.بسیار.خوب.و.قابل.قبول.می.باشد..اما.

انتقادهایی.نیز.به.عملکرد.این.نش��ریه.وارد.است:.به.نظرم.باید.از.کاغذ.های.نازک.تری.

استفاده.ش��ود،.چراکه.ضخامت.نشریه.بسیار.باالست..همچنین.شرکت.های.معتبرتر.با.

اس��تانداردهای.معتبر.بیش��تر.دیده.شوند..به.عقیده.من.نش��ریه.به.مرحله.ای.رسیده.که.

برای.دیگر.کشور.ها.باید.به.زبان.انگلیسی.نیز.چاپ.شود.
 علیرضا رضوانی ـ آلومینیوم کوپال

این.نش��ریه.یکی.از.عالی.ترین.نش��ریاتی.بوده.که.تاکنون.با.آن.مواجه.ش��ده.ام،.که.

جایگاه.بس��یار.خوبی.در.کلیه.ش��اخه.های.صنعتی.ه��م.در.دوره.تحریم.و.هم.در.دوره.

پساتحریم.داشته.و.از.نظر.اطالع.رسانی.نیز.بسیار.خوب.عمل.کرده.است..ولی.احساس.
می.کنم،.در.شبکه.توزیع.و.اشتراک.باید.عملکرد.بهتری.داشته.باشد.

 مهشید شاه محمدی ـ  پویش پارت سیمین
بنده.در.مورد.8.سال.فعالیت.هیچ.نظری.ندارم،.اما.در.دوسال.اخیر.بیشترین.اطالعات.
را.ش��خصا.از.کانال.ها.و.ابزارهای.اطالع.رس��انی.ش��بکه.خبری.پنجره.ایرانیان.کس��ب.
کرده.ام.که.کلیه.این.اطالعات.بس��یار.ارزنده.و.علمی.بوده.اند..ش��خصا.اگر.بخواهم.به.
این.نش��ریه.امتیازی.دهم،.از.100.نمره.ای.به.آن.80.می.دهم..تنها.مش��کلی.که.وجود.
دارد.این.اس��ت.که.گفتگو.و.مصاحبه.هایی.در.آن.به.چاپ.می.رس��د.که.برخی.از.آنها.از.

واقعیت.به.دور.هستند.
 رامین صحنه ـ آک پروفیل

به.واقع.جا.دارد،.دست.کلیه.دست.اندرکاران.این.نشریه.را.به.گرمی.بفشاریم..چرا.که.

در.کلیه.زمینه.ها.اعم.از.کیفیت.چاپ.و.کاغذ.تا.همه.مطالب.تحریریه.بسیار.خوب.بوده.
و.تنها.مشکل.در.بحث.طراحی.می.باشد..

 فردین میرزاده ـ تهران پالستیک
به.نظر.من.این.نش��ریه.بسیار.عالی.و.پر.محتواست..حضور.خبرنگاران.این.نشریه.در.
همایش.ها،.نمایش��گاه.ها.و.غیره.بس��یار.عالی.و.جالب.توجه.اس��ت.و.در.کل.این.مجله.

بسیار.کامل.بوده.و.نمی.توان.از.آن.هیچ.انتقادی.داشت.
 حمیدرضا سیدی فر ـ وینک هوس

به.نظر.من.شما.در.عملکرد.خود.بسیار.حرفه.ای.عمل.کرده.اید.و.به.عنوان.یک.نشریه.

تبدیل.به.یک.مرجع.و.تاریخچه.این.صنعت.ش��ده.اید..اما.با.وجود.این،.همیش��ه.جای.

رشد.وجود.دارد.و.به.نظر.می.رسد.این.نشریه.در.آینده.پیشرفت.بیشتری.خواهد.داشت..

به.اعتقاد.بنده.الزم.اس��ت.که.این.نشریه.پای.خود.را.فراتر.گذاشته.و.از.مراکزی.که.در.
مناطق.دورتری.فعالیت.می.کنند،.گزارش.تهیه.کنند.

 حسین صومعی ـ مهام صنعت
به.اعتقاد.بنده.نشریه.پنجره.ایرانیان.کامال.موفق.بوده.و.در.زمینه.فعالیت.خود.بسیار.
خوب.پیش.می.رود..تنها.موردی.که.می.توان.به.عنوان.انتقاد.مطرح.کرد،.پیشکسوت.و.
قدیمی.بودن.شرکت.ها.باید.در.مطالب.نشریه.مشخص.باشد..یک.شرکت.ضعیف.و.تازه.
کار.الزم.است.از.نقاط.پایین.تر.شروع.کرده.و.پس.از.طی.سلسله.مراتب.به.نشریه.پنجره.
ایرانیان.برس��د..الزم.است.درجه.بندی.داشته.باشد..به.یک.نحوی.باید.نشان.بدهیم.که.

قدیمی.های.صنف.چه.شرکت.هایی.هستند.
 مهدی شعبانی ـ آلومینیوم پیمان

جای.خالی.شرکت.های.آلومینیومی.در.این.نشریه.کامال.به.چشم.می.خورد..الزم.است.
به.صنف.آلومینیوم.بیشتر.توجه.شود.

 بهزاد نثاری ـ فرگان آسیا
قطعا.پربار.ش��دن.یک.نش��ریه.تالش.و.کوشش.کلیه.کارکنان.آن.را.می.طلبد..روشن.
اس��ت.که.امور.تحریریه،.طراحی.و.بازاریابی.در.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.به.نحو.احس��ن.
انجام.می.ش��ود..نگاه.تخصصی.به.صنعت.در.و.پنجره.و.حضور.پر.رنگ.این.نش��ریه.در.
نمایش��گاه.ها.و.ش��رکت.ها.و.انجمن.های.وابسته،.این.نشریه.را.به.مرجعی.معتبر.در.این.

صنعت.بدل.ساخته.است..
 علیرضا تقی زاده ـ هونام ابزار

نشریه.پنجره.ایرانیان.همواره.مسیر.رشد.را.طی.کرده.و.جا.دارد.از.مدیریت.این.نشریه.

تش��کر.کنم.که.همیشه.نوآوری.هایی.داشته.و.به.صنعت.یو.پی.وی.سی.کمک.فراوانی.

کرده.اس��ت..البته.به.نظر.من.این.نشریه.جهت.درج.تبلیغات،.الزم.است.از.شرکت.های.

مختلف.س��ند.و.مدرک.جهت.صحت.گفته.هایش��ان.استعالم.کند..همچنین.این.نشریه.

با.برگزاری.س��مینارهای.علمی.آموزشی.جهت.فرهنگ.س��ازی،.در.جهت.رشد.صنعت.
می.تواند.کمک.شایانی.کند...
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 اطالع رسانی؛ درد مزمن نمایشگاه های کشور

ره:
شـا

ا

سـالن نقش جهان، سـوم تا ششم شهریور 1394 میزبان دومین نمایشـگاه تخصصی در و پنجره و تجهیزات و صنایع وابسته اصفهان بود. این 
نمایشگاه که همزمان با نمایشگاه آسانسور و پله برقی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد، 46 غرفه از شرکت های 
مختلف را در خود جای می داد. پنجره ایرانیان در این دوره از نمایشگاه نیز حضور داشت و افزون بر برپایی غرفه ای اختصاصی، خبرنگار خود را به 
میان شـرکت کنندگان در این نمایشـگاه فرسـتاد تا نظرات آنها را درباره نمایشگاه و دلیل حضور آنها را جویا شود که در ادامه این گزارش از نظر 

شما می گذرد.
 اما جا دارد در اینجا به چند مطلب اشـاره شـود. روشـن اسـت که این نمایشگاه نیز مانند همیشه با فراز و نشـیب های بسیاری روبه رو بود و نقاط 
ضعـف و قـوت آن واکنش های متفاوتی را نیز برانگیخت. در اینجا قصد نداریم به تفصیل به چند و چون برگزاری این نمایشـگاه بپردازیم، اما ذکر 
دو نکته می تواند مفید باشد. نخست آنکه این نمایشگاه نیز مانند بسیاری از نمایشگاه های مشابه خود در شهرستان های مختلف با تبلیغات بسیار 
ضعیفی روبه رو بود به گونه ای که تعداد اندکی از شرکت کنندگان از وضعیت موجود راضی بودند. به هرحال تبلیغات یکی از مهمترین مولفه های یک 
نمایشگاه است که در صورت ضعیف بودن، سایر بخش های نمایشگاه و حتی هزینه های انجام شده توسط شرکت ها را تحت شعاع قرار می دهد. 
بدیهی اسـت فردی که حاضر می شـود هزینه های مادی و معنوی بسیاری را برای شـرکت در یک نمایشگاه متحمل شود، نسبت به اطالع رسانی 
و آگاهی عمومی از برگزاری آن اطمینان دارد وگرنه برپایی غرفه، هر چقدر هم باشـکوه، در صورتی که با تعداد قلیل بازدید کننده مواجه شـود، چه 
سودی می تواند داشته باشد. عجیب آنکه، این نقیصه در حال تکرار در نمایشگاه های مختلف است؛  دو نمایشگاه بزرگ دیگری که در دو هفته قبل 
از نمایشگاه اصفهان، در تهران و تبریز، برگزار شده بودند نیز از این درد رنج می بردند. گویا اطالع رسانی در حال تبدیل شدن به دردی مزمن در 

نمایشگاه های مختلف کشور است.
دوم اتفاق بسیار نادر تعطیلی سه ساعته یکی از روزهای این نمایشگاه بود که البته در سرمقاله شماره پیشین نشریه پنجره ایرانیان بدان پرداخته 
شد، و در اینجا قصد نداریم وارد آن شویم. و فقط به ذکر این نکته بسنده می کنیم که اگر مسئوالن به فکر ارتقاء و تعالی صنعت کشور هستند، در 
وهله اول باید قدر و احترام فعاالن صنعت را حفظ کنند. بدون تردید تکرار چنین وقایعی به دلسردی زحمتکشان این عرصه خواهد انجامید و روشن 
است که در فضای فعلی جامعه که فعالیت در زمینه های تولیدی و بازرگانی دردسرهای فراوانی دارد، دلسرد کردن فعاالن بی ادعای این صنعت به 

مثابه شلیک تیر خالص به این حوزه خواهد بود.
به هر حال خبرنگار پنجره ایرانیان به سراغ شرکت کنندگان در این نمایشگاه رفت و پرسش های زیر را از آنها پرسید که در ادامه می خوانید:

پرسش 1: شرکت شما چه محصوالت یا خدماتی را ارائه می دهد؟
پرسش 2: با چه هدفی در نمایشگاه اصفهان حضور به هم رساندید و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه ارائه کرده اید؟

پرسش 3:  ارزیابی شما از دومین نمایشگاه در و پنجره اصفهان چیست؟  
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 پاسـخ 1:.ش��رکت.ما.در.زمینه.یراق.آالت.فعالیت.

دارد..ضم��ن.اینکه.ما.فقط.یک.برند.را.عرضه.می.کنیم.و.
آن.هم.برند.آکادو.ترکیه.است..

 پاسـخ 2: نمایش��گاه.های.تخصصی.محلی.برای.

معرفی.محصوالت.مختلف.اس��ت،.ه��دف.اصلی.ما.هم.

تثبیت.برند.آکادو.در.بازار.است..به.عنوان.محصول.جدید.

نیز،.یکس��ری.یراق.آالت.فرانس��وی.و.فولکس.واگنی.را.
برای.نخستین.بار.در.این.نمایشگاه.عرضه.کرده.ایم.

 پاسـخ 3:.روز.اول.نمایش��گاه.نس��بت.ب��ه.س��ایر.

اس��تان.ها.بهتر.بوده.اس��ت..به.هر.حال.اصفهان.ش��هر.و.

اس��تان.صنعتی.می.باش��د.و.توقع.داریم.که.در.نمایشگاه.
بازخورد.خوبی.داشته.باشیم.

سیما بی غشی ـ آکام ابزار

 پاسـخ 1:.اپل.وین.تولیدکننده.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.اس��ت..ما.حدود.شش.سال.اس��ت.که.نماینده.
انحصاری.فروش.محصوالت.پروفیل.ویس��تا.بس��ت.در.
اصفهان.می.باش��یم..البته.نمایندگی.پروفیل.فربد.را.نیز.

در.دست.داریم.
 پاسـخ 2:.هدف.ما.از.ش��رکت.در.این.نمایش��گاه.
معرف��ی.محصوالت.خودمان.اس��ت..در.این.نمایش��گاه.
هم.محصول.جدیدی.ارائ��ه.کرده.ایم.که.با.یراق.آالت.و.
بازشوهایی.جدیدی.کار.شده.اند،.به.صورتی.که.پنجره.در.
هر.ارتفاعی.که.قرار.گیرد،.دس��تگیره.در.دسترس.خواهد.

بود.و.پنجره.ها.رو.به.بیرون.باز.می.شوند.
 پاسـخ 3:.با.توجه.به.اینکه.امس��ال.دوره.دوم.این.
نمایشگاه.است،.نمی.توان.انتظار.چندانی.داشت..اما.تصور.
می.کنم.ما.به.بیشتر.اهداف.خود.در.این.نمایشگاه.برسیم.

امیر حسین میری ـ اپل وین

 پاسخ 1:.ما.در.زمینه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

فعالی��ت.داریم.و.تنه��ا.تولید.کننده.پروفیل.س��ری.76.
کشور.هستیم.

 پاسـخ 2:.م��ا.در.اینج��ا.غرفه.مش��ترکی.با.یکی.

از.نماین��دگان.خ��ود.در.اصفهان.داری��م.و.هدفمان.نیز.

تثبی��ت.برند.خود.در.بازار.اصفهان.و.نیز.معرفی.بیش��تر.

نماینده.م��ان.ب��وده.اس��ت..ماب��رای.اولین.ب��ار.در.این.

نمایش��گاه.از.پروفیل.های.تاپ.پروفیل.س��ری.60،.با.4.
کانال.رونمایی.کردیم.

 پاسـخ 3:.تصور.می.کنم.زمان.نمایشگاه.اصفهان.

چندان.مناس��ب.نیس��ت..ضمن.اینکه.همزم��ان.با.این.

نمایشگاه.نمایشگاه.دیگری.در.قزوین.درحال.برگزاری.

می.باش��د..همچنین.به.نظرم.زمان.بازدید.از.نمایش��گاه.
هم،.یعنی.16.تا.22،.به.هیچ.وجه.مناسب.نیست.

مهدی قاسم لو ـ تاپ پروفیل

 پاسـخ 1:.ش��رکت.ایتالیایی.فوم.بیش.از.41.سال.

است.که.در.زمینه.ساخت.ماشین.آالت.تولید.در.و.پنجره.

آلومینیوم.فعالیت.دارد..کلیه.محصوالت.ش��رکت.فوم.از.

طراح��ی.تا.تولید.و.مونتاژ.آن.در.کش��ور.ایتالیا.و.بر.پایه.
تکنولوژی.نوین.این.کشور.تولید.می.شود..

 پاسـخ 2:.با.توجه.به.اینکه.برند.فوم.به.تازگی.وارد.

بازار.ایران.ش��ده.اس��ت،.ما.با.هدف.معرفی.محصوالت.

خود.و.جذب.مشتریان.بیشتر.از..بازار.استان.اصفهان.در.
این.نمایشگاه.حضور.پیدا.کردیم..

 پاسـخ 3:.تقریبا.می.توان.گفت.که.به.هیچ.یک.از.

اهداف.خود.در.این.نمایش��گاه.حتی.نزدیک.هم.نشدیم،.

چراکه.نمایشگاه.کامال.تخصصی.نیست،.بازدیدکنندگان.

اکث��را.خانواده.بوده.و.اساس��ا.برای.تفریح.به.نمایش��گاه.

می.آین��د..خدماتی.که.س��تاد.برگزاری.ارائ��ه.می.کند،.با.

توجه.به.هزینه.هایی.که.از.غرفه.داران.گرفته.است.بسیار.

ناچیز.بوده.و.خدمات.حداقلی.نیز.در.این.نمایشگاه.وجود.

ندارد..بنابراین.در.نمایش��گاه.مش��ابه.این.هرگز.شرکت.

نخواهی��م.کرد.و.ترجیح.می.دهی��م.به.جای.آن.با.همان.

هزین��ه.یا.حتی.کمتر،.بیلبوردی.در.س��طح.ش��هر.نصب.

کنیم..فکر.کنم.بازخوردی.بیشتری.برایمان.داشته.باشد..

این.نمایشگاه.در.زمینه.تبلیغات.هم.بسیار.ضعیف.است،.
و.اثری.از.تبلیغات،.تلویزیونی.و.محیطی.دیده.نمی.شود.

محمد رضا قائمیان ـ فوم اینداستری

 پاسخ 1:.در.زمینه.واردات.و.فروش.ماشین.آالت.تولید.
در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.فعالیت.می.کنیم..

 پاسـخ 2:.برای.معرفی.و.عرضه.محصوالت.خود.به.
مشتریان.در.اینجا.حضور.پیدا.کرده.ایم.

 پاسـخ 3:.خ��دارو.ش��کر.نمایش��گاه.خوب��ی.بود.و.
بازدیدکنندگان.غالبا.تخصصی.هستند.

احمدتوکلی ـ کیمیا بروج الماس  پاسـخ 1:.در.زمینه.توزیع.ملزومات.شیشه.دوجداره.از.
جمله.چسب.پلی.سولفاید.فعالیت.داریم.

 پاسخ 2:.همانطور.که.می.دانید.اصفهان.قطب.صنعت.

شیشه.می.باش��د،.هدف.ما.از.حضور.در.این.نمایشگاه.مانند.

دیگر.ش��رکت.ها.جذب.مشتریان.بیش��تر.و.اطالع.رسانی.و.
آگاه.سازی.از.دو.محصول.ویژه.شرکت.کاتسان.می.باشد..

 پاسـخ 3:.متاس��فانه.در.این.نمایش��گاه.بازدیدکننده.

تخصص��ی.وجود.ن��دارد.و.معدود.متخصصان.ه��م.تنها.به.

دنب��ال.جنس.ارزان.قیمت.می.باش��ند.و.به.کیفیت.محصول.

توجه��ی.ندارند..متاس��فانه.عدم.آگاهی.از.این.نوع.چس��ب.

بیش��ترین.آس��یب.را.به.ما.وارد.کرده.تا.جای��ی.که.ما.هنوز.

نماینده.خوبی.برای.خود.در.اس��تان.اصفهان.نتوانس��ته.ایم.

پیدا.کنیم..از.طرفی.س��تاد.برگ��زاری.نیز.هیچگونه.خدمات.

به.ش��رکت.کنندگان.ارائه.نمی.کند،.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.

نمایشگاه.بسیار.ضعیف.است.که.این.موارد.نیز.مزید.بر.علت.
شده.اند.تا.ما.نتوانیم.به.آنچه.انتظار.داشتیم،.دست.یابیم..

محمدرضا رکنی زاده ـ کاتسان
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 پاسـخ 1:.در.زمین��ه.تولید.توری.های.جمع.ش��ونده،.
پلیسه.و.درهای.فایبرگالس.مشغول.فعالیت.هستیم.

 پاسخ 2:.برای.معرفی.محصوالت.خود.به.نمایشگاه.

آمده.ای��م..از.جمل��ه.محص��والت.جدی��د.م��ا.پنجره.های.
فایبرگالسی.است.

 پاسخ 3: برای.ارزیابی.نمایشگاه.قدری.زود.است.

مهدی زاغی ـ اصفهان تور

 پاسـخ 1:.از.جمل��ه.فعالیت.ه��ای.م��ا.تولی��د.ان��واع.

پروفیل.ه��ای.آلومینیوم��ی.اختصاص��ی.و.عموم��ی.و.نی��ز.
آنودایزینگ.انواع.مقاطع.آلومینیومی.است.

 پاسـخ 2:.هدف.اصلی.ما.بهبود.ذهنیت.جامعه.نسبت.

ب��ه.پنجره.دوج��داره.آلومینیوم.و.اص��الح.آن.به.عنوان.یک.

مسعود خدادادی ـ آلومینیوم سفیر

 پاسـخ 1:.در.زمینه.تولید.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.
دوجداره.فعالیت.داریم.

 پاسـخ 2:.با.توجه.به.اهمیت.باالیی.که.ش��هر.اصفهان.

در.تولید.شیش��ه.دوج��داره.دارد.و.همچنین.صنعتی.بودن.این.

اس��تان.چندی.پیش.دفتر.جدید.ش��رکت.کارن.ماش��ین.را.در.

اس��تان.اصفهان.افتت��اح.کردیم.که.با.توجه.به.هر.س��ه.مورد.

یادشده.به.ویژه.اطالع.رسانی.و.معرفی.این.دفتر.جدید،.دومین.

نمایش��گاه.در.و.پنج��ره.اصفه��ان.را.در.تقویم.نمایش��گاهی.

سارا تقی نژاد نمین ـ کارن ماشین

 پاسـخ 1:.در.زمینه.واردات.و.فروش.ماش��ین.آالت.

س��اخت.در.و.پنجره.های.دو.جداره.و.ی��راق.آالت.فعالیت.

داری��م..در.خصوص.ماش��ین.آالت،.دارن��ده.نمایندگی.از.

ش��رکت.ازچلیک.ترکیه.هس��تیم.و.در.زمین��ه.یراق.آالت.
نمایندگی.آالکس.را.داریم.

 پاسـخ 2:.با.هدف.معرفی.محصوالت.و.فروش.آنها.
در.نمایشگاه.حاضر.شده.ایم.

 پاسـخ 3:.فکر.می.کنم.نسبت.به.سال.قبل.استقبال.
بهتری.از.این.نمایشگاه.شده.است.

مجتبی علیزاده ـ پارسیان یراق

 پاسخ 1: در.زمینه.تولید.انواع.پروفیل.های.آلومینیومی.
اعم.از.ST،.اختصاصی.و.ترمال.بریک.فعالیت.داریم.

 پاسـخ 2:.ش��رکت.آلومینیوم.کوپال.در.نمایشگاه.های.

مختلف.با.هدف.معرفی.محصوالت.خود.و.همچنین.استمرار.

بر.حضور.در.س��طح.اول.صنعت.شرکت.می.کند..پیش.تر.هم.

عنوان.کرده.ام.که.نمایش��گاه.ها.پل.ارتباطی.ما.با.مش��تریان.
به.شمار.می.آیند..

 پاسـخ 3:.ای��ن.نمایش��گاه.ب��ا.وج��ود.هم��ه.ک��م.و.

کاس��تی.هایی.خود.مانند.دیگر.نمایشگاه.های.کشور.است.و.
تفاوتی.چندانی.نمی.کند.

علیرضا رضوانی  ـ آلومینیوم کوپال 

 پاسخ 1:.در.زمینه.تولید.انواع.ماشین.آالت.ساخت.در.
و.پنجره.فعالیت.داریم.

 پاسـخ 2:.با.هدف.بقا.در.صنع��ت.و.ادامه.حیات،.ارائه.

خدم��ات.جدید.به.منظور.ارتباط.با.همکاران.و.دس��تیابی.به.

تکنولوژی.ه��ای.نوی��ن،.ارتباط.با.مش��تریان.خاص.خود.که.

از.غرفه.ش��رکت.بازدید.می.کنند،.در.این.نمایش��گاه.شرکت.

کرده.ایم..در.هر.نمایش��گاهی.ک��ه.حضور.پیدا.می.کنیم،.این.

مشتریان.را.دعوت.می.کنیم.تا.ضمن.بازدید.از.غرفه.شرکت.
با.آخرین.دستاوردهای.مجموعه.آشنا.شوند..

 پاسـخ 3:.به.هر.حال.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.زحمت.

خود.را.در.برگزاری.این.نمایشگاه.به.طور.کامل.کشیده.است..

سید مجتبی احمدی ـ پارس پی.وی.سی سپاهان 

 پاسـخ 1:.ش��رکت.م��ا.در.زمین��ه.تولی��د.پروفیل.

آلومینیوم،.س��اخت.در.و.پنج��ره.دو.ج��داره.آلومینیوم.و.
توری.های.پلیسه.فعالیت.دارد.

 پاسـخ 2:.هدف.اصلی.ما.رصد.و.کش��ف.بازارهای.

جدید.بوده.است..همانطور.که.می.دانید.سود.اصلی.بازار.ما.

به.واسطه.ها.می.رسد،.و.نمایشگاه.محل.خوبی.برای.حذف.
این.واسطه.ها.به.شمار.می.آید.

 پاسـخ 3:.ت��ا.اینجا.می.توانم.بگویم.که.نمایش��گاه.
خوبی.بوده.و.ما.نیز.به.اهداف.خود.رسیده.ایم.

وحید روزبهانی ـ اطلس پویای اراک 

پنجره.زیبا.و.به.صرفه.اس��ت..سیس��تم.فریم.لس.آلومینیوم.و.

چارچوب.های.فرانس��وی.آلومینیومی.که.برای.درهای.چوبی.

داخل.ساختمان.استفاده.می.شوند.از.جمله.محصوالت.جدید.
ما.در.این.نمایشگاه.هستند.

 پاسـخ 3:.تا.کنون.که.تنها.دو.روز.از.نمایشگاه.سپری.

شده.است،.خوشبختانه.می.توان.گفت.که.نمایشگاه.بازخورد.

خوب.و.قابل.قبولی.برای.ما.داشته.است.و.از.حضور.خود.در.
دومین.نمایشگاه.در.و.پنجره.اصفهان.راضی.هستیم..
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 پاسـخ 1:.بیش.از.پنج.سال.است.که.در.زمینه.تولید.
در.و.پنجره.های.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.سی.فعالیت.داریم.
 پاسـخ 2:.ما.با.هدف.جذب.مش��تریان.جدید،.جلب.
رضای��ت.آنها.و.همچنین.خدمت.رس��انی.بیش.از.پیش.به.
عالقمن��دان.صنع��ت.یو.پی..وی.س��ی.در.این.نمایش��گاه.

شرکت.کردیم.
 پاسـخ 3:.به.طور.کلی.نمایشگاه.خوبی.بوده.است.و.
تاکنون.بازدیدکنندگان.خوبی.نیز.داشته.است..اما.به.لحاظ.
تعداد.بازدیدکنندگان.چندان.رضایتبخش.نیست..امیدواریم.
در.روزهای.باقی.مانده.اس��تقبال.بهتری.از.نمایش��گاه.به.

عمل.بیاید.

مصطفی داوری ـ آفتاب سپاهان

 پاسـخ 1:.م��ا.در.زمینه.تولید.دره��ای.اتوماتیک.و.

پنج��ره.دوج��داره.فعال.هس��تیم،.همچنی��ن.دارای.خط.

رنگ.اس��تاتیک.ب��وده.و.مجری.سیس��تم.های.حفاظتی،.
دوربین.های.مداربسته.می.باشیم.

 پاسـخ 2: ه��دف.اصل��ی.از.حضور.در.نمایش��گاه.
اصفهان،.معرفی.خود.و.برند.تولیدی.خودمان.بوده.است.
 پاسخ 3:.فکر.می.کنم.ارزیابی.خود.را.در.روز.پایانی.

نمایشگاه.ارائه.دهم.بهتر.باشد.

حمید محمد شفیعی ـ الکترو چشم ایرانیان

 پاسـخ 1:.صنایع.آلومینیومی.ابراهیمی.با.سی.سال.

س��ابقه،.در.زمینه.س��اخت.در.و.پنجره.ه��ای.آلومینیومی.

اختصاصی،.س��اده،.پارتیش��ن.و.س��قف.کاذب.مش��غول.
فعالیت.است.

 پاسخ 2:.برای.معرفی.محصوالت.خود.به.نمایشگاه.

آمده.ایم..متاسفانه.مردم.نسبت.به.پنجره.های.اختصاصی.

دید.درس��تی.ندارند،.و.ما.تالش.داریم.با.شرکت.در.چنین.

نمایشگاه.هایی.آگاهی.مردم.را.نسبت.به.این.محصوالت.
افزایش.دهیم.

 پاسـخ 3:.در.این.دوره.از.نمایشگاه.تبلیغات.صورت.

گرفته.بس��یار.ضعیف.بود..تبلیغ��ات.رادیویی.و.تلویزیونی.

که.اصال.وجود.نداشت.و.فقط.چند.بیلبورد.در.سطح.شهر.

نصب.شده.بود..به.نظر.من.نمایشگاهی.در.این.سطح.باید.
از.تبلیغات.مناسب.برخوردار.باشد.

مهدی ابراهیمی ـ صنایع آلومینیوم ابراهیمی

 پاسخ 1:.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.های.آلومینیوم.

اختصاص��ی،.نمای.شیش��ه.و.ن��رده.آلومینیوم.و.اس��تیل.
فعالیت.داریم.

 پاسـخ 2: م��ا.هم��واره.در.نمایش��گاه.های.مختلف.

ش��رکت.می.کنیم،.تا.با.مش��تریان.و.همکاران.خود.بیشتر.

آشنا.ش��ویم..همچنین.در.این.نمایش��گاه.ها.با.دوستان.و.

مش��تریان.قدیم��ی.خود.تجدی��د.دیدار.می.کنی��م.و.البته.
محصوالت.خود.را.به.آنها.معرفی.می.کنیم.

 پاسخ 3:.امیدواریم.نمایشگاه.خوبی.برای.همه.باشد.

مجتبی دهقان ـ آلوم رویال پارسیان 

 پاسـخ 1:.در.زمینه.تولید.در.و.پنج��ره.فعالیت.داریم.و.
نماینده.انحصاری.پروفیل.همارشتن.هستیم..

 پاسـخ 2: م��ا.امس��ال.صرفا.جهت.معرف��ی.خط.تولید.

جدیدم��ان.وارد.ای��ن.نمایش��گاه.ش��ده.ایم.و.از.محص��والت.
جدیدمان.با.آلومینیوم.ترمال.بریک.رونمایی.کردیم.

 پاسخ 3: برای.ارزیابی.از.نمایشگاه.هنوز.زود.است.و.تا.
پایان.آن.باید.صبر.کنیم.

سمیرا ابن عزیز ـ آسمان پنجره

 پاسـخ 1:.حدود.پنج.سال.است.که.در.زمینه.تولید.

شیش��ه.های.دو.ج��داره.و.چند.جداره.مش��غول.فعالیت.و.
تولید.هستیم.

 پاسـخ 2:.هدف.ما.از.ش��رکت.در.این.نمایش��گاه،.

ارتباط.مس��تقیم.با.مش��تریان.و.نیز.عرضه.بهتر.و.بیشتر.
محصوالتمان.بوده.است.

 پاسخ 3:.به.نظر.من.نمایشگاه.خوب.و.مفیدی.بود.

احمد مسائلی پور ـ تکتا شیشه آرمین 

 پاسـخ 1:.بیش.از.15.سال.است.که.در.زمینه.تولید.در.
و.پنجره.های.آلومینیومی.فعالیت.داریم.

 پاسخ 2: ما.برای.معرفی.هرچه.بیشتر.محصوالت.خود.
و.تثبیت.نام.ایرانال.در.بازار.در.این.نمایشگاه.شرکت.کرده.ایم.
 پاسخ 3:.تا.کنون.از.شرایط.نمایشگاه.رضایت.داریم.

سید حسن بنی هاشمی ـ ایرانال کارن.ماش��ین.قراردادیم..در.این.نمایش��گاه.م��دل.اقتصادی.
ماش��ین.آالت.خ��ود.را.رونمای��ی.کرده.ایم..تص��ور.می.کنیم.با.
این.س��ری.از.محصوالت.کارن.ماش��ین.طیف.وس��یع.تری.از.

مشتریان.را.دربر.بگیریم.
 پاسخ 3: به.اهداف.خود.در.این.نمایشگاه.رسیده.ایم.
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وین ترک؛ محصول فناوری و تجربه
در گفتگو اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان با مدیر کل شرکت وین ترک ترکیه مطرح شد:

 درباره وضعیت حال حاضر شرکت خود و فعالیت های آن قدری توضیح دهید.
ش��رکت.وین.ترک.در.س��ال.1994.میالدی.فعالیت.خود.را.در.اسکشهیر.که.یکی.از.مراکز.
اس��تانی.ترکیه.می.باشد.با.س��اخت.در.و.پنجره.آغاز.و.در.اوایل.سال.2002.با.تجهیز.کارخانه.

اقدام.به.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.کرد.
مس��احت.کارخان��ه.وین.ت��رک.بیش.از.15.هزار.متر.مربع.بوده.و.از.س��ه.بخش.تش��کیل.
ش��ده..اس��ت..بخش.اول.کارخانه.به.تولید.پروفیل.اختص��اص.دارد..در.این.بخش.دارای.10.
خط.اکس��ترودر.مشغول.به.کار.است..ماش��ین.آالت.این.بخش،.از.باکیفیت.ترین.ماشین.آالت.
موج��ود.یعنی.برند..krovesmofle..تهیه.ش��ده.اند.که.در.ح��ال.تولید.انواع.پروفیل.های.
یو.پی.وی.س��ی.وین.ترک.هستند..در.بخش.دوم.کارخانه.تولید.پنجره.های.دو.جداره.صورت.

می.گیرد..ماش��ین.آالتی.که.در.این.بخش.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفته.اند.کامال.اتوماتیک.و.از.

بهترین.برندهای.جهانی.هس��تند..برند.این.ماش��ین.آالت.Renolit..بوده.که.ساخت.کشور.

آلمان.هستند..در.بخش.سوم.کارخانه.شیشه.های.دوجداره.تولید.می.شود..تولید.این.شیشه.ها.
نیز.با.دستگاه.های.پیشرفته.و..تمام.اتومات.انجام.می.شود.

ش��رکت.وین.ت��رک.در.حال.حاض��ر،.دارای.110.کارمن��د.بوده.و.دارای.دفت��ر.فروش.در.

شهرهای.استانبول،.آنکارا.و.ازمیر.است..همچنین.این.شرکت.در.کشورهای.فرانسه،.رومانی،.
آذربایجان،.تاجیکستان.و.قزاقزستان.دارای.نمایندگان.مختلفی.می.باشد.

 در شرکت وین ترک چه نوع پروفیل هایی تولید می شود؟  
وین.ترک.انواع.مختلف.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.را.تولید.می.کند..پروفیل.های.سری.60.

ره:
شـا

ا

رشد و شکوفایی بدون بهره گیری از دانش روز و نیز تجارب دیگران بسیار دشوار به نظر می رسد. فعالیت شرکت های معتبر خارجی 
در بازار ایران، یکی از راه های انتقال تجربه و دانش روز است. ضمن اینکه حضور محصوالت با کیفیت خارجی بر فشردگی رقابت ها 
می افزاید و از این رهگذر کیفیت محصوالت داخلی نیز رشـدی روزافزون می یابند. یکی از شـرکت های ترکیه ای که مدتی اسـت با 
همکاری شـرکت دنیز تجارت ایران، در بازار کشـورمان به توزیع محصوالت خود می پردازد، شـرکت وین ترک اسـت. این شرکت 
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی که سهم قابل توجهی از بازار ترکیه و چندین کشور دیگر را به خود اختصاص داده است، درطول 
فعالیت خود در بازار ایران، توانسته است نامی نیک از خود بر جای گذاشته و برند خود را با مفهوم مرغوبیت گره بزند. این شرکت 
با به خدمت گرفتن پیشرفته ترین ماشین آالت روز و نیز استفاده از بهترین مواد اولیه، محصوالتی باکیفیت را به بازار عرضه می کند. 
برای آشنایی با فعالیت های این شرکت، نشریه پنجره ایرانیان گفتگویی با مدیر عامل وین ترک، آقای ارجان تزجان ترتیب داد و از 

چندوچون فعالیت های این مجموعه جویا شد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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میلیمتری،.سری.70.میلیمتری،.س��ری.80میلیمتری.)با.3.گسکت(،سری.کشویی،.لمینیت.
طرح.چوب.و.ساندویچ.پنل.از.جمله.محصوالت.بخش.تولید.پروفیل.این.کارخانه.است.

 شرکت وین ترک دارای چه استانداردها و گواهینامه های معتبری است؟
محصوالت.ش��رکت.وین.ترک.دارای.استاندارد.TSE.)اس��تاندارد.ترکیه(،ISO9000.،.د

nCE)گواهینامه.اروپا(.وسایر.استانداردهای.اروپایی.و.ترکیه.ای.می.باشد.
 کیفیت محصوالت تولیدی شما در چه سطحی قرار دارد؟ وینترک در بازار ترکیه 

چه جایگاهی دارد؟
ما.برای.تولید.محصوالت.خود.از.بهترین.مواد.اولیه.موجود.در.بازار.اس��تفاده.می.کنیم.که.
س��اخت.کارخانجات.اروپایی.و.آمریکایی.هستند..با.توجه.به.مواد.اولیه.مرغوب.مورد.استفاده.
ما.و.همچنین.ماش��ین.آالت.پیش��رفته.ای.که.در.اختیار.داریم،.محصوالت.ما.از.کیفیت.بسیار.
مطلوبی.برخوردار.هستند،.به.گونه.ای.که.تولیدات.ما.دچار.مشکالتی.از.قبیل.شکستن.و.تغییر.
رنگ.نیس��تند،.در.نتیج��ه.به.راحتی.می.توانیم.برای.محصوالت.خ��ود.گارانتی.طوالنی.مدت.
صادر.کنیم..تولید.محصوالت.با.ماشین.آالت.فوق.پیشرفته.اروپایی.و.استفاده.از.بهترین.مواد.
اولیه.و.در.نتیجه.این.عوامل.کیفیت.مرغوب.تولیدات.ما.به.همراه.قیمت.مناسب،.سبب.شده.
اس��ت.که.بخش.اعظم.بازار.ترکیه.در.اختی��ار.وین.ترک.قرار.گیرد.و.هم.اکنون.نیز.وین.ترک.
جزو.پروفیل.های.گرید.A.ترکیه.محسوب.می.شود..همچنین.شرکت.همه.ساله.در.نمایشگاه.
در.و.پنجره.تویاپ.ش��رکت.کرده.و.میزب��ان.بازدیدکنندگان.محترم.بوده.و.محصوالت.جدید.

خود.را.به.عالقمندان.معرفی.می.کند.
وین ترک از چه زمانی وارد بازار ایران شده است؟

پروفیل.وین.ترک.حدود.5.س��ال.اس��ت.که.وارد.بازار.ایران.ش��ده.و.به.توزیع.محصوالت.
متنوع.خود.مشغول.است.

 هدف از ورود به بازار ایران چه بوده و چه میزان صادرات به ایران دارید؟
ایران.کشور.برادر.و.همسایه.ترکیه.است،.از.هنگامی.که.محصوالت.ما.مورد.توجه.ایرانیان.
قرار.گرفته.و.به.ایران.وارد.شد،.با.توجه.به.کیفیت.محصوالت.ما،.تقاضا.از.ایران.روز.به.روز.
افزایش.یافته.اس��ت..ما.نیز.با.کوش��ش.بسیارخواسته.ایم.آنچه.را.که.شایسته.ایرانیان.بزرگوار.

می.باشد.برایشان.فراهم.کنیم..
هم.اکنون.کارخانجات.در.و.پنجره.س��ازی.شهرهای.مختلف.ایران،.از.جمله.تهران،.ارومیه.
و.تبریز.با.پروفیل.وین.ترک.آشنا.هستند..جالب.است.بدانید.که.طی.جلساتی.که.در.تهران.با.
آقای.امیر.حسین.زاده،.نماینده.فروش.شرکت.وین.ترک.در.ایران،.داشته.ایم،.متوجه.شدیم.که.
بخش.اعظم.کارخانجاتی.که.از.پروفیل.وین.ترک.اس��تفاده.می.کنند،.به.غیر.از.استان.تهران،.
در.شهرهای.جنوب.کشور.واقع.هستند..شهرهایی.مانند.سربندر،.ماهشهر،.اهواز.و.آبادان.که.
از.گرما.و.تابش.ش��دید.نور.خورشید.برخوردارند.از.پروفیل.های.وین.ترک.استفاده.می.کنند.و.
تا.کنون.نیز.هیچگونه.گزارشی.مبنی.بر.شکایتی.در.ارتباط.با.تغییر.شکل.و.تغییر.رنگ.وجود.
نداشته.است..هدف.ما.این.است.که.در.آینده.ای.نزدیک.پروفیل.وین.ترک.در.ایران.جایگاهی.

همانند.ترکیه.داشته.باشد.
 نحوه فروش و عرضه وین ترک در ایران چگونه است؟ 

پروفی��ل.وین.ترک.از.طریق.نمایندگان.ف��روش.در.ایران.در.میان.کارخانجات.در.و.پنجره.
سازی.توزیع.می.گردد.

 با توجه به تغییرات احتمالی در حوزه اقتصاد ایران، به نظر شما بازار پروفیل در 
این کشور چه آینده ای پیش رو خواهد داشت؟

بازار.فعلی.یو.پی.وی.سی.ایران.به.وضعیت.بازار.ترکیه.در.10.سال.پیش.شباهت.بسیاری.

دارد..ایران.واقعا.کش��ور.بزرگ.و.نوآوری.اس��ت..با.توجه.به.س��فری.که.3.ماه.پیش.به.ایران.

داش��تم.وهمچنین.تجربه.5.س��ال.صادرات.به.ایران،.مطمئن.هس��تم.در.سال.آینده.شرایط.

کس��ب.و.کار.و.همچنین.ساخت.و.س��از.در.ایران.بهب��ود.می.یابد.و.بازار.یو.پی.وی.س��ی.برای.
سال.های.سال.تداوم.خواهد.داشت.

 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است، بفرمایید.
ما.به.بازار.ایران.صرفا.به.چش��م.یک.مشتری.نگاه.نمی.کنیم..توجه.داشته.باشید.که.مردم.
ترکیه.از.جنبه.های.مختلف.فرهنگی.و.مذهبی.ش��باهت.بسیاری.به.مردم.ایران.دارند..از.این.
جهت.ما.به.مش��تریان.ایرانی.همانند.مش��تریان.ترکیه.ای.می.نگریم.و.این.نقطه.نظر.باعث.

تقویت.صداقت.و.اعتماد.بین.دو.کشور.می.گردد.

















































































97
ره.

م�ا
.ش

.13
94
ن.
.آبا

م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

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

129 جره
و پن

در 
ش 

بخ
جره

و پن
در 

ش 
بخ

گردهمایی بزرگ راستاوین برگزار شد..... 130

132 .................... سام آریا؛ تولیدکننده برتر

پنج دهه تجربه................................... 135

136 ................ تالش دیروز؛ سربلندی امروز

138 .. تحول نمایشگاه در گرو خصوصی سازی آن



97
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

ان
.آب

م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

130

گو
گفت

گردهمایی بزرگ راستاوین برگزار شد
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با علی جوان

 شـرکت شـما از چـه تاریخـی فعالیـت خـود را آغاز کـرده و تاکنون چـه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

راس��تاوین.پس.از.برنامه.ریزی،.تامی��ن.منابع.و.تحقیق.بازار.و.س��ایر.ملزومات.و.ابزارآالت.

تولید.و.خرید.ماش��ین.آالت.پیشرفته.چهار.س��رجوش.از.الوماتک.آلمان.درسال.1386.و.تولید.

آزمایشی.از.ابتدای.سال.1387.به.تولید.انبوه.رسید.و.در.بازه.زمانی.بسیار.کوتاه.به.عنوان.یکی.

از.ش��رکت.ها.و.برندهای.معتبر.صنعت.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.مطرح.گردید..در.سال.

1388.خط.دوم.کارخانه.مش��ابه.خط.اول.چهارس��ر.جوش.و.سی.ان.س��ی.خریداری.و.در.محل.

کارخانه.راس��تاوین.در.ش��هرک.صنعتی.س��پهر.نظرآباد.نصب.و.راه.اندازی.گردید..راستاوین.با.

بهره.گیری.از.تیم.مجرب.بازاریابی.و.فروش.در.بازه.کوتاه.موفق.به.انعقاد.قرارداد.با.پروژه.های.

مختلف.دولتی.و.غیردولتی.گردید.که.متاسفانه.به.دلیل.عدم.وصول.مطالبات.عظیم.راستاوین.

از.برخی.از.این.پروژه.ها.خصوصا.پروژه.های.دولتی.و.عدم.بازگشت.سرمایه.هزینه.شده.در.این.

پروژه.ه��ا.و.به.موازات.آن.بحث.تحریم.های.بین.المللی.ایران.و.به.تبع.آن.کاهش.حجم.تبادالت.

بین.المللی.ش��رکت.های.دیگر.گروه.که.در.مقاطع.مختلف.یاری.رس��ان.راس��تاوین.می.شدند،.

مش��کالت.عدیده.ای.برای.مجموعه.ایجاد.گردید..ام��ا.در.تمامی.این.موارد.کارخانه.حتی.یک.

روز.هم.تعطیل.نشد.و.به.تولید.خود.اما.با.ظرفیت.بسیار.کمتر.از.گذشته.ادامه.داد..در.این.بین.

متاس��فانه.راس��تاوین.به.تنهایی.تمام.بار.این.مش��کالت.را.به.دوش.کشید.اما.الطاف.پروردگار.

ره:
شـا

ا
در روزهای گذشته شرکت راستاوین گردهمایی ساالنه خود را برگزار کرد. این شرکت تولیدکننده در و پنجره، با هدف فراهم آوردن 
فرصتی برای تجدید دیدارها فارغ از هر گونه مسائل حرفه ای حدود 200 تن از فعاالن و بزرگان صنعت را دور هم جمع کرد. در واقع 
همایش راستاوین، مراسمی بود که خالء آن در حوزه در و پنجره دو جداره به شدت احساس می شود. گردهمایی گاه به گاه اعضای این 
صنف می تواند نقش بسیار مثبتی در ایجاد همدلی و صمیمت فعاالن صنعت داشته باشد. بدون تردید، تحکیم روابط دوستانه به صورت 
کالن در ایجاد هماهنگی های شغلی تاثیر فراوانی خواهد داشت. به هرحال، بهبود وضعیت حاکم بر صنعت در و پنجره و نیز شکوفایی 
آن بدون شکل گیری همبستگی میان فعاالن آن میسر نخواهد شد. به هر روی برگزاری این گردهمایی به میزبانی راستاوین، فرصتی 
به دست داد تا خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با مدیرعامل خوشفکر این مجموعه علی جوان، گفتگویی را ترتیب دهد و از فعالیت های 

فراوان این مجموعه مطلع شود. با هم این گفتگو را می خوانیم: 
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متعال.همچون.همیش��ه.شامل.حال.مجموعه.شد.و.مدیران.این.مجموعه.همچنان.با.قدرت.و.

با.اتکا.به.توانمندی.های.نرم.افزاری.و.س��خت.افزاری.حضوری.مس��تمر.در.بازار.داشته.اند.و.در.
مقابل.تمامی.نامالیمات.و.کم.لطفی.ها.سرخم.نکردند.

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه می شود؟
راس��تاوین.همچنان.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.با.دوخط.تمام.اتوماتیک.الوماتک.
آلم��ان.را.ادامه.داده.و.از.حدود.یکس��ال.پیش.تولید،.عرضه.و.ف��روش.محصوالت.آلومینیومی.
و.نماهای.مختلف.آلومینیومی.و.چوبی.اعم.از.اس��پایدر.و.کرتن.وال.و.غیره.نیز.به.س��بدکاالی.

مجموعه.اضافه.شده.است.
 درباره مواد اولیه مصرفی خود توضیح دهید. از چه نوع پروفیل ، یراق آالت، شیشه 

و گالوانیزه ای استفاده می کنید؟
راس��تاوین.در.حال.حاض��ر.از.پروفیل.های.با.کیفیت.داخلی.و.در.برخ��ی.موارد.پروفیل.های.
آلمانی.اس��تفاده.می.کند..در.بح��ث.یراق.آالت.انبار.کارخانه.دارای.حج��م.زیادی.از.یراق.آالت.
آلمانی.اس��ت.و.در.مرحله.اول.به.مش��تریان.هم.استفاده.از.یراق.آالت.آلمانی.پیشنهاد.می.شود..
ولیکن.در.صورت.درخواس��ت.مشتریان.از.یراق.آالت.ترک.نیز.استفاده.شده.است..همچنین.در.
بحث.گالوانیزه.راس��تاوین.در.تمام.مدت.فعالیت.خود.تنها.از.گالوانیزه.های.ضخیم.و.اس��تاندارد.
اس��تفاده.کرده.و.شیشه.های.خود.را.از.ش��رکت.های.معتبری.که.استانداردها.را.رعایت.کرده.و.

ضمانت.ارائه.می.کنند.خریداری.می.کند.
 کیفیت محصوالت تولیدی شما در چه سطحی قرار دارد؟

راس��تاوین.در.زمینه.کیفیت.محصوالت.تولیدی.همیش��ه.حساس��یت.و.ممیزی.های.الزم.را.

انج��ام.داده.و.در.ای��ن.خصوص.داعیه.دار.اس��ت..به.علت.همین.کیفیت،.در.س��ال.94.یکی.از.

مش��تریان.سال.88.راستاوین.که.به.اس��ترالیا.مهاجرت.کرده.بود،.برای.منزل.شخصی.خود.در.

سیدنی.از.محصوالت.راستاوین.خریداری.کرد،.که.به.استرالیا.ارسال.گردید..همچنین.راستاوین.
سابقه.صادرات.محصوالت.خود.به.کشور.تاجیکستان.را.نیز.دارد..

 در خصوص گروه سـرمایه گذاری بین المللی سـالیا و شـرکت های تابعه آن و نوع 
فعالیت های آنها توضیح دهید.

مجموعه.گروه.س��الیا.متشکل.از.5.شرکت.بوده.و.فعالیت.گروه.در.حوزه.های.مختلف.است؛.

از.فعالی��ت.در.حوزه.مواد.اولیه.پتروش��یمی.تا.واردات.و.فروش.اب��زارآالت.صنعتی.مانند.دریل.

و.اره.و.غی��ره..همچنی��ن.از.فعالیت.در.حوزه.لوازم.خانگی.ت��ا.موادغذایی.در.چارت.گروه.وجود.

دارد.تا.در.مقاطع.مختلف.و.ش��رایط.داخلی.و.بین.الملل��ی.اقتصادی.توان.برنامه.ریزی.و.حضور.
در.بازار.را.داشته.باشیم.

 اخیرا یک کارشـناس خارجی را به مجموعه خود اضافه کرده اید، درباره ایشان و 
میزان دانش و مهارت های وی توضیحاتی دهید.

بله..از.ابتدای.سال.94.آقای.Murad.Dursun.که.سابقه.28.سال.فعالیت.در.زمینه.های.

تولید،.فروش.و.فعالیت.در.حوزه.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.کشور.ترکیه.را.داشتند،.

به.عنوان.پاسخگوی.اجرایی.مجموعه.در.تمامی.مراحل.عملکرد.راستاوین.اعم.از.فروش.تولید.

نصب.و.اندازه.گیری..به.ش��رکت.اضافه.ش��ده.و.در.همین.مدت.کوتاه،.منش��ا.خدمات.بس��یار.

ارزنده.ای.بوده.اند..ش��خصا.همکاری.با.ایش��ان.را.که.تجربه.و.علم.بس��یار.باالیی.در.این.حوزه.
دارند.را.باعث.افتخار.خود.و.راستاوین.می.دانم.

 دقیقا با به خدمت گرفتن وی چه هدفی را دنبال می کنید؟
واقعیت.امر.این.است.که.کشور.ترکیه.در.حال.حاضر.به.عنوان.یکی.از.راهبران.صنعت.در.و.
پنجره.در.دنیاس��ت..اما.هنوز.این.صنعت.در.ایران.جزو.صنایع.جدیدالورود.محس��وب.می.گردد..
در.کش��ور.ترکیه.محصوالت.متنوع.با.کیفیت.های.متفاوت.وجود.دارد.و.صنعتگران.این.کش��ور.
از.لحاظ.تجربه.علمی.و.عملی.بس��یار.جلوتر.از.ایران.هس��تند..استفاده.از.این.ظرفیت.می.تواند.
به.پیش��رفت.و.ارتقا.جایگاه.کمک.ش��ایانی.کند..کما.اینکه.به.مدد.وجود.سیس��تم.های.نوین.
نرم.افزاری.و.س��خت.افزاری.در.ایران.ظرفیت.تولید.راس��تاوین.با.اس��تفاده.از.همین.تجربیات.
بیش.از.س��ه.برابر.ش��ده.و.در.مقابل.هزینه.های.تولید.و.پرت.مواد.اولیه.در.تولید.کاهش.بسیار.
چشمگیری.داشته.است..چیدمان.بسیار.جدید.و.نوینی.در.کلیه.بخش.های.راستاوین.با.حداقل.
هزینه.ها.توس��ط.ایشان.صورت.گرفته.و.جالب.تر.اینکه.در.تمامی.مراحل.فروش.تولید.و.نصب.

حضور.فیزیکی.و.تجربی.ایشان.منشا.نقاط.مثبت.بسیاری.بوده.است.
 در خصوص مزایای ماشین آالت شرکت خود توضیح دهید.

به.جرات.می.توان.گفت.مشابه.شرکت.راستاوین.در.بحث.ماشین.آالت.تولید.در.ایران.حتی.به.

تعداد.انگش��تان.دست.نیست..دوخط.چهارسر.جوش.و.سی.ان.سی.الوماتک.آلمان،.دستگاه.خم.

و.س��ایر.ضمائم.پیش��رفته.در.محل.تولید.کارخانه.نصب.و.در.حال.فعالیت.هستند..حتی.در.بازه.

زمانی.مذاکره.با.آقای.دورس��ون.برای.همکاری،.ایش��ان.اعتقاد.داشتند.که.مشابه.این.کارخانه.

در.ترکیه.هم.اندک.اس��ت.و.شاید.یکی.از.دالیل.قبول.مسئولیت.توسط.ایشان.همین.امکانات.

پیشرفته.بود..درسال.94.مجددا.دستگاه.ها.به.صورت.کامل.اورهال.گردید.و.تمامی.موارد.نقص.

و.مش��کالت.ماشین.آالت.رفع.شد..ضمنا.در.سال.93.و.94.دستگاه.های.مستهلک.راستاوین.با.
دستگاه.های.جدید.و.معتبر.جایگزین.گردید.

 در روزهای اخیر شـما اقدام به برگزاری گردهمایی سـالیانه خود کردید، هدف از 
برپایی این گردهمایی چه بوده است؟

واقعی��ت.امر.ایج��اد.فرصتی.برای.تجدید.دیدار.و.فرصتی.برای.احس��اس.لذت.از.درکنارهم.

بودن،.فارغ.از.تمام.روزمرگی.های.کاری.و.شغلی.در.یک.فضای.مطلوب.و.ایجاد.بستری.برای.

نمایش.توانمندی.های.متعدد.مجموعه.در.بازه.زمانی.مبارک.و.در.تقارن.دو.عید.بسیار.میمون،.

ما.را.بر.آن.داشت.که.با.دعوت.از.حدود.200.نفر.از.افراد.قابل.و.معتبر.صنف.های.مورد.فعالیت.

و.مرتبط.گروه.افتخار.میزبانی.هرچند.کوتاه.را.از.این.عزیزان.و.بزرگواران.را.داش��ته.باش��یم.که.
شکر.خدا.با.بازخورد.بسیار.خوبی.نیز.همراه.بود..

 بـه نظر شـما، برای تولید یک پنجره مطلوب، چـه عوامل و فاکتورهایی باید مورد 
توجه قرار بگیرند؟

اس��تفاده.از.مواد.اولیه.مرغوب.و.با.کیفیت،.در.کنار.به.کارگیری.از.ماشین.آالت.و.فاکتورهای.

نرم.افزاری.و.س��خت.افزاری.مطلوب.و.رعایت.کلیه.اس��تانداردهای.تولید.با.بهره.وری.باال.و.نیز.

اس��تفاده.از.نیروی.انس��انی.با.دان��ش.و.باتجربه.پارامترهای.اصلی.تولی��د.محصوالت.مطلوب.

هستند..کامال.معتقدم.که.دید.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.از.حالت.کارگاهی.باید.به.حالت.

کارخانه.ای.و.صنعتی.ارتقا.پیدا.کند.که.متاس��فانه.شاهد.این.امر.نیستیم؛.چه.از.سوی.مشتریان.
و.چه.از.سوی.برخی.تامین.کنندگان.مواد.اولیه.خصوصا.بعضی.از.تولیدکنندگان.پروفیل..

ش��رکت.های.تولیدکنن��ده.در.و.پنج��ره.س��ربازان.واقعی.خط.مقدم.این.صنعت.هس��تند.که.

متاسفانه.بیشترین.ضررها.در.تمامی.شرایط.و.نوسانات.معطوف.این.بخش.مهم.از.صنعت.بوده.

اس��ت.و.در.مقابل.کمترین.حمایت.ها.از.این.گروه.صورت.گرفته.و.می.گیرد..باید.توجه.داش��ت.

یک.تولیدکننده.در.و.پنجره.با.بهترین.مواد.اولیه.می.تواند.محصوالت.بس��یار.بی.کیفیتی.تولید.

کند.و.در.مقابل.با.مواد.اولیه.نامرغوب.نیز.امکان.تولید.محصول.تقریبا.قابل.قبول.هست..متاثر.

هس��تم.که.عنوان.کنم،.کم.لطفی.های.صورت.گرفته.به.پنجره.سازان.در.چند.سال.گذشته،.دور.

از.انصاف.بوده.و.همین.باعث.حذف.بسیاری.از.تولید.کنندگان.به.نام.و.معتبر.این.صنعت.شده.

اس��ت..چه.بهتر.بود.به.جای.چش��م.و.هم.چشمی.و.تبلیغات.گس��ترده.بی.دلیل،.در.رسانه.های.

مختلف.بسته.های.حمایتی.برای.فعاالن.واقعی.شکل.می.گرفت.تا.شاهد.این.جایگاه.برای.این.
صنعت.نباشیم.

 شرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟
بن��ا.به.دالیل.عمده.ای.که.در.باال.عرض.ک��ردم.در.حال.حاضر.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.از.
جایگاه.مناسبی.برخوردار.نیستند.و.این.جایگاه.متاسفانه.در.بین.سازندگان.ساختمان.نیز.ایجاد.
ش��ده.است..نگاه.سازندگان.و.پیمانکاران.س��اختمان.نگاه.از.باالست.و.رکود.ساخت.و.ساز.نیز.
مزید.علت.ش��ده.است..تعامل.با.مشتریان.متاسفانه.حافظ.جایگاه.سازندگان.در.و.پنجره.نیست.
و.در.این.بین.نگاه.ابزاری.و.از.باالی.برخی.تولیدکنندگان.مواد.اولیه.باعث.ایجاد.یک.غربالگری.
در.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ش��ده.اس��ت..دید.و.سلیقه.بسیاری.از.مشتریان.از.یو.پی.وی.سی.
به.دیگر.مواد.در.حال.تغییر.است.و.اگر.همتی.صورت.نگیرد،.شاهد.افت.بیش.از.پیش.خواهیم.
ب��ود..معتقدم.ک��ه.باید.همتی.مضاعف.و.یکدلی.و.همزبانی.در.فع��االن.این.صنعت.و.تغییرات.
بنیادی.در.تعامالت.مختلف.صورت.گیرد.که.اگر.چنین.ش��ود.چش��م.انداز.بسیار.خوبی.خواهیم.
داشت.و.در.غیر.این.صورت.شرایط.بسیار.نامطلوب.خواهد.شد..باید.حمایت.های.هوشمندانه.ای.
از.تمامی.بخش.ها.صورت.گیرد..برای.مثال.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.برای.این.صنعت.زحمت.
بسیاری.می.کشد.و.شاید.به.نوعی.زبان.اصلی.صنعت.باشد..می.توان.با.یک.برنامه.ریزی.مناسب.
از.این.نش��ریه.به.عنوان.یک.رسانه.فراگیر،.برای.آگاهی.مردم.اقصی.نقاط.کشور.استفاده.کرد؛.
چنانچه.این.نشریه.در.نهایت.به.طریقی.به.دست.مصرف.کننده.نهایی.برسد.سطح.آگاهی.مردم.

باالتر.خواهد.رفت..باید.راهکارهای.این.چنینی.پیدا.کرد..
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سام آریا؛ تولیدکننده برتر
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت پنجره سام آریا

 سـام آریـا از چـه تاریخی فعالیـت خود را آغـاز کرده و تاکنـون چه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

با.سالم.و.تشکر.از.مجله.پر.بار.و.فعال.پنجره.ایرانیان.و.تبریک.9.سالگی.این.نشریه.
که.در.صنف.در.و.پنجره.سابقه.خوبی.دارد.

ش��رکت.پنجره.سام.آریا.سومین.خط.تولید.در.زمینه.در.و.پنجره.بوده.است.که.توسط.

این.مجموعه.در.سال.1386.راه.اندازی.شد..پدر.بنده،.از.سالیان.قبل.در.صنعت.ساختمان.

و.مصالح.فعالیت.گس��ترده.ای.داش��ته.و.اولین.کارخانه.آجر.ماش��ینی.را.در.شمال.غرب.

کش��ور.در.شهرستان.خوی.تاسیس.کرده.بودند..شرکت.ساختمانی.ایشان.در.زمینه.های.

س��اخت.راه،.فرودگاه،.اس��کله،.س��د.فعالیت.گسترده.ای.در.سطح.کش��ور.داشته.است.و.

نهایتا.ایش��ان.در.سال.1382.موافقت.اصولی.برای.راه.اندازی.خط.تولید.شیشه.دو.جداره.

و.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.را.دریافت.و.این.کارخانه.را.در.شهرس��تان.خوی.
راه.اندازی.کرد..

همچنین.در.س��ال.1386.یک.خط.تولید.جهت.تولید.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.تبریز.

به.همراه.ش��رکا.و.همزمان.خط.تولید.پنجره.س��ام.آریا.به.صورت.خانوادگی.در.تهران.با.

ماش��ین.آالت.جوش.چهارس��ر.و.اتوماتیک.الوماتک.آلمانی.راه.اندازی.شد.و.در.سال.های.

بعد.امکانات.بیشتری.از.جمله.ماشین.آالت.خم.کاری.وخط.تولید.پنجره.آلومینیوم.نیز.به.

خدمات.و.محصوالت.اضافه.ش��د..دوستان.و.همکارانی.که.در.ابتدای.دهه.80.وارد.بازار.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.شیشه.دوجداره.شدند.و.از.پیشکسوتان.این.صنف.هستند.

به.یاد.دارند.که.نبود.پروفیل.داخلی،.و.نیز.پش��تیبانی.خوب.ش��رکت.های.اروپایی.باعث.

شده.بود.که.اکثر.دوستان.از.جمله.ما.از.مواد.اولیه.و.ماشین.آالت.اروپایی.استقبال.کنیم.و.

همچنین.در.کنار.قرارداد.خرید،.به.آموزش.در.محل.کارخانجات.مبدا.که.معموال..آلمان.

بود،.اقدام.کنیم.و.تمام.دوس��تانی.که.در.آن.زمان.در.آلمان.آموزش.دیدند.و.از.جمله.ما،.

ه��م.اکنون.نیز.با.هر.پروفیل.مصرفی.بهترین.کیفیت.خروجی.را.دارند.و.چراغ.راه.دیگر.
همکاران.جدید.الورود.هستند.

  در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه می شود؟ 
همچنین چه گواهینامه ها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کرده اید؟

از.محصوالت.این.شرکت.پنجره.یو.پی.وی.سی.با.پروفیل.مرغوب.ایرانی.ویستا.بست.

در.انواع.اش��کال.و.با.خم.های.کمانی.و.قوس��ی.ویتریتی.در.انواع.رنگ.ها.و.لمینیت.ها،.

ره:
شـا

ا

مرداد ماه امسـال، مدیر عامل شـرکت پنجره سـام آریا به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر از سـوی وزارت صنایع مورد تقدیر قرار گرفت. این 
شرکت که از پیشگامان صنعت یو.پی.وی.سی کشور به شمار می آید، سال های بسیاری است که در زمینه های مختلف، اعم از تولید در و پنجره های 
آلومینیومی و توری در حال فعالیت بوده و به نامی آشنا در این صنعت تبدیل شده است. بدون شک تقدیر صورت گرفته شده از این شرکت، بدون 
برنامه ریزی، دانش و سختکوشی میسر نمی شد. نشریه پنجره ایرانیان در پی این موفقیت سام  آریا، به سراغ مهندس پیمان خلیل زاده، مدیرعامل 

کوشای آن رفت تا درباره سام آریا و دالیل موفقیت آن با وی به گفتگو بنشیند. در ادامه این گفتگو را می خوانید:
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به.همراه.شیش��ه.دو.جداره.و.س��ه.جداره.می.باش��د..همچنین.پنجره.آلومینیومی.با.انواع.

پروفیل.در.این.کارخانه.تولید.می.شود.و.نیز.توری.های.فیکس.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.

و.توری.های.پلیسه.ای.آلومینیوم.با.تنوع.رنگ.با.کیفیت.باال.در.حال.تولید.است..در.کنار.

محصوالت.فوق.که.با.خدمات.نصب.بس��یار.عالی.به.مشتریان.عرضه.می.شود،.خدمات.

مختلفی.نیز.به.همکاران.پنجره.س��از.ارائه.می.ش��ود؛.از.جمله.ای��ن.خدمات.اجرای.انواع.

خم.کاری.پروفیل.و.اجرای.انواع.رنگ.روی.پنجره.و.سفارش��ات.انواع.توری.و.همچنین.
تولیداتی.مانند.پرده.های.متنوع.برای.شیشه.دوجداره.با.قابلیت.های.مختلف.است.

شرکت.پنجره.سام.آریا.در.خصوص.کیفیت.محصوالت.خود.وسواس.بسیاری.دارد.و.از.

این.جهت.مواد.اولیه.مورد.نیاز.خود.را.از.بهترین.و.خوشنام.ترین.شرکت.ها.تامین.می.کند..

این.ش��رکت.در.کنار.اس��تانداردهای.باالی.مواد.اولیه،.در.ش��رف.اخذ.گواهی.استاندارد.

پنجره.تولیدی.خود.می.باشد،.نمونه.های.تولیدی.این.شرکت.دائما.در.آزمایشگاه.شرکت.

ویس��تا.بست.کنترل.شده.و.همواره.تاییدیه.اخذ.کرده.است..در.زمینه.اجرای.رنگ.نیز.با.

بهره.گیری.از.اتاق.رنگ.استاندارد،.جزو.معدود.شرکت.های.دارای.گواهینامه.تایید.کیفیت.

اجرا.از.شرکت.ZOBEL.آلمان.می.باشیم...همچنین.به.عنوان.تولیدکننده.برتر.صنف.در.و.
پنجره.سال.93.در.تهران.توسط.سازمان.صنایع.انتخاب.شده.ایم..

 ظاهرا شـما نمایندگی محصولی را نیز از کشور آلمان دارید، درباره آن کمی 
توضیح دهید .

در.زمینه.تامین.پروفیل.آلومینیوم.از.ش��رکت.ALUNOVUM..اخذ.نمایندگی.شده.

و.از.امکانات.فنی،.آموزش��ی.و.کنترل.کیفی.این.ش��رکت.در.تولید.پنجره.و.اجرای.نما.

بهره.مند.ش��ده.ایم..کیفیت.باال.و.طراحی.آلمانی.آقای.ETZEL.خروجی.بسیار.مرغوبی.

به.ما.داده.است..نمونه.کار.طراحی.و.اجرای.ایشان.سازه.فوقانی.برج.میالد.و.چند.پروژه.
به.نام.در.کشور.می.باشد.

 درباره مواد اولیه مصرفی خود توضیح دهید . از چه نوع پروفیل، یراق آالت، 
شیشه و گالوانیزه ای استفاده می کنید ؟

در.بخش.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.از.ابتدای.کار.تاکنون.سام.آریا.با.شرکت.ویستا.بست.

قرارداد.داشته.است.و.در.حال.حاضر.نیز.ضمن.رضایت.کامل.از.آن،.قصد.داریم.استفاده.
از.این.پروفیل.را.ادامه.دهیم...

همچنی��ن.از.بهتری��ن.یراق.آالت.آلمانی.یعنی.GU..و.ROTO..اس��تفاده.می.کنیم.و.

برای.گالوانیزه.مصرفی.بنا.به.مش��خصات.پروژه.از.تنوع.ضخامت.و.شکل.بهره.می.بریم.

و.به.جرات.می.توانیم.ادعا.کنیم.که.تنها.شرکتی.هستیم.که.گالوانیزه.متناسب.با.سایز.و.

شکل.پنجره.ساخته.شده.با.پروفیل.ویستا.بست.را.استفاده.می.کنیم..گالوانیزه.های.خاص.

از.جمله.ضخامت.2.میلی.متر.U.شکل.از.مجموعه.آهن.و.فوالد.جهان.تامین.می.شود،.

ولیکن.گالوانیزه.های.قوطی.این.ش��رکت.از.آلمان.وارد.و.از.نوع.گالوانیزه.س��رد.می.باشد.
که.در.بین.همکاران.بینظیر.است.

رن��گ.مصرفی.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.از.نمایندگی.ش��رکت.Zobel.آلمان.تامین.

می.ش��ود.و.شیشه.های.مصرفی.عموما.تولید.مجموعه.دیگر.این.شرکت.می.باشد.و.البته.
از.تولیدات.با.کیفیت.شرکت.آبنوس.نیز.استفاده.می.کنیم.

 کیفیت محصوالت تولیدی شـما در مقایسه با استانداردهای جهانی، در چه 
سطحی قرار دارد؟

نظر.به.توجه.فوق.العاده.به.کیفیت.و.تالش.مضاعف.در.این.جهت.و.استفاده.از.بهترین.

مواد.اولیه.و.کنترل.های.دائمی.،.همچنین.تولید.بر.اس��اس.محاس��بات.و.مشخصات.هر.

پروژه.که.گاهی.این.موضوع.مهم.در.ش��رکت.های.همکار.فراموش.می.شود،.توانسته.ایم.

محصوالت.با.کیفیت.و.با.اس��تاندارد.باالیی.به.مشتری.ارائه.کنیم..ماشین.آالت.مناسب.

و.کنترل.کیفیت.محصول.در.این.مس��یر.کمک.بس��یاری.به.ما.کرده.و.نتیجه.این.رفتار.

آن.بوده.اس��ت.که.خدمات.پ��س.از.فروش.ما.تقریبا.کاری.ب��رای.انجام.دادن.ندارد..در.

مقایس��ه.خود.با.اس��تاندارد.جهانی،.بدون.مبالغه.در.س��طح.باالیی.به.استانداردها.توجه.

می.کنی��م،.به.طور.مثال.در.موضوع.کوچکی.مانند.بس��ته.بندی.نیز.ک��ه.در.ایران.در.اکثر.

ش��رکت.ها.مغفول.مانده.اس��ت،.حتی.به.مواد.اولیه.بس��ته.بندی.هم.دقت.کرده.و.از.فوم.
خاص.استفاده.می.کنیم.

  به نظر شـما، برای تولید یک پنجره مطلوب، چه عوامل و فاکتور هایی باید 

مورد توجه قرار بگیرد؟
برای.تولید.یک.پنجره.مطلوب.عوامل.مختلفی.موثر.اس��ت،.از.انتخاب.درس��ت.مواد.
اولی��ه.و.کیفی��ت.مواد.اولیه.که.یک.رکن.مهم.در.س��اخت.پنجره.اس��ت،.تا.اس��تفاده.از.
ماشین.آالت.مناسب.و.از.همه.مهمتر.آموزش.پرسنل.تولیدی.و.دقت.در.محاسبه.و.تولید.
و.نهایتا.آگاهی.های.هر.تولید.کننده.در.مسیر.کاری.خود.و.داشتن.وجدان.کاری.می.تواند.

به.نتیجه.مطلوب.منجر.شود.
 همانطور که می دانید محصوالت غیر اسـتاندارد و بی کیفیت در بازار فراوان 
شـده اند ، فکر می کنید چه عواملی باعث می شـود که برخی از تولیدکنندگان به 

کیفیت محصوالت خود بی توجه باشند؟
متاسفانه.تعدادی.از.تولیدکننده.های.کشورمان.آگاهی.کافی.ندارند.و.آموزش.آکادمیک.
و.کاملی.در.این.رش��ته.ندیده.اند..تا.آنجا.که.در.موارد.متعددی.در.این.صنف.به.افرادی.
برمی.خوریم.که.برغم..س��ال.ها.فعالیت.در.این.صنعت،.اصول.اولیه.این.کار.را.نمی.دانند..
من.به.واسطه.این.که.بازرس.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.می.باشم.
به.چنین.مواردی.بیشتر.برخورد.می.کنم..نا.آگاهی.و.ورود.به.عرصه.تولید.بدون.دریافت.
آموزش.الزم،.صرفا.به.دلیل.وجود.ماش��ین.آالت.ارزان.قیمت،.آفت.اصلی.صنف.ماست.و.
همزمان.عدم.وجود.کنترل.ها.و.عدم.اجبار.رعایت.استانداردها.به.عالوه.رشد.ساخت.و.ساز.
بی.کیفیت.مس��کن.مهر،.باعث.به.وج��ود.آمدن.این.تولی��دات.بی.کیفیت.و.حضور.چنین.
تولید.کنندگانی.ش��ده.اس��ت..کلید.اصالح.این.معضل.فقط.در.انجام.آموزش.تولید.کننده.
و.اجباری.ش��دن.استانداردها.و.ایجاد.سخت.گیری.دولتی.با.کمک.تشکل.هایی.همچون.
انجمن.و.متحد.ش��دن.تولیدکنندگان.با.کیفیت.برای.ایس��تادن.در.مقابل.این.مشکالت.

می.باشد.
 وجـود محصـوالت بی کیفیت در بـازار چه نتایجی بـرای کل صنعت پنجره 

دوجداره در پی خواهد داشت؟
ادامه.این.مس��یر.غلط.باعث.بی.اعتمادی.مردم.به.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.
خواهد.شد.و.همانطور.که.در.سالیان.قبل،.مردم.به.پنجره.های.آلومینیوم.نوع.قدیمی.به.
دلیل.حضور.تولیدکنندگان.بی.کیفیت.بی.اعتماد.ش��ده.و.به.سوی.یو.پی.وی.سی.گرایش.
پی��دا.کردن��د،.این.اتفاقات.به.تکرار.رفتار.مش��ابه.منجر.خواهد.ش��د..اما.پیگیری.جهت.
اجباری.ش��دن.استانداردها.و.ارتقاء.کیفی.محصوالت.می.تواند.رشد.و.توسعه.این.صنعت.

را.به.دنبال.داشته.باشد.
 در اخبـار آمـده بود که شـما به عنوان یکـی از تولیدکننـدگان برتر انتخاب 
شـده اید، درباره ضوابط و معیارهای انتخاب این عنوان و نهاد انتخاب کننده آن 

توضیحاتی بدهید.
ش��رکت.دولتی.ش��هرک.های.صنعتی.زیر.نظر.س��ازمان.صنایع.کوچک.استان.تهران.
ساالنه.تولیدکنندگان.برتر.را.از.نظر.وزارت.صنایع.با.بررسی.های.الزم.انتخاب.می.کند.و.

ضمن.دادن.امتیازات.حمایتی.با.دادن.لوح.تقدیر.معرفی.می.کند.
ش��رکت.های.منتخب.از.بی��ن.تولیدکنندگان.با.نیروی.تولید.کمت��ر.از.50.نفر.انتخاب.
می.شود.که.در.صنف.خود.پیشرو.هستند،.این.شرکت.ها.باید.همواره.اجازه.بازدید.از.خط.
تولید.را.به.بازرس��ان.سازمان.صنایع.بدهند.و.همکاری.نزدیک.با.سازمان.صنایع.و.دیگر.
س��ازمان.ها.داشته.باشند..شرکت.س��ام.آریا.از.بدو.تاسیس.تا.به.حال.هیچگونه.بدهی.به.
دارایی.و.تامین.اجتماعی.و.سازمان.صنایع.و.نیز.هیچ.نوع.معوقه.بانکی.یا.چک.برگشتی.
غیره.نداش��ته.است..ارائه.اظهارنامه.های.مالیاتی.به.موقع.و.پرداخت.صحیح.مالیات.ها.نیز.
از.ویژگی.های.شرکت.سام.آریا.بوده.و.این.شرکت.با.افتخار.اعالم.می.کند.که.با.پرداخت.
بیش.از.یک.میلیارد.ریال.مالیات.سالیانه.جدا.از.ایجاد.شغل.و.کار.آفرینی.و.انجام.تولید.با.

کیفیت،.در.سازندگی.کشور.و.همراهی.دولت.نیز.سهم.خود.را.ادا.کرده.است.
ق��رار.گرفتن.در.کنار.نام.هایی.چ��ون.تالونگ،.پاپکو،.المپ.فاران،.کامپیوتر.فراس��و،.
مخاب��رات.پایا،.مبلم��ان.محیط.آرا،.لبنیات.گدوک،.غذای.آماده.فارس��ی،.س��ینا.کارت،.

ام.دی.اف.ایزوفام.و.مانند.آنها.که.منتخبان.سال.93.بودند.موجب.افتخار.ماست.
 فکـر می کنید کدام ویژگی های سـام آریا باعث انتخـاب آن به این عنوان 

شده است؟
در.واقع.مجموعه.رفتار.هر.ش��رکت.و.حفظ.کیفیت.و.رضایتمندی.مش��تریان.و.ضمنا.
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نس��بت.باالی.تولید.و.فروش.به.تعداد.پرس��نل.و.ش��فاف.بودن.بی��الن.کاری.و.کار.در.

چارچوب.قوانین.کشور.که.در.بازرسی.های.دوره.ای.سازمان.صنایع.مورد.بررسی.و.تایید.
قرار.گرفته.است،.دلیل.این.انتخاب.می.باشد.

 شـما مسـئولیت بازرسـی انجمن تولیدکننگان در و پنجره ایـران را نیز بر 
عهـده دارید، این انجمن تا کنون چه اقداماتی برای حفظ کیفیت تولیدات در و 

پنجره در بازار داشته است؟
انجمن.در.راستای.هماهنگی.بین.اعضا.و.ایجاد.یک.تشکل.قوی.به.عنوان.اولین.و.تنها..
تشکل.رسمی.به.همت.تعدادی.از.تولیدکنندگان.که.به.کیفیت.اهمیت.می.دهند،.تشکیل.
ش��د.و.به.عنوان.تنها.مرجع.قانونی.این.صنف.از.طرف.وزارت.کار.ش��ناخته.ش��ده.است..
انجمن.با.وجود.جوان.بودن،.در.حفظ.حقوق.تولیدکنندگان.با.کیفیت.این.صنف.گام.های.
خوبی.برداشته.و.طی.دو.سال.و.نیم.گذشته.خود.را.شناسانده.است..تالش.جهت.نزدیک.
ش��دن.آرا.و.نظرات.اعضای.صنف.کمترین.اقدام.این.انجم��ن.بوده.و.اهداف.بلند.مدت.
انجمن.در.اساسنامه.مطرح.شده.و.همه.اعضا.و.هیات.مدیره.در.جهت.نیل.به.آن.فعالیت.
می.کنند،.بنده.به.ش��خصه.به.عهده.گیری.برگزاری.نمایش��گاه.در.سالن.اختصاصی.توسط.
انجمن.و.برگزاری.جلسات.مختلف.آموزشی.در.سالیان.گذشته.و.تالش.جدید.کمیته.های.
فرعی.از.جمله.کمیته.فنی.و.اس��تاندارد.جهت.ارائه.تعاریف.صحیح.برای.تشخیص.یک.
پنج��ره.خوب.را.از.نتای��ج.فوق.العاده.مثبت.ایجاد.انجمن.می.دان��م.و.قطعا.این.اقدامات.
به.آینده.ای.روش��ن.در.این.صنف.منجر.خواهد.ش��د..گاهی.کند.بودن.حرکات.انجمن.از.
طرف.همکاران.داخل.و.بیرون.انجمن.مورد.نقد.قرار.می.گیرد.ولی.بنده.با.توجه.به.سابقه.
ش��غل.قبلی.خود.به.یاد.دارم.که.اتحادیه.ماش��ین.های.اداری.و.کامپیوتر.از.بدو.تاس��یس.
شاید.تا.سال.1385.یعنی.حدود.ده.سال.از.2000.فعال.صنفی.بیش.از.200.عضو.جذب.
نکرده.بود.و.با.وجود.وظایف.محوله.بس��یار.مهم.دولتی.با.نقاط.ضعف.بس��یار.و.کمترین.
جذب.عضو.به.کار.ادامه.می.داد.که.در.مقایس��ه.،.انجمن.ما.به.مراتب.در.این.مدت.کوتاه.

بهتر.عمل.کرده.است.
.اما.درمورد.مسئولیت.بازرسی.به.اطالع.می.رسانم.که.این.وظایف.به.دو.بخش.تقسیم.
می.ش��ود،.اول.نظارت.بر.عملکرد.مالی.هیات.مدیره.و.مس��ائل.داخلی.و.ارائه.گزارش.به.
اعضا،.و.دوم.پیگیری.ش��کایات.و.کارشناس��ی.و.داوری.در.م��وارد.اختالف.بین.اعضا.یا.
میان.مشتریان.و.اعضا.صنف.است؛.جالب.اینکه.قریب.به.اتفاق.شکایات.ارجاع.شده.به.

انجمن.از.همکاران.غیر.عضو.بوده.است.
 به طور کلی تشـکل های صنفی اعم از انجمن ها و اتحادیه ها، چه نقشـی در 

ارتقای کیفیت تولیدات در و پنجره می توانند داشته باشند؟
مهمترین.نقش.انجمن.ها.ایجاد.هم.فکری.و.نزدیکی.آرا.اعضای.یک.صنف.می.باش��د.
که.نتیجه.آن.رسیدن.به.تشکل.قوی.در.دراز.مدت.خواهد.بود.که.می.تواند.ضمن.تحقق.
خواسته.های.صنفی،.قدرت.صنفی.اعضا.را.زیاد.کرده.و.قابلیت.مطرح.کردن.خواسته.های.

خود.را.در.نظام.دولتی.کش��ور.باال.ببرد..یکی.از.این.خواس��ته.ها.اجباری.ش��دن.حداقل.

کیفی��ت.در.تولید.و.اجباری.ش��دن.اس��تاندارد.پنجره.در.س��اختمان.همانند.اکثر.مصالح.

س��اختمانی.می.باش��د.که.این.امر.مهم.ارتقای.کیفیت.تولیدات.را.به.اجبار.در.پی.خواهد.

داشت..به.طور.مثال.مدت.هاست.استاندارد.بتن.اجباری.شده.است.و.شما.به.هیچ.وجه.بتن.

آماده.بی.کیفیت.را.همانند.س��الیان.دور.در.بازار.پیدا.نمی.کنید.و.این.امر،.مس��یر.حرکت.

مارا.معلوم.می.کند..در.این.راس��تا.بنده.با.عضویت.در.کمیته.ایزو.پنجره.اداره.اس��تاندارد.

و.تحقیق��ات.صنعتی)TC162(.در.خدمت.آقای.دکتر.گرماب��ی.و.خانم.دکتر.زرگران.و.

دیگر.دوس��تان.سعی.در.به.روز.کردن.اس��تانداردهای.ایران.و.همراهی.با.استانداردهای.
جهانی.پنجره.داریم.

 بـه نظـر شـما آیا ترویـج و اشـاعه اسـتفاده از پنجره های تیپ در کشـور 
می توانند به عنوان راهکاری برای حفظ و ارتقای کیفیت این محصوالت مطرح 

باشد؟ و آیا انجمن در این زمینه می تواند نقشی داشته باشد؟
به.موضوع.خوبی.اش��اره.کردید.که.یکی.از.اهداف.نهایی.و.آرزوهای.انجمن.می.باشد.
و.در.واقع.صنعتی.س��ازی.ساختمان.نیازمند.این.اتفاق.مثبت.می.باشد.که.چه.بخواهیم.و.
چه.نخواهیم.باید.به.سمت.تیپ.سازی.برویم،.حال.آنکه.در.این.راستا.آموزش.مهندسان.
معمار.و.نقش��ه.کش،.راهنمایی.ش��هرداری.ها،.کمک.گرفتن.از.سیستم.قانونگذاری.و.جا.
انداختن.این.موضوع.از.چالش.های.بزرگ.آینده.انجمن.می.باش��د.که.در.این.بحث.نقش.
اصل��ی.را.به.عهده.خواهد.داش��ت..در.واق��ع.باید.گفت.با.وجود.تولی��دات.به.روز.دنیا.در.
این.صنعت.توس��ط.تولیدکنندگان.کش��ورمان.در.این.مورد.ما.از.کشورهای.دیگر.بسیار.

عقب.تریم..
 شـرایط فعلی بازار در و پنجره های آلومینیومی و یو.پی.وی.سـی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وضعیت.رکود.اخیر.بازار.فش��ار.مضاعفی.به.کیفیت.وارد.کرده.و.متاسفانه.ارزان.سازی.
به.هر.قیمت.را.به.دنبال.داشته،.هر.چند.که.از.طرفی.به.متوقف.شدن.روند.رشد.بی.رویه.
کارگاه.های.با.کیفیت.نازل.منجر.شده.است..البته.نسبت.سفارشات.پنجره.های.آلومینیوم.
به.یو.پی.وی.س��ی.تا.حدی.افزایش.پیدا.کرده.اس��ت،.هر.چند.هر.دو.گروه.افت.سفارش.

پیدا.کرده.اند.
در.صورتی.که.در.س��ال.آینده.بازار.مس��کن.و.در.نتیجه.ساخت.و.ساز.به.حرکت.در.آید.
نتای��ج.آن.را.صنف.ما.حداقل.در.نیمه.دوم.س��ال.آینده.خواهد.دید.و.در.حال.حاضر.باید.
همچنان.شرکت.ها.در.پی.افزایش.بهره.وری.و.حفظ.حداقل.حاشیه.سود.بوده.و.در.تالش.
برای.ادامه.حیات.به.امید.بازار.بهتر.باش��ند.و.موضوع.بهره.وری.را.جدی.بگیرند.و.آن.را.

جایگزین.رقابت.ویران.کننده.بدون.محاسبات.کنند..
در.پایان.ش��رکت.س��ام.آریا.آرزوی.بهروزی.برای.همه.دس��ت.اندرکاران.صنف.در.و.

پنجره.را.دارد.
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پنج دهه تجربه

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل
 شرکت صنایع گنجعلیخان مطرح شد:

 شـرکت شـما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

ش��رکت.صنایع.گنجعلیخان.از.س��ال.1350.به.عن��وان.اولین.تولید.کنن��ده.در.و.پنجره.های.

آلومینیوم��ی.فعالیت.خود.را.در.کرمان.به.مدیریت.محمد.گنجعلیخان.حاکمی.آغاز.کرد..در.آن.

زمان.به.علت.بی.ثباتی.بازار.و.کمبود.آلومینیوم،.تصمیم.دولت.آن.بود.که.تعاونی.هایی.در.سراسر.

کش��ور.تاسیس.شوند..در.این.میان،.مدیریت.ش��رکت.تعاونی.آلومینیوم.در.جنوب.کشور.نیز.بر.

عهده.مدیر.ش��رکت.گنجعلیخان.بود.و.از.سال1363.با.دایر.شدن.تعداد.زیادی.تولیدی،.جهت.

تاسیس.اتحادیه.صنف.آلومینیوم.کاران.انتخاباتی.برگزار.شد.که.در.آن.آقای.محمد.گنجعلیخان.

حاکمی.با.اکثریت.آراء.به.عنوان.رئیس.اتحادیه.منصوب.شد.و.هم.اکنون.بعد.از.گذشت31.سال.

از.تاس��یس.این.اتحادیه.و.همچنین.8.دوره.متوالی.انتخابات،.همچنان.ایش��ان.در.این.س��مت.

قرار.دارند..البته.مدیریت.ش��رکت.صنایع.گنجعلیخان.از.سال1385به.من.)مهرداد.گنجعلیخان.

حاکم��ی(.واگذار.گردید.و.در.انتخاب��ات.آبان.ماه.1393محمد.گنجعلیخ��ان.حاکمی.)پدرم(.با.

اکثری��ت.آرا.رئی��س.اتحادیه.و.من.با.رای.دوم.به.عنوان.نایب.رئی��س.اتحادیه.آلومینیوم.کاران.
کرمان.به.مدت.4.سال.برگزیده.شدم.

 در حـال حاضـر چـه محصوالت و خدماتی توسـط شـرکت شـما عرضه 
می شود؟ آیا بازار شما محدود به کرمان است؟

هم.اکن��ون.صنایع.گنجعلیخان.با.داش��تن.کادری.مج��رب.و.باتجربه.همچنین.اس��تفاده.از.

تکنولوژی.روز.دنیا،.توانس��ته.گام.های.موثری.در.راس��تای.تولید.محصوالتی.با.کیفیت.و.به.روز.

بردارد..این.ش��رکت.در.راس��تای.تولید.پنجره.های.دوجداره.اختصاصی.و.ترمال.بریک،.اجرای.

نماهای.فریم.لس.و.کرتین.وال.و.تولید.پیشرفته.ترین.توری.های.جمع.شونده.)رولینگ،.پلیسه.

معمولی.و.دبل.فریم(.فعالیت.دارد..همچنین.ما.مش��تریانی.از.بس��یاری.از.نقاط.کشور.داریم..از.
همین.رو.شرکت.صنایع.گنجعیلخان.در.اکثر.استان.ها.و.شهرها.نماینده.یا.عاملیت.فروش.دارد.

 در تولیدات خود از چه نوع مواد اولیه ای استفاده می کنید؟
باتوجه.به.نیاز.مش��تری.نوع.پروفیل.و.یراق.و.غیره.انتخاب.می.شود..اما.این.شرکت.با.توجه.
به.تجربه.و.کس��وت.باال،.توانس��ته.بهترین.پروفیل.ها.و.یراق.آالت.را.شناس��ایی.و.در.تولیدات.

خود.به.کار.برد.
 کیفیت محصوالت تولیدی شما در چه سطحی قرار دارد؟

تجربه.نشان.داده.برای.ماندگاری.در.بازار.و.صنعت،.باید.جنس.و.تولید.با.کیفیت.و.به.روز.به.

مش��تری.ارائه.داد،.که.ما.توانس��ته.ایم.در.خصوص.ارتقاء.سطح.کیفی.محصوالت.با.بهره.گیری.

از.فن��اوری.روز.دنی��ا.س��طح.کیفی.محصوالت.را.هر.چه.بیش��تر.باالب��رده.و.همین.امر.باعث.
رضایتمندی.مشتری.ها.شده.است.

 در حال حاضر در کرمان مشتری آلومینیوم بیشتر است یا یو.پی.وی.سی؟ 
به نظر شما چرا این گونه است؟

پروفیل.ه��ای.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی،.هر.دو.با.کیفیت.ب��وده.و.همین.امر.باعث.تحول.

عظیم.در.صنعت.در.و.پنجره.ش��ده.اس��ت.و.تمامی.اقش��ار.جامعه.متوجه.شده.اند.که.استفاده.از.

پنجره.های.دوجداره.آلومینیوم..و.یو.پی.وی.سی.چه.مزایایی.نسبت.به.آهن.و.سایر.موارد.دارد..

این.دو.پروفیل.هریک.دارای.ویژگی.های.خاص..خود.می.باشند.و.نمی.توان.برتری.یکی.نسبت.

ب��ه.دیگری.را.اعالم.کرد..زیرا.هر.یک.مزایایی.دارند.اما.طبق.آماری.که.در.اتحادیه.به.دس��ت.

آمده.در.س��ال.های.1387تا1390پروفیل.یو.پی.وی.سی.بیشترین.فروش.را.در.کرمان.داشته،.
اما.از.سال1390.این.روند.به.سمت.آلومینیوم.تغییر.یافته.است.

 به نظر شما، برای تولید یک پنجره مرغوب، چه عوامل و فاکتورهایی باید 
مورد توجه قرار بگیرند؟ 

عوامل.موثر.در.یک.تولید.مناسب.عبارتند.از.انتخاب.مواد.اولیه.)پروفیل،.گسگت،.یراق.آالت.

و.غیره(.اس��تاندارد.و.با.کیفیت،.تولید.با.کیفیت.که.مس��تلزم.دس��تگاه.های.دقیق.و.اس��تاندارد،.

اس��تفاده.از.نیروه��ای.باتجربه.و.خوش.ذوق.و.در.نهایت.نی��ز.واحد.کنترل.کیفیت.که.تک.تک.
آیتم.ها.را.مورد.بررسی.و.آزمون.قرار.دهد.

 به نظر شما تشکل های صنفی اعم از انجمن ها و اتحادیه ها، چه نقشی در 
ارتقای کیفیت تولیدات در و پنجره می توانند داشته باشند؟

س��وال.بس��یار.خوبی.بود..در.هر.شهر.مس��ئوالن.اتحادیه.های.صنفی.بر.اعضای.صنف.خود.

تاثیرگذار.هس��تند..در.صورت.هماهنگی.و.برگزاری.جلسات.میان.روسای.اتحادیه.ها.در.سراسر.

کشور.می.توان.تصمیمات.خوبی.در.جهت.پیشرفت.این.صنعت.گرفت.که.همزمان.باعث.به.روز.
شدن.و.ارتقاء.کیفی.محصوالت.در.سراسر.کشور.می.شود.

 شـرایط فعلی و آتی بازار در و پنجره های آلومینیومی و یو.پی.وی.سـی را 
چگونه می بینید؟

بعد.از.رکودی.که.در.صنعت.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.به.وجود.آمده.بود،.ش��رایط.در.حال.

تغییر.بوده.و.رونق.در.حال.بازگش��ت.به.بازار.می.باشد..همچنین.با.توجه.به.آگاهی.و.اطالعاتی.

که.مردم.عادی.به.تازگی.نس��بت.به.این.محصوالت.به.دست.آورده.اند،.از.این.پس.تنها.کسانی.
می.توانند.به.فعالیت.در.این.حوزه.ادامه.دهند.که.محصوالتی.به.روز.و.باکیفیت.عرضه.کنند.

ره:
شـا

ا

شـرکت صنایع گنجعلیخان حدود پنج دهه در کرمان مشـغول فعالیت است. این شرکت کار خود را با تولید در و پنجره های آلومینیومی آغاز کرد و 
امروزه با کوله باری از تجربه، تولیدات فراوانی اعم از محصوالت یو.پی.وی.سـی و آلومینیومی را به بازار عرضه می کند. بنیانگذار این مجموعه که 
سال هاسـت ریاسـت اتحادیه آلومینیوم کاران کرمان را بر عهده دارد، توانسـته است با ترکیب تجربه و ابتکار، نامی معتبر را در این صنعت از خود 
برجای بگذارد. برای آشنا شدن با چندوچون فعالیت های این شرکت به گفتگو با مهرداد گنجعلیخان نشستیم و از فعالیت های مختلف این مجموعه 
پرسـیدیم. ایشـان که مدتی است از جانب پدر، مدیریت مجموعه گنجعلیخان را برعهده گرفته است، اطالعات مفیدی را در اختیار ما گذاشتند. با 

هم این گفتگو را می خوانیم:
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تالش دیروز؛ سربلندی امروز
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت آلوکد

 دربـاره پیشـینه آلوکـد قدری برایمـان بگویید. این شـرکت تاکنون چـه فراز و 
نشیب هایی را برای رسیدن به جایگاه امروز پشت سر گذاشته است؟

این.مجموعه.از.س��ال.1386.با.نام.آلوکد.)آلوم.کاردینه(.در.ایران.ش��روع.به.کار.کرد..البته.

من.از.س��ال.1370.در.صنعت.ساختمان.فعال.بودم.و.از.سال.1376نیز.در.صنعت.در.و.پنجره.

و.نمای.س��اختمان.فعالیت.داش��ته.ام..زمینه.کاری.اصلی.آلوکد.نیز.پوسته.خارجی.ساختمان.و.

نماها.بوده.است..در.ابتدای.کار.اهدافی.داشتیم.و.این.اهداف.را.به.چند.بخش.تقسیم.کردیم..

بر.این.اس��اس،.در.چند.س��ال.نخست.کوشیدیم.که.ش��رایط.حاکم.بر.بازار.را.همراهی.کنیم..

پ��س.از.تثبیت.خود.در.بازار،.س��عی.کردی��م.به.تدریج.تا.حد.امکان.ب��ازار.را.جهت.دهی.کنیم؛.

به.عبارت.دیگر.مش��تریان.را.با.خود.همسو.کنیم.و.آنها.را.به.سمت.و.سویی.که.مورد.هدفمان.

ب��ود.هدای��ت.کنیم..زیرا.اعتقاد.داریم.در.چنین.ش��رایطی..فعالیت.کارفرمای��ان،.پیمانکاران.و.

س��ازندگان.س��اختمان..ها.راحت.تر.خواهد.بود..برای.طی.کردن.این.مراح��ل،.در.ابتدا.تبلیغات.

گس��ترده.ای.داشتیم،.در.تمامی.نمایشگاه.های.مرتبط.ش��رکت.می.کردیم،.و.در.کلیه.نشریات.

مرتبط.با.س��اختمان.تبلیغات.خود.را.منتش��ر.می.ساختیم..پس.از.آنکه.احساس.کردیم.به.خوبی.

در.بازار.شناخته.شده.ایم.و.جایگاه.خود.را.یافته.ایم،.از.حجم.این.تبلیغات.کاستیم.و.برای.مثال،.
فقط.در.نمایشگاه.های.مهم.شرکت.کردیم.و.تبلیغات.در.نشریات.اختصاصی.را.ادامه.دادیم.

 سـوالی که اینجا مطرح می شـود این اسـت که واقعا چگونه می تـوان این بازار 
آشفته را جهت دهی کرد؟

ما.همواره.به.شعار.خودمان.پایبند.بودیم:."تجربه.دیروز،.تکنولوژی.امروز"..در.واقع.تجربیات.

خود.را.با.فناوری.روز.در.هم.آمیختیم.و.ترکیب.جدیدی.را.ارائه.دادیم.که.می.تواند.پاس��خگوی.

نیاز.جامعه.باشد..باید.توجه.داشته.باشید.که.مصنوعات.آلومینیومی.مانند.تمامی.کاالهای.به.روز.

دنی��ا.مرتب��ا.در.حال.تغییر.و.تحول.هس��تند..ما.تالش.می.کنیم.تا.جایی.که.در.توانمان.اس��ت،.

تحوالت.جدید.را.وارد.سیس��تم.کنیم.و.به.مش��تریان.خود.روش.های.ب��ه.روز.را.توضیح..دهیم..

البته.از.این.نظر.هم.خوش��حال.هس��تیم.که.می.بینیم.چند.ش��رکت.دیگر.نیز.در.حوزه.کاری.ما.

هستند.که.همین.سیاست.را.دنبال.می.کنند..عمال.ما.چند.شرکت.هستیم.که.ضمن.همکاری.با.

ره:
شـا

ا

سال ها خالقیت در صنعت ساختمان، امروزه نام آلوم کاردینه یا آلوکد را در کشور پرآوازه ساخته است. متخصصان باتجربه ای که حدود 
یـک دهـه پیـش بهره مندی از دانش و فناوری روز جهان را در سـرلوحه کار خویش قرار دادند، هم اکنـون نقش مهمی در صنعت در و 
پنجره و نما در سراسر ایران ایفا می کنند. به یقین می توان گفت، آلوکد در طول تمام این سال ها بر عمل به شعار خود پایبند بوده و با 
در هم آمیختن تجربه دیروز و تکنولوژی امروز، خالقیت و نوآوری را به بار آورده است. دکتر شهرام علیزاده که سالیان بسیاری را صرف 
علم اندوزی و کسـب تجربه کرده اسـت، آلوکد را از ابتدا تا کنون با مدیریت عالمانه و به روز خود از پیچ و خم های بسـیاری عبور داده و 
به جایگاه امروزین خود رسانده است. وی دانش آموخته مهندسی عمران از سال 1375 و کارشناس ارشد شهرسازی از سال 1380 
و DBA )دکتری مدیریت کسـب و کار( از سـال 1392 می باشـد. در گپ و گفتی که با این مدیر سختکوش داشتیم، از فعالیت های این 

شرکت موفق از نزدیک آشنا و از نظرات ارزنده وی آگاه شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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یکدیگر.تالش.می.کنیم.اجازه.ندهیم،.موج.بازار.ما.را.به.هر.سویی.که.خواست.بکشد.
 به نظر می رسد برای انجام این کار باید فناوری های روز را با شرایط بازار ایران 

منطبق سازید. درست است؟
ماهی��ت.کار.ما.این.گونه.اس��ت.که.هم.با.تکنولوژی.س��خت.افزاری.ارتب��اط.داریم.و.هم.با.
اطالعات.نرم.افزاری..برای.نمونه.به.مقوله.پنجره.اش��اره.می.کنم..امروزه.پنجره.های.کش��ویی.
س��ایز.بسیار.بزرگ.نس��بت.به.سال.های.گذشته.خواهان.بسیار.بیش��تری.یافته.است..دلیل.آن.
هم.این.اس��ت.که.در.سال.های.قبل.سازوکار.اجرای.این.نوع.پنجره.ها.را.نداشتیم.و.با.امکانات.
موجود.نمی.توانس��تیم.چنین.محصوالتی.ارائه.دهیم..اما.در.حال.حاضر،.با.توجه.به.پیش��رفت.
دان��ش.و.تکنولوژی.مورد.نیاز.این.مقوله،.مثال.در.دس��ترس.ب��ودن.یراق.آالت.خاص،.می.توان.
پنجره.های��ی.در.ع��رض.2متر.و.ارتف��اع.4.متر.را.حرک��ت.داد..در.واقع.این.س��وژه.ای.بود.که.
پیش.تر.بدان.می.اندیش��یدیم،.اما.امکانات.تولید.آن.را.نداشتیم..اما.هم.اکنون،.با.تولیدات.جدید.
شرکت.های.پروفیل.و.یراق.ساز.امکان.تولید.پنجره.های.کشویی.بسیار.بزرگ.فراهم.آمده.است.
به.هرحال،.برخی.از.کش��ورها،.مانند.ایتالیا.و.آلمان.و.غیره..س��ردمدار.دانش.و.تکنولوژی.در.
این.زمینه.هستند؛.مثال.ایتالیا.در.خصوص.یراق.آالت.حرف.اول.را.در.جهان.می.زند..این.قبیل.
کشورها.فناوری.های.جدید.را.ارائه.می.دهند،.پس.از.آن.سایر.کشورها.از.این.فناوری.استفاده.
می.کنند.و.برای.محقق.کردن.ایده.های.خود.از.آنها.بهره.می.گیرند..در.مورد.پنجره.های.بزرگ.
کش��ویی.نیز.همین.گونه.اس��ت؛.یعنی.فکر.و.ایده.ای.بود.که.از.س��ال.ها.قبل.در.ذهن.ها.وجود.
داشت،.اما.اکنون.به.کمک.پیشرفت.تکنولوژی.و.یراق.آالت.جدید.می.توانیم.آن.را.تولید.کنیم..

اینجاست.که.تجربه.دیروز.با.تکنولوژی.امروز.در.هم.می.آمیزد.و.خالقیت.به.بار.می.آورد.
در.زمینه.پوس��ته.نمای.خارجی.ساختمان.ها.نیز.شرایط.به.همین.ترتیب.است..در.ابتدا.اکثر.
افراد.س��نگ.نما.را.بهترین.انتخاب.موجود.برای.پوس��ته.خارجی.بناها.می.دانستند..پس.از.آن.
ورق.کامپوزیت.و.امروزه.نیز.س��رامیک.به.بازار.آمده.اس��ت..امروز.حتی.در.نمای.بس��یاری.از.
س��اختمان.ها.از.چوب.استفاده.می.شود..در.گذش��ته.چنین.کاری.برای.عموم.امکانپذیر.نبود.و.
فقط.تعداد.انگشت.ش��ماری.از.پروژه.ها.در.سراس��ر.دنیا.می.توانستند.چنین.نمایی.را.اجرا.کنند..
ولی.اکنون.می.بینید.که.به.کمک.پیشرفت.تکنولوژی.و.تولید.مقرون.به.صرفه.ساختمان.های.

بسیاری.در.ایران.از.نمای.چوبی.استفاده.می.کنند..
به.طور.کلی.وارد.کردن.یک.تکنولوژی.جدید.در.بازار.فرایندی.است.که.طی.آن.باید.فناوری.
مورد.نظر.با.ش��رایط.کش��ور.هماهنگ.و.همچنین.مقرون.به.صرفه.ش��ود..تالش.ما.این.است.
که.ابتدا.به.خوبی.یاد.بگیریم،.سپس.آرام.آرام.و.بدون.اینکه.به.اصل.آن.خدشه.ای.وارد.آوریم،.
آن.را.با.ش��رایط.ایران.منطبق.س��ازیم؛.و.البته.اگر.این.امکان.وجود.نداشت.از.شکل.اصلی.آن.

استفاده.می.کنیم.
 منظور شما این است که به دنبال بومی سازی تکنولوژی های نوین هستید؟

به.طور.کلی.عقیده.من.این.اس��ت.که.قرار.نیست.همه.چیز.را.بومی.کنیم..یعنی.موردی.که.

مق��رون.به.صرفه.نیس��ت،.بومی.کردن.آن.معنایی.ندارد..حتی.اگ��ر.نتوانیم.آن.را.صادر.کنیم.

نیازی.به.بومی.کردن.آن.وجود.ندارد..درس��ت.اس��ت.که.بومی.کردن.فوایدی.دارد،.از.جمله.

ایجاد.اشتغال،.اما.باید.محصول.مورد.نظر.ارزش.بومی.کردن.و.صرف.هزینه.برای.این.منظور.
را.داشته.باشد.

 اگر موافق باشید به آلوکد بازگردیم. آلوکد دقیقا چه محصوالت و خدماتی را ارائه 
می دهد و ویژگی های این خدمات و محصوالت چیست؟

آلوکد.با.عرضه.سه.یا.چهار.محصول.وارد.بازار.شده.و.کار.خود.را.شروع.کرد..حوزه.کاری.ما.

در.ابتدا.ساخت.در.و.پنجره.و.نیز.نمای.ساختمان.بود..اما.در.حال.حاضر.سبد.محصوالت.خود.را.
افزایش.داده.ایم؛.در.و.پنجره.آلومینیوم.ساده.و.ترمال.بریک،.در.و.پنجره.و.محصوالت.یو.پی.
وی.سی،.انواع.شیشه،.انواع.نرده.و.حفاظ.های.آلومینیومی.و.استیل.و.ورق.های.کامپوزیتی.در.
پوس��ته.خارجی.ساختمان.از.جمله.محصوالت.ما.هستند..همچنین.سرامیک.خشک.و.آلوکوتا.
را.نیز.به.کار.خود.اضافه.کرده.و.نماهای.چوب.را.هم.به.صورت.ترکیبی.انجام.می.دهیم..کلیه.
این.موارد.به.صورت.تخصصی.انجام.می.ش��وند..به.طور.کلی.می.توانیم.بگوییم.که.هر.موردی.
در.ساختمان.که.با.مصنوعات.آلومینیوم.در.ارتباط.است،.امروزه.در.سبد.کاالیی.ما.وجود.دارد.

و.آن.را.به.مشتریان.خود.ارائه.می.دهیم.
 وضعیت حال حاضر بازار را چگونه می بینید؟

بدون.شک.صنعت.ساختمان.در.دوره.رکود.بی.سابقه.ای.قرار.دارد..مدتی.پیش.آماری.منتشر.

شد.که.میزان.صدور.پروانه.ساختمان.نسبت.سال.های.گذشته.میزان.قابل.توجهی.کاهش.پیدا.

کرده.است..من.که.از.سال.1370.در.صنعت.ساختمان.مشغول.به.کار.هستم،.چنین.وضعیتی.

را.تجربه.نکرده.بودم..مطمئنا.این.امر.تبعات.بس��یار.نامطلوبی.بر.جای.می.گذارد..همانطور.که.
می.دانید.ساخت.هر.بنا.بالغ.بر.300.شغل.را.با.خود.درگیر.می.کند.

به.هرحال،.وضعیت.اقتصادی.و.ش��رایط.کنونی.کش��ور.بر.همگان.روش��ن.است؛.کشور.به.

تازگی.از.یک.بحران.خارج.ش��ده.و.دولت.برای.رس��یدن.به.تثبیت.اقتصادی.تمام.تالش.خود.

را.می.کند..ضمن.اینکه.یکس��ری.مش��کالت.خارجی.مانند.تحریم.ها.و.غیره.را.نیز.داشتیم.که.

برای.کش��ور.بحران.آفرین.بودند..مسلما.س��ازوکاری.که.دولت.برای.برون.رفت.از.این.اوضاع.

و.نیز.بهبود.ش��رایط.اتخاذ.کرده،.با.موافقت.ها.و.مخالفت.هایی.روبروس��ت،.اما.باید.صبر.کرد.و.

در.انتظ��ار.به.نتیجه.رس��یدن.اقدامات.دولت.برای.گذر.از.ای��ن.بحران.ماند..اما.اگر.بخواهم.از.

زاوی��ه.بازاریابی.به.ش��رایط.موجود.نگاه.کنم،.باید.بگویم.ک��ه.این.بحران.ها.را.باید.به.فرصت.
تبدیل.کرد.

 به نظر شـما اگر در آینده ای نزدیک تحریم ها برداشـته شـود و ارتباط اقتصادی 
نزدیک تری با کشـورهای غربی برقرار شـود، شرایط بازار به کدام سو خواهد رفت؟ 

یعنی این عامل اثرات مثبت خواهد داشت یا منفی؟ 
البته.باید.توجه.داش��ته.باشید.که.اگر.همین.فردا.نیز.چنین.اتفاقی.بیافتد،.بر.صنعت.ما.تاثیر.
فوری.نخواهد.داش��ت..تصور.کنید.از.امروز.هم.اگر.کسی.بخواهد.به.دنبال.پروانه.ساخت.برود.
تا.زمانی.که.س��اختمانش.به.مرحله.در.و.پنجره.یا.نما.برس��د،.حداقل..یک.تا.دو.سال.به.طول.
خواهد.انجامید..به.هر.حال.این.دوره.شرایط.بحرانی.است.که.باید.آن.را.پشت.سر.بگذاریم.

 در چنین شـرایطی بحث رقابت را چگونه می بینید؟ یعنی اگر شـرکتی مثل آلوکد 
بخواهـد به صورت مسـتقیم با شـرکت های معتبر جهانی در بازار ایـران رقابت کند، 

نتیجه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به.نظ��ر.من.چنین.ش��رایطی.به.هیچ.وجه.منفی.نخواهد.بود..اگر.ای��ن.اتفاق.بیافتد.و.درهای.
کش��ور.روی.شرکت.های.خارجی.باز.ش��وند،.قطعا.اثرات.بسیار.مثبتی.روی.صنعت.ما.خواهند.
گذاش��ت؛.بدین.صورت.که.با.ش��دت.گرفتن.رقابت.ه��ا،.به.ناچار.دانش.و.مه��ارت.ما.نیز.باید.
افزایش.پیدا.کند.و.در.نتیجه.پیش��رفت.بیشتری.خواهیم.داشت..رقابت.عامل.بسیار.مهمی.در.
بازار.اس��ت.و.در.واقع.معیاری.برای.تش��خیص.خوب.یا.بد.بودن.عملکرد.یک.ش��رکت.است..
یعنی.امکان.انجام.مقایسه.میان.فعالیت.های.دو.شرکت.در.نتیجه.رقابت.موجود.میان.آنهاست.

که.به.مشتریان.امکان.داوری.می.دهد.
در.صورتی.که.رقابت.ها.ش��دیدتر.شوند،.آن.زمان.ما.نیز.می.توانیم.در.چنین.فضایی.بر.توان.
خود.بیافزاییم..اگر.بگوییم.که.کسی.وارد.بازار.نشود.تا.ما.به.تنهایی.فعالیت.کنیم،.یا.از.رقابت.
بترس��یم،.بسیار.اشتباه.است..درس��ت.مانند.اتفاقی.که.بر.سر.صنعت.خودروی.کشورمان.آمده.
اس��ت..ش��ما.در.هیچ.کجای.دنیا.در.خیابان.به.این.اندازه.خودروی.محدود.از.لحاظ.تنوع،.تیپ.
و.برند.نمی.توانید..ببینید..این.امر.به.دلیل.از.میان.برداش��تن.رقابت.اس��ت..به.همین.دلیل.نیز.
رش��د.و.پیش��رفتی.همانند.شرکت.های.مش��ابه.خارجی.نداش��ته.ایم..در.صورتی.که.اگر.اجازه.
ورود.ب��ه.خودروه��ای.خارجی.را.به.بازار.خود.داده.بودیم،.امروز.صنعت.خودروس��ازی.بس��یار.

نیرومندتری.داشتیم..
در.حوزه.کاری.ما.نیز.همینطور.اس��ت،.اگر.درها.باز.ش��ود.دانش.و.تکنولوژی.بیشتری.وارد.
می.شود،.می.توانیم.خودمان.را.به.علم.روز.نزدیک.تر.می.کنیم..همچنین.اطمینان.داریم.که.در.
چنین.شرایطی.کاالهای.ایرانی.به.فروش.می.رسد..اما.اگر.رقابتی.وجود.نداشته.باشد،.نخواهیم.
توانست.خود.را.به.روز.کنیم..البته.خوشبختانه.این.تفکر.نیز.در.جامعه.ما.در.حد.بسیاری.اصالح.
یافته.است..مطمئنا.اگر.امکان.رقابت.آزاد.وجود.داشته.باشد.شرکت.های.توانمندی.در.قسمت.

ما.هستند.که.قابلیت.اجرای.کار.در.خارج.از.ایران.را.دارند.
به.عنوان.مثال.با.توجه.به.ش��رایط.موجود،.ش��رکت.آلوکد.در.سال.2013.و.2014.توانست.
پروژه.هایی.را.در.قزاقس��تان،.اربیل.و.بصره.اجرا.کند..معتقدیم.اگر.ش��رایط.بهتر.و.رقابت.ها.در.
ش��رایط.بین.المللی.باشد.می.توانیم.به.کشورهای.اطراف.خود.که.واقعا.در.این.خصوص.بسیار.

از.ما.عقب.تر.هستند،.نیز.خدمات.ارائه.دهیم.
در.صنعت.ما.نیز،.همکاران.ما.به.جایی.رس��یده.اند.که.طراحی.های.بسیار.فوق.العاده.ای.ارائه.
می.دهند..من.زمانی.که.به.این.پروژه.ها.نگاه.می.کنم.بسیار.خوشحال.می.شوم..زیرا.هرچه.این.
کارها.زیباتر.باشد.ما.هم.سعی.می.کنیم.محصوالت.خود.را.متناسب.با.این.طرح.ها.اجرا.کنیم.
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تحول نمایشگاه در گرو خصوصی سازی آن
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران مطرح شد:

 درباره روندی که نمایشـگاه در و پنجره تهران داشته است، قدری توضیح 
دهید.

نخس��تین.دوره.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.در.س��ال.1387.برگزار.ش��د..ایده.اولیه.

برگزاری.چنین.نمایشگاهی.از.آنجا.نشات.گرفته.بود.که.صنایع.بسیاری.درگیر.نمایشگاه.

صنعت.ساختمان.بودند،.مسلما.اکثریت.فعاالن.صنعت.گسترده.در.و.پنجره.به.طور.کامل.

نمی.توانس��تند.در.این.نمایشگاه.ش��رکت.کنند،.از.این.جهت.این.صنعت،.به.نمایشگاهی.

اختصاصی.برای.خود.نیاز.داش��ت..همانند.س��ایر.بخش.های.دیگر.صنایع.ساختمان.که.

بس��یاری.از.آنها.برای.خود.نمایشگاهی.تخصصی.داش��تند..بنابراین.با.توجه.به.پتانسیل.

موجود.همچنین.با.در.نظر.گرفتن.ظهور.صنعت.نسبتا.جدید.یو.پی.وی.سی.در.حوزه.در.

و.پنجره،.طبیعتا.برگزاری.چنین.نمایش��گاهی.می.توانست.فرصت.بسیار.خوبی.برای.این.

محصوالت.جدید.باشد..ضمن.اینکه.اهمیت.موضوع.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.نیز.مزید.

بر.علت.بود.که.بر.این.مبحث.تمرکز.بیشتری.شود.
 ظاهرا یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه، فرهنگ سازی بوده است.

بله،.فرهنگ.سازی.نیز.یکی.از.اهداف.آن.بوده.است..اما.دلیل.اصلی.شکل.گیری.چنین.

فکری،.رشد.سریع.این.صنعت.و.افزایش.روزافزون.شرکت.های.فعال.در.این.حوزه.بوده.

است..در.آن.دوره.شاهد.بودیم.که.برغم.رشد.سریع.این.صنعت.و.تبلیغات.گسترده.برخی.

از.این.ش��رکت.ها،.توجه.چندانی.به.موضوع.نمی.ش��د..از.ای��ن.جهت.ما.جای.خالی.یک.

نمایش��گاه.را.احساس.می.کردیم..همزمان.با.تصویب.قوانین.و.مقررات.جدید.شهرداری..

و.وزارت.مس��کن،.فرهنگ.سازی.در.این.مقوله.اهمیت.بسیاری.یافته.بود..در.نتیجه.این.
مقوله.مورد.توجه.ما.نیز.قرار.گرفت.

 از نظر شما تفاوت یک بازار فصلی با نمایشگاه های تخصصی در چیست؟
نمایش��گاه.ها.در.تعریف.کلی.خود.یک.س��ری.اهداف.را.به.عهده.دارند.و.نقش.ابزاری.

ره:
شـا

ا

نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته تهران یکی از موفق ترین نمایشگاه های کشور به شمار می آید که با وجود آنکه بهمن ماه امسال، 
هفتمین دوره خود را تجربه می کند، جای خود را در این صنعت کامال باز کرده و حتی در دوران تحریم و رکود نیز تنها روزنه امید فعاالن 
صنعت در و پنجره محسوب می شود. بنابراین بهمن ماه، زمان برگزاری این نمایشگاه را می توان تحویل سال این صنعت قلمداد کرد. 
بدون تردید رشد روزافزون این نمایشگاه بدون بهره گیری از مدیریتی کارآمد ممکن نبود. از این جهت، به سراغ فرهاد امینیان رفتیم 
و با او به گفتگو نشستیم. او که بنیانگذار نمایشگاه در و پنجره تهران و برگزارکننده تمامی دوره های آن است، روزهای پرمشغله ای را 
جهت تدارک هفتمین نمایشگاه تهران پیش رو دارد. امینیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پنجره ایرانیان همه ناگفته های دوره های 
پیشین را بیان کرد، به تشریح چشم انداز آینده و سیر تکامل نمایشگاه در و پنجره پرداخت و آخرین اخبار از نمایشگاه را در اختیارمان 
قـرار داد. باهم گفتگـوی فرهاد امینیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشـگاه های بین المللی ایران و مدیرعامل 

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران را با پنجره ایرانیان می خوانیم:
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آنها.در.جهت.توس��عه.اقتصادی.یک.کشور.بسیار.مهم.است..در.کل.دنیا.کشورهایی.که.

در.زمینه.نمایش��گاهی.پیشرفته.هس��تند.مانند.آلمان،.آمریکا،.ایتالیا.و.ژاپن،.کشورهایی.

هس��تند.که.در.عین.حال.در.زمینه.IT.نیز.بس��یار.پیشرفته.هستند..اما.با.این.وجود.هرگز.

تکنولوژی.IT.نتوانس��ته،.جایگزین.صنعت.نمایشگاهی.شود..ش��اید.زمانی.که.اینترنت.

وارد.صحنه.ش��د.و.به.سرعت.پیشرفت.کرد،.چنین.تصوری.ایجاد.شد.که.بازارها.تنها.از.

طریق.IT.رصد.خواهند.شد.و.ابزارهای.تبلیغاتی.پیشین.نقش.کمتری.پیدا.خواهند.کرد،.

اما.در.مورد.نمایشگاه.ها.این.اتفاق.هرگز.نیافتاد.و.هنوز.هم.نمایشگاه.به.عنوان.یک.ابزار.
تبلیغاتی.مؤثر.و.یک.بازار.رو.در..رو.جایگاه.خود.را.در.دنیا.حفظ.کرده.است.

از.س��وی.دیگ��ر.برگزاری.نمایش��گاه..های.بین.المللی.در.یک.کش��ور.طبیعتا.باعث.باز.

ش��دن.درهای.اقتصاد.بر.روی.آن.کش��ور.می.ش��ود..به.هر.حال.نمایشگاه.ها.ابزار.توسعه.

اقتصادی.در.دنیا.می.باش��ند..در.کشور.ما.نیز.نمایش��گاه.ها.به.همین.ترتیب.جایگاه.خود.

را.پیدا.کرده.اند.و.اهمیت.آن.کامال.بر.همه.مش��خص.ش��ده.است..این.درست.که.ما.در.

برخی.موارد.چارچوب.های.درس��تی.را.برای.صنعت.نمایشگاهی.پیش.نگرفته.ایم..اکنون.

نیز.به.همین.شکل.پیش.می.رویم.چون.تصور.می.کنیم.همه.نمایشگاه.ها.بازخورد.خوبی.

دارند،.مثال.در.ش��هرهای.کوچک.نیز.نمایش��گاه.برگزار.می.کنیم..در.حالی.که.ابتدا.باید.

بررس��ی.کنیم.که.اساسا.آیا.آن.شهر.پتانسیل.نمایشگاه.تخصصی.را.دارد.یا.اصال.نیازی.

به.برگزاری.آن.وجود.دارد.یا.نه..مثال.وقتی.در.اصفهان.و.پس.از.آن.در.یکی.از.شهرهای.

کوچک.تر.همان.استان،.نمایش��گاهی.تخصصی.برگزار.می.شود،.طبعا.نمایشگاه.پرباری.

نخواهیم.داش��ت.و.در.اینجاس��ت.که.نمایش��گاه.به.یک.بازار.فصلی.تبدیل.می.ش��ود.و.
نمی.تواند.جایگاه.مناسبی.داشته.باشد.

 چـه عاملی باعث تمایز و تفاوت نمایشـگاه در و پنجـره تهران از یک بازار 
فصلی می شود؟

نکته.ای.که.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.را.نسبت.به.دیگر.انواع.نمایشگاه.ها.که.امروز.

بیشتر.شبیه.یک.بازار.فصلی.شده.اند.متمایز.می.کند،.این.است.که.ما.تنها.با.نگاه.تجاری.

صرف.به.نمایشگاه.نگاه.نمی.کنیم..درست.است.که.یکی.از.کارکردهای.نمایشگاه.در.و.

پنجره.تهران.برای.بنگاه.ها،.کشف.بازارهای.جدید..است،.اما.این.امر،.تنها.هدف.برگزاری.

نمایش��گاه.نیست..نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.محلی.اس��ت.برای.به.نمایش.درآوردن.

آخرین.دستاوردهای.صنعت؛.ضمن.اینکه.ما.همواره.سعی.داشته.ایم.که.مباحث.علمی.�.

آموزشی.نیز.در.زمان.برگزاری.نمایشگاه.مورد.توجه.قرار.گیرد،.چنانچه.امسال.نیز.مانند.
سال.گذشته.درصدد.برگزاری.چند.سمینار.و.کارگاه.آموزشی.هستیم.

 به برگزاری سـمینارهای آموزشی اشاره کردید، این سمینارها توسط ستاد 
برگزاری نمایشگاه برگزار می شود یا شرکت های دیگر؟

کارگاه.ها.و.س��مینارهای.علمی.�.آموزش��ی.در.برخی.دوره.ها.توس��ط.این.ستاد.برگزار.

شده.است..اما.حتی.اگر.برگزاری.این.سمینارهای.آموزشی.را.خودمان.بر.عهده.نگیریم،.

با.اعالم.فراخوان.همواره.این.مهم.را.به.ش��رکت.ها،.مراکز.و.ارگان.هایی.واگذار.می.کنیم.

که.توانایی.انجام.این.امور.را.داشته.باشند..چه.به.لحاظ.علمی.و.چه.به.لحاظ.عملی..به.

طور.مثال.در.دوره.اول.یا.دوم.نمایش��گاه.با.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.همکاری.داشتیم..

طبیعتا.ما.در.هر.دوره.از.نمایش��گاه.چنین.همکاری.هایی.داریم.و.س��رفصل.و.عنوان.آن.

بر.اساس.نیاز.سال.صنعت.کشور.می.باشد..اما.در.دوره.های.پیشین.با.توجه.به.نوپا.بودن.

صنعت.در.و.پنجره.این.دو.بحث.را.به.ش��کل.ویژه.ای.در.دستور.کار.قرار.دادیم..اما.فارغ.

از.این.موضوع.کارگاه.های.آموزشی.و.سمینارهای.علمی.همواره.در.کنار.نمایشگاه.وجود.

خواهد.داشت..بهترین.وجه.تمایز.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.نسبت.به.دیگر.گونه.های.

آن.این.است.که.به.ویژه.در.صنعت.نمایشگاهی.معموال.موضوع.یا.مبحثی.در.تهران.کلید.

می.خورد.و.سپس.به.واسطه.بازخورد.مناسبی.که.از.آن.دریافت.می.شود،.به.دیگر.شهرها.

و.اس��تان.ها.نیز.کشیده.می.شود..نمایش��گاه.تهران.از.این.جهت.نیز.اهمیت.پیدا.می.کند،.

که.این.نمایش��گاه.تحت.پوشش.اتحادیه.جهانی.نمایشگاه.ها.)UFI(.است.و.بنابراین.در.

س��طح.بین.المللی.نیز.نمایشگاه.کامال.شناخته.ش��ده.ای.است..همه.این.موارد.نمایشگاه.

در.و.پنجره.تهران.را.به.یک.نمایشگاه.بین.المللی.و.حائز.اهمیت.تبدیل.کرده.است..هم.
اکنون.این.نمایشگاه.یکی.از.پر.اهمیت.ترین.نمایشگاه.های.خاورمیانه.محسوب.می.شود.

 به این نکته اشاره کردید که نمایشگاه در هر دوره با سیاست و چشم انداز 

مشخصی برگزار می شود. طبیعتا جهت تدوین این سیاست ها، شما به یک اتاق 
فکر نیاز دارید، رویکردی که اتاق فکر نمایشـگاه برای دوره هفتم نمایشگاه در 

و پنجره تهران در نظر گرفته  است، چیست؟
البته.مقوله.رکود.صنعت.چند.س��الی.اس��ت.که.در.نمایش��گاه.مورد.توجه.قرار.گرفته.
اس��ت.و.این.به.مثابه.یک.شمش��یر.دولبه.است.چرا.که.برخی.ش��رکت.ها.به.دلیل.رکود.
امکان.حضور.در.نمایش��گاه.را.پیدا.نخواهند.کرد..اما.برخی.شرکت.ها.نیز.با.هدف.خروج.
از.بحران.و.رکود.بازار.در.نمایش��گاه.حضور.پیدا.می.کنند..با.این.حال.یکی.از.مهمترین.
رویکرد.های.ما.در.این.دوره.این.بود.که.با.توجه.به.تغییر.نگرش.برخی.از.کشورها.نسبت.
به.صنایع.تولیدی.ایران..و.تمایل.آنها.به.حضور.در.عرصه.های.صنعتی.کشور.ما،.تصمیم.
گرفتیم.رویکرد.خود.را.بر.معرفی.بهتر.نمایش��گاه.و.ش��رکت.کنندگان.آن.قرار.دهیم،.تا.
دیگر.کش��ورها.به.سطح.و.استاندارد.این.نمایش��گاه.پی.برده.و.از.نیازهای.کشورمان.به.
خدم��ات،.تکنولوژی.و.س��رویس.هایی.خاص.آگاهی.یابند..طبیعت��ا.ما.به.تکنولوژی.روز.
نیاز.مبرم.داریم،.تمایل.کش��ور.ما.نیز.همواره.به.توس��عه.مبحث.صادرات.بوده.و.س��عی.
داش��ته.ایم.که.از.نظر.کیفی.محصوالت.خود.را.به.س��طحی.برس��انیم.که.از.نظر.کمی.
امکان.صادرات.آن.بیشتر.شود.و.طبیعتا.وقتی.صادرات.در.حوزه.ای.بیشتر.شود.آن.جنبه.
از.صنع��ت.نیز.ابعاد.بین.المللی.تری.خواهد.یافت..به.همین.دلیل.بر.حضور.کش��ورهای.
خارجی.هم.به.عنوان.ش��رکت.کننده.و.هم.به.عن��وان.بازدیدکننده.تمرکز.ویژه.ای.داریم..
از.ای��ن.رو.تقویت.جنبه.های.بین.المللی.نمایش��گاه.برای.ما.بس��یار.مهم.و.حائز.اهمیت.
می.باشد..ممکن.است.این.مهم.در.طی.یکی.دو.دوره.اخیر.خیلی.نتایج.قابل.مالحظه.ای.
نداش��ته.باش��د..اما.سعی.می.کنیم.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.را.در.دوره.های.آتی.به.

لحاظ.بین.المللی.تقویت.کنیم..

 ممکن اسـت به شـکل آماری سـیر تکامل نمایشـگاه در و پنجره تهران را 
تشریح کنید؟

س��یر.تکامل.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.بسیار.سریع.شکل.گرفت.و.این.سیر.باعث.

توجه.مس��ئوالن.شرکت.سهامی.نمایشگاه.ها.و.س��ازمان.توسعه.تجارت.به.عنوان.متولی.

دولتی.صنعت.نمایشگاهی.نیز.شد..امسال.دوره.هفتم.نمایشگاه.برگزار.خواهد.شد،.و.در.

این.مدت.کوتاه.به.س��رعت.به.گرید.A.نمایش��گاه.ها.رسیده.است..نمایشگاه.در.و.پنجره.

تهران.در.دوره.اول.تنها.در.چهار.سالن.برگزار.شد..در.سال.های.بعد.شاهد.رشد.مستمری.

بودی��م.به.گونه.ای.که.از.22.هزار.متر.فضای.کلی.به.50.هزار.متر.رس��یده.ایم..البته.این.

ع��دد.ظرفیت.افزایش.را.نیز.دارد..اما.فعال.قصد.افزایش.فضا.نداریم..زیرا.به.دلیل.تقویم.
فشرده.نمایشگاه.ها.با.کمبود.فضا.مواجه.هستیم.

 همواره در زمان انجام عملیات اجرایی نمایشـگاه ها، معموال همه شرکت ها 
بـه دنبـال جانمایی ویژه، متراژ وسـیع تر و غیره هسـتند و این مسـائل همواره 
یک سـوال را بـه ذهن متبـادر می کند، که سـتاد برگزاری نمایشـگاه به جهت 

پاسخ گویی به نیاز همه شرکت کننده ها چه ساز و کاری را پیش می گیرد؟ 
کامال.واضح.اس��ت.که.کلیه.ش��رکت.کننده.ها.در.نمایشگاه.چه.شرکت.های.قدیمی.و.
چه.ش��رکت.های.تازه.کار.عالقمند.هستند.که.بهترین.جا.در.نمایشگاه.به.آنها.اختصاص.

جهانـی  اتحادیـه  پوشـش  تحـت  نمایشـگاه  ایـن 
نمایشگاه ها )UFI( است و بنابراین در سطح بین المللی 
نیز نمایشـگاه کامال شـناخته شـده ای اسـت. همه این 
موارد نمایشـگاه در و پنجره تهران را به یک نمایشـگاه 
بین المللـی و حائز اهمیت تبدیل کرده اسـت. هم اکنون 
این نمایشـگاه یکی از پـر اهمیت ترین نمایشـگاه های 

خاورمیانه محسوب می شود.
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داده.شود..شرکت.های.بزرگ.و.قدیمی.تر.جهت.حفظ.پرستیژ.خود.و.شرکت.های.نوپا.به.
این.جهت.که.بتوانند.خود.را.در.بازار.مطرح.کنند.

این.ماهیت.نمایشگاه.است.و.ما.به.این.واقف.هستیم..ما.نمی.توانیم.رضایت.همگان.را.

جلب.کنیم..طبیعتا.یک.شرکت.در.بهترین.نقطه.در.بهترین.سالن.قرار.می.گیرد.و.شرکتی.

دیگر.در.سالن.و.نقطه..نسبتا.نامطلوب.تری..معموال.برای.رعایت.عدالت،.زمان.درخواست.

و.زمان.ثبت.نام.شرکت.ها.را.معیار.قرار.می.دهیم،.به.این.معنا.که.اولویت.زمانی.را.در.نظر.

می.گرفتیم،.یعنی.هر.شرکتی.زودتر.تقاضا.می.داد،.معلوم.بود.که.تمایل.و.عالقه.بیشتری.

برای.حضور.در.نمایش��گاه.دارد..هرچند.موارد.دیگری.از.این.دست.نیز.وجود.دارند.مثال،.

جزیره.ای.که.در.ورودی.یک.سالن.می.باشد.طبیعتا.یک.جزیره.بزرگ.می.باشد،.و.طبیعتا.

ش��رکتی.که.12.متر.تقاضا.دارد.باید.در.فضا.های.کوچکتری.مس��تقر.شود..مسلما.چنین.

مواردی.در.جانمایی.ش��رکت.ها.مهم.و.حائز.اهمیت.است..مطلب.دیگر.در.این.خصوص.

سوابق.شرکت.هاست..ما.به.شرکتی.که.در.کلیه.ادوار.گذشته.در.نمایشگاه.حضور.داشته.

اس��تثنائا.ی��ادآوری.می.کنیم.که.زودتر.کار.خود.را.پیگیری.کنند.تا.با.ش��رایط.بهتری.در.

نمایشگاه.حضور.پیدا.کنند..این.نکته.را.نیز.باید.ذکر.کنم.که.ثبت.نام.نمایشگاه.هر.ساله.
آنالین.بوده.اما.امسال.جانمایی.نیز.به.شکل.آنالین.انجام.می.شود.

 فکر می کنم دیگر زمان موضوعی کردن نمایشگاه فرا رسیده است؟
بله؛.س��ال.گذشته.هم.بدین.صورت.بوده.اس��ت..ما.از.دو.سال.پیش.سعی.کردیم.این.
تفکیک.را.اعمال.کنیم..اما.از.س��ال.پیش.موفق.ش��دیم.این.مه��م.را.به.اجرا.در.آوریم..
س��ال.گذشته.ش��رکت.هایی.که.در.زمینه.درهای.مختلف.فعالیت.داشتند.همگی.در.یک.
مجموعه.تجمیع.شده.بودند.که.شامل.درهای.ساختمان،.درهای.اتوماتیک،.درهای.پیش.
ساخته.و.غیره.بود..همچنین.ماشین.آالت.و.تجهیزات،.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.و.در.

و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.را.در.سالن.ها.مجزایی.جانمایی.کرده.بودیم..

 معموال در کنار نمایشگاه ها شاهد شکل گیری بازارهای مکاره ای هستیم، 
برای مهار این بازارها چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

بخش��ی.از.این.موارد.قابل.کنترل.اس��ت.و.بخشی.دیگر.از.کنترل..خارج.است..مثال.

در.زمینه.غرفه.سازی.با.شرکت.س��هامی.نمایشگاه.ها.تعامل.کرده.ایم.که.شرکت.های.

غرفه.س��ازی.که.تجربه.الزم.یا.س��ابقه.مناسبی.را.نداش��ته.اند.از.لیست.موجود.حذف.

ش��وند..اکنون.شرکت.سهامی.نمایشگاه.ها.ش��رکت.های.غرفه.ساز.را.گریدبندی.کرده.

و.ح��دود.300.ش��رکت.را.معرف��ی.کرده.و.ما.نیز.در.زمینه.غرفه.س��ازی.تنها.لیس��ت.

گریدبندی.ش��ده.شرکت.س��هامی.نمایش��گاه.ها.را.توصیه.می.کنیم..در.زمینه.مسائل.

گمرکی.نیز.اگر.شرکت.هایی.از.ما.بخواهند.که.شرکت.های.ترخیص.کار.معرفی.کنیم،.

ما.ش��رکت.هایی.را.که.حداقل.20.سال.سابقه.در.این.زمینه.دارند.معرفی.می.کنیم..در.

زمینه.آژانس.های.مسافرتی.و.دیگر.موارد.و.نیز.چنین.عملکردی.داریم..مگر.مواردی.

که.دیگر.از.کنترل.ما.خارج.شود،.مثال.در.برخی.موارد.شاهد.آن.بودیم.که.شرکت.هایی.

مس��تقیما.به.غرفه.ها.مراجعه.کرده.و.با.شرکت.کننده.وارد.مذاکره.شده.اند..مثال.برخی.

با.ش��رکت.ها.تماس.گرفته.و.خود.را.از.طرف.ستاد.نمایشگاه.معرفی.کرده.و.در.زمینه.

تبلیغات.وارد.مذاکره.ش��ده.اند،.بعضا.دیده.شده.که.از.شرکتی.پول.گرفتند.تا.در.کتاب.

نمایش��گاه.تبلیغاتش��ان.را.چاپ.کنند،.اما.پس.از.گرفتن.پول.ناپدید.شده.اند.یا.خود.را.

نماینده.س��تاد.معرفی.کرده.و.از.غرفه.ها.فیلم.برداری.کرده.و.پول.آنچنانی.از.غرفه.دار.

بابت.فیلم.اخذ.کرده.و.رفته.اند،.متاسفانه.از.چنین.موضوعاتی،.اگر.به.ما.گزارش.نشود.
با.خبر.نمی.شویم.

م��ا.در.مقررات.و.دس��تورالعمل.هایی.که.به.صورت.کتبی.در.اختیار.ش��رکت.ها.قرار.

می.دهی��م.یک.بند.به.این.مهم.اختصاص.داده.ایم.که.تمام.ش��رکت.هایی.که.خدمات.

ارائه.می.دهند.اگر.مورد.تایید.س��تاد.باش��ند.مکتوب.به.شرکت.ها.معرفی.خواهند.شد..

در.غیر.این.صورت.یا.از.س��تاد.استعالم.بگیرید.یا.همکاری.نکنید.در.غیر.این.صورت.
مسئولیت.آن.با.خود.شرکت.کننده.است.

 سیاسـتگذاری ستاد برگزاری در ممیزی شرکت های درخواست کننده در 
نمایشگاه به چه شکل است؟

این.موضوع.را.از.دو.منظر.می.توان.مورد.توجه.قرار.داد:.اول.اینکه.ش��رکت.ها.ثبت.

شده.ای.باشند،.پروانه.فعالیت.داشته.باشند.و.این.گونه.نباشد.که.مورد.تایید.هیچ.مرکز.

و.ارگانی.نباش��ند..از.منظر.دیگر،.تنها.ش��رکت.های.معتبر.امکان.حضور.در.نمایشگاه.

داشته.باشند..از.نظر.ما.نمایشگاه.محلی.است.برای.اینکه.شرکت.های.نوپا.نیز.بتوانند.
کار.خود.را.شروع.کنند.

 آیا این شرکت ها نباید ویژگی هایی حداقلی داشته باشند؟
بله،.این.شرکت.ها.اگر.ثبت.شده.باشند.و.دارای.پروانه.فعالیت.باشند.برای.ما.کافی.
اس��ت..اما.اینکه.در.صنف.خود.مورد.تایید.باش��ند.یا.کیفیت.محصول.آنها.خوب.باشد.

را.ما.بررسی.نمی.کنیم.
 اما در این موضوع می توان با انجمن های مربوطه همکاری داشت؟

ما.با.انجمن.ها.تعامل.خوبی.داریم..بارها.از.انجمن.ها.خواس��ته.ایم.که.اگر.شرکت.یا.

بنگاهی.مورد.تاییدتان.نیس��ت.به.ما.معرفی.کنید..اما.باید.آن.انجمن.مورد.تایید.همه.

اهالی.صنف.باش��د..تصور.کنید.ما.از.حضور.شرکتی.در.نمایشگاه.جلوگیری.کنیم،.آن.

ش��رکت.می.تواند.بگوید.که.هم.پروانه.داریم.هم.در.ثبت.شرکت.ها.به.ثبت.رسیده.ایم.

و.ف��الن.انجمن.با.ما..خصومت.ش��خصی.دارد..به.نظرم.ت��ا.انجمن.جایگاه.حاکمیتی.

مورد.وثوق.کل.صنف.را.نداش��ته.باشد،.نمی.توان.از.این.طریق.مانع.حضور.شرکت.ها.
در.نمایشگاه.شد.

  ممکن اسـت شـما آن افراد کارشـناس را در اختیار نداشـته باشـید اما 
انجمن هـا قبـال این فیلترینـگ را در عضوگیـری خود انجـام داده اند. به طور 
مثـال انجمـن تولیدکننـگان در و پنجـره یو.پی.وی.سـی قبال در اساسـنامه 
خـود حداقل هایی لحاظ کرده و از اعضای خود طـی بازدیدهای دوره ایی این 

حداقل ها را مطالبه  می کند؟
درس��ت.است،.اما.انجمن.ها.در.حیطه.اعضا.خود.می.توانند.این.استانداردها.را.اعمال.
کنند.و.نظر.انجمن.در.مورد.شرکت..های.غیر.عضو.خود.الزم.االجرا.نیست..به.هرحال.
این.سوال.پیش..می.آید.که.مگر.انجمن.اختیار.حاکمیتی.دارد.که.بگوید.فالن.شرکت.
به.فالن.دلیل.نباید.فعالیت.داش��ته.باشد..این.فیلتر.باید.مانند.اداره.استاندارد.که.کالم.
ناف��ذ.حاکمیت��ی.دارد،.مورد.قبول.قرار.گیرد..تا.زمانی.ک��ه.یک.مرجع.حاکمیتی.به.ما.
رس��ما.اعالم.نکند.که.ش��رکتی.شایس��تگی.و.جایگاه.حضور.در.نمایشگاه.را.ندارد.ما.
نمی.توانی��م.از.حضور.آن.ش��رکت.ممانع��ت.کنیم..البته.هرگز.نظ��رات.و.توصیه.های.

انجمن.ها.و.اتحادیه.های.صنفی.را.نادیده.نگرفته.و.نخواهیم.گرفت.
 در نمایشـگاه به غیر از بنگاه های تخصصی که اسـاس فعالیت نمایشگاه 
در جهت حرفه آنهاست، مراکز و شرکت هایی عامی مانند انجمن ها، نشریات 

و رسانه ها نیز هستند. آیا برای آنها امتیازی قائل شده اید؟
ما.معموال.با.این.شرکت.ها.و.مراکز.تعامالت.پایاپای.داریم..ما.از.انجمن.ها.به.عنوان.
حامیان.معنوی.نمایش��گاه.یاد.می.کنیم.و.این.را.روی.س��ایت.رس��می.نمایشگاه.درج.
کرده.ایم..با.نش��ریات.هم.تعامالت.دائمی.داریم،.نش��ریات.اطالعات.اخبار.و.تبلیغات.
ما.را.منتش��ر.می.کنند..در.مقابل.ما.نیز.فضای.مناسبی.در.اختیارشان.قرار.می.دهیم.یا.

هزینه.ای.از.آنها.دریافت.نمی.کنیم.یا.با.تخفیف.50.درصد.با.آنها.کار.می.کنیم.
 جهت جذب اسپانسر نمایشگاه چه ساز و کاری وجود دارد؟

ما برگزارکنندگان نمایشـگاه های تخصصی ساختمانی 

همواره خواستار لغو نمایشگاه صنعت ساختمان بوده ایم. 

چون حذف آن به تقویت نمایشـگاه های تخصصی کمک 

خواهـد کرد. مـا 15 یا 16 آیتـم نمایشـگاهی در حوزه 

سـاختمان داریم، اگر نمایشگاه صنعت ساختمان حذف 

شود، قطعا این نمایشگاه ها تقویت خواهند شد.
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ما.جهت.حمایت.از.نمایشگاه.از.عالقمندان.دعوت.کرده.ایم.و.تاکنون.27.درخواست.

داشته.ایم..اما.با.توجه.به.امکانات.موجود.7.یا.8.اسپانسر.را.جذب.خواهیم.کرد..تالش.

ما.این.است.این.اسپانسرها.سرشناس.و.مطرح.باشند،.سابقه.آنها.را.بررسی.می.کنیم..

هزینه.ه��ای.آنه��ا.را.نیز.صرف.تبلیغ��ات.اختصاصی.می.کنیم..در.تبلیغات.نمایش��گاه.

اسپانس��ر.های.ما.حضور.دارند..یعنی.هر.جا.نامی.از.نمایشگاه.برده.شود.نام.اسپانسر.ها.
نیز.خواهد.بود.

 ساز و کار شما برای تبلیغات چگونه است؟
تبلیغات.ما.دو.رویکرد.دارد.یکی.مرتبط.به.صنف.می.باش��د.که.از.هم.اکنون.مشغول.
به.تبلیغات.هستیم.و.دیگری.مربوط.به.عموم.می.باشد.که.در.زمان.برگزاری.نمایشگاه.
انج��ام.می.ش��ود..در.حال.حاضر.نیز.در.نش��ریات.تخصصی.از.جمل��ه.پنجره.ایرانیان.
تبلیغات.نمایش��گاه،.جهت.اطالع.رسانی.شرکت.ها.درج.می.شود..اما.تبلیغات.عمومی.
از.30.روز.قبل.از.نمایشگاه.در.خبرگزاری.ها،.جراید.کثیراالنتشار،.بیلبوردهای.شهری.
و.از.10.روز.قبل.تیزرهای.تلویزیونی.و.غیره.به.ش��کل.گس��ترده.ای.انجام.می.ش��ود..

همچنین.ما.برای.داخل.صنف.ارسال.پیامک.هم.داریم.
 همانطـور کـه نمایشـگاه در و پنجره تهـران به منزله تحویل سـال این 
صنعت در کشـور ماست، دو سـاالنه نورنبرگ به عنوان یک مدل جهانی مبدا 
صنعت در و پنجره جهان اسـت. ما فاصله بسـیاری با این نمایشـگاه داریم، 
چگونه می شود این فاصله را به حداقل رساند؟ چقدر این مدل جهانی را رصد 
می کنید و تصور می کنید در چه بازه زمانی بتوانیم به چنین جایگاهی برسیم؟
درس��ت.اس��ت..نمایش��گاه.های.ما.متاس��فانه.با.مدل.های.جهانی.آن.قابل.مقایسه.
نیستند..نمایشگاه.دو.بخش.سخت.افزاری.و.نرم.افزاری.دارد..بخش.سخت.افزاری.آن.
در.اختیار.ما.نیس��ت.و.بر.می.گردد.به.ساختار.نمایشگاه..مثال.محل.برگزاری.نمایشگاه،.
که.بسیاری.از.سالن.های.آن.به.حدود.50.سال.پیش.باز.می.گردد.و.تنها.گاهی.اوقات.
بازس��ازی.می.ش��ود.که.اصال.در.حوزه.اختیارات.ما.نیست..اما.در.بخش.نرم.افزاری.ما.
تالش.خود.را.داریم.تا.به.حدی.از.استانداردهای.جهانی.نزدیک.شویم..اما.مادامی.که.
مشکالت.ما.در.حوزه.سخت.افزار.حل.نشود،.تالش.ما.در.حوزه.نرم.افزار.نیز.به.چشم.
نخواهد.آمد..ما.نمایش��گاه.را.با.هر.کیفیتی.برگزاری.کنیم،.به.محض.اینکه.شما.وارد.
س��الن.شوید.و.ببینید.سالن.سرد.است،.بالفاصله.چنین.مقایسه.هایی.پیش.می.آید؛.هر.
چقدر.هم.که.به.لحاظ.نرم.افزاری.سطح.نمایشگاه.را.ارتقاء.داده.باشیم..با.این.حال.در.
بخش.نرم.افزاری.هم.هنوز.خیلی.جای.کار.داریم..ما.کلیه.نمایشگاه.ها.در.هر.حوزه.ای.

در.کشور.های.پیشرفته.را.همواره.بررسی.می.کنیم.
به.هر.حال.موارد.س��خت.افزاری،.در.دس��ت.دولت.است.و.این.امر.جلوی.بسیاری.از.
فعالیت.های.ما.را.می.گیرد..نمایشگاه.ها.مساله.ای.است.که.ما.همواره.با.وزارت.صنعت.
بر.سر.آن.بحث.داریم.که.نمایشگاه.یک.صنعت.فراگیر.است.و.احتیاج.دارد.که.در.آن.
هزینه.ش��ود..به.این.معنا.که.ما.باید.به.س��طحی.از.درآمد.برس��یم.که.مثال.بتوانیم.در.

نشریات.تخصصی.یا.شبکه.های.تلویزیونی.مثال.آلمان.یا.دبی.نمایشگاه.خود.را.تبلیغ.
کنیم..اما.ما.در.چنین.سطحی.از.درآمدزایی.نیستیم.

 آیا پیش از این نباید سخت افزار مناسبی تدارک دیده باشیم؟
هم.اکنون.ش��رکت.سهامی.نمایشگاه.ها.عالقمند.است.که.سالن.های.خود.را.به.روز.
کن��د،.اما.تش��ریفات.و.موانع.دولتی.متاس��فانه.اج��ازه.نمی.دهد..ه��م.اکنون.در.طرح.
تفصیلی.نمایش��گاه.عالوه.بر.احداث.س��الن.های.جدید.و.نوسازی.سالن.های.قدیمی،.
طرح.احداث.هتل.5.ستاره.در.کنار.نمایشگاه.و.موارد.دیگر.نیز.وجود.دارد،.اما.متاسفانه.
تش��ریفات.قانونی.دولتی.به.قدری.دس��ت.و.پا.گیر.اس��ت.که.فقط.در.حد.یک.طرح.
مانده.اس��ت..راه.حلی.نیز.ندارد.به.جز.اینکه.نمایش��گاه.کامال.خصوصی.ش��ود.و.بتوان.
ب��ا.نظارت.دولتی.در.آن.هزین��ه.کرد.و.انجمن.برگزاری.نمایش��گاه.ها.به.عنوان.یک.
تش��کل.خصوصی.دخل.و.تصرف.بیش��تری.در.آن.داش��ته.باشد..من.به.عنوان.رئیس.
انجمن.برگزارکنندگان.نمایش��گاه.ها.این.مهم.را.اعالم.می.کنم.که.ما.قابلیت.ورود.به.
معضالت.بخش.س��خت.افزاری.را.داریم،.اما.این.امر.نیازمند.مس��اعدت.مراکز.دولتی.
ذیربط.می.باش��د.و.الزم.اس��ت.بخش.دولتی.این.پذیرش.و.ظرفیت.را.داشته.باشد.که.

اختیارات.بخش.خصوصی.افزایش.یابد.
 به نظر شما، تعطیلی نمایشگاه صنعت ساختمان چه تاثیری بر نمایشگاه 

در و پنجره دارد؟
این.نمایش��گاه.هنوز.از.تقویم.نمایشگاهی.حذف.نشده.است،.اما.ما.برگزارکنندگان.
نمایشگاه.های.تخصصی.س��اختمانی.همواره.خواستار.لغو.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.
بوده.ایم..چون.حذف.آن.به.تقویت.نمایشگاه.های.تخصصی.کمک.خواهد.کرد..ما.15.
یا.16.آیتم.نمایش��گاهی.در.حوزه.س��اختمان.داریم،.اگر.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.
حذف.ش��ود،.قطعا.این.نمایش��گاه.ها.تقویت.خواهند.ش��د..بنابراین.ما.برگزارکنندگان.
نمایش��گاه.تخصصی.از.لغو.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.استقبال.می.کنیم..به.هر.حال.
از.ابتدای.ش��روع.به.کار.این.قبیل.نمایشگاه.ها.در.سراسر.جهان،.روند.تخصصی.شدن.

تداوم.داشته.است.و.از.این.به.بعد.نیز.این.روند.ادامه.خواهد.داشت.
نمایشگاه.صنعت.ساختمان.به.عنوان.یک.نمایشگاه.عمومی.دیگر.موضوعیت.ندارد.
و.ما.س��ال.های.سال.اس��ت.که.پیگیر.این.موضوع.هس��تیم..یک.بازدیدکننده،.برای.
نمایش��گاه.در.و.پنجره.4.روز.زمان.دارد،.برای.نمایش��گاهی.که.تنها.یک.س��الن.دارد.
4.روز.و.برای.نمایش��گاهی.مانند.صنعت.س��اختمان.نی��ز.4.روز،.پس.بازخورد.خوبی.
نمی.توان��د.از.آن.داش��ته.باش��د..اما.این.ف��رد.می.تواند.با.فرصت.و.بازدهی.بیش��تر.از.
نمایش��گاه.های.تخصص��ی.متنوع.دیدن.کند..این.یک.دیدگاه.جهانی.اس��ت.و.زمانی.
نیز.فرا.خواهد.رس��ید.که.نمایش��گاه.های.بزرگ.عمومی.نیز.تفکیک.خواهد.ش��د..هر.
چه.نمایش��گاه.ها.تخصصی.تر.ش��ود،.بار.علمی.و.بنیه.علمی.نمایشگاه.ها.بیشتر.خواهد.
ش��د..نمایشگاه.ساختمان.به.مرحله.ای.رس��یده.بود.که.بازدهی.الزم.را.نداشت.و.فقط.

برگزار.می.شد.
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عص��ر.روز.12.مهرماه.1394.مس��جد.سیدالش��هداء.قلعه.مرغی.میزب��ان.جمعی.از.اعضای.

اتحادیه.صنف.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.بود.تا.اعضای.این.تش��کیالت.صنفی.در.آس��تانه.

انتخابات.بازرس.و.اعضای.هیات.مدیره.خود،.با.کاندیداهای.این.مسئولیت.ها.بیشتر.آشنا.شوند..

ب��ه.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانی��ان،.در.ابتدای.این.گردهمایی.که.ب��ا.حضور.علی.فاضلی.

رئیس.اتاق.اصناف.کش��ور.و.رئیس.اتحادیه.صنف.آلومینیوم.ویو.پی.وی.س��ی.برگزار.می.شد،.
10.کاندیدای.هیات.مدیره.و.سه.نامزد.بازرس.اتحادیه.به.معرفی.برنامه..های.خود.پرداختند..

نصراهلل.نصراهلل.نژاد.یکی.از.اعضای.هیات.مدیره،.جلس��ه.را.با.خیرمقدم.به.حضار.آغاز.کرد.

و.علت.تش��کیل.جلس��ه.در.این.مکان.را.حضور.اکثر.اعضا.در.خیابان.قلعه.مرغی.عنوان.کرد..

نصراهلل.نژاد.ابراز.امیدواری.کرد.که.کلیه.اعضای.صنف.همانند.دوره.های.پیشین،.روز.11.آبان.

ماه.حضوری.تمام.قد.پای.صندوق..رای.داش��ته.باشند..وی.در.پایان.اظهارات.خود.اسامی.10.
نامزد.بخش.هیات.مدیره.و.3.نامزد.برای.تصاحب.کرسی.بازرسی.انجمن.را.اعالم.کرد..

.وی.وحید.جاللی.پور،.حس��ن.خواجی،.مصطفی.ختیال،.محمود.س��رخوش،.سعید.شربت.دار،.

بهروز.محتش��م.انصاری،.میرحسین.موسوی.نجفی،.نصراهلل.نصراهلل.نژاد،.علی.فاضلی،.حسن.

دهقان،.را.به.عنوان.10.کاندیدای.هیات.مدیره.و.اکبر.جلیلی،.نوید.حدادی.و.فاروق.فرشادفر.

را.به.عنوان.سه.نامزد.بازرس.اتحادیه.معرفی.کرد..وی.در.ادامه.اظهارداشت:.از.10.نفر.نامزد.

5.نفر.به.عنوان.اعضای.هیات.مدیره.و.از.میان.س��ه.نفر.نامزد.بازرس��ی.انجمن.یک.نفر.جهت.

نظارت.به.عملکرد.هیات.مدیره.انتخاب.خواهند.ش��د..نصراهلل.نژاد.در.پایان.اظهارات.خود،.از.
کاندیداهای.حاضر.در.جلسه.خواست.تا.به.معرفی.خود.و.برنامه.های.خود.بپردازند.

حسـن خواجی: وی.اظهارات.خود.را.با.بیان.اینکه.سال.هاست.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

آلومینیوم.مشغول.به.فعالیت.است،.آغاز.کرد..وی.در.ادامه.اظهار.داشت:.بنده.از.اعضای.هیات.

موسس.اتحادیه.بودم.و.یکی.از.اعضای.تیمی.که.اتحادیه.را.به.ثبت.رساند.و.به.مدت.4.سال.
عضو.هیات.مدیره.اتحادیه.صنف.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.بوده.ام..

اکبر جلیلی: وی.که.یکی.از.اعضای.کهنه.کار.اتحادیه.می.باشد،.خود.را.چنین.معرفی.کرد:.

قریب.53.س��ال.است.که.در.زمینه.پنجره.آلومینیوم.فعال.هستم..یکی.از.بنیانگذاران.اتحادیه.
می.باشم.و.در.حال.حاضر.نیز.کارشناس.اتحادیه.هستم..

وحید جاللی پور: وی.با.اشاره.به.15.سال.فعالیت.در.حوزه.تولید.در.و.پنجره.های.دوجداره،.

آمادگی.خود.را.جهت.خدمت.رسانی.به.اهالی.صنف.اعالم.کرد..وی.با.بیان.اینکه.در.این.15.

سال.فعالیت،.تمرکز.اصلی.خود.را.بر.مباحث.علمی.و.فنی.متمرکز.کرده.است،.خاطرنشان.کرد:.

مس��ائل.و.مش��کالتی.چون.بیمه،.مالیات،.دارایی.نیازمند.یک.تیم.و.کارگروه.قوی.می.باشد.تا.

به.جد.این.مسائل.را.پیگیری.کند..چرا.که.این.مسائل.دغدغه.همه.ما.می.باشد..وحید.جاللی.پور.

در.ادامه.سخنان.خود.عنوان.داشت:.بنده.در.صورت.انتخاب.سعی.می.کنم.از.بعد.فنی.و.علمی.

س��طح.کلی.صنف.را.ارتقا.دهم..جاللی.پور.در.خاتمه.اظهاراتش.گفت:.الزم.اس��ت.تا.دست.به.
دست.یکدیگر.دهیم.تا.کلیه.مشکالت.را.از.پیش.روی.برداریم..

حسـن دهقانی: حدودا.پنج.سال.اس��ت.وارد.صنف.شده.ام..اولین.مبحثی.که.هیات.مدیره.

جدید..باید.پیگیری.کند،.این.اس��ت.که.به.رس��میت.شناختن.این.خیابان.را.در.دستورکار.قرار.

دهد..با.توجه.به.اینکه.س��ه.بانک.به.نام.خیابان.قلعه.مرغی.و.بازار.آلومینیوم.نام.گذاری.ش��ده.

است،.با.این.وجود.هنوز.نتوانسته.ایم،.این.خیابان.را.به.عنوان.بازار.آلومینیوم.رسمیت.ببخشیم..

الزم.اس��ت.تالش.ه��ای.الزم.را.صورت.دهیم.تا.این.خیابان.مرکزی��ت.یابد،.به.گونه.ای.که.
آلومینیوم.کارها.از.هر.صنفی.در.این.خیابان،.حداقل.دفتر.داشته.باشند..

سعید شربت دار: دارای.مدرک.فوق.لیسانس.حسابداری.می.باشم..بیش.از.12.سال.است.

که.در.این.صنف.فعالیت.می.کنم..با.توجه.به.کم.و.کاس��تی.های.موجود.به.این.نتیجه.رس��یدم.

که.الزم.اس��ت.در.انتخابات.خود.را.به.عنوان.کاندیدا.مطرح.کنم.و.همراه.با.بزرگان.این.صنف.
و.با.استفاده.از.اندوخته.های.ایشان،.اهداف.اهالی.صنف.را.عملی.کنیم..

نوید حدادی: پنج.س��ال.اس��ت.که.عضو.اتحادیه.هس��تم..دارای.م��درک.تحصیلی.فوق.

لیس��انس.اقتصاد.انرژی.می.باش��م..فکر.می.کنم.صنف.ما.از.فقدان.کالس.های.آموزشی.رنج.

می.برد..تصور.می.کنم.با.وضعیت.کنونی،.رکود.بازار.مس��کن.و.شرایط.اقتصادی.موجود.دست.

و.پاگیر.شده.است.و.باید.به.این.مهم.چاره.ای.اندیشید..به.اعتقاد.بنده.الزم.است.اهالی.صنف.
را.به.سوی.تولید.علمی.سوق.دهیم..

میرحسـین موسوی نجفی: چیزی.حدودا.35.تا.40.سال.است.که.در.این.صنف.به.تولید.
در.و.پنجره.آلومینیومی.مشغول.به.فعالیت.می.باشم..

مصطفی ختیال: الزم.است.در.پایان.فعالیت.این.دوره.هیات.مدیره،.به.عنوان.کسی.که.دو.

دوره.اس��ت.در.این.س��مت.حضور.دارم.عنوان.کنم.که.اتحادیه.یک.جایگاه.مشخص.و.معین.

دارد.و.نمی.توان.باالتر.از.آن.عمل.کرد،.در.بعضی.موارد.می.توان.کاری.را.پیشبرد.و.در.برخی.
موارد.دیگر.نمی.توان.کاری.کرد..

فاضلی: سیطره دولت بخش خصوصی را نابود کرد
رئیس.اتاق.اصناف.کش��ور.سخنان.خود.را.با.تشریح.ساختار.اقتصادی.کشور.آغاز.کرد.و.در.
این.خصوص.اظهار.داشت:.عمده.ترین.اشکال.تشکیالتی.که.در.کشور.ما.وجود.دارد.این..است.
که.اصناف.و.اتحادیه.ها.به.حقوق.خود.واقف.نیستند..این.ویژگی.به.خصوص.در.بنگاه.ها.بیشتر.
قابل.رویت.است.و.صاحبان.بنگاه.ها.نمی.دانند.چگونه.از.حقوق.خود.دفاع.کنند...در.واقع.باید.
به.این.واقعیت.تلخ.اذعان.داش��ت،.که.سیطره.بخش.دولتی.بر.اقتصاد.کشور.بخش.خصوصی.
را.نابود.کرد..در.کش��ورهای.صاحب.صنعت.همه.چیز.در.دست.بنگاه.های.خصوصی.می.باشد..
صنعت.و.اقتصاد.کشور.آلمان.بیش.از.92.درصد.خصوصی.می.باشد..83.درصد.اقتصاد.کشور.
در.دست.بنگاه.ها.می.باشد.و.تنها.17درصد.آن.در.اختیار.بخش.غیردولتی.است..با.گذشت.این.
همه.س��ال.به.تازگی.رئیس.جمهور.بنگاه.ها.را.به.عنوان.موتور.متحرک.صنعت.کشور.پذیرفته.
است.تا.در.قالب.بخش.خصوصی.وارد.چرخه.اقتصاد.کشور.شوند..جای.تاسف.دارد.که.اعالم.
کنم.بیش.از.2/5.میلیون.نفر.نیروی.مازاد.و.ناکارآمد.در.بدنه.بخش.دولتی.وجود.دارد..متاسفانه.
اقتصاد.ما.ساختار.بنگاه.محور.دارد.و.ما.هنوز.نتوانسته.ایم.بنگاه.ها.را.با.هم.هماهنگ.کنیم..

جا.دارد.این.خبر.را.که.هنوز.رس��انه.ایی.نشده.اس��ت.اعالم.کنم؛.معاون.اول.رئیس.جمهور.

پذیرفته.است.که.از.این.پس.هیات.وزیران.بدون.هماهنگی.با.اتاق.اصناف.هیچ.مصوبه.ای.را.

تصویب.نخواهد.کرد..ش��ما.صاحبان.بنگاه.ها.همانند.پلیس.نقش.بس��زایی.در.ایجاد.امنیت.در.

جامعه.دارید؛.زیرا.وقتی.در.نیمه.های.ش��ب.چراغ.مغازه.ای.روش��ن.باشد،.این.اطمینان.را.برای.

عبور.از.آن.خیابان.به.شهروندان.می.دهد..وی.در.پایان.از.کلیه.فعاالن.اتحادیه.صنف.آلومینیوم.

و.یو.پی.وی.س��ی.خواس��ت.که.در.انتخابات.پیش.رو.ش��رکت.کنند.و.در.تعیین.سرنوشت.خود.
دخیل.باشند.

نشست اتحادیه صنف آلومینیوم 
و یو.پی.وی.سی برگزار شد
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گزارش دومین همایش شرکت مقصود اندیشه صدر 
عصر.روز.سه.ش��نبه.7.مهرماه.1394.دومین.همایش.تخصصی.�.آموزش��ی.شرکت.
"مقصود.اندیش��ه.ص��در" با.حضور.مراد.کارادایی.مدیر.عامل.ش��رکت.ABC .،.آیدین.
یوکس��ل.مدیر.عامل.ش��رکت.ویندوفرم،.آرش.پاک.آزما.مدیرعامل.ش��رکت.آکام.ابزار.
پارس��یان.یکی.از.نماین��دگان.ی��راق.آالت.آکادو.ترکیه.در.ایران،.جعف��ر.دهقانی.دبیر.
اتحادیه.آلومینیوم.کاران.و.س��ازندگان.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.شیراز.و.

جمعی.از.تولیدکنندگان.پنجره.در.شهر.شیراز.برگزار.شد.
به.گزارش.خبرنگار.اعزامی.پنجره.ایرانیان،.این.همایش.با.کارگاه..آموزش��ی.ساخت.
و.نصب.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.آغاز.ش��د..در.بخش.نخس��ت.این.
کارگاه.که.به.مباحث.نظری.می.پرداخت،.مجتبی.مقصودی.مدیرعامل.شرکت.مقصود.
اندیش��ه.صدر،.به.ایراد.سخنانی.پرداخت..وی.با.تاکید.بر.تولید.محصوالت.استاندارد.و.
پنجره.های.باکیفیت،.مبحث.اس��تاندارد.را.به.عنوان.پلکانی.جهت.ارتقاء.صنعت.عنوان.
کرد.و.گفت:.»اس��تاندارد،.به.صنعت.کمک.می.کند.تا.از.جایگاه.مناسبی.برخوردار.شود.
و.این.تنها.فعاالن.و.دس��ت.اندرکاران.این.صنعت.هستند.که.با.تولیدات.خود.می.توانند.
س��بب.افول.این.صنعت.یا.رونق.و.ارتقای.آن..ش��وند.«.مقصودی.در.ادامه.اضافه.کرد:.
»از.این.جهت.شرکت.مقصود.اندیشه.صدر.به.نوبه.خود.الزم.دید.که.سهمی.از.این.بار.
آموزشی.و.علمی.را.در.صنعت.کشور.به.خصوص.تولیدکنندگان.پنجره.دوجداره.در.شهر.
ش��یراز.به.دوش.بکشد..دومین.همایش.آموزشی.نیز.که.توسط.شرکت.مقصود.اندیشه.
صدر.برگزار.می.ش��ود،.ب��ا.رویکرد.تولید.پنجره.به.صورت.اس��تاندارد،.به.موارد.مختلف.

اثرگذار.در.استاندارد.پنجره.ها.می.پردازد«.

مدیرعام��ل..مقصود.اندیش��ه.ص��در.در.بخش.دیگ��ری.از.اظهاراتش،.با.اش��اره.به.

معیارهای.یک.پنجره.اس��تاندارد.ش��ناخت..آنها.را.یکی.از.وظایف.مدیران.شرکت.های.

تولی��دی.عنوان.کرد..مقصودی.گفت:.»مدیران.ش��رکت.ها.قب��ل.از.هر.چیزی.باید.به.

پرس��نل.خ��ود.آموزش.دهند.که.اصوال.ب��ه.چه.علتی.پنجره.دوج��داره.تولید.می.کنند،.

پرس��نل.یک.کارگاه.پنجره.س��ازی.باید.بدانند.که.یک.پنجره.دوجداره.اس��تاندارد.باید.

عایق.حرارت.و.صوت.باش��د.و.از.ورود.باد،.باران.و.گرد.و.غبار.عایق.به.داخل.ممانعت.
کند،.همچنین.دوستدار.محیط.زیست.بوده.و.قابل.بازیافت.باشد.«

مقصودی.مواد.اولیه.و.ملزومات.مصرفی،.ماش��ین.آالت.س��اخت.و.بهینه.سازی.آنها،.

فرآیند.تولید.و.مدیریت.تولید،.عوامل.کارآزموده.در.اندازگیری.و.نصب،.توجه.به.تامین.

کنندگان،.مدیریت.ارتباط.با.مش��تری.و.ابزارهای.مناس��ب.آن.را،.به.عنوان.شش.مورد.

اصلی.معیارهای.اثرگذار.بر.س��اخت.پنجره.اس��تاندارد،.مطرح.کرد..وی.عنوان.داشت:.

»م��واد.اولیه.و.ملزومات.مصرفی.به.عنوان.اولین.معیار.تاثیرگذار.بر.اس��تاندارد.پنجره.

خود.از.اجزایی.چون.پروفیل،.پروفیل.گالوانیزه.تقویتی،.الس��تیک.درزگیر،.یراق.آالت.و.

شیش��ه.دوجداره.تشکیل.شده.اس��ت.که.چنانچه.هریک.از.آنها.کیفیت.الزم.را.نداشته.

باش��ند،.روی.کیفیت.و.کارکرد.دیگر.اجزاء.پنجره.تاثیر.خواهد.گذاش��ت.و.دیگر.پنجره.
تولیدی.دارای.استاندارد.الزم.نخواهد.بود.«

مقص��ودی.که.در.میان.حاضران.در.دومین.همایش.تخصصی.�.آموزش��ی.ش��رکت.

مقص��ود.اندیش��ه.صدر.به.تش��ریح.موارد.و.زوایای.مختلف.پنجره.اس��تاندارد.س��خن.
می.گفت،.پروفیل.یو.پی.وی.سی.را.نقطه.آغاز.تولید.پنجره.دانست..
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وی.با.بیان.اینکه.کیفیت.پروفیل.از.نظر.فیزیکی.و.ش��یمیایی.قابل.بررسی.می.باشد،.

خاطرنش��ان.کرد:.»کیفیت.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.از.نظر.فیزیک��ی.به.مواردی.مانند.

سری.پروفیل،.تاج.پروفیل،.ضخامت.پروفیل،.وزن.متر.طول.پروفیل،.تعداد.حفره.های.

داخل��ی.آن.مربوط.می.ش��ود.که.باید.همه.ای��ن.فاکتورها.به.خوبی.مورد.بررس��ی.قرار.

بگیرند.«.مقصودی.همچنین.در.خصوص.بررس��ی.کیفیت.پروفیل.به.لحاظ.شیمیایی.

عنوان.داش��ت:.»ارزیابی.پروفیل.به.لحاظ.ش��یمیایی.که.به.راحتی.در.دسترس.نخواهد.

بود،.به.سه.بخش.تقسیم.می.شود:.میزان.تیتانیوم.دی.اکساید،.پایه.سرب.و.روی.بودن.

استابیالیزرها.و.نهایتا،.میزان.ترکیب.بین.پلی.وینیل.کلراید.با.استابیالیزرها.باید.مورد.
تجزیه.و.تحلیل.قرار.بگیرند.«

مقصودی.در.ادامه.این.همایش.با.بیان.اینکه،.میزان.تابش.خورشید.بیشترین.تاثیر.را.

بر.تغییر.رنگ.و.دفرمگی.پروفیل.دارد،.افزود:.»معموال.این.تفکر.در.میان.مونتاژکاران.

رایج.ش��ده.که.دما.به.مراتب.تاثیر.بیش��تری.در.دفرمگی.پروفیل.ها.دارد،.اما.این.کامال.

اش��تباه.اس��ت،.چرا.که.طول.عمر.و.کیفیت.پروفیل.بیش.از.هر.چیز.دیگری.از..زاویه.

تاب��ش.تاثیرپذیر.اس��ت.«.وی.در.ادامه.گف��ت:.»تغییر.رن��گ.در.پروفیل.حاصل.فعل.

و.انفعاالت.ش��یمیایی.است..تیتانیوم.دی.اکساید،.باعث.می.ش��ود،.پیوندهای.پلیمری.

قوی.تری.ش��کل.بگیرد.و.این.پیوندهای.پلیمری.تا.حدود.90.درصد.از.نور.خورش��ید.و.
زاویه.تابش.آن.تاثیرپذیر.می.باشند.«

مدیرعامل.مقصود.اندیش��ه.صدر.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود.افزود:.»از.جمله.

عوامل.مهم.بر.اس��تاندارد.پنجره.مقوله.گالوانیزه.های.تقویتی.می.باشد.«.مقصودی.سه.

عامل.ضخامت،.وزن.هر.متر.طول.و.شکل.سطح.مقطع.را.از.جمله.معیارهای.گالوانیزه.

برشمرد.و.عنوان.کرد:.»تحمل.وزن.پنجره،.افزایش.استقامت.پروفیل،.افزایش.امنیت،.

انتقال.گش��تاور.و.مقاومت.در.قبال.فش��ار.ب��اد.از.دالیل.لزوم.اس��تفاده.از.گالوانیزه.در.

پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.به.شمار.می.آید.«.مقصودی.با.تاکید.بر.انتخاب.درزگیر.در.

پنج��ره.گفت:.»درزگیره��ا.را.باید.به.دقت.انتخاب.ک��رد.و.در.انتخاب.آنها.به.جنس.و.
میزان.هم.پوشانی.آن.وسواس.بسیاری.نشان.داد.«

وی.همچنی��ن،.در.فرایند.تولید.شیش��ه.دوجداره.اس��تاندارد.م��واردی.از.قبیل.برش.

جام.شیش��ه،.عایق.بندی،.تزریق.گاز،.پرس.اولیه،.تزریق.چس��ب.بوتیل،.اسپیس��رهای.
آلومینیومی.و.شستشو.را.بسیار.تاثیرگذار.عنوان.کرد..

مقصودی.در.بخش.پایانی.س��خنان.خود.به.تشریح.مواردی.چون.معیارهای.انتخاب.

یراق.آالت.مناس��ب،.استفاده.از.عوامل.کارآزموده.در.اندازه.گیری،.تولید.و.نصب.پنجره،.

ماش��ین.آالت.س��اخت،.تهیه.و.تولید.و.دست.آخر،.س��رویس.و.به.روزرسانی،.چیدمان.و.
بهینه.سازی.آنها.پرداخت..

در.ادامه.بخش.عملی.این.کارگاه.تحت.نظر.دو.کارشناس.ترک.آقایان.مراد.کارادایی،.

آیدین.یوکسل.انجام.شد..در.این.بخش.مونتاژکار.منتخب.شرکت.مقصود.اندیشه.صدر.
به.صورت.عملی.معیارهای.استاندارد.ساخت.یک.پنجره.دوجداره.را.به.نمایش.گذاشت.
ضمنا.بخش.پایانی.این.همایش.به.برگزاری.نشست.ساالنه.اتحادیه.آلومینیوم.کاران.

و.سازندگان.در.و.پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.شیراز.اختصاص.داشت..
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اعتالی صنعت ایران در نصف جهان

ره:
شـا

ا

پنجره ایرانیان در شهریور ماه امسال در دومین دور از بازدیدهای خود به اصفهان سفر کرد. این سفر که همزمان بود با دومین نمایشگاه در و پنجره 
اصفهان، به بازدید از مراکز عمده تولیدی این اسـتان اختصاص داشـت. در دور نخست این سفرها، گروه خبری پنجره ایرانیان از مراکز بازرگانی 
و تولیدی تبریز دیدار کرده بود که گزارش تصویری و گفتگوهای انجام شده در این بازدیدها در شماره پیشین نشریه منتشر شد. در تبریز مراکز 
صنعتی هافمن، آکپا، آالکس، آهن فوالد جهان و آسـیاجام که تولیدکننده های پروفیل های آلومینیومی، گالوانیزه و یو.پی.وی.سـی و نیز یراق آالت 

هستند و همچنین مراکز بازرگانی البرزیراق و کیان ره آورد ایرانیان مورد بازدید قرار گرفتند. 
در اصفهان نیز دیدار از چهار مرکز تولیدی در برنامه گروه خبری پنجره ایرانیان قرار داشت. کارخانه های تولید پروفیل یو.پی.وی.سی پتروپویاگرانول، 
پرشین پی.وی.سی و فناور پالستیک و نیز کارخانه تولید پروفیل آلومینیوم کوپال اصفهان بازدیدهای این دور از سفرهای پنجره ایرانیان بود. البته 
تردیدی وجود ندارد که این تنها گوشه ای از فعالیت های گسترده تولیدی استان صنعتی اصفهان می تواند باشد، اما کمبود زمان و فواصل طوالنی 
مراکز تولیدی در این اسـتان پهناور سـبب شد که امکان بازدیدهای بیشـتر از گروه خبری سلب شود. از اصفهان تا هرند از آنجا تا شهرضا و بعد 
نجف آباد، مسافت های درازی بود که برای انجام این بازدیدها طی شد و الحق که رنج سفر ارزش دیدار از دستاوردهای خیره کننده صنعتگران نصف 

جهان را داشت که در گوشه گوشه این استان پهناور، سختکوش و بی ادعا در راه اعتالی صنایع تولیدی کشور از جان مایه می گذاشتند.
در روز اول سفر، شرکت پتروپویا گرانول آریانا پذیرای گروه خبری پنجره ایرانیان بود. کارخانه این شرکت که به تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی 
با نام تجاری بسـت ویژن مشـغول اسـت در دل کویر در حد فاصل اصفهان و نایین در نزدیکی شـهر هرند واقع است. گروه خبری از تالش های 
ارزشمند صنعتگران این خطه گزارشی تصویری تهیه کرد و پای گفتگوی مدیر تولید پرکار این مجموعه نشست. برای رسیدن به دومین مقصد، 
راه درازی از دل کویر تا نزدیکی شـهرضا باید پیموده می شـد. کارخانه پرشین پی.وی.سی در شهرک صنعتی رازی شهرضا، نیز مورد بازدید قرار 
گرفت و توانمندی های تولیدکنندگان سختکوش این مجموعه در تولید پروفیل پرشین پی.وی.سی به تصویر کشیده شد و گفتگویی با مدیر عامل 

جوان، اما باتجربه آن صورت گرفت. اما متاسفانه گزارش این بازدید برای چاپ در این شماره آماده نشد.
دومین روز از این بازدیدها به شهر نجف آباد اختصاص داشت. نخست، مجموعه عظیم فناورپالستیک پذیرای گروه خبری پنجره ایرانیان بود. این 
مجموعه که تولیدات بسـیار متنوعی دارد، نقش بسـیار مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی این شهر ایفا می کند. گروه خبری از نزدیک با انواع 
مصالح پلیمری از جمله پروفیل های یو.پی.وی.سـی تولیدی این مجموعه آشـنا شد و تالش کرد تا حد امکان این توانمندی ها را به تصویر بکشد. 
همچنین در این بازدید فرصتی برای گروه خبری مهیا شـد تا پای صحبت های مدیر کوشـای روابط عمومی فناورپالستیک بنشینند. آخرین مقصد 
گروه، آن سوی شهر نجف آباد و شهرک منتظریه این شهر بود. کارخانه عظیم آلومینیوم کوپال اصفهان با تولید انواع پروفیل های آلومینیومی، توان 
بی حد صنعتگران اصفهانی را به نمایش گذاشـته بود. مجموعه کوپال با برخورداری از مدیریتی کوشـا و خالق، امروزه به یکی از کانون های اصلی 
آلومینیوم کشـور تبدیل شـده است. گروه خبری ضمن تهیه گزارش تصویری از بخش های متنوع این مجموعه با قائم مقام مدیر عامل کوپال نیز 

به گپ و گفت نشست. 
ثمره این بازدیدها چهار گزارش تصویری به همراه گفتگوهای انجام شده با مدیران مربوطه است که در ادامه از نظر شما خواهد گذشت. اما پیش 

از آن یادآوری چند نکته مناسب می نماید.
نخست آنکه مطالب و تصویرهای تهیه شده در هرکدام از این گزارش ها بسیار مفصل بود، اما استلزامات و محدودیت های مطبوعاتی ما را واداشت 
تا خالصه و گزیده ای از مطالب موجود را منتشـر سـازیم. ضمن اینکه ترتیب انتشار این گزارش ها بر اساس ترتیب زمانی بازدیدهای انجام شده 

از این شرکت هاست.
دوم اینکه، انتخاب مقاصد بازدید، براساس نوع عملکرد شرکت ها و نیز تمایل آنها برای شرکت در این برنامه بوده است. ضمن اینکه فراهم بودن 
شرایط مساعد بازدید نیز نقش تعیین کننده ای در این میان داشت. به هرحال همزمانی این بازدیدها با برگزاری نمایشگاه، محدودیت هایی را برای 

مدیران شرکت ها به بار آورده بود.
نکته دیگر اینکه، گزارش هایی که در این قالب از تبریز و اصفهان در این شماره و شماره گذشته پنجره ایرانیان منتشر گردیده است، تالشی در 
حد توان برای نمایاندن کوشـش های بی دریغ فعاالن بی شـمار صنعت در و پنجره چه در حوزه تولید و چه زمینه بازرگانی، در گوشـه و کنار کشـور 
پهناورمان بوده اسـت. بدیهی اسـت که ترتیب دادن چنین برنامه های مسـتلزم صرف هزینه و وقت فراوان و نیز روبه رو شدن با مشکالتی عدیده 
اسـت. با این حال، در صورتی که این برنامه مورد اسـتقبال اهالی این صنعت قرار بگیرد، قطعا این مسیر تداوم خواهد داشت و پنجره ایرانیان در 
اینجا آمادگی همیشگی خود را برای به نمایش درآوردن توانمندی های مراکزی که در گوشه و کنار کشور بدون هیچ چشمداشتی مشغول به کار و 

تولید هستند، اعالم می کند.
پنجره ایرانیان امیدوار اسـت، با اجرای این برنامه در مسـیر انعکاس فعالیت ها و توان حقیقی مجموعه های مختلف تولیدی و تجاری کشـور گامی 

هرچند کوچک برداشته باشد.
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شکوفایی در دل کویر
در بازدید پنجره ایرانیان از پتروپویا گرانول آریانا و گفتگوی اختصاصی با مهندس احمدرضا صادقیان مطرح شد:

  پیرامون فعالیت های شرکت پتروپویا گرانول آریانا کمی توضیح دهید؟ 
تولید.پروفیل.بس��ت.ویژن.در.سال.1388.در.ش��هرک.صنعتی.هرند.در.استان.اصفهان.آغاز.
ش��د..در.حال.حاضر.این.کارخانه.با..7.خط.اکس��ترود.و.با.بهره.مندی.از.بهترین.مواد.اولیه.به.
تولید.پروفیل.بست.ویژن.ادامه.می.دهد..همانطور.که.می.دانید.تولید.پروفیل.در.روندی.پیوسته.
انجام.می.ش��ود.و.هر.گونه.توقف.و.قطعی.خط.تولید.مش��کالت.بسیاری.را.به.وجود.می.آورد،.از.
جمله.باعث.به.بار.آمدن.ضایعات.فراوانی.می.شود..از.این.رو.خطوط.تولید.بست.ویژن.به.صورت.

24.ساعته.و.3.شیفت.کار.می.کنند.و.وقفه.ای.در.روند.تولید.به.وجود.نمی.آید.
 در خصوص ارتقای توان پرسنل خود چه تدابیری اندیشیده اید؟

افراد.مش��غول.به.کار.در.پتروپویا،.همگی.از.آموزش.های.الزم.برخوردار.هس��تند،.به.گونه.ای.

ک��ه.کلیه.ام��ور.مربوط.به.بخش.های.خود.را.می.توانند.کامال.مدیریت.کنند..البته.نظارت.نیز.بر.

کار.آنه��ا.وج��ود.دارد،.اما.توانمندی.و.مهارت.آنها.این.ام��کان.را.به.وجود.آورده.تا.خطوط.تولید.

به.صورت.24.ساعته.و.بدون.هیچ.مشکل.و.وقفه.ای.به.کار.خود.ادامه.دهد..این.شرکت.با.هدف.

تامین.نیروی.کار.حرفه.ای.و.ماهر،.از.نقاط.مختلف.استان.اصفهان.نیروی.انسانی.متخصص.و.
دارای.صالحیت.را.جذب.کرده..است..

 پروفیل تولید کارخانه پتروپویا گرانول آریانا در چه سطح کیفی قرار دارد؟.
ت��الش.تمام��ی.مدیران.و.کارکنان.این.مجموعه.همواره.عرض��ه.محصولی.باکیفیت.بوده.و.
س��عی..ش��ده.اس��ت.که.این.تفکر.در.همه.بخش.ها.و.اجزاء.و.مویرگ.های.تولید.جاری.گردد..
بس��ت.ویژن.همواره.می.کوش��د.تولید.کاالی.خود.را.مناسب.و.در.جهت.رفاه.حال.مصرف.کننده.
و.محصولی.مناس��ب.و.مطلوب.که.با.ش��رایط.آب.و.هوایی.مختلف.س��ازگار.باشد،.عرضه.کند..
همچنی��ن.ضم��ن.اینکه.هم��واره.هدف.آن.بوده.که.بس��ت.ویژن.یکی.از.برنده��ای.برتر.و.با.
کیفیت.بازار.باشد،.این.هدف.نیز.دنبال.شده.که.قیمت.این.محصوالت.مناسب.و.کامال.رقابتی.
باش��د..که.در.این.راس��تا.تا.به.حال.و.به.اذعان.مصرف.کنندگان،.بس��ت.ویژن.یکی.از.بهترین.

ره:
شـا

ا

گروه خبری پنجره ایرانیان همزمان با دومین نمایشگاه در و پنجره اصفهان، بازدید از چند مجموعه تولیدی مهم این استان را در دستور کار 
خود قرار داد. دور نخست این بازدیدها در شهر تبریز انجام گرفته بود و این بار گروه خبری به کانون تولیدکنندگان اصفهان رفت تا از نزدیک با 
تالش های صنعتگران این استان آشنا شود. در گام نخست این برنامه، شرکت پتروپویا گرانول آریانا مورد بازدید گروه قرار گرفت. این شرکت 
یکی از خوشـنام ترین پروفیل های یو.پی.وی.سـی کشور را با نام تجاری بست ویژن تولید می کند. شهرک صنعتی هرند حدواسط اصفهان و 
نایین بیش از پنج سال است که شاهد تولید و البته بالندگی بست ویژن است. گروه خبری طی بازدیدی که از مجموعه پتروپویا گرانول آریانا 
انجام داد، از نزدیک با تالش های بی وقفه ای که در این مجموعه صورت می گیرد آشنا شد. در این میان پای صحبت های قائم مقام مدیر عامل 
پتروپویا نشستیم و دالیل موفق بودن بست ویژن را در بسیاری از نقاط کشور جویا شدیم. در ادامه گزارش تصویری این بازدید و متن گفتگو 

با مهندس احمدرضا صادقیان از نظر شما می گذرد:
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پروفیل.های.بازار.می.باشد.
 منظورتان این است که بست ویژن بخش خاصی از بازار را هدف گرفته است؟

بله؛.بس��ت.ویژن.حد.متوسط.به.باالی.بازار.را.هدف.گرفته.است،.یعنی.مخاطبان.میانه.بازار.

ب��ه.باال.را.مد.نظر.قرار.داده.اس��ت..م��ا.معتقدیم.که.از.لحاظ.کیفی��ت.و.قیمت.جزء.بهترین.و.
مناس��ب.ترین.برند.های.موجود.در.بازار.هس��تیم..واقعیت.این.اس��ت.که.صنعت.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.صنعت.همگانی.شده.و.اکنون.باال.و.پایین.شهر.از.آن.استفاده.می.کنند.و.تنها.عده.ای.
هس��تند.که.حاضرند.مبالغ.گزافی.برای.پروفیل.های.خ��اص.هزینه.کنند..با.توجه.به.دارا.بودن.
اس��تانداردهای.ملی.و.بین.المللی.و.مجوز.س��ازمان.مرکز.تحقیقات.با.آزمون.هوازدگی.و.با.در.
نظر.گرفتن.همه.این.شرایط،.ما.به.گونه.ای.هدفگذاری.کرده.ایم.که.تولیداتمان.کیفیتی.معین.و.
با.ثبات.داشته.باشد..به.هر.حال.ما.محصوالت.خود.را.با.توجه.به.مواد.اولیه.مصرفی.مرغوب.15.
س��ال.گارانتی.می.کنیم،.و.این.به.معنای.آن.است.که.باید.به.فکر.15.سال.بعد.خود.نیز.باشیم،.

چراکه.به.مدت.15.سال.در.قبال.پروفیلی.که.امروز.تولید.می.کنیم.مسئولیت.داریم.
 همانطـور کـه می دانیم، مدیریت یـک واحد تولیـدی ایجاب می کنـد که وظایف 
سازمانی تقسیم شود و طبیعتا وظیفه تولید و فروش بر عهده دو فرد قرار می گیرد؛ در 
برخی موارد این عامل باعث بی اطالعی بخش تولید از مطالبات بازار می شود. آیا شما 

در پتروپویا با چنین مشکلی روبه رو نیستید؟
بنده.به.عنوان.قائم.مقام.مدیریت.عامل.شرکت.پتروپویا.گرانول.آریانا،.همواره.با.مصرف.کننده.
خود.در.ارتباط.مس��تقیم.و.تنگاتنگ.بوده.ام.و.از.همین.رو.نظر.و.س��لیقه.و.درخواست.های.بازار.
مصرف.را.به.صورت.مرتب.در.تولیدات.خود.لحاظ.می.کنم..درست.است.که.واحد.فروش.معموال.
با.مصرف.کننده.در.ارتباط.مستقیم.است،.اما.تردیدی.وجود.ندارد.که.کل.مجموعه.باید.براساس.

نیازهای.بازار.مصرف..برنامه.ریزی.شود.
 امروزه شـاهد هستیم که کیفیت نامناسب برخی از تولیدات یو.پی.وی.سی سبب 
نارضایتی بعضی از مشـتریان از کل این صنعت شـده است. به نظر شما برای حفظ و 

ارتقای بازار در و پنجره یو.پی.وی.سی چه اقداماتی باید انجام داد؟
پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.ابتدای.ورود.به.کشورمان.یک.کاالی.لوکس.به.شمار.می.آمد..اما.
اس��تفاده.از.آن.به.س��رعت.عمومیت.پیدا.کرد،.با.این.حال،.الزامات.و.استانداردهای.آن.با.همین.
س��رعت.توس��عه.نیافت..از.این.جهت.هرچه.که.جلوتر.می.رویم.با.مشکالت.و.موانعی.بیشتری.
روبه.رو.می.شویم..اگر.روال.به.همین.شکل.باشد.قطعا.تبعات.نامطلوبی.برای.صنعت.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.س��ی.خواهد.داشت.و.ش��اید.به.زوال.این.صنعت.بیانجامد..در.واقع.فعاالن.و.اهالی.
این.صنعت.در.قبال.این.موضوع.مس��ئولیت.دارند..همانطور.که.می.دانید،.برخی.از.کارگاه.های.
تولید.پروفیل.و.کارگاه.های.مونتاژ.در.و.پنجره.با.حداقل.امکانات.راه.اندازی.ش��ده،.یا.بی.خبر.از.
استانداردهای.موجود،.محصوالتی.فاقد.هرگونه.معیارها.و.استانداردهای.حداقلی.را.تولید.کرده.
و.به.بازار.مصرف.عرضه.می.کنند..مس��لما.محص��والت.بی.کیفیت.چنین.کارگاه.هایی،.رضایت.
مصرف.کننده.نهایی.را.تامین.نمی.کند.و.متاس��فانه.این.تصور.اش��تباه.القاء.می.ش��ود.که.پنجره.
یو.پی.وی.س��ی.پنجره.ای.نامرغوب.و.نامطلوب.اس��ت..عمومیت.یافتن.چنین.تصور.نادرستی،.
بزرگترین.ضربه.را.به.محصوالت.یو.پی.وی.سی.وارد.خواهد.آورد..حتی.در.شرایطی.که.پروفیل.
و.یراق.آالت.نامرغوب.و.فاقد.کیفیت.باش��ند،.باز.هم.مونتاژکاران.وظیفه.دارند.که.پنجره.ای.با.
این.مواد.و.ملزومات.تولید.نکنند.تا.بازار.مصرف.نسبت.به.کلیت.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.
بدبین.نش��ود..از.این.رو.در.جهت.باال.بردن.دانش.فنی.مونتاژکاران،.ش��رکت.پتروپویا.در.قالب.
قراردادی.با.سازمان.فنی.و.حرفه.ای.استان.اصفهان،.در.خصوص.آموزش.نیروهای.متخصص،.

شروع.به.همکاری.و.برگزاری.دوره.های.مربوطه.کرده.است.
 منظور شـما این اسـت که کیفیت یـک پنجره به طور کامل بـه پروفیل آن مربوط 
نمی شـود و اجزاء دیگری مانند یراق آالت، شیشه، گالوانیزه، ماشین آالت تولید پنجره 
و همچنیـن رعایت اسـتانداردهای فنی در مونتاژ در و پنجره نیز در این میان نقشـی 

بر عهده دارند؟ 
بله؛.برای.مثال.شیش��ه.نقش.بس��یار.مهمی.را.در.پنجره.ایفا.می.کن��د،.همچنین.یراق.آالت،.
گالوانیزه.و.س��ایر.مواردی.که.اش��اره.کردید..ضم��ن.اینکه.به.این.نکته.نیز.باید.توجه.داش��ته.
باشید.که.نوع.ماشین.آالت.تولید.در.و.پنجره.نیز.تاثیر.به.سزایی.در.محصول.نهایی.و.رضایت.

مشتری.دارد.
 برای جلوگیری از این مشـکل پتروپویا چه تدابیری اندیشـیده است؟ آیا شما بر 

کارگاه های خود نظارت دارید؟
بله.کارشناس��ان.فنی.شرکت.پتروپویا.به.صورت.نامحس��وس.و.سرزده.از.کارگاه.های.طرف.
قرارداد.خود.بازدید.کرده.و.بر.عملکرد.آنها.نظارت.دارند.و.تمامی.تلفن.ها.حتی.قائم.مقام.مدیر.

عامل.در.اختیار.مصرف.کنندگان.قرار.می.گیرد.تا.نقطه.نظرات.خود.را.راحت.تر.اعالم.کنند..
م��ا.تمام.تالش.خود.را.در.این.جهت.به.خرج.می.دهیم..اما.در.نظر.بگیرید.که.روزانه.چندین.
تن.بار.از.کارخانه.ما.خارج.می.شود،.به.هرحال.تا.چه.حد.می.توانیم.در.نحوه.عملکرد.مونتاژکاران.
دخل.و.تصرف.داش��ته.باش��یم؟.در.واق��ع.نمی.توانیم.به.صورت.صددرصدی.ب��ر.نحوه.عملکرد.
مونتاژکاران.نظارت.کنیم،.اما.به.این.س��مت.در.حال.حرکت.هس��تیم..از.س��وی.دیگر.ما.مرتبا.
در.حال.گرفتن.بازخورد.محصوالتمان.از.بازار.مصرف.هس��تیم.و.تولیدات.خود.را.بر.اساس.نیاز.

بازار.گسترش.می.دهیم.
م��ا.با.مش��تریان.خ��ود.در.تعامل.همه.جانبه.هس��تیم.و.با.آنها.رایزنی.می.کنیم؛.اما.س��الیق.
مش��تریان.بسیار.متفاوت.است،.با.این.حال.سعی.می.کنیم.بر.اساس.برآیند.این.نظرات.به.یک.
فرمول.و.اس��تاندارد.مشخص.برس��یم.و.محصول.خود.را.براساس.آن.ارتقا.دهیم..اما.متاسفانه.
برخی.از.تولید.کنندگان.پنجره.در.زمینه.رعایت.استانداردهای.الزم.با.ما.همگام.و.همراه.نیستند..
البته.در.حال.تالش.هستیم.تا.تمام.این.مشکالت.را.پشت.سر.بگذاریم،.زیرا.هدف.ما.این.است.

که.همچون.گذشته.یکی.از.بهترین.ها.در.بازار.مصرف.باشیم..
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خانه ای از جنس فناور پالستیک
در بازدید پنجره ایرانیان از فناور پالستیک سپاهان اصفهان و گفتگوی اختصاصی با پوریاقلی زاده مطرح شد:

 در مورد پیشـینه و وضعیت کنونی مجتمع صنایع فناورپالسـتیک سـپاهان کمی 
توضیح دهید.

مجتمع.صنایع.فناور.پالس��تیک.س��پاهان.از.س��ال.1384.پس.ازتحقیق.و.مطالعه.گسترده.

در.زمین��ه.تولید.مصالح.نوین.س��اختمانی.براس��اس.تکنولوژی.های.نوین.و.ب��ا.توجه.به.تامین.

نیاز.بازار.و.ویژگی.های.اقلیمی.ایران.و.س��ایر.کش��ورهای.حاش��یه.در.منطقه.صنعتی.نجف.آباد.

اصفهان.احداث.و.راه.اندازی.شد..این.مجموعه.با.اتکا.بر.کادري.کارآزموده.از.متخصصان.این.

ف��ن.به.عنوان.یکی.از.بزرگترین.و.مجهزترین.تولیدکنندگان.انواع.محصوالت.یو.پی.وی.س��ی.

و.دبلیو.پی.س��ی.در.ایران.مش��غول.به.کار.اس��ت..بنیانگذار.این.مجموعه.جناب.آقای.مهندس.

ابوالقاس��م.مرادی.بوده.اند،.ایشان.به.عنوان.یک.صنعتگر.بیش.از.50.سال.است.توانمندی.های.

خود.را.در.خدمت.اعتالی.صنعت.کشور.قرار.داده.اند.و.هم.اکنون.نیز.مسئولیت.مدیریت.عاملی.

مجموعه.عظیم.گازسوزان.را.برعهده.دارند..چندی.است.که.ایشان.به.دلیل.مشغله.فراوان.اداره.

مجموعه.فناور.پالس��تیک.س��پاهان.را.به.فرزندان.خود.جناب.آقای.مهندس.حسین.مرادی.با.

س��مت.ریاس��ت.هیات.مدیره.و.جناب.آقای.مهندس.حمید.مرادی.با.عنوان.مدیرعامل.تفویذ.

اختی��ار.کرده.اند..لذا.با.توجه.به.ارتباط.زمین��ه.تحصیلی.و.تخصص.این.عزیزان،.مدیریت.یکی.

از.بزرگترین.تیم.های.تحقیق.و.توس��عه.در.زمینه.تولیدات.پلیمری.در.ایران.با.مش��ارکت.پارک.

علمی.و.تحقیقاتی.اصفهان.و.همچنین.تیمی.از.مجرب.ترین.اس��اتید.و.برگزیدگان.دانش��گاه.

صنعتی.اصفهان.به.عهده.ایش��ان.اس��ت.که.هدف.آن.ارائه.محصوالت.خاص.و.انحصاری.و.
افزودن.آن.طی.هر.دوره.تحقیق.به.سبد.کاالهای.این.مجتمع.است.

 از ابتدا، کار را در همین ابعاد آغاز کردید یا رشدی تدریجی داشته اید؟
در.ابت��دا،.این.مجتمع.تولیدی.در.یک.فضای.3000.متری.ش��روع.به.فعالیت.کرد..اما.امروز.

ره:
شـا

ا

گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که به مناسبت برپایی دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره اصفهان به این شهر سفر کرده بود، بازدید از مراکز 
تولیدی این استان را در دستور کار خود داشت. در روز نخست، دو کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی مورد بازدید قرار گرفت. در روز دوم،  مقصد  
بعدی این برنامه مجموعه بزرگ فناور پالستیک سپاهان اصفهان بود. مجموعه ای بزرگ با تولیداتی متنوع که به همت یکی از نخبگان صنعت کشور، 
مهندس ابوالقاسـم مرادی قریب به ده سـال اسـت در نجف آباد اصفهان احداث شده و مشغول به فعالیت است. وی سوابق کاری درخشانی را در 
کارنامه موفقیت های خود طی پنج دهه ثبت کرده است و امروز مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان با پشتوانه قوی فعالیت های گذشته و درایت 
وی به واحد صنعتی پویایی در زمینه تولید هر نوع از مصالح نوین ساختمانی که قابلیت تولید از پلیمرها را داشته باشد تبدیل شده است که برای 
اولین بار بنیان آن توسـط وی در کشـور عزیزمان نهاده شـده است. به طوری که  امروز می توان با بهره گیری از تولیدات  مجموعه فناور پالستیک 
سپاهان، خانه ای را با در و پنجره هایی از جنس یو.پی.وی.سی، کف پوش ها و در های داخلی آن از جنس وود پلیمر، سقف  کاذب و دیوارپوش های آن 
از جنس یو.پی.وی.سی، بنا نهاد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان از بخش های متنوع این مجموعه دیدار و از دستاوردهای شگرف آن گزارشی 
تصویری تهیه کرد. همچنین در این بازدید فرصتی پیش آمد تا گروه خبری با مهندس قلی زاده مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت فناورپالستیک 

سپاهان به گفتگو بنشیند. در ادامه این گزارش و گفتگو از نظر شما می گذرد:
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پس.از.گذشت.10.سال.وسعت.مجموعه.فناور.پالستیک.سپاهان.به.بیش.از.50.000.مترمربع.

رس��یده.است.و.البته.پیش.بینی.می.ش��ود،.با.انجام.طرح.توسعه.و.تمهیدات.اندیشیده.شده،.این.

فض��ا.به.چیزی.بالغ.بر.110.000.مترمربع.برس��د..همچنین.درح��ال.حاضر.حدود.300.نفر.در.

مجموعه.به.صورت.مستقیم.مشغول.به.کار.هستند.که.با.توسعه.این.مجموعه.حداقل.300.نفر.
دیگر.بدان.افزوده.خواهند.شد..

 فناور پالستیک چه مسیری را طی کرده تا به جایگاه امروزی خود دست بیابد؟
از.سال.1384.و.در.بدو.تاسیس.کارخانه،.مدیریت.مجموعه.فناور.پالستیک.سپاهان.اصفهان.
با.توجه.به.تحقیقات.و.کارشناسی.های.انجام.شده.و.با.نگرشی.صحیح.نسبت.به.آینده.این.نوع.
از.محصوالت.نوین.ساختمانی،.تصمیم.به.تولید.هر.نوع.مصالح.ساختمانی.ایی.که.بتوان.از.مواد.
پلیمری.تولید.کرد،.گرفتند..لذا.در.این.اثناء.ابتدا.این.مجموعه.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.با.برند.سی.وان.را.آغاز.کرد..پس.از.موفقیت.عرضه.پروفیل.سی.وان.در.سال.1386.و.
شهرت.یافتن.این.برند.در.بازار.یو.پی.وی.سی،.تولید.سقف.کاذب.و.دیوارپوش.یو.پی.وی.سی.
با.برند.سی.پان.نیز.در.دستور.کار.مجموعه.قرار.گرفت..در.ادامه.و.در.تداوم.رونق.بازار.به.سراغ.
تولید.درهایی.از.جنس.وودپلیمر.با.برند.س��ی.در.رفتیم.و.تولید.این.نوع.از.محصوالت.را.نیز.در.
برنامه.مجموعه.قرار.دادیم..البته.با.توجه.به.برنامه.مدون.تحقیق.و.توس��عه.و.روند.رو.به.رش��د.
و.تکامل��ی.مجموع��ه،.در.آینده.نیز.محصوالت.دیگری.به.تولیدات.مجموعه.فناور.پالس��تیک.
س��پاهان.افزوده.خواهد.ش��د..در.حقیقت.مجموعه.فناور.پالستیک.سپاهان.یکی.از.پیشگامان.
این.صنعت.به.ش��مار.می.آید.و.حتی.طرح.پیشنویس.استاندارد.محصوالت.وود.پلیمر.در.کشور.

نیز.توسط.این.مجموعه.تنظیم.و.ارائه.شده.است.
 همانطور که شـما اشـاره کردیـد و البته خود مـا نیز از نزدیک شـاهد آن بودیم، 
مجموعـه فناور پالسـتیک محصـوالت متنوعی را تولیـد می کند که هر کـدام از این 
محصـوالت نیـز برند مختص به خـود را دارند. قدری در باره تولیـدات این مجموعه 

توضیح دهید.
دس��ته.ای.از.تولیدات.مجموعه.فناورپالستیک.س��پاهان،.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
با.برند.س��ی.وان.اس��ت..این.پروفیل.ها.چهار.حفره.ای.و.با.ارتفاع.6.س��انتیمتر.بوده.و.در.مقاطع.
مختلف.به.همراه.الس��تیک.تی..پی.وی.تولید.می.شوند..پروفیل.س��ی.وان.دارای.حداکثر.توان.
عایق.بندی.در.مقابل.صوت،.حرارت.و.نفوذ.ریزگرد.هاس��ت.که.موفق.به.دریافت.استاندارد.ملی.
ایران.نیز.ش��ده.اس��ت..جالب.است.بدانیدکه.این.پروفیل،.از.س��وی.انبوه.سازان.به.جهت.اینکه.
دارای.قابلیت.های.مثبت.از.لحاظ.فنی.و.مهندس��ی.است،.مورد.استقبال.گسترده.ای.قرارگرفته.
اس��ت..برند.سی.فور،.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دیگری.اس��ت.که.در.این.مجموعه.تولید.می.شود.
و.در.زم��ره.محصوالت.کالس.A.ضخامت.می.باش��د..این.پروفیل،.چه��ار.حفره.و.با.ارتفاع.6.
س��انتی.متر.می.باشد.که.در.تمام.مقاطع.مختلف.و.به.همراه.الستیک.تی..پی.وی.تولید.می.شود..
سی.فور.نیز.دارای.حداکثر.توان.عایق.بندی.در.مقابل.صوت،.حرارت.و.نفوذ.ریزگرد.ها.است..

دیوارپوش.و.س��قف.کاذب.با.برند.سی.پان.از.تولیدات.بسیار.موفق.مجموعه.فناور.پالستیک.

س��پاهان.اس��ت..این.محصوالت.از.تنوع.باالیی.از.نظر.دس��ته.بندی،.ط��رح.و.رنگ.برخوردار.

هس��تند..همچنین.انواع.ابزارهای.یو.پی.وی.سی.مکمل.برای.نصب.دیوارپوش.و.سقف.کاذب،.

در.طرح.ها.و.رنگ.های.متنوع.در.همین.مجموعه.تولید.می.شود..درهای.از.جنس.دبلیو.پی.سی..

نیز.با.برند.س��ی.در.از.دیگر.تولیدات.موفق.و.نوآورانه.مجموعه.فناور.پالس��تیک.سپاهان.است..

همچنین.س��اخت.کانکس.و.خانه.های.پیش.ساخته.با.برند.سی.ام.بی.از.جمله.محصوالتی.است.

که.در.این.مجموعه.به..صورت.انحصاری.و.اختصاصی.تولید.می.ش��ود.که.عالوه.بر.تامین.نیاز.

س��ازمان.ها.و.ارگان.های.داخلی،.در.میان.کش��ورهای.همس��ایه.نیز.به.جهت.کیفیت.و.اشکال.

اختصاصی.س��اخته.شده.توسط.مجموعه.عالقمندان.بس��یاری.دارد..این.کانکس.ها.که.امکان.

س��اخت.طبقاتی.آنها.نیز.وجود.دارد.از.استحکام.بسیار.باال.و.قیمت.بسیار.مناسبی.نیز.برخوردار.

هستند،.که.این.ویژگی.ها.سبب.شده.این.محصول.میان.مشتریان.داخلی.و.خارجی.از.محبوبیت.
باالیی.برخوردار.شود.

 ویژگی های و امتیازاتی که شـرکت فناور پالسـتیک را نسـبت به دیگر شرکت ها 
متمایز می کند چیست؟

از..جمله.مواردی.که.ش��رکت.فناور.پالستیک.س��پاهان.را.نسبت.به.دیگر.شرکت.ها.متمایز.

می.کند.می.توان.به.تولید.و.فروش.س��بد.کاملی.از.محصوالت.نوین.پلیمری.س��اختمانی.اشاره.

کرد.که.با.توجه.به.تحقیقات.و.روند.توسعه.شرکت.کامل.تر.می.گردد،.دارا.بودن.شبکه.گسترده.

توزیع.در.سراسر.کشور،.همکاری.با.بیش.از.500.مونتاژکار.برتر.در.ایران.و.کشورهای.همسایه.

و.ایجاد.و.گس��ترش.دفاتر.فروش.و.نمایندگی.در.سراس��ر.ایران.وکش��ورهای.هم.جوار.جهت.

س��هولت.دسترس��ی.مصرف.کنندگان.و.سرعت.دادن.به.روند.به.موقع.تحویل.تقاضاها.و.جلب.
رضایت.مشتریان.از.دیگر.نقاط.قوت.این.مجموعه.می.باشد.

در پایان اگر مطلبی باقی مانده است بفرمایید.
ما.در.مجموعه.فناور.پالس��تیک.س��پاهان.همواره.س��عی.داش��ته.ایم.به..گونه.ای.عمل.کنیم.
ت��ا.محصوالتمان.با.پیگیری.ها.و.بررس��ی.نواق��ص.و.رفع.آنها،.نمونه.ب��ارز.بهترین.کیفیت.با.
مناس��ب.ترین.قیمت.و.متناسب.با.تغییر.و.تحوالت.و.خواس��ته.های.بازار.باشد.و.نام.تجاری.ما.
یادآور.نوآوری،.تعهد.و.احترام.به.مش��تری.و.اطمینان.خاطر.از.انتخاب.محصول.مناس��ب.باشد..
با.تالش.های.فراوانی.که.در.این.مجموعه.در.حال.انجام.اس��ت،.امید.داریم.درآینده.ای.نزدیک.
نام.تجاری.ما.جزو.س��رآمدان.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.در.ابعاد.منطقه.ای.و.حتی.جهانی.باشد.و.
بخش.عمده.ای.از.بازار.جهانی.در.دست.تولیدکنندگان.و.صنعتگران.ایرانی.قرار.گیرد..تا.عالوه.
بر.ایجاد،.گس��ترش.و.رونق.هر.چه.بیشتر.کس��ب.و.کار.و.جذب.سرمایه،.بتوانیم.در.اعتالی.نام.

ایران.و.ایرانی.بکوشیم..
در.اینج��ا.الزم.می.دانم.از.تالش.بی.ش��ائبه.مدیریت.و.تیم.زحمتک��ش.پنجره.ایرانیان.که.
همواره.یک.قدم.جلوتر.از.دیگر.هم.صنفان.و.به.صورت.کامال.حرفه.ای.پش��تیبان.این.صنعت.
بوده.اند.کمال.تقدیر.و.تش��کر.را.داش��ته.باش��م..و.امید.دارم.که.این.ارتباط.صمیمانه.برقرار.و.

پایدار.باشد.
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نیاز روز؛ محصولی به روز
در بازدید پنجره ایرانیان از آلومینیوم کوپال اصفهان و گفتگوی اختصاصی با دکتر علیرضا رضوانی مطرح شد:

 درباره پیشینه و وضعیت فعلی آلومینیوم کوپال اصفهان کمی توضیح دهید.
شرکت.آلومینیوم.کوپال.اصفهان.یکی.از.نخستین..مجموعه.هایی.است.که.در.این.زمینه.در.
مرکز.ایران.ش��روع.به.فعالیت.کرده.است..این.کارخانه.در.سال.1379.در.زمینی.به.مساحت.
بیش.از.یک.هکتار.در.شهرک.صنعتی.منتظریه.نجف.آباد.اصفهان.احداث.شد..ظرفیت.اولیه.
کارخان��ه.12000.ت��ن.پروفیل.بود..در.طول.این.س��ال.ها.با.اس��تفاده.از.فناوری..و.دانش.روز.
جهان.از.جمله.از.کش��ورهای.آلمان،.ژاپن.و.ترکیه.و.به.کارگیری.مدیرانی.کارآمد،.آلومینیوم.
کوپ��ال.را.روز.ب��ه.روز.ارتقاء.دادی��م.تا.به.امروز.که.محصوالت.ما.در.بیش��تر.نقاط.ایران.مورد.

استفاده.قرار.می.گیرد.
 آلومینیوم کوپال چه محصوالت و خدماتی را عرضه می کند؟

انواع.پروفیل.هایST،.اختصاصی.و.ترمال.بریک،.یراق.آالت،.انواع.رنگ.الکترواس��تاتیک،.

دک��ورال.و.آنادای��ز.از.جمله.محصوالت.تولیدی.این.کارخانه.اس��ت،.همچنین.در.زمینه.ارائه.
مشاوره.و.راه.اندازی.خطوط.تولید.در.و.پنجره.نیز.فعالیت.هایی.داریم..

ماش��ین.آالتی.که.در.کارخانه.مش��غول.به.کار.هس��تند.از.بهترین.برندهای.موجود.انتخاب.

شده.اند..برای.نمونه.اخیرا.دستگاه.های.پرس.ساخت.ژاپن.را.نیز.به.مجموعه.اضافه.کرده.ایم..

در.ابت��دا.تولیدات.ما.ب��ه.محصوالت.نرمال.محدود.بود،.البته.تم��ام.مقاطع.در.و.پنجره.ها.در.

س��بد.محصولی.ما.وجود.داشت..با.گسترش.بازار.و.شکل.گرفتن.نیازهای.جدید،.محصوالت.

ترم��ال.بریک.را.نیز.ب��ه.تولیدات.کوپال.افزودیم..به.هر.حال.راز.بقا.در.توان.پاس��خگویی.به.
نیازهای.جدید.بازار.است.

 استاندارد چه جایگاهی در مجموعه شما دارد؟
البته.استانداردهای.موجود.در.ایران.در.زمینه.آلومینیوم.کامل.نیستند.و.اساسا.در.خصوص.
بس��یاری.از.مقاطع.آلومینیوم.اس��تاندارد.تعریف.ش��ده.ای.وجود.ندارد..با.ای��ن.حال.کوپال.از.
استاندارد.کش��ور.آلمان.برخوردار.است..اما.اگر.به.طور.خالصه.بخواهم.بگویم.استاندارد.ملی.
ایران.و.گواهینامه.ISO 9001 – 2008.از.جمله.اس��تانداردهایی.است.که.کوپال.موفق.

به.دریافت.آنها.شده.است..
 چه نگرشـی در مجموعه آلومینیوم کوپال حاکم بوده که آن را به چنین نقطه ای 

رسانده است؟

ره:
شـا

ا

شـرکت آلومینیوم کوپال اصفهان، واپسـین مقصد دومین دور از بازدیدهای گروه خبری نشـریه پنجره ایرانیان بود. در ادامه دور نخست این 
بازدیدها که به شهر تبریز اختصاص داشت، پنجره ایرانیان همزمان با دومین نمایشگاه در و پنجره اصفهان برنامه ای را برای بازدید و تهیه 
گزارش از چند مرکز عمده تولیدی اسـتان اصفهان تدارک دید. آخرین ایسـتگاه گروه خبری، کوپال اصفهان در شـهر نجف آباد بود. شـهرک 
صنعتی منتظریه این شهر، بیش از ده سال میزبان مجموعه ای است که دانش روز را با ابتکار و پشتکار در هم آمیخته و سربلندی آفریده است. 
علیرضا رضوانی که سـال های بسـیاری را در مراکز عملی جهان به اندوختن دانش  روز سـپری کرده، با علم و البته درایت خود امروز آلومینیوم 
کوپال را به یکی از برترین های صنعت کشور تبدیل ساخته است. دیدار گروه خبری از این مجموعه فرصت مغتنمی بود تا پای صحبت پربار 
دکتر علیرضا رضوانی، قائم مقام مدیر عامل کوپال بنشـینیم و داسـتان کوپال را از زبان او بشنویم و برای شما گزارش کنیم. در ادامه گزارش 

تصویری از این بازدید و این گفتگو از نظر شما می گذرد:
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آلومینیوم.کوپال،.تا.به.امروز.که.وارد.دومین.دهه.خود.ش��ده.اس��ت،.همواره.اصولی.داشته.

و.بر.آنها.پایبند.بوده.اس��ت..نخس��ت.آنکه.همواره.به.دانش.روز.مجهز.باشیم؛.دوم،.رقبایمان.

را.به.عنوان.معلمان.حرفه.ای.خود.در.نظر.بگیریم؛.و.س��وم.اینکه.در.همه.حال.الفبای.رقابت.
سالم.را.در.بازار.حفظ.کنیم.

 منظورتان از الفبای رقابت سالم دقیقا چیست؟ 
ببینید.از.نظر.ما.دو.نوع.رقابت.سالم.وجود.دارد:.کیفیت.و.قیمت..یعنی.شما.یا.باید.با.ارتقای.
کیفیت.محصوالت.خود.وارد.بازار.رقابتی.ش��وید.یا.با.اتخاذ.روش.هایی.خاص.قیمت.خود.را.
به.صورت.رقابتی.تعیین.کنید..به.نظر.من.فقط.این.دو.نوع.رقابت.قابل.احترام.اس��ت..غیر.از.
این.ها،.در.واقع.از.خط.قرمزها.عبور.شده.و.دیگر.نمی.توان.نام.رقابت.سالم.را.بر.آنها.گذاشت.
 آلومینیوم کوپال همواره حضور نمایشـگاهی پررنگی داشـته است. به نظر شما 
نمایشـگاه های تخصصـی مختلفی کـه در نقاط مختلف کشـور برگزار می شـود، از 

شرایط مناسبی برخوردار است؟
ببینید،.در.صنعت.آلومینیوم.سیستم.منظم.و.دقت.نظر.لحظه.ای.حرف.اول.و.آخر.را.می.زند..
نمایشگاه..محلی.برای.کشف.بازارهای.جدید.است..از.سوی.دیگر.نمایشگاه.می.تواند.ویترین.
تولیدکنندگان.باشد..حال.هرچه.بر.این.ویترین.غبار.بیشتری.نشسته.باشد،.تولیدکننده.کمتر.
به.چش��م.می.آید..در.چند.ماه.گذش��ته.ما.در.چهار.نمایشگاه.شرکت.داشته.ایم.که.آخرین.آن.
همین.نمایش��گاه.اصفهان.است..در.ماه.های.آینده.هم.در.کرمان.و.شیراز.نیز.حضور.خواهیم.
داش��ت..حضور.مس��تمر.و.دائم.در.رویدادهایی.مانند.نمایشگاه.های.تخصصی.به.تثبیت.برند.
در.بازار.کمک.بس��یاری.می.کند..امروز.نام.کوپال.با.کیفیت.مطلوب.عجین.ش��ده.است..ما.با.
تکیه.بر.دانش.روز.و.تکنولوژی.مدرن.کوپال.را.در.مس��یر.رقابت.سالم.قرار.داده.ایم.و.تنها.به.

رشد.این.صنعت.می.اندیشیم..
 به نظر شما صنعت آلومینیوم در ایران چه جایگاهی دارد؟

باید.بگویم،.آلومینیوم.جزو.صنایع.قدرتمند.کشورمان.است..به.طور.کلی.کشورهایی.که.وارد.

این.صنعت.شدند،.کشورهایی.صاحب.نظر.هستند..ایران.هم.از.همین.دسته.از.کشورهاست..

در.سالیان.گذشته.دانش.بسیاری.در.این.زمینه.به.عناوین.مختلف.از.کشورهای.دیگر.جذب.و.

وارد.ایران.شده.است..حفظ.و.توسعه.این.صنعت.نیز.مستلزم.بسترسازی.مناسب،.به.روزرسانی.

و.بومی.کردن.آن.است..باید.توجه.داشته.باشید.که.آلومینیوم.یک.نیاز.روز.مردم.است..امروزه.

آلومینیوم.در.معماری.نوین.نقش.مهمی.بر.عهده.دارد.و.روز.به.روز.نیز.تمایل.مصرف.کنندگان.

نهایی.به.استفاده.از.در.و.پنجره.و.دیگر.محصوالت.آلومینیومی.در.خانه.ها.بیشتر.می.شود..به.

عبارتی.پنجره.های.قدیمی.دیگر.پاسخگوی.مطالبات.بازار.امروز.نیستند..بنابراین.تولیدکننده.

اگر.همچنان.بر.روش.های.س��نتی.خود.پایفش��اری.کند.و.در.پی.اطالعات.روز.نباشد،.دیر.یا.
زود.از.گردونه.رقابت.خارج.خواهد.شد.

این.نکته.را.نباید.فراموش.کرد.که.اس��تفاده.از.آلومینیوم.مزایای.بسیاری.دارد،.برای.مثال،.

آلومینی��وم.به.هیچ.وجه.آلودگی.ندارد،.ضایعات.ندارد،.به.این.معنا.که.کل.آن.دوباره.به.چرخه.

تولید.بازمی.گردد..ضمن.اینکه.از.س��ال.های.بسیار.دور.ثابت.شده.است.که.آلومینیوم.یکی.از.
مقاوم.ترین.مواد.برای.ساخت.مصالحی.همانند.در.و.پنجره.است.

 با توجه به وضعیت کنونی بازار و تحوالتی که به واسطه برچیده شدن تحریم ها 
در راه است، چه چشم اندازی را  برای بازار آلومینیوم متصور هستید؟

تصور.بر.این.اس��ت.که.فضای.جدیدی.در.حال.ش��کل.گیری.اس��ت؛.اما.این.فضا.هر.چه.

که.باش��د،.ما.باید.بتوانیم.آمادگی.خود.را.برای.وارد.ش��دن.به.آن.کسب.کنیم..باید.بدانیم.که.

فعالیت.در.ش��رایط.جدید.به.الفبایی.جدیدی.نیز.نی��از.دارد..با.روش.های.قبلی.نمی.توان.وارد.

این.فضا.ش��د..در.واقع.باید.خود.را.برای.رقابت.با.حریفان.نیرومندتر.آماده.کنیم.و.با.ارتقای.

محصوالت.خود.قدرت.رقابت.خود.را.باالتر.ببریم..این.گونه.نیست.که.تصور.کنیم.در.آینده.

فضا.بهتر.خواهد.شد.پس.بدون.تالش.بیشتری.در.انتظار.بازار.بهتر.و.سود.بیشتری.بنشینیم..

بر.عکس،.مسئولیت.پذیری،.دقت،.سرعت.و.علم.ما.باید.افزایش.یابد..این.ها.همه.الزمه.ورود.

به.فضای.تازه.هس��تند..اگر.این.مس��ائل.جدی.گرفته.نش��وند،.بدون.تردید.موفقیتی.حاصل.

نخواهد.شد..تصور.کنید.اگر.در.فضای.جدید.کشورهای.اروپایی.محصوالت.خود.را.مستقیما.

در.بازار.ما.عرضه.کنند،.در.چنین.ش��رایطی.قطعا.ما.باید.س��طح.خودم��ان.را.آنقدر.باال.برده.

باش��یم.که.بتوانیم.با.آنها.رقابت.کنیم..نمی.توان.بدون.هیچ.تغییری.در.روش.های.خود.توقع.
داشته.باشیم.که.بازار.خود.را.در.حضور.آنها.حفظ.کنیم.
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به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.همایش.و.نمایشگاه.ساالنه.انبوه.سازان.

ایران.همزمان.با.روز.جهانی.اس��کان.بش��ر.روز.دوش��نبه.13.مهرماه.1394.در.س��الن.
خلیج.فارس.پژوهش��گاه.نیرو.برگزار.ش��د..ش��رکت.هافمن.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.
وی.سی.به.عنوان.حامی.بزرگ.این.همایش.و.با.هدف.معرفی.هر.چه.بیشتر.و.نهادینه.
ساختن.تئوری.ناب..سازی.مصرف.انرژی.برای.سازنده..ها.به..ویژه.انبوه.سازان.کشور،.در.
این.گردهمایی.حضور.داشت.و.مهندس.محمد.حمیدیه.مدیر.عامل.شرکت.هافمن.در.

پایان.مراسم.مورد.تقدیر.و.تشکر.قرار.گرفت..
جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان

در.ابتدای.این.همایش.مهندس.برزگر.رئیس.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.سخنان.

خود.را.در.خصوص.صنعت.مسکن.این.گونه.آغاز.کرد:.صنعت.مسکن.و.ساختمان.یکی.

از.مهمترین.بخش.هاس��ت.که.به.عنوان.موتور.محرکه.نقش��ی.بیش.از.25%.در.حوزه.

اش��تغال.زایی.و.30%.در.گردش.نقدینگی.جامعه.دارد..در.چنین.ش��رایطی.الزم.اس��ت.

که.برنامه.ریزی.ها.و.تصمیم.گیری.های.مناس��بی.در.جهت.تامین.نقدینگی.و.س��رمایه.

در.گردش.تولیدکنندگان.مس��کن.از.طریق.اعطا.تس��هیالت.بانکی.متناسب.بر.اساس.

ت��وان.خرید.متقاضیان.و.قابل.انتقال.به.آنها.با.نرخ.های.منطقی.در.اختیار.انبوه.س��ازان.

قرار.گیرد.تا.ضمن.ایجاد.رونق.در.بخش.تولید.مس��کن،.بتوان.بخش.عرضه.آن.را.نیز.

با.تقویت.توان.خرید.مردم.به.س��مت.ثبات.واقعی.س��وق.داد...ب��ه.اعتقاد.ما.باید.تغییر.

نگرشی.در.موضوع.تامین.اعتبار.جهت.رونق.ساخت.وساز.صورت.گیرد..امروزه.بانک.ها..

کمکی.به.تامین.منابع.الزم.نمی.کنند،.بلکه.به.عنوان.بنگاه.های.اختصاصی.نقش.آفرینی.
می.کنند..بانک.ها.باید.تامین.کننده.مالی.باشند.نه.رقبای.اقتصادی.

وی.در.ادامه.در.خصوص.اس��تیضاح.وزیر.راه.مس��کن.و.شهرس��ازی.عنوان.داشت:.

م��ن.از.عزیزان.تقاضا.دارم.با.نمایندگان.اس��تانی.خ��ود.رایزنی.کنند.تا.با.رای.منفی.به.

اس��تیضاح.پاس��خ.دهند..ما.به.عنوان.بخش.خصوصی.موظف.هستیم.حمایت.خود.را.از.

وزیر.محترم.راه.و.شهر.سازی.جناب.آقای.آخوندی.اعالم.کنیم.تا.به.سوی.فردای.بهتر.
و.آینده.ای.روشن.گام.برداریم.

جمشید.برزگر.اضافه.کرد:.الزم.می.دانم.بار.دیگر.مطالبات.خود.را.از.مسئوالن.محترم.

اع��الم.کنم:.)1(.توجه.و.اهتمام.ویژه.مجلس.محترم.ش��ورای.اس��المی.به.دیدگاه.های.

کارشناس��ی.شده.بخش.خصوصی.و.تش��کل.های.صنفی.حرفه.ای.در.تدوین.و.تصویب.

قوانین.و.بودجه.س��نواتی.و.قانون.س��رمایه.توسعه.ششم.و.س��ایر.قوانین.به.ویژه.جامعه.

انبوه.سازان..)2(.اهتمام.دولت.محترم.به.اصالح.قانون.بیمه.اجتماعی.کارگران.ساختمانی..

اصالح.قانون.مالیات.های.مستقیم.علی.الخصوص.ماده.77..اصالح.ساختار.سازمان.های.

نظام.مهندسی.برابر.قانون.و.تبیین.هر.چه.سریع.تر.آیین.نامه.اجرایی.ماده.29.این.قانون.و.

استفاده.بهینه.از.دیدگاه.کارشناسانه.تشکل.های.بخش.خصوصی.در.تبیین.آیین.نامه.های.

اجرای��ی.و.قوانی��ن.مرتبط.با.حوزه.ه��ای.تخصصی.مخصوصا.انبوه.س��ازان..)3(.تاکید.و.

ع��زم.دولت.برای.اجرای.صحیح.قوانین.مهم.اقتصادی.نظی��ر.قانون.رفع.موانع.تولید.و.

س��رمایه.گذاری..بهبود.مستمر.محیط.کس��ب.و.کار.قانون.ساماندهی.و.حمایت.از.تولید.

اصالح.نظام.مالی.با.اولویت.کاهش.نرخ.س��پرده.ها.و.تسهیالت.بانکی..)4(.تالش.برای.

رفع.موانع.فراروی.مس��کن.و.ساختمان.نظیر.افزایش.تصاعدی.نرخ.مالیات.های.مستقیم.

و.ارزش.افزوده..وی.در.پایان.ابراز.امیدواری.کرد:.با.توجه.مس��ووالن.این.مس��یر.دشوار.
هموار.خواهد.شد.تا.شاهد.خروج.از.بحران.و.تورم.باشیم.

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
دکتر.حامد.مظاهریان.نیز.در.سخنان.خود.ضمن.اشاره.به.چشم.انداز.صنعت.ساختمان،.
سه.سیاست.این.وزراتخانه.را.چنین.برشمرد:.سیاست.های.تقویت.طرف.عرضه؛.ما.باید.
بتوانیم.تسهیالت.ساخت.را.افزایش.دهیم؛.سیاست.های.تقویت.طرف.تقاضا؛.که.در.آن.

همایش ساالنه انبوه سازان برگزار شد
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با.کمبود.نقدینگی.مواجه.هس��تیم؛.نهادسازی.های.الزم.که.باید.مورد.توجه.بیشتر.قرار.

گیرد..وی.افزود:.هم.اکنون.در.حال.پیگیری.تسهیالت.100.میلیونی.هستیم.که.بانک.

مرکزی.نیز.با.کلیت.آن.موافقت.کرده.است.و.با.نهایی.شدن.این.طرح،.تسهیالت.مورد.

نظر.به.انبوه.سازان.تعلق.خواهد.گرفت.و.60.میلیون.تومان.آن.نیز.به.خریداران.منتقل.

خواهد.شد..سیاست.بعدی.ما.تغییر.ماهیت.بانک.مسکن.از.بانکی.تخصصی.تجاری.به.

بانکی.توسعه.ای.است..هدف.نهادهای.توسعه.ای،.برخالف.نهادهای.تخصصی.تجاری.

اجرای.سیاست.هاس��ت.و.این.قبیل.نهادها.با.توجه.به.اجرای.سیاست.ها.مورد.سنجش.

قرار.می.گیرند.نه.میزان.س��ودآوری..وی.در.خصوص.هدف.صندوق.ضمانت.نیز.اظهار.

داش��ت:.این.صندوق.چهار.هدف.اصلی.را.پی.می.گیرد:.حمایت.از.خریدار.و.س��ازنده؛.
تامین.منابع؛.ایجاد.امنیت.خاطر؛.ضمانت.کیفیت.ساخت.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران
مهندس.محمدرضا.انصاری.نایب.رئیس.اتاق.ایران.از.دیگر.س��خنرانان.این.همایش.
بود..ایش��ان.در.ابتدا.به.موضوع.استیضاح.وزیر.راه.و.کارنامه.پربار.آقای.آخوندی.اشاره.
کرد..وی.در.ادامه.با.اشاره.به.فعالیت.های.اتاق.بازرگانی،.گفت:.اتاق.در.حوزه.هایی.که.
می.تواند.تاثیرگذار.باش��د.بسیار.فعال.اس��ت..البته.خوشبختانه.اتاق.در.160.نقطه.مهم.
تصمیم.گیری.نماینده.دارد؛.از.جمله.ش��ورای.پول.و.اعتبار،.ش��ورای.گفتگوی.دولت.و.
بخ��ش.خصوصی.و.غیره..به.هرحال،.اتاق.ای��ران.مباحث.مختلفی.را.مطرح.و.پیگیری.
می.کن��د..از.جمله.م��وارد.پیگیری.اتاق،.طرح.های.نیمه.تمام.اس��ت..همچنین.به.دنبال.
حل.مش��کل.فقدان.نظامی.مشخص.برای.ساخت.وساز.هس��تیم..امروزه.شهرهای.ما.
چش��م.انداز.بسیار.نازیبایی.دارند.که.باید.این.مشکل.برطرف.شود..به.نظر.من،.به.وجود.
آوردن.یک.نظ��ام.صحیح.به.تنهایی.از.عهده.بخش.خصوصی.برنمی.آید،.بلکه..دولت،.
ش��هرداری.و.نظام.مهندس��ی.و.ارگان.های.ذیربط.دیگر.نیز.باید.برای.رفع.این.معضل.

همکاری.کنند.
 مهدی موذن، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور

.مهن��دس.مهدی.موذن.در.س��خنان.خود،.پس.از.م��روری.کوتاه.بر.وضعیت.موجود.

ساختمان.س��ازی.کشور،.ش��رایط.ویژه.امروز.در.خصوص.حوادث.طبیعی.مشکل.ساز.از.

قبیل.س��یل.و.زلزله.در.آینده.را.مورد.بررس��ی.قرار.داد..وی.در.ادامه.گرفتاری.امروز.را.

محصول.تفکر.یک.شبه.برخی.از.مسووالن.دانست،.و.مشاهده.ساختمان.هایی.با.دوام.
بسیار.اندک.را.از.عواقب.چنین.تفکراتی.برشمرد.
بابک مشیرفر، مدیرفروش شرکت هافمن

در.ادام��ه.ای��ن.همایش.بابک.مش��یر.ف��ر.مدیر.ف��روش.هافمن.ضمن.برش��مردن.

اس��تراتژی.های.این.شرکت.،.دالیل.حضور.در.این.همایش.را.این.چنین.بیان.کرد.:.1..

تمرکز.بر.مصرف.کننده.عادی.2..تمرکز.بر.کارگاه.های.در.و.پنجره.س��ازی.3..تمرکز.و.
پاسخگویی.به.خواسته.های.انبوه.سازان.

مدیر.فروش.هافمن.با.اش��اره.به.رکود.کنونی.در.بازار.مسکن.اظهار.داشت:.در.چنین.

ش��رایطی.کار.ما.افزایش.می.یابد،.چرا.که.ما.درصدد.هستیم.تفکر.ناب.سازی.را.نهادینه.

کنیم..ناب.سازی.شکل.پیشرفته.و.مدرن.بهره.وری.می.باشد.که.این.مهم.باعث.افزایش.

توان.رقابتی.در.دوران.رکود.خواهد.ش��د..مش��یرفر.با.بیان.اینکه.تفکر.ناب.سازی.باعث.

کاهش.هزینه.ها.می.ش��ود،.تصریح.کرد:.تمرکز.و.ت��الش.بیش.از.پیش.روی.کیفیت.و.

پیاده.سازی.تفکر.ناب.سازی.عالوه.بر.افزایش.توان.رقابتی.و.به.حداقل.رساندن.هزینه.ها،.

هافمن.را.به.پروفیل.درجه.یک.بازار.تبدیل.کرده.اس��ت..وی.اضافه.کرد.بهره.مندی.از.
مزایای.استفاده.از.تفکر.ناب.سازی.را.به.دوستان.انبوه.ساز.پیشنهاد.می.کنیم.

بابک.مش��یرفر.با.اشاره.به.س��هم.باالی.پنجره.های.دو.جداره.در.طراحی.هرچه.بهتر.

نمای.داخلی.و.خارجی.و.وجود.ارتباط.24.س��اعته.با.مش��تری،..با.استناد.به.تحقیقات.

علمی.و.کارشناس��ی.آماری.صورت.گرفته.در.ش��رکت.هافمن،.به.تحلیل.هزینه.در.و.

پنجره.با.پروفیل.استاندارد.در.ساختمان.های.کشور.پرداخته.و.تفاوت.قیمت.پنجره.های.

ب��ا.پروفیل.باکیفیت.و.پنجره.های.با.پروفیل.بی.کیفیت،.نس��بت.به.قیمت.فروش.یک.

مت��ر.آپارتمان،.هفده.صدم.درصد،.یعنی.عددی.نزدیک.به.صفر.اعالم.کرد..وی.افزود:.

همانطور.که.مش��اهده.می.ش��ود.این.میزان.بس��یار.ناچیز.بوده.و.غیر.منطقی.است.که.
انبوه.ساز.جهت.کاهش.هزینه.ها،.بسیاری.از.مزیت.های.رقابتی.خود.را.از.دست.بدهد.

بهمن آرمان، پژوهشگر و استاد دانشگاه
دکتر.بهمن.آرمان.نیز.در.همایش.ساالنه.انبوه.سازان.سخنرانی.خود.را.ابتدا.با.مقایسه.
اقتصاد.کش��ورهای.توس��عه.یافته.و.در.حال.توس��عه.آغاز.کرد.و.اقتصاد.را.بر.دو.پایه.
دس��ته.بندی.کرد:.)1(.پایه.بانکی.)2(.پایه.اوراق.بهادار..این.استاد.دانشگاه.ضمن.ارائه.
توضیحاتی.در.خصوص.این.موارد،.تاکید.کرد:.من.از.زمانی.که.مس��کن.مهر.پیشنهاد.
ش��د.از.مخالفان.طرح.بودم.و.به.اعتقاد.من.این.س��اختمان.ها.در.ش��ان.و.منزلت.ملت.

ایران.نیست.
سیامک مقدم، رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران   

در.ادامه.دکتر.سیامک.مقدم.رئیس.دفتر.برنامه.اسکان.بشر.ملل.متحد.در.تهران.به.

ایراد.س��خنانی.پرداخت..وی.ضمن..تشکر.از.جامعه.انبوه.سازان.که.برای.دومین.سال.

پیاپی.یکی.از.محورهای.همایش.خود.را.روز.جهانی.اس��کان.بش��ر.قرار.داده.اند،.ابراز.

امیدواری.کرد:.این.مش��ارکت.به.صورت.گس��ترده.در.همه.استان.های.کشور.پیگیری.
شود.و.خواستار.حضور.فعال.تر.جامعه.انبوه.سازان.در.این.عرصه.هستیم..

دکتر.مقدم.در.ادامه.ضمن.اش��اره.به.الگوی.ش��هر.تهران،.رشد.غیرمنطقی.این.شهر.

را.مورد.انتقاد.قرار.داده.و.ابراز.امیدواری.کرد.که.ضوابط.شهری.بیش.از.پیش.مد.نظر.

قرار.گیرد..در.پایان.مطابق.س��ال.گذشته،.ایش��ان.پیام.دبیر.کل.سازمان.ملل.متحد.را..
قرائت.کردند.

عباس سلیمیان،عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان
در.ادامه.دکتر.عباس.س��لیمیان.اقتصاددان،.کارش��ناس.ام��ور.مالی.و.بانکی.و.عضو.
هیات.علمی.دانش��گاه.بوعلی.همدان.به.ایراد.س��خنرانی.پرداختند..ایش��ان.با.توضیح.
مختص��ری.پیرامون.نظام.های.مال��ی.و.چالش.های.پیش.رو.و.با.ذکر.مثال.از.مدل.های.
موفق.اقتصادی.به.ارائه.پیشنهاداتی.پرداختند.و.آمادگی.خود.را.جهت.پیاده.سازی.نظام.

مالی.مدنظر.خود.بیان.کردند..
پویان بیگلری، عضو انجمن انبوه سازان استان مرکزی

س��خنران.آخر.همایش،.دکت��ر.پویان.بیگلری.حقوقدان،.عضو.انجمن.انبوه.س��ازان.

اس��تان.مرکزی.و.عضو.هیات.مدیره.کانون.موسسات.داوری.و.مدرس.دانشگاه.بودند..

ایش��ان.ضمن.بررسی.مشکالت.موجود.از.بعد.حقوقی.و.ارائه.توضیحات.و.راهکارهای.
ارزشمند،.صحبت.های.خود.را.با.پاسخ.به.سواالت.حضار.به.پایان.رساندند.

در.پایان.برترین.انبوه.س��ازان.چندین.استان.بر.اساس.معیارهای.از.پیش.تعیین.شده.
و.ضوابط.مهندسی،.مورد.تجلیل.و.قدردانی.قرار.گرفتند..
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به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.تولیدکنندگان.لوله.واتصاالت.پی.وی.سی،.همایش.بیست.

س��الگی.و.مجمع.عمومی.انجمن.تولیدکنندگان.لوله.و.اتصاالت.پی.وی.س��ی.س��ه.شنبه.21.

مهرماه.در.س��الن.همایش.های.رایزن.با.حضور.پدرام.س��لطانی.نایب.رئیس.اتاق.ایران،.س��ید.

صدرالدین.نجاتی.مش��اور.ارشد.استراتژی.و.تحول.س��ازمانی،.محمدرضا.محتشمی.پور.رئیس.

دفتر.توس��عه.صنایع.تکمیلی.پتروش��یمی،.گرمابی.رئیس.دانش��کده.پلیمر.دانشگاه.امیرکبیر.و.
جمعی.از.فعاالن.تولیدی.و.مدیران.شرکت.ها.برگزار.شد.
اعالم رسمی تغییر تاریخ ایران پالست؛ به زودی

رضا.محتش��می.پور.به.عنوان.نخستین.س��خنران.این.همایش.از.اعالم.رس��می.تغییر.تاریخ.

نمایشگاه.ایران.پالست.در.آینده.ای.نزدیک.خبر.داد.و.گفت:.با.پیگیری.های.انجام.شده.توسط.

تش��کل.های.مربوطه.به.ویژه.انجمن.ملی،.تاریخ.ایران.پالس��ت.به.همان.تاریخ.پیشین.و.مورد.
نظر.تولیدکننده.ها.باز.خواهد.شد..این.تغییر.تاریخ.به.زودی.به.صورت.رسمی.اعالم.می.شود.

وی.در.بخ��ش.دیگری.از.س��خنان.خود.ضم��ن.توضیح.ماموریت.های.دفتر.توس��عه.صنایع.

تکمیلی،.گفت:.ما.در.این.دفتر.به.این.جمع.بندی.رسیدیم.که.توسعه.و.ظرفیت.باید.اولویت.اول.
باشد.و.برنامه.های.ما.به.سمت.بهبود.فضای.کسب.وکار.و.بهبود.تامین.زنجیره.تامین.است.

.محتش��می.پور.گفت:.در.حال.حاضر.ظرفیت.تولید.به.میزان.نرمال.و.در.حد.نیاز.بازار.انجام.

می.شود..البته.ظرفیت.سازی.بیش.از.نیاز.تولید.هم.صورت.گرفته.است؛.اما.رکود.موجب.نوعی.
نابسامانی.در.برنامه.های.عرضه.شده.است..

این.مقام.مس��ئول.با.انتقاد.از.فضای.ش��کل.گرفته.در.فضای.مجازی.و.تاثیر.آن.بر.قیمت.ها.

در.بازار.گفت:.انتش��ار.شایعات.موجب.آشفتگی.و.ایجاد.جو.روانی.می.شود.که.ما.نیز.به.نوعی.با.

آن.درگیر.هس��تیم؛.حتی.پاس��خگویی.به.این.حجم.از.مطالب.از.توان.ما.خارج.است.و.ما.انتظار.
داریم.که.شناخت.بیشتر.شود.تا.بازار.تحت.تاثیر.این.جریان.ها.قرار.نگیرند..

وی.در.این.زمینه.به.ش��ایعه.اخیر.در.مورد.پلی.اس��تایرن.اشاره.کرد.و.توضیح.داد:.این.شایعه.

در.حالی.منتش��ر.ش��د.که.یک.واحد.تولیدی.بنا.داشت.یک.ماه.توقف.داشته.باشد.در.حالی.که.

محص��والت.الزم.را.ب��ه.اندازه.10.هفته.در.انبار.خود.به.منظور.عرضه.در.بازار.ذخیره.کرده.بود.

تا.در.این.زمینه.مش��کلی.به.وجود.نیاید..اما.با.انتش��ار.ش��ایعه.به.خریداران.آسیب.وارد.شده.و.

فروش��ندگان.نیز.برای.بهره.گیری.از.فضای.موجود.به.آن.دامن.می.زنند..محتش��می.پور.عنوان.

کرد.که.در.زمینه.تامین.و.عرضه.پلی.استایرن.مشکلی.وجود.ندارد..رییس.دفتر.توسعه.صنایع.

تکمیلی.ش��رکت.ملی.پتروشیمی.با.اشاره.به.تعاونی.انجمن.پی.وی.سی،.گفت:.این.تعاونی..با.

تجمی��ع.خرید.و.مدیریت.روی.تقاضا،.کار.مطلوب.انجام.داده.و.نگرانی.ما.را.در.بخش.پی.وی.
سی،.مرتفع.ساخته.است.

محتشمی.پور.از.تعاونی.پی.وی.سی.به.عنوان.یک.الگوی.مطلوب.نام.برد..این.مقام.مسئول.

موضوع.خروج.محصوالت.پتروشمی.از.بورس.را.حداقل.در.سال.جاری.منتفی.دانست.و.از.آن.
به.عنوان.یک.موضوع.رسانه.ای.یاد.کرد..

ضرورت سرمایه گذاری روی روندها، نه منابع
پدرام.سلطانی.نایب.رئیس.اتاق.ایران.در.این.مراسم.ضمن.تبریک.ورود.انجمن.به.بیست.و.
یکمین.س��ال.فعالیت.خود،.اظهار.امیدواری.کرد.که.انجمن.مسیر.خود.را.به.سوی.تولید.علم.و.

حرکت.های.دانش.بنیان.و.ورود.نسل.دیگری.از.فناوری.به.این.صنعت.طی.کند.
س��لطانی.در.ادامه.به.سیاس��ت.های.تجاری.و.صنعتی.و.نقش.تشکل.ها.پرداخت..وی.ضمن.
تبریک.به.مناس��بت.تصوی��ب.برجام.در.مجلس.گف��ت:.این.اقدام.بار.دیگ��ر.فضای.اطمینان.
را.ب��ه.کش��ور.بازگرداند..امیدواریم.که.ای��ن.رخداد.مهم.پایه.ای.برای.خروج.از.تحریم.باش��د..
سلطانی.اظهار.داشت:.متاسفانه.یکی.از.خالءهای.موجود.این.است.که.برای.اسناد.باال.دستی،.

چارچوب.های.الزم.را.به.منظور.حرکت.اقتصادی.در.کشور،.تدوین.نکرده.ایم.

وضعیت صنعت در دوره پساتحریم
در همایش بیست سالگی انجمن تولیدکنندگان لوله واتصاالت پی.وی.سی بررسی شد:
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.وی.ادام��ه.داد:.متن.ه��ای.حاضر.در.ظاهر.امر.مبتنی.بر.س��ند.چش��م.انداز.و.سیاس��ت.های.

کلی.توس��ط.رهبری.اس��ت؛.اما.در.حقیقت.آنها.به.یک.س��ند.اجرایی.و.مدون.به.شکل.قانون.

تبدیل.نش��ده.اس��ت..ما.امروز.نمی.دانیم.که.چه.صنایعی.باید.در.کشور.توسعه.یابد،.نمی.دانیم.

مزیت.هایی.که.باید.خلق.شود.کدام.است،.نمی.دانیم.رابطه.ما.با.محیط.زیست.و.صنعت.چگونه.

اس��ت؟.آیا.باید.به.محیط.زیس��ت.توجه.ش��ود.یا.آنها.مانعی.برای.صنعت.هستند؟!.سلطانی.با.

اش��اره.به.کشورهای.توسعه.یافته.که.هم.صنعت.و.هم.محیط.زیست.بهتری.از.ما.دارند،.گفت:.

الزاما.محیط.زیس��ت.در.تقابل.با.توس��عه.صنعتی.نیست،.مش��کل.در.اینجا.است.که.ما.تعریف.
الزم.را.نداریم.

نایب.رئیس.اتاق.بازرگانی.ایران.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.گفت:.ما.حرکت.بس��یار.

خوبی.در.صنایع.مادر.پتروش��یمی.داش��تیم.و.این.یکی.از.افتخارات.کش��ور.است..توسعه.ما.در.

س��ایر.صنایع.بزرگ.و.مادر.گرچه.کم.نبوده.اما.پرچالش.بوده.است..اما.شاید.پتروشیمی.با.نگاه.

درس��ت.تری.رش��د.یافته.است؛.اما.باید.توجه.داشت.که.این.رش��د.با.سیاستگذاری.ها.مشخص.

نشده.است.و.امروز.روند.توسعه.این.صنعت.معلوم.نیست..سلطانی.در.بخش.دیگری.از.سخنان.

خود.به.موضوع.معافیت.های.مالیاتی.در.صادرات.پرداخت.و.در.این.زمینه.به.مواد.پتروشیمیایی.

اشاره.کرد.و.گفت:.باید.مشوق.را.به.سمت.انگیزه.مند.کردن.فروش.داخل.برد..بنده.موافق.حذف.
مالیات.صنایع.پتروشیمی.با.هدف.رشد.صنایع.تکمیلی.هستم.

س��لطانی.در.ادام��ه.با.اظهار.تاس��ف.از.وضع.بانک.ه��ا،.گفت:.آنها.هم.بر.اس��اس.واقعیت.ها.

ورشکس��ته.هس��تند.و.حاال.این.اقتصاد.در.پنهان.ورشکس��ته.چطور.می.خواهد.روی.پای.خود.

بایس��تد،.مشخص.نیست..به.گفته.این.فعال.اقتصادی،.یکی.از.علل.عمده.عدم.توسعه.مطلوب.

صنعتی،.عدم.پیش.بینی.در.سیاس��ت.ها.و.قوانین.و.مقررات.اس��ت..وی.بر.داشتن.سندی.برای.
دوره.پساتحریم.از.سوی.صنعتگران.بخش.خصوصی.تاکید.کرد.

س��لطانی.در.ادامه.گفت:.ما.باید.روی.روندها.سرمایه.گذاری.کنیم،.نه.منابع..این.موضوع.در.

کشورهای.توسعه.یافته.امری.پذیرفته.شده.است..در.حال.حاضر.با.توجه.به.اعمال.تحریم.علیه.
روسیه.باید.یکی.از.نگاه.های.ما.به.سمت.بازار.این.کشور.معطوف.باشد.

وی.از.هند.به.عنوان.کش��ور.دیگری.یاد.کرد.که.اقتصاد.آن.رو.به.ش��کوفایی.است.و.گفت:.

این.کارها.نیاز.به.برنامه.ریزی،.تغییر.نگاه.و.س��رمایه.گذاری.روی.روندها.دارد..به.گفته.سلطانی.
بزرگترین.بازنده.های.پسا.تحریم.می.تواند.بنگاه.های.کوچک.و.متوسط.فاقد.برنامه.باشند.

در.بخش.دیگری.از.این.برنامه.عباسعلی.متوسلیان.رئیس.هیات.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.

لوله.و.اتصاالت.پی.وی.س��ی.از.محتش��می.پور.به.خاطر.اعالم.خبر.مس��رت.بخش.تغییر.تاریخ.

نمایش��گاه.ایران.پالس��ت،.تشکر.کرد..متوس��لیان.همچنین.از.س��لطانی،.موسسان.انجمن.و.
پیشکسوتان.این.حوزه.قدردانی.کرد.

آغاز انقالب صنعتی توسط مصرف کننده ها
پروفسور.نجاتی.در.بخش.دیگری.از.برنامه.با.اشاره.به.پیش.بینی.های.سال.گذشته.ایشان.در.
همین.برنامه،.گفت:.در.ترکیه.اوضاع.بدتر.می.ش��ود،.نه.در.اروپا.راه.خواهد.یافت.و.نه.در.آس��یا..
بیش��تر.از.4.یا.5.سال.طول.نخواهد.کشید.که.عربستان.نیز.شاهد.تحوالت.و.تغییرات.بسیاری.
خواهد.بود..وی.در.ادامه.گفت:.ایران.وارد.بحران.جدیدی.شد؛.اما.دولت.جدید.با.امضای.برجام.

ایران.را.از.بحران.نجات.داد.و.این.بیست.سال.دیگر.مشخص.می.شود.

نجات��ی.از.ای��ران.به.عنوان.قوی.ترین.قدرت.اقتصادی.در.10.س��ال.آینده.در.منطقه.نام.برد..

وی.گفت:.اما.در.آن.مقطع.مش��خص.نیست.که.کدام.یک.از.واحدهای.کنونی.ماندگار.و.کدام.
یک.رفتنی.هستند.

نجاتی.با.بیان.این.که.نسل.آینده.شاهد.جهش.اقتصادی.بیش.از.حد.انتظار.خواهد.بود،.گفت:..

پتانسیل.درآمد.ایران.در.آینده.حدود.750.میلیارد.دالر.در.سال.است،.با.این.وجود.ما.در.این.چند.
سال.عادت.کرده.ایم.مانند.پادشاه،.بخریم.و.بفروشیم..

وی.فعالیت.های.اقتصادی.در.فضای.کنونی.را.به.زندگی.گلخانه.ای.تشبیه.کرد.و.گفت:.تصور.

می.شود.که.در.این.فضا.در.حال.رقابت.هستیم.اما.این.گونه.نیست..وی.بر.ضرورت.تغییر.تاکید.

کرد.و.گفت:.می.خواهم.نتیجه.ای.را.از.ابتدا.عنوان.کنم:.در.آینده.شرکت.ها.یا.باید.بزرگ.شوند.
یا.نابود..در.وضعیت.کنونی،.هنر.اتاق.ایران.می.تواند.تغییر.روش.مدیریتی.شرکت.ها.باشد..

نجاتی.بر.ضرورت.تغییر.در.صنایع.خودورس��ازی.تاکید.کرد.و.گفت:.انقالبی.که.در.نخریدن.

خودرو.شکل.گرفت.برای.همه.کاالها.انجام.خواهد.شد..به.بیان.دیگر.انقالب.صنعتی.از.درون.
مصرف.کننده.رخ.می.دهد،.یعنی.آنها.دیگر.کاال.نمی.خرند.

وی.پیش.بینی.کرد.با.توجه.به.دوره.پس��اتحریم.و.ش��کل.گرفتن.فضای.رقابتی.در.آینده،50.

درصد.از.شرکت.های.فعلی.نابود،.20.درصد.بهتر.و.30.درصد.عظیم.شده.و.جای.نابود.شده.ها.

را.می.گیرن��د..به.باور.وی.رکود.در.ایران.وجود.ندارد،.بلکه.تغییر.تصمیم.مصرف.کنندگان.وجود.

دارد،.چون.آنها.دیگر.نمی.خواهند.پول.خود.را.برای.کاالهای.بی.کیفیت.هزینه.کنند..وی.اظهار.

کرد.که.باید.روش.مدیریت.گذش��ته.را.کنار.نهاد.و.مدل.جدیدی.را.مطابق.با.معیارهای.جهانی.
تعریف.کرد.

دانشگاه نسل سه
گرمابی.ریاس��ت.دانش��کده.پلیمر.دانشگاه.امیرکبیر.از.دیگر.س��خنرانان.این.همایش.بود.که.
با.موضوع.دانشگاه.نسل.سه:.تفاوت.ها.با.دانشگاه.نسل.1.و.نسل.2،.مطلب.خود.را.ارائه.داد.

.وی.در.ابتدا.این.پرس��ش.را.مطرح.کرد.که.س��اختارهای.دانش��گاه.برای.نوآوری.و.توس��عه.
کدامند؟.سپس.در.ادامه.به.اختراع.و.دادن.لیسانس.اشاره.کرد..

گرمابی.با.اش��اره.به.ویژگی.های.دانش��گاه.نسل.3،.گفت:.تا.کنون.روال.این.گونه.بوده.است.

که.ایده.هایی.به.دانش��گاه.وارد.شده.و.تحقیقاتی.روی.آن.انجام.می.شد.و.مقاالت.غیرکاربردی.

خروج��ی.آن.بود،.از.این.روی.ما.از.همین.جا.متوقف.می.ش��دیم..به.گفته.گرمابی.باید.از.پایلوت.
عبور.کرد.و.به.مدل.های.قابل.استفاده.در.صنعت.دست.یافت.

وی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.به.تشریح.راه.های.ایجاد.ارتباط.با.دانشگاه.و.مقایسه.
نحوه.تخصیص.زمان.برای.کارها.توسط.اساتید.در.دانشگاه.های.داخلی.و.خارجی..پرداخت..

انتخاب بازرس و تعیین حق عضویت
در.بخش.پایانی،.متوسلیان.و.خرمیان.گزارش.ساالنه.انجمن.منتهی.به.1393.را.ارائه.کردند.
و.در.گزارش.خود.با.اشاره.به.فعالیت.های.انجمن.در.دو.حوزه.خرد.و.کالن،.ضمن.تشریح.موارد.
مصداق��ی،.چگونگ��ی.این.فعالیت.ها.را.توضیح.دادند..در.ادام��ه.حاجبی.بازرس.انجمن.گزارش.
خود.را.به.اعضای.انجمن.ارائه.کرد.که.با.رای.اکثریت.اعضاء،.گزارش.مزبور.به.تصویب.رسید..
پایان.بخش.برنامه.برگزاری.انتخابات.برای.تعیین.بازرس.و.حق.عضویت.بود.که.با.تصویب.

اکثریت،.حق.عضویت.2.میلیون.تومان.تعیین.شد.
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هم افزایی مهم ترین هدف شکل گیری انجمن 
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با دبیرکل انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران مطرح شد:

 پیرامون مهم ترین فعالیت های انجمن ملی پالستیک از آغاز تا کنون قدری 
توضیح دهید؟ 

در.ابتدا.در.زمینه.فعالیت.های.تشکیالتی.با.این.مشکل.روبه.رو.بودیم.که.تشکل.های.

ما.جنبه.فراگیر.نداشتند..اغلب.آنها.یا.تشکل.های.استانی.بودند.یا.تشکل.های.تخصصی.

که.در.یک.زمینه.مش��خص.و.معینی.فعالیت.می.کردن��د..همانطور.که.می.دانید،.صنایع.

پالستیک.حوزه..بسیار.گسترده.ای.می.باشد.و.هر.یک.از.این.زمینه.ها.تفاوت.های.شایان.

ره:
شـا

ا

صنایع پالسـتیک در زندگی امروز بشـر نقش غیرقابل انکاری دارد. با نگاهی گذرا به محیط پیرامون خود اشیاء، ابزار و ادواتی از جنس پالستیک 
را می بینیـم کـه برخی از آنها به واقع کارکردی اساسـی در زندگی کنونی ما دارند. از ظروف و پوشـش های پالسـتیکی لـوازم خانگی و صوتی و 
تصویری گرفته تا مصالح سـاختمانی چون پروفیل های یو.پی.وی.سـی در و پنجره ها. از همین تنوع و گوناگونی پیداسـت که اصناف و مشـاغل 
متعددی در شکل گیری آنها دخیل هستند. اما زبان مشترک همه این اصناف مختلف، عنصری است به نام مواد پلیمری. همه این صنوف تا قبل از 
سال 1391 جهت مطالبه حقوق خود، از بخش دولتی دچار مشکل بودند. خالء یک انجمن مادر و تشکلی قوی که بتواند نیازهای پایه و ریشه ای 
بنگاه ها و انجمن های تولیدکننده مواد پلیمری را مطالبه کند، به شـدت احسـاس می شد و بخش دولتی نیز فقدان یک صدای واحد از این خانواده 
را نمی پسـندید. سـرانجام جمعی از فعاالن صنعت پالستیک تاسیس انجمن ملی صنایع پالسـتیک ایران را به هیات هدایت و نظارت راهبردی 
تشـکل های اتاق ایران پیشـنهاد دادند، تا پس از اعالم موافقت، 10 صبح روز سه شـنبه 28 آذرماه 1391 سـاعت سرنوشت سازی برای صنایع 
پالستیک کشور باشد. روزی که سالن اجتماعات طبقه دهم ساختمان اتاق ایران میزبان 88 نفر از فعاالن صنایع مختلف پالستیک در نخستین 
مجمع عمومی این تشکل مادر بود و بررسی و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان، تعیین ورودیه و حق عضویت و مواردی 
از این دست، اولین مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد؛ و این گونه شد که سنگ بنای انجمن صنایع پالستیک ایران نهاده شد. انجمنی که 
از شاکله بنگاه ها و انجمن های تابعه تشکیل شده که به زعم دبیرکل آن، خالء قدرت چانه زنی در برابر بخش دولتی را پر کرده است. انجمن ملی 
صنایع پالسـتیک در سـال گذشته با تصاحب بی سابقه کرسـی های اتاق بازرگانی و اتاق ایران هم اکنون سایه خود را بر تصمیمات بخش دولتی 

افکنده و طرف مشاوره دولت محسوب می شود. 
شعیب حسنی دبیرکل انجمن صنایع پالستیک کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان، هم افزایی را هدف اصلی تشکیل 

این تشکل عنوان می کند و به تشریح اهم فعالیت های این انجمن می پردازد، باهم این گفتگو را می خوانیم:



223

97
ره.

م�ا
.ش

.13
94
ن.
.آبا

م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

گو
گفت

ذکری.نیز.با.یکدیگر.دارند؛.همانند:.پزش��کی،.س��اختمان،.در.و.پنجره،.لوله.و.اتصاالت.

و.غیره..در.واقع.هر.چیزی.را.که.در.نظر.بگیرید،.نوع.پالس��تیکی.آن.نیز.وجود.دارد...ما.

همواره.در.گذش��ته.با.این.مش��کل.روبه.رو.بودیم.که.در.مواجهه.با.ارگان.های.دولتی.از.

قدرت.چانه.زنی.خوبی.برخودار.نبودیم..مثال.اگر.موضوعی.ملی.بود،.انجمن.های.استانی.

همانند.انجمن.پالس��تیک.تهران.تا.یک.مرحله.مش��خص.و.معینی.می.توانستند.پیش.

روند.و.به.محض.اینکه.پا.را.از.مرز.حوزه.و.گستره.فعالیت.خود.فراتر.می.گذاشتند،.سریعا.

به.آنها.گوش��زد.می.ش��د.که.شما.محدود.به.فعالیت.استان.تهران.می.باشید.و.نیاز.نیست.

مثال.در.مورد.سیس��تان.و.بلوچستان.صحبت.کنید..اتحادیه.ها.و.انجمن.های.تخصصی.

نیز.همین.طور،.به.طور.مثال.انجمن.های.در.و.پنجره.و.غیره.نیز.در.برخی.مباحث.مربوط.

به.حوزه.فعالیت.خود،.محدود.می.ش��دند.و.نمی.توانس��تند.موضوع.مورد.نظر.خود.را.به.

همه.حوزه.های.صنعتی.بسط.دهند..به.همین.منظور.جمعی.از.فعاالن.بخش.خصوصی.

به.فکر.چاره.اندیش��ی.افتادند.و.راه.چاره.را.در.تشکیل.یک.انجمن.فراگیر،.ملی..و.جامع.

دیدن��د،.که.همه.صنعت.را.مورد.پوش��ش.قرار.داده.تا.ق��درت.چانه.زنی.خود.را.با.بخش.

دولتی.ارتقا.دهند..از.طرفی.تش��کیل.چنین.انجمنی.از.جانب.دولت.نیز.حمایت.می.شد،.

زی��را.برای.آنه��ا.نیز.بهتر.این.بود.که.با.یک.مرکز.و.با.یک.صدای..واحد.طرف.حس��اب.

باش��ند..پس.در.سال.91.اعضای.موس��س.انجمن.ملی.پالستیک.به.چنین.جمع.بندی.

رس��یدند..در.واقع.انجمن.ملی.به.گونه.ای.ش��اکله.انجمن.های.دیگر.ش��ده.است..اگر.به.

موسس��ان.این.انجمن.نیز.نگاهی.داش��ته.باشیم،.در.می.یابیم.که.هرکدام.از.آنها.رئیس،.

نایب.رئیس.و.اعضای.انجمن.های.پالس��تیک.اس��تان.های.مختلف،.دیگر.انجمن.ها.و.

بنگاه.های.مرتبط.بودند؛.مانند.انجمن.پالستیک.همگن.تهران،.انجمن.همگن.خراسان،.

انجم��ن.همگن.البرز،.انجمن.همگن.س��منان.و.انجمن.های.اس��تانی.به.اضافه.انجمن.

صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی،.انجمن.لوله.اتصاالت.یو.پی.وی.سی.و.غیره..در.آذر.91.

این.اعضای.موس��س.به.جمع.بندی.و.اجماع.رس��یدند.و.فعالیت.انجمن.ملی.پالستیک.
از.سال.91.رسمیت.پیدا.کرد..

 بـا توجه بـه اینکه انجمن ملی پالسـتیک از تجمیع دیگر انجمن ها شـکل 
گرفته  است، آیا گوناگونی نظرات و مطالبات این انجمن ها مشکالتی را به وجود 

نیاورده است؟ 
به.ه��ر.حال.از.ابتدا.چنین.مش��کالتی.را.پیش.بینی.کرده.بودی��م،.زیرا.از.تجربه.چندین.
ساله.انجمن.های.دیگر.برخوردار.بوده.ایم.و.می.دانستیم.این.موارد.می.تواند.مانع.بزرگی.در.
مقابل.فعالیت.های.انجمن.ایجاد.کند.یا.در.همان.ابتدای.راه.تش��کیالت.را.از.مسیر.اصلی.
خ��ود.منحرف.کند..به.طور.مثال.ما.این.نکته.را.که.مثال.انجمن.کامپاند.س��ازان.با.انجمن.
صنای��ع.تکمیلی..تضاد.منافع.دارند،.می.دانس��تیم..یک.طرف.عالقمند.اس��ت.تا.تعرفه.ها.
کاه��ش.یاب��د.و.دیگری.بالعکس،.و.ای��ن.تضاد.منافع.در.انجمن.ه��ای.مختلف.دیگر.نیز.
وجود.دارد..در.واقع.ما.نخواستیم.که.در.حوزه.مربوط.به.گرایش.و.زمینه.فعالیت.انجمن.ها.
به.ش��کل.تخصصی.وارد.ش��ویم،.در.واقع.ما.به.کلیات.صنعت.پرداختیم..قصد.ما.این.بوده.

که.وارد.سیاستگذاری.های.کالن.بشویم،.یعنی.تز.اول.انجمن.پالستیک.این.است..
 همکاری و تعامل شـما با انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی 

از زمان عضویت این انجمن تا کنون چگونه بوده است؟ 
م��ا.در.ابتدا.ب��ا.انجمن.هایی.که.به.عضوی��ت.انجمن.پالس��تیک.در.می.آیند،.ارتباط.
مس��تحکمی.ایجاد.می.کنیم..ما.در.انجمن.پالس��تیک.سایت.خبری.بسیار.خوبی.داریم.
و.اولین.امتیازی.که.به.اعضای.خود.می.دهیم،.این.اس��ت.که.اخبار.این.انجمن.ها.را.در.
س��ایت.خبری.خود.درج.می.کنیم..در.مورد.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.نیز.ابتدا.
لین��ک.خبری.ایجاد.ک��رده.و.اخبار.مرتبط.با.این.صنعت.را.در.س��ایت.خبری.خود.درج.
کردیم..در.جلس��ات.مختلفی.که.با.صنعت.یو.پی.وی.سی.مرتبط.بود.دوستان.را.دعوت.
کردیم.چند.جلس��ه.تعامل.و.هم.افزایی.برگزار.کردیم..البته.مدت.بس��یار.کمی.است.که.
این.دوستان.به.عضویت.انجمن.پالستیک.درآمده..اند،.با.این.وجود.اگر.موردی.باشد.که.
نیاز.به.کمک.و.تعامل.انجمن.ملی.باش��د،.حتما.و.با.تمام.توان.در.خدمت.این.دوس��تان.

خواهیم.بود..

 هدف از این تعامالت چیست؟ 
هدف.از.این.تعامالت.هم.افزایی.است،.ما.به.این.دلیل.که.یک.تشکل.فراگیر.به.شمار.
می.آییم،.هم.اکنون.با.خیلی.از.مراکز.و.ارگان.های.تصمیم.گیرنده،.طرف.مشاوره.هستیم..
مانند.س��ازمان.توسعه.تجارت،.پتروشیمی.ها.و.غیره..در.واقع.ما.نفوذ.بسیار.خوبی.داریم.
و.می.توانیم.این.موارد.را.در.اختیار.این.دوس��تان.قرار.دهیم..برای.مثال.در.مورد.تعرفه.
ترجیحی.که.مرتبط.با.این.انجمن.بود،.تالش.های.بس��یاری.صورت.دادیم..مقاالتی.در.
این.خصوص.نوشتیم.و.عنوان.کردیم.که.تعرفه.ترجیحی.مانند.شمشیر.دولبه.می.باشد..
حتی.تبعات.این.تعرفه.ترجیحی.را.در.نامه.ای.مکتوب.به.دوس��تان.اعالم.کردیم..ما.در.
این.نامه.تعرفه.ترجیحی.را.زیر.س��وال.بردیم،.زیرا.یو.پی.وی.سی.را.که.صنعتی.نوپا.در.
کشور.است.نیازمند.حمایت.های.دولتی.می.دانیم.و.از.آن.مهم.تر.تبیین.کردیم.که.تولید.
داخلی.کفاف.نیازهای.کش��ور.را.می.دهد..در.واقع.ما.ابع��اد.مختلف.این.مقوله.را.کامال.
تشریح.و.بیان.کردیم.که.چه.اتفاقی.در.حال.شکل.گیری.است..به.بیان.دیگر.ما.از.این.

منظر.نیز.به.دوستان.کمک.می.کنیم،.چه.عضو.ما.باشند.و.چه.نباشند..
 نیمه اول سـال 94 را پشت سر نهادیم، اهم فعالیت های انجمن پالستیک 

را در 6 ماه گذشته توضیح دهید؟  
تمام.فعالیت.های.ما.از.اول.س��ال.تحت.الش��عاع.انتخابات.ات��اق.قرارگرفته.بود..البته.
همانطور.که.می.دانید.اتاق.بازرگانی.کرس��ی.بس��یار.مهمی.برای.ما.محس��وب.می.شد.
و.ب��رای.اولین.بار.در.تمام.ادوار.گذش��ته.در.صنف.ما.ب��االی.10-11.نماینده.در.هیات.
نمایندگان.حضور.دارند..ما.تا.کنون.این.کرس��ی.را.در.اختیار.نداش��تیم.منتظر.انتخابات.
بودیم،.به.عنوان.تشکل.عضو.در.پارلمان.بخش.خصوصی،.یک.کرسی.در.اختیار.داشتیم.
و.س��عی.کردیم.این.کرسی.را.معرفی.کنیم..همچنین.پس.از.تاسیس.انجمن.این.اولین.
دوره.ای.ب��ود.که.باید.انتخابات.هیات.مدیره.انجمن.را.نیز.برگزار.می.کردیم.و.این.برای.
ما.از.اهمیت.و.حساس��یت.ویژه.ای.برخودار.بود..به.موازات.آن.انتخابات.اتاق.باعث.ش��د.
تا.چند.ائتالف.بزرگ.با.اعضای.انجمن.ش��کل.بگیرد.و.در.پی.آن.به.یکباره.انبوهی.از.
تقاضای.عضویت.به.س��مت.انجمن.روانه.شد.و.باعث.شد.تا.ما.اعضای.خود.را.افزایش.
دهیم..برای.تاسیس.انجمن،.با.توجه.به.اینکه.اساسنامه.چندان.مهم.نیست،.تنها.اعالم.
کردیم.کس��انی.که.می.توانند.به.انجمن.کمک.کنند.جهت.عضویت.در.هیات.موسسین.
انجمن.حضور.پیدا.کنند،.برخی.از.این.اعضا.بر.اساس.اساسنامه.ای.که.ما.داشتیم.اصال.
واجد.شرایط.نبودند.و.در.ادامه.یا.نخواستند.با.ما.ادامه.همکاری.داشته.باشند.یا.نتوانستند.
ش��رایط.الزم.را.فراهم.آورند..در.سال.بعد.نیز.ما.درگیر.اساسنامه.و.اصالحات.آن.بودیم.
چرا.که.در.این.اساس��نامه.موارد.زیادی.بود.که.نیاز.به.تامل.و.بازنگری.داش��ت..سپس.
درگیر.عضوگیری.ش��دیم.و.موفق.ش��دیم.12.انجمن.را.و.در.یک.س��ال.و.نیم.گذشته.
چیزی.حدود.100.شرکت.معتبر.را.به.عضویت.خود.درآوریم،.و.مفتخرم.که.اعالم.کنم.
23.عضو.انجمن.به.یکباره.به.123.عضو.افزایش.پیدا.کرد..ما.در.این.عضو.گیری.سعی.
کردی��م.ب��زرگان.انجمن.ها.را.گرد.هم..آوریم.و.مجموعه.ای.از.روس��ا.و.نایبان.آنها،.و.به.
قول.دوستان،.سعی.کردیم.تا.ستاره.ها.را.به.عضویت.انجمن.در.آوریم..به.هر.حال.این.
فعالیت.ها.باعث.ش��د.که.انجمن.با.یک.اس��تقبال.عمومی.مواجه.ش��ود..امسال.با.توجه.
ب��ه.اینکه.ما.عضو.اتاق.هس��تیم.یک.محدودیت.بزرگی.به.ن��ام.کارت.بازرگانی.داریم..
بالفاصله.بعد.از.انتخابات.یک.ایده.چش��مگیر.را.به.اجرا.در.خواهیم.آورد..برای.توس��عه.
صادرات.خود.پاویون.تش��کیل.دادیم..یک.پاویون.در.پاکستان.تشکیل.دادیم..در.ادامه.
نیز.قصد.داریم.تا.در.کشورهای.دیگر.چون.عراق.و.افغانستان.و.کشورهای.آسیای.میانه.
پاویون.تشکیل.دهیم..این.به.تولیدکنندگان.پروفیل.کشور.ما.نیز.بسیار.کمک.می.کند..
 شـما هم اکنـون کرسـی در اختیار داریـد به نام پارلمـان بخش خصوصی، 
کـه می تواند بـر تصمیم گیری های دولتی تاثیرگذار باشـد، تاکنون تا چه حدی 

توانسته اید خواسته های اعضای خود را مطالبه کنید؟   
ما.در.خصوص.تعرفه.ترجیحی.و.مواردی.از.این.دس��ت.با.توجه.به.اینکه.اقتصاد.ما،.
اقتصاد.دولتی.اس��ت،.تا.حدی.می.توانیم.پیش.رویم..ما.سعی.کردیم.تبعات.مختلف.آن.
را.به.روش��نی.بیان.کنیم..مشاوره.های.کارشناس��ی.خود.را.اعالم.کردیم..در.دیگر.موارد.
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نی��ز.به.همین.ش��کل،.ما.یک.تیم.کارشناس��ی.در.اختیار.داریم.ک��ه.می.توانیم،.موارد.و.

مس��ائل.مختلف.را.در.زمینه.های.متفاوت.مورد.بررس��ی.قرار.دهی��م...به.طور.مثال.در.

زمینه.مالیاتی.که.برای.اقالم.مصرفی.کارکنان.هر.س��اله.با.آن.درگیر.هستیم،.از.طریق.

انجمن.ه��ای.عضو.این.پیگیری.را.انجام.داده.ایم.و.به.دوس��تان.اعالم.کردیم.که.چنین.

قانون��ی.وج��ود.ندارد.و.ای��ن.مالیاتی.که.به.ش��رکت.ها.تعلق.می.گیرد.همان.اس��ت.که.

مس��تقیما.روی.حق��وق.باز.می.گردد.و.با.پیگیری.هایی.که.انج��ام.دادیم،.کلیه.اتفاقات.و.

مسائل.روز.صنعت.را.که.تبعات.آن.اعضای.ما.را.شامل.می.شود.رصد.و.پیگیری.خواهیم.

کرد..بیمه.اقالم.مصرفی،.مواردی.در.بحث.مواد.اولیه.در.بورس.را.نیز.پیگیری.کردیم..
 در زمینه خام فروشی مواد اولیه انجمن چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ 
ای��ن.مورد.نیز.بازمی.گردد.به.همان.مس��اله.بخش.خصوص��ی.و.موانعی.به.نام.بخش.
دولت��ی..با.وجود.اینکه.پتروش��یمی..ها.اع��الم.کردند.که.خصوصی.هس��تند.اما.باز.هم.
دولتی.ها.در.آنها.نفوذ.دارند.و.اس��یر.تشریفات.دولتی.هستند..اگر.پتروشیمی.ها.از.حالت.
دولتی.خارج.ش��وند.ما.در.تعامل.با.آنها.اعالم.می.کردیم.به.چه.موادی.نیاز.داریم.و.آنها.
نیز.تولید.می.کردند،.اگر.اقتصاد.آزادی.داشتیم.ما.نیز.از.کشورهای.دیگر.به.صورت.عمده.
م��واد.اولیه.وارد.می.کردیم.تا.پتروش��یمی.های.داخلی.در.رقابت.ب��ا.رقیب.خارجی.خود.

امکان.تعامل.بیشتری.را.برای.مشتریان.داخلی.خود.قائل.شوند.
.هم��واره.کلیه.مقامات.ما.اعالم.کرده.اند.که.حمای��ت.از.تولید.کننده.داخلی.مهمترین.
هدف.ماست..همانطور.که.می.دانید.ارز.حاصل.از.خام.فروشی.تاثیری.در.اقتصاد.نخواهد.
داش��ت،.ارزش.افزوده.برای.ما.خیلی.حائز.اهمیت.می.باش��د..اگر.بخواهیم.به.این.روش.
ادام��ه.دهیم.و.با.قیمت��ی.نازل.تر.از.بازار.ایران.به.کش��ورهای.منطقه.مواد.اولیه.عرضه.
می.کنی��م،.در.واق��ع.ما.به.نوعی.به.رقبای.صنعتی.خود.کم��ک.کرده.ایم..به.این.معنا.که.
م��ا.به.ترکیه.زیر.قیم��ت.مواد.خام.می.دهی��م،.با.توجه.به.اینکه.ش��رکت.های.ترک.از.
حمایت.های.دولتی.برخوردار.می.باش��ند،.درصد.س��ود.بانکی.این.دوستان.قابل.مقایسه.
با.س��ود.بانکی.ما.نیس��ت..در.واقع.این.به.نوعی.تقابل.نابرابر.تولیدکننده.داخلی.با.نوع.
خارجی.آن.اس��ت.و.خودمان.نیز.به.این.ماجرا.دامن.می.زنیم..ما.تمام.سعی.مان.را.انجام.
می.دهیم..متاس��فانه.آن.عزم.راس��خ.در.این.بین.وجود.ندارد.و.ما.در.س��الیان.متمادی.
انجمن.ها.را.ضعیف.نگه.داشته.ایم..هرچند.انجمن.ملی.پالستیک.در.حال.تالش.است،.
اما.تنها.در.صورتی.که.همه.پشت.هم.باشیم.و.دست.به.دست.یکدیگر.دهیم،.می.توانیم.

کارها.را.به.پیش.ببریم.
  در مورد نمایشگاه ایران پالست و موضعی که انجمن پالستیک در این  باره 

دارد توضیح دهید؟ 
متاس��فانه.برخی.از.این.موارد.مخفی.مانده.اس��ت..همانطور.ک��ه.می.دانید.ما.9.دوره.
این.نمایش��گاه.را.برگزار.کرده.ایم،.بانی.آن.نیز.ش��رکت.پتروش��یمی.و.ش��خص.آقای.
نعمت.زاده.بوده.اند..به.هرحال.این.نمایش��گاه.9دوره.پی.در.پی.به.شکل.باشکوهی.برگزار.
ش��د..نمایشگاه.ایران.پالست.یک.نمایش��گاه.مربوط.به.صنعت.پالستیک.کشور.است..
نمایشگاه.هایی.از.این.دس��ت.دارای.جایگاه.بسیار.خوبی.برای.ماشین.آالت،.مواد.اولیه،.
مواد.میانی.مثل.کامپاند.در.اختیار.دارد..حتی.این.نمایش��گاه.همواره.محل.خوبی.برای.
عرضه.محصوالت.تکمیلی.بوده.اس��ت..اصال.نمایشگاه.محلی.برای.ارائه.فناوری.های.
نوی��ن.و.عرض��ه.آخرین.دس��تاوردهای.صنعتی.می.باش��د..ب��ه.اعتقاد.بنده.نمایش��گاه.
ایران.پالس��ت.یکی.از.س��ه.نمایش��گاه.بزرگ.جهانی.است..پارس��ال.با.وجود.تحریم.ها.
شاهد.حضور.چشمگیر.شرکت.های.خارجی.در.این.نمایشگاه.بودیم..این.مهم.با.تالش.
همه.جانبه.پتروش��یمی.ها،.ماشین.س��ازان،.تولیدکنندگان.مواد.میانی.و.تکمیلی.ش��کل.

گرفته.است..
حتی.با.کمک.بخش.خصوصی.نظامنامه.بسیار.خوبی.تدوین.شد،.اما.به.اجرا.درنیامد..
اما.یکی.از.مس��ائلی.که.بس��یار.در.رتبه.و.درجه.این.نمایش��گاه.تاثیرگذار.بوده.و.خواهد.
بود،.این.اس��ت.که.زمان.برگزاری.آن.ثابت.باشد..این.حتی.در.آیین.نامه.سازمان.توسعه.
تجارت.برای.نمایش��گاه.ها.آمده.اس��ت.که.نمایش��گاه.های.گرید.A..بیش.از.دو.هفته.
جابه.جا.نشود..همیشه.نمایشگاه.ایران.پالست.در.مهر.و.آبان.برگزار.شده.است.و.همواره.

تاریخ.آن.ثابت.بوده.است..
ضمن.اینکه.در.آخرین.دوره.طی.جلس��ه.ای.که.با.دوس��تان.داش��تیم.تاریخ.برگزاری.
نمایش��گاه.را.برای.س��ه.دوره.آینده.که.پتروشیمی.مس��ئول.برگزاری.آن.است.فیکس.
کردیم.و.براس��اس.قول.مساعد.دوس��تان.قرار.به.برگزاری.در.مهرماه.شد..تا.اینکه.سه.
چهارماه.اخیر.بر.اس��اس.اعالم.پتروشیمی.متوجه.ش��دیم.که.25.تا.29.فروردین.زمان.
قطعی.برگزاری.نمایش��گاه.ایران.پالس��ت.می.باش��د؛.البته.بدون.مشورت.با.انجمن.ها.و.
ش��رکت.ها.و.تشکل.های.مرتبط..با.پیگیری.هایی.که.صورت.دادیم.به.یک.نوع.وفاق.با.
دیگر.انجمن.ها.رسیدیم..نامه.نگاری.های.متعددی.با.افراد.مختلف.داشتیم.که.مهم.ترین.
آنها.شخص.جناب.وزیر.آقای.نعمت.زاده.بوده.است..اما.به.هرحال.به.نتیجه.ایی.نرسیدیم..
در.مذاکرات.دیگرمان.تاریخ.های.دیگری.مطرح.شد.اما.هیچ.یک.از.این.تاریخ.ها.رعایت.
نشد..دلیل.مخالفت.ما.با.فروردین..به.دلیل.مشغله.های.شرکت.ها.در.اسفند.است..ضمن.

اینکه.فروردین.همواره.ماهی.نیمه.تعطیل.بوده.است.



تنها با یک تماس
 و یا مراجعه به سایت

در هر جای ایران که هستید  
مشترک )رایگان( نشریه 

پنجره ایرانیان 
شوید. 

تلفکس :             44489429-33
www.panjereh-iranian.ir
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یک.کارشناس.مسکن.با.تشبیه.آسمان.خراش.121.طبقه.به.دایناسور،.نسبت.به.شروع.

جوانه.زدن.آسمان.خراش.ها.در.تهران.هشدار.داد.و.گفت:.وضعیت.محدوده.کنونی.تهران.

از.جنبه.های.اجتماعی،.جغرافیایی،.زمین.ش��ناختی.و.مش��کالت.و.تقس��یمات.شهری.از.
موقعیت.مناسبی.برای.احداث.چنین.ساختمان.هایی.برخوردار.نیست.

س��یامک.جوالیی.در.گفت.وگو.با.ایسنا.به.زمزمه.های.ساخت.آسمان.خراش.121.طبقه.

در.تهران.اش��اره.و.اظهار.کرد:.س��وال.این.اس��ت.ک��ه.آیا.ما.بدون.توج��ه.به.جنبه.های.

اجتماعی،.اقتصادی،.امنیتی،.سیاسی.و.زمین.شناسی،.فقط.قصد.داریم.یک.آسمان.خراش.

121.طبقه.بسازیم.تا.به.دنیا.نشان.بدهیم.که.توانایی.چنین.اقدامی.را.داریم؟.یا.به.راستی.
نیازمند.ساخت.چنین.ساختمان.هایی.هستیم؟

وی.با.طرح.این.پیشنهاد.که.آسمان.خراش.ها.باید.در.اطراف.تهران.ساخته.شوند،.افزود:.

در.بیشتر.شهرهای.بزرگ.دنیا.که.سال.هاست.به.ساخت.آسمان.خراش.ها.پرداخته.اند.این.

ساختمان.ها.در.همه.جای.شهر.ساخته.نشده.اند..مثال.در.نیویورک.فقط.در.یک.گوشه.از.

ش��هر.تحت.عنوان.»داون.تاون«.ش��اهد.آسمان.خراش.هستیم.و.در.این.شهرها.به.هیچ.
عنوان.مثل.شهر.تهران،.ساختمان.های.بلند.مانند.سیخ.از.این.ور.و.آن.ور.بیرون.نزده.اند.
این.کارشناس.مس��کن.با.بیان.این.که.تهران.دیگر.ظرفیت.تراکم.فروشی.ندارد،.گفت:.
از.ای��ن.به.بعد.به.هیچ.عن��وان.نباید.در.محدوده.تهران.اجازه.احداث.س��اختمان.بیش.از.
5.طبقه.داده.ش��ود..باید.یک.منطقه.ش��هری.جدید.برای.پروژه.های.جدید.آسمان.خراش.
تعریف.کرد..اگر.قرار.اس��ت.آسمان.خراش��ی.در.محدوده.تهران.س��اخته.شود.می.تواند.در.

تهران جای این دایناسور نیست!
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مسیر.فرودگاه.امام.خمینی.)ره(.باشد.تا.بازرگانان.و.صاحبان.شرکت.های.خارجی.که.دفتر.
خود.را.در.آن.مستقر.می.کنند،.وقتی.از.فرودگاه.می.آیند.بدون.مزاحمت.رفت.و.آمد.کنند.
جوالیی.در.ادامه.گفت:.از.آنجا.که.کش��ور.ما.س��رزمینی.پهناور.و.به.لحاظ.توان.های.
بالق��وه..سیاس��ی،.اقتص��ادی.و.اجتماعی.بس��یار.پرظرفیت.اس��ت،.بحث.لزوم.س��اخت.
آس��مان.خراش.های.بلند.در.کش��ور.را.می.توان.از.س��ه.جنبه..نمادین،.کارگری.و.فناوری.

مورد.توجه.قرار.داد.
وی.درخصوص.جنبه..نمادین.آسمان.خراش.ها.توضیح.داد:.شاید.باور.برخی.مسووالن.
کش��ور.این.باش��د.که.به.لحاظ.نمادین،.س��اخت.آس��مان.خراش.های.بلند.و.بسیار.بلند.
می.تواند.نش��انه.ای.نمادین.از.پویایی.درون.جامعه.ی.ما.باش��د..شاید.گمان.این.باشد.که.
اگر.در.کشور.پر.از.امکاناتی.مانند.ایران.چنین.ساختمان.هایی.ساخته.شود.می.توان.به.دنیا.
نشان.داد.که.ما.آماده..تعامل.های.گوناگون.با.جامعه..جهانی.هستیم.که.یکی.از.نمادهای.

پویایی.درونی.آن،.وجود.چنین.ساختمان.هایی.است.
این.کارش��ناس.مس��کن.ادامه.داد:.صرف.نظر.از.آن.که.اگر.این.گمان،.مطلق.و.تضمین.
کننده.در.نظر.گرفته.ش��ود.و.بخواهیم.بر.اس��اس.آن.در.این.زمینه.س��رمایه.گذاری.کنیم.
بس��یار.به.خطا.خواهیم.رفت..می.توان.پذیرف��ت.که.چنین.رویکردی.یعنی.توجه.به.جنبه..
نمادین.موضوع،.می.تواند.نش��انه.ای.باشد.از.توان.پذیرش.رابطه.با.جامعه..جهانی.و.از.این.
جنبه.می.توان.به.صورتی.محدود.اقدام.به.برنامه.ریزی.و.سرمایه.گذاری.در.این.زمینه.کرد.
جوالیی.تاکید.کرد:.اگرچه.در.کش��ورهای.پیش��رفته..صنعتی،.ساخت.آسمان.خراش.ها.
یکی.از.نش��انه.های.پیشرفت.به.ش��مار.می.رود.ولی.الزاما.نمی.توان.و.نباید.نتیجه.گرفت.
که.اگر.در.کشوری.ساختمان.های.بسیار.بلند.ساخته.شده.باشد.آن.کشور.از.نظر.صنعتی.
پیش��رفته.است..نمونه.اش.کشورهای.حاش��یه.خلیج.فارس.هستند.که.اگرچه.در.رقابتی.
پرش��تاب.در.س��اخت.این.گونه.س��اختمان.ها.قرار.دارن��د.ولی.الزاما.به.لح��اظ.صنعتی.و.
اقتصادی.پیشرفته.محسوب.نمی.شوند.و.در.واقع.بیشتر.کارشان.نمادین.و.نمایشی.است.

تا.اصولی.و.ضروری.
وی.در.ادامه.به.جنبه..کارکردی.س��اخت.آس��مان.خراش.اشاره.و.تصریح.کرد:.توجه.به.
این.جنبه.بس��یار.مهم.است..واقعیت.آن.اس��ت.که.اگر.ارتباط.های.اقتصادی.و.بازرگانی.
ما.با.کش��ورهای.مختلف.دنیا.بخواهد.از.این.وضعیتی.که.هس��ت.خارج.شود.و.گسترش.
پیدا.کند،.رفت.و.آمدهای.نمایندگان.ش��رکت.های.خارجی.به.ایران.بسیار.فراوان.و.لزوم.

استقرار.دفاتر.نمایندگی.و.کاری.و.حرفه.ای.آنها.در.اینجا.بسیار.بیشتر.خواهد.شد.
این.کارش��ناس.مسکن.گفت:.شکی.نیس��ت.که.در.آن.صورت.نیاز.به.سرمایه.گذاری.
برنامه.ریزی.شده.برای.ساخت.ساختمان.های.متراکم.و.مناسب.برای.این.منظور.به.یک.
ضرورت.ملی.تبدیل.می.ش��ود..در.چنان.موقعیتی.با.توجه.به.ابعاد.مختلف.این.گونه.رفت.
و.آمده��ا.ک��ه.ذکر.آن.در.این.فرصت.نمی.گنجد.و.با.توجه.به.وضعیت.ش��کل.گرفته.در.
تهران.از.نظر.بافت.شهری،.وسایل.و.ترافیک.پیچیده.و.غیره.احتماال.با.محدودیت.هایی.
جدی.روبه.رو.خواهیم.ش��د.که.ش��اید.رویکرد.آسمان.خراش.س��ازی.مناسب.این.کارکرد.

اجتناب.ناپذیر.شود.
جوالیی.با.بیان.این.که.در.آن.صورت.بس��یار.ضروری.اس��ت.که.با.بررسی.همه.جانبه..
موضوع.و.پیامدهای.چنین.رویکردی.با.تدوین.یک.طرح.جامع.شهری.ویژه.از.هم.اکنون.
جل��وی.پیامده��ای.زیان.بار.محت��وم.آن.گرفته.ش��ود،.گفت:.این.ک��ه.نمایندگان.بخش.
خصوصی.یا.بخش.دولتی.یا.نهاد.ش��به.دولتی.به.ص��رف.بهره.مندی.از.توان.مالی.یا.در.
اختیار.داش��تن.یا.خریدن.زمین.هایی.در.مناطق.گران.قیمت.شهری.اراده.کنند.که.بدون.
در.نظر.گرفتن.همه..جوانب.الزم.به.س��اخت.س��اختمان.های.خیلی.بلند.در.هرکجا.که.به.
نفعش��ان.اس��ت.یا.امکاناتش��ان.ایجاب.می.کند.اقدام.کنند،.عواقب.زیان.باری.به.شهر.و.

زندگی.مردم.تحمیل.خواهند.کرد.که.جبران.آن.عمال.نشدنی.خواهد.بود.
وی.به.ملزومات.س��اخت.یک.آس��مان.خراش.مقرون.به.صرفه.اش��اره.و.خاطرنش��ان.
کرد:.اگر.س��اختن.چنین.آسمان.خراش��ی.بخواهد.مقرون.به.صرفه.باشد.می.توان.فرض.
کرد.متولیانش.باید.آن.را.با.س��طح.اشغالی.بس��ازند.که.بشود.در.هر.طبقه.اش.دست.کم.
یکصد.نفر.حضور.داش��ته.باش��ند.و.این.یعنی.باید.در.هر.طبقه.چهار.دفتر.کار.با.متوسط.

تعداد.کارکنانی.برابر.25.نفر.مشغول.کار.باشند..در.این.صورت.این.ساختمان.در.هر.روز.

پذیرای.نزدیک.به.12.هزار.نفر.ساکن.ثابت.و.با.فرض.ارباب.رجوع.برابر.یک.چهارم.این.
تعداد،.روزانه.محل.مراجعه.نزدیک.به.15.هزار.نفر.خواهد.بود.

این.کارش��ناس.مس��کن.افزود:.این.تعداد.نفرات.در.مقیاس.های.ش��هری،.در.حد.یک.

ش��هرک.است.که.حتی.احتیاج.به.شهرداری.دارد..حاال.تصور.کنید.که.چنین.ساختمانی.

ب��ا.این.حج��م.تراکم.و.رفت.و.آمد.درون.یکی.از.مناطق.ش��هری.تهران.س��بز.ش��ود..

واقع��ا.چگونه.می.توان.در.آن.هضم.ش��ود.بدون.آن.که.آش��وبی.جدی��د.در.دل.این.همه.
ناهنجاری.های.موجود.شهری.به.بار.نیاورد؟

وی.به.ارائه.اخباری.از.س��وی.مسووالن.شهری.مبنی.بر.این.که.10.نقطه.شهر.تهران.

برای.س��اخت.این.آسمان.خراش.مورد.مطالعه.قرار.گرفته،.تصریح.کرد:.این.نیز.موضوع.

تعجب.برانگیز.دیگری.اس��ت.که.به.خوبی.نش��ان.می.دهد.از.همین.ابتدای.کار.داریم.به.

کجراه.می.رویم..یعنی.به.نظر.این.مسووالن،.در.همین.نگاه.اول.10.نقطه.در.شهر.تهران.
هست.که.می.تواند.آبستن.نمایش.چنین.دایناسور.شهری.باشد!

به.گفته.جوالیی،.اگر.باب.این.به.بیان.بنده.»آسمان.خراش.بازی«.باز.شود،.با.توجه.به.

تجربه.هایی.که.در.مورد.نحوه..ساختمان.س��ازی.و.بساز.و.بفروش.و.بورس.بازی.ساختمان.

در.جامعه..خود.البته.با.تاس��ف.فراوان.ش��اهد.آن.بوده.ایم،.چنان.آتش��ی.به.جان.این.شهر.

عمال.فلج.ش��ده.از.ساختمان.سازی.های.نادرست.ناشی.از.سیاست.های.غلط.تراکم.فروشی.

می.افت��د.ک��ه.خاموش.کردن.آن.ناممکن.خواهد.بود؛.زیرا.باز.هم.با.تاس��ف،.مس��ووالن.

امور.ش��هری.و.اقتصادی.ما.چون.نفس.گرایش.به.س��اخت.و.س��از.را.به.هر.قیمت.نوعی.

رونق.می.پندارند.و.بدون.توجه.به.عواقبی.که.تا.همین.حاال.از.این.رهگذر.گریبان.ش��هر.

و.مردمش.را.گرفته،.باز.هم.در.آرزوی.گس��ترش.چنین.رونقی.هس��تند،.در.صورت.رواج.

آس��مان.خراش.بازی.حتما.از.آن.اس��تقبال.و.به.ش��دت.تش��ویق.خواهند.کرد.و.بجز.لزوم.
پرداخت.عوارض.مربوط.به.شهرداری.توسط.مالکان،.مانع.دیگری.برای.آن.نخواهند.دید.
این.کارش��ناس.مسکن،.جنبه..س��وم.را.جنبه..فناوری.و.مالی.عنوان.و.خاطرنشان.کرد:.
سال.هاس��ت.که.به.دالیل.مختلف.و.از.جمله.کمبودهای.ناشی.از.ایجاد.موانع.بین.المللی.
برای.کش��ور.ما،.تالش.های.بسیار.مهمی.توس��ط.مسووالن.و.متخصصان.داخلی.انجام.
ش��ده.تا.بس��یاری.از.کارهایی.را.که.قبال.حتما.باید.با.توسل.به.خارجی.ها.انجام.می.شد،.
خود.ما.در.داخل.کش��ور.انجام.دهیم.و.در.این.زمینه.موفقیت.های.چش��مگیری.به.دست.
آمده.است..واقعیت.این.است.که.ساخت.ساختمان.های.بلند.نیازمند.آگاهی.از.تجربه.ها.و.

دانشی.است.که.ما.به.صورت.جدی.نیازمند.کسب.آن.از.منابع.خارجی.هستیم.
وی.اظه��ار.کرد:.امروزه.برپا.کردن.س��اختمان.های.بلند.با.روش.ه��ای.متداول.کهنه.
ممکن.نیست..استفاده.از.مصالح.ویژه.و.به.کارگیری.ماشین.آالت.و.تجهیزات.خاص.این.
کار.از.نکاتی.است.که.به.دلیل.آن.که.چنین.تجربه.هایی.در.داخل.کشور.نداشته.ایم،.بدون.

بهره.گیری.از.منابع.خارجی.عمال.ناممکن.است.
جوالیی،.احداث.س��اختمان.های.بلند.را.با.اتکا.به.منابع.داخلی.ناممکن.ندانس��ت.و.در.
عین.حال.گفت:.از.آنجا.که.به.واس��طه..نیاز.به.بهره.گیری.از.دانش.و.تجربه.و.تجهیزات.
و.مصالح.خارجی،.الزم.اس��ت.که.این.کار.با.کمک.خارجی.انجام.شود،.به.احتمال.خیلی.
قوی.با.ش��رط.و.شروط.تمایل.شرکت.های.مالی.و.اقتصادی.هم.روبه.رو.خواهیم.بود..در.
این.زمینه.تعامل.هوشیارانه.برای.تحقق.بخشیدن.به.این.همکاری.بدون.ایجاد.وابستگی.

بسیار.ضروری.است.
وی.ادامه.داد:.این.که.ضمن.زمینه.س��ازی.ب��رای.این.همکاری،.در.عین.حال.بتوان.بر.
تکنولوژی.های.رایج.در.این.کار.هم.دس��ت.یافت،.بدون.برنامه.ریزی.های.قبلی.و.اتخاذ.

سیاست.های.مناسب.ممکن.نیست.
این.کارش��ناس.مس��کن.تاکید.کرد:.مجددا.بر.این.نکته.پافشاری.می.کنم.که.ساخت.
آسمان.خراش.ها.نباید.در.محدوده..شهری.فعلی.انجام.شود..حتما.الزم.است.منطقه.ای.در.
خارج.از.محدوده..تهران.بزرگ.را.به.این.امر.اختصاص.داد.و.زیرساخت.های.الزم.شهری.
را.برای.آن.فراهم.کرد.و.هر.نوع.سرمایه.گذاری.دولتی.یا.خصوصی.داخلی.و.خارجی.در.

این.زمینه.را.فقط.در.آن.منطقه.مجاز.دانست.
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جلس��ه.علنی.مجلس.شورای.اسالمی.برای.استیضاح.وزیر.راه.وشهرسازی.صبح.روز.

سه.ش��نبه.94/7/14.ب��ا.حضور.تعدادی.از.اعضای.هیات.دول��ت.که.عباس.آخوندی.را.

همراهی.می.کردند،.تشکیل.ش��د..این.دولتمردان.عبارت.بودند.از:.اسحاق.جهانگیری.

معاون.اول.رییس.جمهور،.علی.اکبر.صالحی.رییس.س��ازمان.انرژی.اتمی.،.علی.جنتی.

وزیر.ارشاد،.فانی.وزیر.آموزش.و.پرورش،.گودرزی.وزیر.ورزش.و.جوانان،.حجتی.وزیر.

جهاد.کش��اورزی،.زنگن��ه.وزیر.نفت،.همچنین.مجید.انصاری.مع��اون.پارلمانی.رئیس.
جمهور.و.سیدحسین.هاشمی.استاندار.تهران.

جلسه.اس��تیضاح.عباس.آخوندی.در.حالی.آغاز.ش��د.که.فراکسیون.رهروان.والیت.

در.جلس��ه.صبح.امروزش.مخالفت.اعضای.این.فراکس��یون.با.استیضاح.را.اعالم.کرد..

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.جلسه.امروز.صبح.فراکس��یون.رهروان.والیت.در.خصوص.

دو.موضوع.اساس��ی.به.س��واالت.نماین��دگان.پاس��خ.داد؛.اول،.در.خصوص.خط.آهن.

بجنورد.در.استان.خراسان.شمالی.و.دوم،.در.خصوص.وظایف.سازمان.نظام.مهندسی.و.

شهرداری،.همچنین.در.خصوص.مسکن.مهر.توضیحاتی.ارائه.داد..پاسخ.های.وزیر.در.

خصوص.خط..آهن.استان.خراسان.شمالی.به.ویژه.شهرستان.بجنورد.توضیحات.فنی.و.

تخصصی.بود..همچنین.وی.در.خصوص.وظایف.س��ازمان.نظام.مهندسی.و.شهرداری.

که.هر.دو.جزو.ناظران.ساخت.و.ساز.در.شهرها.به.شمار.می.روند.توضیحاتی.ارائه.داد،.

مبنی.بر.آن.که.ش��هرداری.نمی.تواند.هم.ناظر.بر.س��اخت.و.س��از.و.هم.مجری.فرآیند.
ساخت.مسکن.باشد.

با.این.حال،.پانزده.نماینده.متقاضی.استیضاح.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرسازی.

ضمن.انتشار.محورهای.پنجگانه.استیضاح.یکی.از.مهمترین.دالیل.شان.را.عدم.اعالم.

موضع.ش��فاف.عباس.آخوندی.نسبت.به.فتنه.و.سران.آن.اعالم.کردند..رحماندوست،.

کوچک.زاده،.حاجی،.بیرانوند،.ثروتی،.نبویان،.کریمی.قدوس��ی،.حس��ینیان،.رس��ایی،.

س��امری،.موس��وی.الرگانی،.اخوان،.آلیا.و.طبیب.زاده،.اجرا.نکردن.تعهدات.زمان.اخذ.

رای.اعتماد،.مشکالت.حوزه.عمومی.وزارت.راه.و.شهرسازی،.مشکالت.حوزه.زمین.و.

مسکن.شهری.و.روستایی،.مشکالت.حوزه.حمل.و.نقل.کشور.و.مشکالت.حوزه.مالی.
وزارتخانه.را.پنج.محور.استیضاح.خود.اعالم.کردند.

اس��تیضاح.کنندگان.که.عدم.عمل.به.تعهد.وزیر.مبنی.بر.تاس��یس.و.فعالیت.سازمان.

ایمنی.جاده.ها،.بدون.اقدام.و.پاس��خ.ماندن.ایرادات.عملک��ردی.و.برنامه.ای.مندرج.در.

گزارش.ماده.49.کمیس��یون.عمران،.عزل.و.نصب.های.بدون.دلیل.و.حذف.نیروهای.

مومن،.عدم.اعالم.موضع.ش��فاف.نس��بت.به.موضوع.فتنه.و.س��ران.آن،.عدم.اجرای.

اح��کام.قانون.برنامه.پنجم.توس��عه،.عدم.توجه.به.سیاس��ت.های.اقتصادی.مقاومتی.و.

عدم.توجه.به.اجرای.قوانین.ایثارگران.را.از.عمده.دالیل..خود.برای.ارائه.طرح.استیضاح.
بر.می.شمردند.

جلسه استیضاح با نطق موافقان استیضاح آغاز شد
نماین��ده.م��ردم.بجن��ورد.در. .
ب��ا. اس��المی. ش��ورای. مجل��س.
برش��مردن.دالیل.اس��تیضاح.وزیر.
راه،.گفت:.این.اس��تیضاح.سیاس��ی.
نیست.و.در.راستای.حل.مشکالت.
مردم.اس��ت..موس��ی.الرضا.ثروتی.
ضمن.قدردانی.از.وزیر.راه.و.س��ایر.
وزرای.دولت.برای.حضور.در.جلسه.
اس��تیضاح.اظهار.کرد:.اولین.سوالی.
که.از.ما.می.ش��ود.این.است.که.چرا.

اس��تیضاح؟.نمایندگان.ابزارهایی.از.جمله.مکاتبه،.مذاکره،.س��وال.و.برگزاری.جلسات.

متع��دد.در.اختی��ار.دارند.که.ما.تقریبا.تم��ام.مراحل.را.دنبال.کردی��م..آقای.الریجانی.

گزارش جلسه استیضاح عباس آخوندی
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دو.جلس��ه.و.آقای.ابوترابی.هم.دو.جلس��ه.برگزار.کردند.و.آقای.جاللی.و.دیگران.هم.
تالش.هایی.کردند.که.مشکالت.مربوطه.حل.شود.

وی.اضافه.کرد:.رکود.فعلی.صدای.همه.را.بلند.کرده.و.حتی.آشپز.هم.از.شوری.آش.

می.نالد..رکود.مس��کن.مهر.و.پروژه.های.این.چنینی.و.مزخرف.خواندن.مسکن.مهر.در.

حالی.که.این.طرح.از.طرح.های.خوبی.بوده.که.رهبری.هم.به.آن.تاکید.کرده.اند.و.یکی.

از.نیازهای.اولیه.در.قانون.اساس��ی.نیز.مسکن.عنوان.شده.از.ایراداتی.است.که.ما.وارد.

می.دانیم..مردم.از.وضعیت.جاده.ها.نیز.کالفه.هس��تند..ثروتی.عدم.توس��عه.و.گسترش.

حمل.و.نقل.ریلی.برغم.وجود.قانون،.فقدان.برنامه.ریزی.و.عدم.تحقق.برنامه.های.وزیر.

در.زمان.رای.اعتماد.را.از.دیگر.مشکالت.وزارت.راه.و.شهرسازی.عنوان.و.خاطرنشان.

کرد:.1.5.میلیون.نفر.به.خاطر.رکود.مسکن.بیکار.شده.اند.و.احکام.برنامه.پنجم،.قانون.

جامع.مس��کن،.قانون.جامع.حمل.و.نقل.عمومی.و.غیره.به.بهانه.نبود.اعتبار.و.تحریم.
اجرا.نمی.شود.و.طرح.های.توسعه.راکد.مانده.است.

این.عضو.کمیسیون.برنامه.و.بودجه.مجلس.ادامه.داد:.قرار.بود.ساالنه.10.درصد.از.

تلف��ات.جاده.ای.کاهش.یابد.که.این.کار.انجام.نش��د.و.دریغ.از.برنامه.ریزی.و.مدیریت.

فعال..همچنین.بر.اس��اس.مقایسه.صورت.گرفته.در.س��ال.1391،.27.میلیون.مسافر.

جابجا.ش��ده.در.حالی.که.در.سال.1393،.24.میلیون.مسافر.جابجا.شده.است.و.این.به.

معنای.افت.11.درصدی.در.این.زمینه.اس��ت..عالوه.بر.این.در.سال.91.ساالنه.5700.

کیلومتر.راه.روستایی.آسفالت.می.شد.که.این.رقم.در.سال.93.به.3000.کیلومتر.رسیده.

اس��ت..وی.با.بیان.اینکه.وعده.های.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.زمان.رای.اعتماد.عملی.

نشده،.گفت:.از.113.مورد.ارائه.شده.در.روز.رای.اعتماد،..84.درصد.آن.نیازی.به.اعتبار.
نداشته.اما.کدام.یک.اجرایی.شده.است.

.مجتبی.رحماندوس��ت.نماینده.

مردم.تهران.نیز.در.مجلس.با.تاکید.

بر.این.که.هیچ.ش��ائبه.سیاسی.در.

کار.خ��ودم.و.همکاران��م.نمی.بینم،.

در. مش��کل. عمده.تری��ن. گف��ت:.

عملکرد.وزی��ر.مربوط.به.ایثارگران.

اس��ت.که.تاکنون.قوانینی.را.که.در.

ای��ن.خصوص.وج��ود.دارد.اجرایی.

نکرده.اس��ت..طبق.قان��ون.برنامه،.

مکل��ف. و.شهرس��ازی. راه. وزارت.
اس��ت.نس��بت.به.تامین.مس��کن.جانبازان.باالی.25.تا.50.درصد.که.دو.س��ال.سابقه.
حضور.در.جنگ.را.داش��تند.اقدام.کند،.اما.برغم.پیگیر.ی.هایی.که.انجام.ش��ده.این.کار.

تحقق.نیافته.است.
.وی.افزود:.از.158.هزار.و.362.واجد.ش��رایط.اعالمی.از.سوی.ایثارگران.تنها.زیر.4.
درصد.توانس��تند.از.این.امتیاز.برخوردار.شوند..چرا.هنوز.فرزندان.شهدا.در.شرکت.های.
تابعه.این.وزارتخانه.رس��می.نشده.اند؟.چرا.شرکت.های.مجموعه.وزارت.راه.اجرای.بند.
»و«.قانون.برنامه.پنجم.در.خصوص.اس��تخدام.ایثارگ��ران.را.عملی.نمی.کند؟.وی.در.
بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.با.اش��اره.به.تس��هیالت.هواپیمایی.برای.ایثارگران.و.
خانواده.های.آنان.گفت:.ماده.41.قانون.خدمات.رس��انی.به.ایثارگران.صراحت.دارد.به.
این.که.ایثارگران،.جانبازان.و.خانواده.های.آنان.در.صورت.مس��افرت.از.طریق.هر.یک.
از.وسایل.حمل.و.نقل.کشور.با.ارائه.کارت.ایثارگری.از.پرداخت.50.درصد.هزینه.معاف.
هس��تند.اما.این.اتفاق.رخ.نداده.اس��ت..وی.در.پایان.با.بیان.این.که.بنده.اس��تیضاح.را.
امضاء.نکرده.بودم،.اما.در.این.مدت.چون.دیدم.هنوز.بسیاری.از.مسائل.حل.نشده.است.
آن.را.امضاء.کردم،.گفت:.فکر.می.کنم.وزیری.که.مساله.به.این.کوچکی.را.نتواند.حل.

کند.وزیر.مناسبی.نیست.
رحماندوس��ت.ضمن.ارائه.توضیحاتی.درخصوص.قول.های.داده.ش��ده.از.طرف.وزیر.
فیلمی.را.در.جلس��ه.علنی.مجلس.پخش.کرد.ک��ه.در.آن.آخوندی.گفت.همه.موارد.را.

درباره.وضعیت.ایثارگران.پیگیری.می.کند.
موس��وی. حجت.االس��الم. ..
الرگان��ی،.دیگر.موافق.اس��تیضاح،.
نیز.ب��ا.بیان.این.که.ه��دف.از.این.
اس��تیضاح.احق��اق.حق��وق.مل��ت.
نماین��دگان. ک��ه. اس��ت. مظلومی.
بای��د.صدای.رس��ای.آنها.باش��ند،.
گفت:.امروز.من.و.ش��ما.نمایندگان.
به.واس��طه.قس��می.ک��ه.خورده.ایم.
ب��رای.رای��ی.ک��ه.می.دهی��م.باید.
پاس��خگو.باش��یم..بنده.خود.عضو.

فراکس��یون.رهروان.هس��تم.و.این.را.می.گویم.که.این.اس��تیضاح.ربطی.به.پایداری.و.
فالن.گروه.ندارد،.استیضاح.را.سیاسی.نکنید.

نماینده.مردم.فالورجان.با.بیان.این.که.بی.عدالتی.در.توزیع.اعتبارات.بین.استان.ها.و.

روند.چانه.زنی.برای.تخصیص.این.اعتبارات.در.دوران.آقای.آخوندی.یکی.از.انتقادات.

نمایندگان.به.عملکرد.ایشان.است،.گفت:.چرا.باید.میزان.توزیع.اعتبارات.بین.استان.ها.

بر.حس��ب.عملکرد.آن.نماینده.تغییر.پیدا.کند؟.آیا.عدالت.اس��ت.که.به.شهرستانی.20.

میلیارد.اعتبار.داده.ش��ود.و.شهرستان.دیگری.نتواند.100.میلیون.تومان.اعتبار.بگیرد؟.

چرا.روستاییانی.که.به.روحانی.و.احمدی.نژاد.رای.دادند.باید.تاوان.تبعیض.و.بی.عدالتی.
و.سیاسی.کاری.شما.را.بدهند؟

وی.با.بیان.اینکه.رکود.بی.س��ابقه.ای.در.صنعت.مسکن.و.ساختمان.در.دوران.وزارت.

آخوندی.رخ.داده.اس��ت،.گفت:.برنامه.ارائه.ش��ده.از.سوی.آقای.آخوندی.در.زمان.اخذ.

رای.اعتماد،.ش��فافیت.و.مقابله.با.فس��اد.بود..اما.کارنامه.ش��ما.در.دو.سال.گذشته.چیز.

دیگ��ری.را.نش��ان.می.دهد..آیا.با.واگ��ذاری.قراردادهای.متعدد.با.ترک.تش��ریفات.به.

ش��رکت.ها.و.افراد.نورچشمی.با.مبارزه.با.فساد.در.تضاد.نیست؟.از.طرف.دیگر.قرار.بود.

س��اختار.وزارتخانه..شما.تغییر.پیدا.کند.و.گزارشی.به.مجلس.ارائه.شود.که.در.طول.دو.
سال.گذشته.هیچ.اقدامی.در.این.خصوص.صورت.نگرفته.است.

این.نماینده.اصولگرای.مجلس.با.طرح.این.پرس��ش.ک��ه.آیا.آقای.وزیر.در.کوچه.و.

خیابان.های.خاکی.روستایی.قدم.زده.است،.گفت:.در.شرایطی.که.مجلس.مصوب.کرد.

که.دو.میلیون.تن.قیر.رایگان.برای.بهبود.وضعیت.جاده.و.راه.های.روستایی.اختصاص.
یابد،.تاکنون.تغییری.مشاهده.نشده.است..

س��وال.ما.این.اس��ت.که.چرا.به.روس��تاها.توجهی.نمی.کنید؟.مگر.همین.ش��هدای.

روستایی.در.دوران.جنگ.از.دل.روستاها.بیرون.نیامدند.و.از.امام.و.آرمان.های.انقالب.

دفاع.نکردند.تا.ش��ما.و.فرزندانتان.طعم.آرامش.و.راحتی.را.بچش��ید؟.پس.چرا.آنها.را.
فراموش.کرده.اید؟

.حمید.رس��ایی.نماین��ده.مردم.

تهران.در.مجلس.شورای.اسالمی.

نیز.از.ع��دم.تحقق.وعده.های.وزیر.

راه.و.شهرس��ازی.در.زم��ان.رای.

اعتم��اد.انتقاد.ک��رد.و.گفت:.امروز.

اس��تیضاح.در.حالی.برگزار.می.شود.

که.پیش.از.این.دو.س��وال.از.آقای.

آخوندی.مطرح.ش��ده.بود..ایش��ان.

بع��د.از.دادن.وعده.هایی.با.اختالف.

8.رای.وزی��ر.ش��دند.و.ای��ن.رای.
شکننده.این.توقع.را.ایجاد.می.کرد.که.به.وعده.هایشان.توجه.کنند..

رسایی.با.تاکید.بر.سیاسی.نبودن.این.استیضاح،.گفت:.آیا.پیگیری.تکمیل.پروژه.ها.و.

استیضاح.مسئول.این.عملکرد.اقدامی.سیاسی.است؟.پس.برای.اینکه.سیاسی.نباشیم.
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اساس��ا.ی��ا.مجلس.را.تعطیل.کنیم.و.یا.به.مدح.و.س��تایش.از.آقای��ان.بپردازیم..آقای.
آخوندی،.کیست.که.نداند.سیاسی.ترین.وزیر.کابینه.شما.هستید؟

وی.با.بیان.اینکه.اش��کاالت.مدیریتی.ش��ما.آنقدر.زیاد.اس��ت.که.نیازی.نیس��ت.ما.

پرونده.سیاسی.شما.را.باز.کنیم،..تصریح.کرد:.تکمیل.مسکن.مهر.یکی.از.اولویت.های.

تعهدات.این.دولت.در.شعارهای.تبلیغاتی.خود.بود.که.به.دنبال.آن.وزیر.برای.اخذ.رای.

اعتماد.همین.شعارها.را.مطرح.کرد..حتی.آقای.آخوندی.گفت.که.در.دولت.سازندگی.

وقتی.وزیر.مسکن.بوده،.ایده.مسکن.مهر.را.خود.ابداع.کرده،.اما.نمی.دانم.چه.شد.که.
این.ایده.بعدها.مزخرف.نامیده.شد.

نماینده.مردم.تهران.در.مجلس.ادامه.داد:.متاسفانه.در.این.دو.سال.برغم.فرصت.های.

پیش.رو.کمترین.اعتبار.از.س��وی.بانک.مس��کن.به.پروژه.های.مسکن.مهر.اختصاص.

داده.ش��د.و.متوسط.سهم.الش��رکت.پرداختی.به.پیمانکاران.در.هر.ماه.از.500.میلیارد.

تومان.در.نیمه.سال.92.به.300.میلیارد.تومان.در.نیمه.دوم.سال.92.رسید..وی.یادآور.

ش��د:.این.روند.نزولی.ادامه.پیدا.کرد.تا.به.150.میلیارد.تومان.در.س��ال.94.رس��ید.که.

این.مس��اله.نش��ان.از.کند.شدن.روند.تکمیلی.طرح.های.مس��کن.مهر.و.نبود.اراده.در.

وزارتخانه.داشت.و.در.همین.مدت.بازگشت.اقساط.مردم.به.بانک.مسکن.دو.برابر.شد.

و.125.میلیارد.تومان.در.اوایل.س��ال.92.به.255.میلیارد.تومان.در.دی.ماه.س��ال.93.

رس��ید..یعنی.مردم.مستضعف.به.تعهداتشان.در.پرداخت.مسکن.مهر.عمل.کردند،.اما.

دولت.به.تعهداتش.عمل.نکرد..رس��ایی.ادامه.داد:.متاسفانه.وزیر.برای.فریب.مجلس.

در.جلسه.سوال.آمارسازی.کرد..ایشان.یک.بار.گفت.که.1.میلیون.و.440.هزار.مسکن.

مهر.فروش.اقس��اطی.شده.و.بعد.در.جای.دیگر.گفت.که.1.میلیون.و.180.هزار.واحد.

مسکن.مهر.تحویل.شده.که.اختالف.فروش.مسکن.مهر.اقساطی.شده.و.تحویل.داده.

ش��ده.260.هزار.واحد.بود..یعنی.این.تعداد.فروش.اقس��اطی.شده.اما.به.مردم.تحویل.

داده.نش��ده.اس��ت..در.حالی.که.فروش.اقساطی.یعنی.واحد.مسکونی.که.تحویل.داده.
شده.باشد.

در.این.بین.نمایندگانی.به.نشانه.اعتراض.فریاد.زدند،.دو.دو.کرده.و.اهلل.اکبر.گفتند.
در.ادامه،.حمید.رس��ایی.کلیپی.از.س��خنان.رئیس.جمهور.و.وزیر.و.همچنین.اجرایی.
نش��دن.پروژه.های.مس��کن.مهر.در.جلس��ه.علنی.پخش.کرد.و.در.این.میان.با.کنایه.
خط��اب.به.آخون��دی،.گفت:.با.این.وعده.ها.رای.آوردید..آق��ای.آخوندی.به.این.مردم.
می.خندند!.وی.خاطرنش��ان.کرد:.من.نمی.دانم.نماین��دگان.با.چه.هدفی.به.وزیر.رای.
می.دهند.و.با.چه.هدفی.رای.نمی.دهند.اما.من.برای.اهداف.سیاس��ی.در.اینجا.حضور.

پیدا.نکردم.و.برای.این.اینجا.هستم.که.روز.قیامت.بتوانم.جواب.دهم.
در.ای��ن.میان.تعدادی.از.نمایندگان.مجدداً.فریاد.دو.دو.س��ردادند.و.اهلل.اکبر.گفتند.
که.رس��ایی.در.پاس��خ.گفت:.مردم،.بعضی.از.نمایندگان.شما.دغدغه.هایتان.را.مسخره.

می.کنند.اما.تعدادشان.3.یا.4.نفر.است.
این.نماینده.مجلس.با.بیان.اینکه.مش��کل.این.اس��ت.که.حوزه.مس��کن.رهاس��ت،.
تصریح.کرد:.آقای.وزیر.تسلطی.روی.امور.ندارد..در.برنامه.نگاه.یک.سیما.حضور.پیدا.
کردند.و.درباره.توقف.تس��هیالت.دهی.بانک.مس��کن.به.بافت.فرسوده.گفتند.که.به.
دلیل.میزان.اعتباراتی.که.بانک.مس��کن.به.مس��کن.مهر.داده.قدرت.تسهیالت.دادن.
این.بانک.کاهش.پیدا.کرده.و.ان.شاءاهلل.با.بازسازی.مالی،.این.بانک.را.از.وضعیت.بد.
خارج.می.کنیم..حتی.در.نشس��ت.با.جامعه.مهندسین.گفت.که.بانک.مسکن.گروگان.
مس��کن.مهر.شده.و.س��ه.برابر.قدرت.وام.دادن.خود.وام.داده.است،.که.همه.از.جمله.

وزیر.اقتصاد.کابینه.تعجب.کردند.
وی.ادامه.داد:.آقای.آخوندی.شما.در.جلسه.سوال.گفتید.که.مردم.دنبال.مسکن.مهر.
نیستند.و.گفتید.که.در.حال.حاضر.150.هزار.مسکن.مهر.داریم.که.کسی.متقاضی.آن.
نیست.که.اوال.این.رقم.واقعی.نیست؛.چون.معاون.شما.می.گوید.45.هزار.واحد.بدون.
متقاضی.وجود.دارد..ثانیا.این.که.آقای.آخوندی.شما.از.روز.اول.که.آمدید.سامانه.ثبت.
نام.مس��کن.مهر.را.بس��تید،.حاال.باز.کنید.ببینید.متقاضی.وجود.دارد.یا.خیر،.و.طبق.
گزارش.های.دریافتی.ما.وزارتخانه.شما.این.واحدهای.مسکونی.بدون.متقاضی.را.نگه.

داشته.و.به.عنوان.بدهی.به.پیمانکاران.می.دهد.که.این.ظلم.به.مردم.است.
وی.اظه��ار.ک��رد:.آقای.آخوندی.مردم.می.گویند.مس��کن.80.متری.ما.در.حاش��یه.
ش��هر.بدون.رنگ.و.لعاب،.مزخرف،.قبول؛.اما.لطفا.بگویید.مس��کن.ش��ما.چند.متر.و.
در.کجاس��ت..البته.غیر.از.آن.مس��کنی.که.در.لواس��ان.دارید..در.حال.حاضر.در.کجا.
می.نشینید؟.بنده.خود.در.همین.خیابان.مجاهدین.واحدی.140.متری.دارم..پس.شما.
هم.بگویید.تا.مردم.بدانند.مسئوالنش��ان.در.کج��ا.و.در.چه.ترتیباتی.زندگی.می.کنند..
رس��ایی.در.پایان.گفت:.نمایندگان.نیز.بدانند.که.رایی.که.امروز.می.دهند.چه.مثبت.و.
چه.منفی.همانند.تمام.آرای.دیگرمان.در.شب.اول.قبر.در.روز.قیامت.محاسبه.می.شود.

و.باید.جوابگو.باشیم..پس.رایی.دهیم.که.بتوانیم.دست.روی.قرآن.بگذاریم.
پس.از.سخنان.رسایی،.علی.الریجانی.رئیس.مجلس.شورای.اسالمی.ادعای.مطرح.
ش��ده.توسط.رسایی.در.صحن.علنی.مجلس.را.رد.کرد.و.گفت:..آقای.رسایی.نکته.ای.
را.گفتند.که.در.مورد.س��وال.گذش��ته.از.وزیر.اختالف.یک.رای.وجود.داش��ته.که.بعد.

مشخص.شد.درست.نبود.و.از.کارت.زرد.مجلس.رهایی.یافت.
.وی.ادامه.داد:.این.مس��اله.مربوط.به.هیات.رئیس��ه.است.و.ما.چنین.چیزی.را.تایید.
نمی.کنیم..در.این.بین.رس��ایی.می.خواس��ت.به.الریجانی.در.این.رابطه.پاسخ.دهد.که.
رئیس.مجلس.ادامه.داد:.آقای.رس��ایی.تخلف.نکنید،..ش��ما.اتهامی.را.به.هیات.رئیسه.

زدید.و.حاال.هیات.رئیسه.جواب.شما.را.می.دهد.
.مهدی.کوچ��ک.زاده.از.موافقان.
اس��تیضاح.وزیر.راه.ناط��ق.بعدی.
مجل��س.ب��ود.ک��ه.س��خنان.او.با.
اعت��راض.طیب.نیا.وزی��ر.اقتصاد.و.
تعدادی.از.نمایندگان.مواجه.ش��د..
ای��ن.نماین��ده.مجل��س.در.ابتدای.
نطق.خ��ود.با.اش��اره.ب��ه.این.که.
نماین��دگان.دور.وزی��ر.راه.جم��ع.
ش��ده.اند،.گفت:.اعضای.کابینه.ای.
که.رئیس��ش.مجلس.را.به.حساب.

نمی.آورد،.اعضایش.هم.وقت.شنیدن.این.حرف.ها.را.ندارند.
وی.ادامه.داد:..در.دو.س��ه.هفته..اخیر.که.پس.از.تالش.های.بس��یار.این.اس��تیضاح.
از.قید.قضاوت.ها.و.برداش��ت.های.س��لیقه.ای.رها.شد.و.در.مس��یر.قانونی.قرار.گرفت.
ش��ارالتانیزم.رس��انه.ای.خدمتگزار.کانون.های.قدرت.و.ثروت.تالش.کردند.که.آن.را.
جناحی.نش��ان.دهند.و.ضرب.المثل.کافر.همه.را.به.کیش.خود.پندارد.مصداق.واقعی.

پیدا.کرد..
کوچک.زاده.افزود:..این.اس��تیضاح.از.نظر.من.ک��ه.آن.را.امضاء.کرده.ام.صد.در.صد.
در.خدم��ت.منافع.ی��ک.جماعت.و.در.مقابله.با.منافع.یک.جماعت.دیگر.اس��ت..این.
اس��تیضاح.فریاد.بی.خانمان.ها.و.بیقوله.نش��ینانی.اس��ت.که.از.دست.مالکان.به.ستوه.
آمده.ان��د.و.به.امید.س��رپناهی.همه.دارایی.خود.را.در.مس��کن.مهر.س��رمایه.گذاری.
کردند..البته.بر.اس��اس.قراردادی.که.یکی.از.امضا..کنندگان.آن.جمهوری.اس��المی.
اس��ت.و.نه.آقای.آخوندی.و.همان.ش��ارالتان.های.رس��انه.ای.حرف.بیجای.آن.مبنی.
بر.مزخ��رف.بودن.این.طرح.را.تکرار.می.کنند..کوچک.زاده.ادامه.داد:.این.اس��تیضاح.
می.خواهد.بغض.فروخورده.کس��انی.را.بازتاباند.که.می.گویند.اگر.بودجه.برای.ارتقای.
حمل.و.نقل.عمومی.نیس��ت.چطور.برای.خرید.ایرباس،.برای.س��فر.رئیس.جمهور.به.

نیویورک.بودجه.است؟
این.صحبت.های.کوچک.زاده.با.اعتراض.طیب.نیا.وزیر.اقتصاد.که.در.جمع.مجلس.
حاضر.بود.مواجه.شد.و.برخی.دیگر.از.نمایندگان.نیز.به.کوچک.زاده.معترض.شدند.

اما.این.نماینده.اصولگرا.نطق.خود.را.ادامه.داد.و.افزود:.رئیس.جمهور.قرار.بود.صد.

روزه.مش��کالت.را.حل.کند،.اما.امروز.دو.س��ال.می.گذرد..قرار.بود.به.درد.مردم.برسد،.
نه.این.که.وزیر.خود.را.مامور.دست.دادن.با.شیطان.کند.
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.س��یدمهدی.هاش��می،.نماینده.

مردم.ته��ران.نیز.در.نط��ق.خود.در.

موافقت.ب��ا.اس��تیضاح،.اظهار.کرد:.

آقای.وزیر.راه.پاسخگو.باشید.که.چرا.

چرخ.هواپیماها.باز.نمی.ش��ود.و.آمار.

سوانح.هوایی.در.زمان.مدیریت.شما.

افزایش.یافت��ه.و.220.درصد.باالتر.

از.استاندارد.جهانی.است؟.وی.ادامه.

داد:.بر.اس��اس.آمار.از.سال.2009.تا.

2011.روند.کاهشی.سوانح.هوایی.را.
داشتیم.و.از.سال.2011،.18.برابر.استاندارد.بین.المللی.سوانح.هوایی.داشتیم..اما.در.سال.
2015.طبق.پیش.بینی.ها.220.برابر.عرف.جهانی.حوادث.هوایی.داشتیم.که.این.نشان.از.
بی.برنامگی.وزارت.راه.در.عرصه.هوایی.است..چرا.در.مورد.سقوط.هواپیمای.آنتونف.کسی.

بازخواست.نشد.و.چرا.تاکنون.بارها.و.بارها.چرخ.هواپیماها.باز.نشده.است؟
وی.ب��ا.انتق��اد.از.حض��ور.وزیر.راه.در.مجام��ع.غیرمرتبط.با.وظایف.خ��ود.گفت:.اینکه.
بیماری.های.مزمن.بانکی.در.کش��ور.داریم.مش��کل.درستی.اس��ت.و.از.رئیس.جمهور.و.
وزرای.اقتصادی.برای.تدوین.برنامه.و.تاکید.بر.نگرانی.های.اقتصادی.قدردانی.و.تش��کر.
می.کنیم.اما.چرا.وزیر.راه.پیگیر.مسائلی.است.که.به.وی.مربوط.نیست.در.حالی.که.برای.
کاره��ای.مربوطه.و.پیگیری.ه��ای.حیطه.خود.وقت.نمی.گذارد.و.حت��ی.برای.نمایندگان.
اقلیت.نیز.هیچ.فرصتی.قرار.نمی.دهد؟.وی.ادامه.داد:.آقای.آخوندی.ش��ما.در.جلس��ه.رای.
اعتماد.خود.فرمودید.که.می.خواهم.از.نیروهای.جوان.استفاده.کنم.در.حالی.که.24.نفر.از.
مدیران.و.معاونان.ش��ما.از.بازنشستگان.هستند.و.جوانان.در.پست.های.کلیدی.وزارتخانه.
ش��ما.جای.ندارند.و.به.نمایندگان.نیز.توجهی.در.دولت.ش��ما.نمی.ش��ود..حتی.در.عزل.و.
نصب.ها.نیز.نمایندگان.باید.از.اخبار.مطلع.شوند.و.هیچ.گاه.نگاهی.به.مجلس.نبوده.است..

ولی.باز.می.گویید.استیضاح.سیاسی.است.
.عل��ی.اصغ��ر.زارع��ی.نماینده.
مواف��ق.اس��تیضاح.وزی��ر.راه.نیز.در.
صحبت.های��ی.ب��ر.وج��ود.رانت.در.
وزارتخانه.و.بکار.گماردن.افراد.بدون.
تخص��ص.در.بخش��ی..از.س��مت.ها.
تاکی��د.ک��رد..وی.گفت:.کس��ی.در.
زمینه.های.ریلی.و.جاده.ای.در.سطح.
معاون��ت.وزیر.تخصص.داش��ته.اما.
برای.بن��ادر.و.دریانوردی.فرس��تاده.
ش��ده.یا.فردی.در.زمینه.های.هوایی.

تخصص.شده.و.امروز.در.راهداری.کار.می.کند..زارعی.ادامه.داد:.مطابق.ماده.106.برنامه.

پنجم،.مجمع.شهرک.فرودگاهی.حضرت.امام.)ره(.هیأت.مدیره.شرکت.فرودگاه.ها.کشور.

است..اما.وزیر.با.عدم.رعایت.این.ضوابط.ترکیب.دیگری.تعیین.کرده.اند..مدیرعاملی.که.

تعیین.کرده.اند.فاقد.تحصیالت.و.تجارب.مفید.اس��ت..چهار.نفر.از.اعضای.این.مجمع.نیز.

از.بازنشستگان.هستند.که.در.شرکت.های.خصوصی.با.آقای.آخوندی.همراه.بودند..آقای.

آخوندی.ش��رکت.هایی.در.زمینه.خانه.سازی،.بیمه.و.بانک.در.بخش.خصوصی.دارد.که.با.

حضور.ایش��ان.یک.وزارتخانه.عمال.در.اختیار.بخش.خصوصی.قرار.گرفته.ش��ده..ایرادی.
که.وجود.دارد.این.است.که.این.نوع.مسائل.باعث.ایجاد.رانت.شود.

وی.در.بخش.دیگر.س��خنان.خود.گفت:.در.بحث.برقی.کردن.چاه.ها.هم.ترک.تشریفات.

شده.است..آقای.آخوندی.با.مطرح.شدن.استیضاح.ابالغیه.هایی.به.دستگاه.های.ذیربط.داده.

که.اعالم.کرده.تمام.قراردادهای.پیمانکاری.باید.در.چارچوب.قانونی.باشد.و.ترک.تشریفات.

نداشته.باشد..در.این.دو.سال.تعداد.زیادی.قرارداد.با.ترک.تشریفات.بوده.که.تعداد.زیادی.از.
آنها.معاونین.وزیر.هستند.و.برخی.از.منصوبان.بدون.حکم.اظهار.نظر.می.کنند.

دفاعیه وزیر راه و شهرسازی
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.جلس��ه.اس��تیضاح.خود.با.توجه.به.تایید.چهارگانه.اش.توسط.
مجلس.در.گذش��ته،.گفت:.یک.بار.روز.رای.گیری.و.س��ه.بار.در.جلس��ه.سوال،.موفق.به.
قانع.کردن.نمایندگان.ش��دم..با.این.وجود.به.جریان.افتادن.اس��تیضاح.بنده.جای.س��وال.
دارد..تظاهر.به.اقدام.نمی.کنم.بلکه.برنامه.های.واقعی.نوشته.و.آنها.را.در.دست.اجرا.دارم.
عباس.آخوندی.در.دفاع.از.عملکردش.سخنانش.را.در.چهار.محور.رویکرد.استراتژیک.
در.چارچوب.اقتصاد.مقاومتی،.مس��کن.مهر،.و.مبارزه.با.فس��اد.و.حفظ.حقوق.شهروندی.
در.دس��تگاه.متبوعش.تقسیم.کرد.و.افزود:..وزارت.مس��کن.56.هزار.کارمند.و.ده.ها.هزار.
پیمانکار.و.مش��اور.دارد..همانطور.که.می.دانید.با.مطرح.شدن.استیضاح.کل.زیر.مجموعه.
متاثر.از.استیضاح.می.شود..اما.بنده.به.هیچ.وجه.اجازه.ندادم.سر.سوزنی.عملکرد.همکارانم.
تحت.الش��عاع.این.اس��تیضاح.قرار.بگیرد..در.حال.حاضر.بس��تر.ج��ذب.25.میلیارد.یورو.
س��رمایه.گذاری.جدید.را.با.زحمت.زیاد.و.قانع.کردن.تک.تک.س��رمایه.گذاران.در.دست.

اجرا.داریم.
وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.این.که.برای.شما.توضیح.می.دهم.که.شفافیت.و.صداقت.
و.مب��ارزه.با.فس��اد.را.چگونه.در.وزارتخانه..متبوعم.به.اج��را.درآوردم،.افزود:.بیش.از.120.
هزار.میلیارد.تومان.حجم.پروژه.های.وزارتخانه.اس��ت؛.به.همین.دلیل.مبارزه.با.فس��اد.در.
این.وزارتخانه.مس��اله.ای.بنیادی.است..همچنین.برای.شما.توضیح.خواهم.داد.که.چطور.

حفظ.حقوق.شهروندی.را.که.جزو.وعده.های.آن.بوده.است.به.اجرا.درآوردم.
وی.با.اشاره.به.عملکرد.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.حوزه.سیاست.های.اقتصاد.مقاومتی.
گفت:..نفت.بشکه.ای.106.دالر.به.زیر.40.دالر.کاهش.یافته.است.و.شما.با.رگ.و.پوست.
خ��ود.در.جری��ان.جدید.ترین.دوران.کمبود.مالی.تاریخ.کش��ور.ق��رار.دارید.و.ما.در.همین.
وضعیت.در.حوزه.حمل.و.نقل.که.قرار.بر.اختصاص.6000.میلیارد.تومان.بودجه.مورد.نیاز.
بوده،.کمتر.از.1000.میلیارد.تومان.پرداخت.ش��ده.است،.اما.با.این.وجود.همه.پروژه.های.

وزارتخانه..را.بر.اساس.شهادت.آقای.یوسفیان.نماینده.آمل.فعال.نگه.داشته.ام.
وی.با.اش��اره.به.قدرت.وام.دهی.بانک.ها.گفت:.کل.قدرت.وام.دهی.بانک.ها.به.بخش.
اقتصاد.کمتر.از.10.درصد.تولید.ناخالص.کش��ور.اس��ت..از.کل.تسهیالت.بانکی.که.300.
ه��زار.میلیارد.تومان.اس��ت.کمتر.از.10.درصد.به.بخش.ه��ای.مختلف.اقتصادی.از.جمله.
صنعت.و.معدن.و.س��ایر.بخش.ها.تخصیص.یافته.اس��ت..با.این.وضعیت.در.شرایط.بسیار.
س��ختی.برای.ادامه.پروژه.های.عمرانی.ق��رار.داریم..با.این.حال.برنامه.ریزی.دقیقی.برای.
عبور.از.تنگناهای.س��خت.مالی.انجام.دادیم..در.این.شرایط.موفق.به.جذب.چندین.هزار.

میلیارد.تومان.سرمایه.گذاری.جدید.شده.ایم.
همزمان.با.توضیحات.عباس.آخوندی.تصاویر.پاورپوینت.که.مشتمل.بر.آمار.و.اطالعات.

عمکرد.وزارت.راه.و.شهرسازی.بود.از.مانیتورهای.مجلس.پخش.می.شد.
وی.ادام��ه.داد:.رهبری.معظم.انقالب.توجه.به.رویک��رد.درون.زا.و.برون.گرا.بودن.را.از.
محورهای.سیاست.های.کلی.اقتصاد.مقاومتی.تعیین.کرده.اند.که.وزارت.راه.و.شهرسازی.
ب��ه.ای��ن.دو.رویکرد.در.عم��ل.پایبند.بوده.اس��ت..وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.پی.ثبات.
اقتصادی.آن.هم.متکی.بر.سرمایه.گذاری.مردمی.است.و.در.عین.حال.برنامه.های.خوبی.

را.برای.استفاده.از.دانش.فنی،.سرمایه،.بازار.جهانی.در.دست.اجرا.دارد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.نوس��ازی.کلیه..پایانه.های.مرزی.کش��ور.افزود:.در.
کردستان.و.سیس��تان.و.بلوچستان.کلیه.پایانه.های.مرزی.را.با.سرعت.در.دست.نوسازی.
کام��ل.داری��م..این.پایانه.ه��ا.را.مکانیزه.کرده.و.مدت.توقف.کاال.را.به.طور.چش��مگیری.
کاهش.داده.ایم..همچنین.دسترس��ی.به.بنادرجنوبی.و.ش��مالی.کشور.را.تسریع.کرده.ایم..
وی.ادامه.داد:.بندر.شهید.بهشتی.را.با.سرعت.در.حال.ساخت.و.ساز.داریم..همچنین.راه.
آهن.چابهار،.بیرجند.را.با.س��رعت.در.دس��ت.س��اخت.داریم..با.تکمیل.این.خط.آهن.فقر.

شدید.منطقه.تحت.الشعاع.قرار.خواهد.گرفت.
آخون��دی.در.ادامه.اظهار.کرد:.این.حرف.هایی.که.گفته.می.ش��ود.برنامه.های.عملیاتی.
برای.تحقق.فرمانی.اس��ت.که.از.س��وی.رهبری.صادر.ش��ده.اس��ت..ما.تظاهر.به.اقدام.
نمی.کنیم.بلکه.اقدام.عملی.می.کنیم.و.برنامه.واقعی.می.نویسیم..وزیر.راه.و.شهرسازی.با.
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بیان.این.که.صنعت.هوایی.کش��ور.بیشترین.آسیب.را.از.تحریم.دیده.است،.افزود:.برنامه.

ما.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.موجود.کش��ور.است،.ما.در.کش��ور.67.فرودگاه.داریم.که.54.

فرودگاه.فعال.اس��ت..همچنین.بیش.از.11سال.است.در.سیس��تم.ناوبری.ایران.سرمایه.

گذاری.صورت.نگرفته.اس��ت..فرودگاه.مهرآباد.که.در.س��ال.10.میلیون.مسافر.جا.به.جا.
می.کند.بیش.از.40.سال.است.که.تعمیر.اساسی.نشده.است.

وی.عمر.ناوگان.هوایی.ایران.را.22.س��ال.عنوان.و.خاطر.نشان.کرد:..ما.در.حال.حاضر.

برای.نوس��ازی.ناوبری.ای��ران.250.میلیون.دالر.داریم.س��رمایه.گذاری.می.کنیم؛.این.در.

حالی.است.که.11.سال.است.سرمایه.گذاری.صورت.نگرفته.است..بعد.از.اتفاقات.اوکراین.

ترافیک.عبوری.از.آسمان.ایران.از.500.به.1000.هواپیما.افزایش.یافته.است..عبور.دادن.

این.ها.سیس��تم.ناوبری.پیش��رفته.می.خواهد.و.ما.مفتخریم.که.این.کار.انجام.شده.و.هیچ.
اتفاقی.رخ.نداده.است.

آخون��دی.با.بیان.اینکه.ش��ان.م��ردم.باالتر.از.وضعیت.فعلی.فرودگاه.امام.)ره(.اس��ت،.

گفت:.ترمینال.2.فرودگاه.امام.به.نام.سالم.10.ماه.دیگر.افتتاح.می.شود..من.این.گزارش.

را.ب��ه.معاون.اول.رئیس.جمهور.هم.ن��داده.بودم.و.اگر.رئیس.جمهور.صحبت.های.من.را.

بش��نود.برای.اولین.بار.این.خبر.را.دریافت.می.کند..ما.بدون.هرگونه.اعتبار.دولتی.تالش.

کردیم.با.ید.توانای.مردم.و.مهندسان.و.سرمایه.گذاران.این.کار.را.انجام.دهیم.تا.ظرفیت.

فرودگاه.امام.به.دو.برابر.افزایش.یابد..وی.اضافه.کرد:..در.سال.جاری.ترمینال.22.میلیون.

نفری.سالم.با.اعتبار.بخش.غیردولتی.آغاز.می.شود..آیا.فکر.می.کنید.این.ها.اتفاقی.انجام.

می.ش��ود؟.همچنین.7.ترمینال.بین.المللی.بزرگ.دیگر.در.ایران.در.حال.س��اخت.است..ما.
نیاز.به.خلق.اعتماد.در.بخش.خصوصی.داریم.تا.در.پروژه.ها.سرمایه.گذاری.کنند.

آخوندی.با.اشاره.به.برنامه..این.وزارتخانه.برای.نوسازی.کامل.صنعت.ناوگان.هوانوردی.

ایران.گفت:.فقط.در.ش��رایط.تحریم.بیش.از.12.هواپیمای.جدید.وارد.کش��ور.کردیم.که.

همه.باالی.س��ال.2000.س��اخته.ش��ده.اند.و.این.عمر.ناوگان.هواپیمایی.ایران.را.32.ماه.

کاه��ش.داد..همچنین.برنامه..خری��د.114.هواپیمای.جدید.به.ص��ورت.اجاره.و.اجاره.به.

ش��رط.تملیک.با.عرضه.کنندگان.دس��ت.اول.و.بدون.وجود.واسطه.و.دالل.هست.که.با.
آن.موافقت.شده.است.

وی.با.تاکید.بر.لزوم.برخورداری.از.ش��بکه.خطوط.ریلی.و.اتصال.به.ش��بکه..ریلی.آسیا.

و.منطقه.اظهار.کرد:.این.دوره.رس��تاخیز.مجدد.صنعت.ریلی.ایران.اس��ت.و.تمام.راه.های.

قدیمی.که.ده.ها.س��ال.مورد.بازسازی.قرار.نگرفته.بود.در.دست.بازسازی.اساسی.است.تا.

ایمنی.و.س��رعت.افزایش.یابد..وی.ادامه.داد:.ما.در.حال.حاضر.2800.کیلومتر.خط.آهن.

دو،.س��ه.و.چهار.خطه.داریم..همچنین.تمام.راه.های.خروجی.از.تهران.یا.س��ه.خطه.شده.

و.یا.در.حال.چهار.خطه.ش��دن.اس��ت..ما.پیش.از.این.مفهومی.به.نام.حمل.و.نقل.ریلی.

حومه.ای.نداشتیم.و.برای.اولین.بار.در.وزارت.راه.و.شرکت.راه.آهن.موضوع.حمل.و.نقل.
حومه.ای.را.داریم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.به.برخورداری.از.شبکه.راه.های.شهری.و.روستایی.کشور.اشاره.

کرد.و.گفت:.برنامه.اصلی.ما.این.اس��ت.ش��بکه.راه.های.ایران.در.جهت.افزایش.صادرات.

و.اقتصاد.مقاومتی.به.منظور.دس��تیابی.به.راه.های.آس��یایی.اتصال.یابد؛.زیرا.تمام.راه.ها.و.

کریدورهای.شمال.به.جنوب.و.از.غرب.به.شرق.کشور.از.ایران.می.گذرد.و.ما.باید.از.این.
مزیت.استفاده.کنیم.

آخون��دی.با.بیان.اینکه.ش��بکه.آزادراه.های.ایران.باید.ب��ه.5000.کیلومتر.افزایش.یابد،.

گفت:.تمام.تالش��مان.این.است.که.به.شبکه.راه.های.آسیایی.و.منطقه.متصل.شویم..در.

س��ال.گذش��ته.1500.کیلومتر.آزادراه.با.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوصی.به.بهره.برداری.

رسیده.است.که.هر.کیلومتر.به.طور.میانگین.10.میلیارد.تومان.اعتبار.داشته.و.این.مساله.

با.توجه.به.اقتصاد.مقاومتی،.به.کمک.بخش.خصوصی.امکان.پذیر.شده.است..وزیر.راه.و.

شهرسازی.با.بیان.اینکه.بنده.شش.سال.رئیس.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.بودم.و.کار.

ما.توجه.به.زیرساخت.های.روستایی.بود،.گفت:.در.سال.گذشته.یک.ریال.بودجه.برای.راه.

روس��تایی.نداش��تیم،.اما.3500.کیلومتر.راه.روستای.ایجاد.شد.و.در.دوره.بنده.هم.6500.
کیلومتر.راه.روستایی.ایجاد.شده.است.

آخوندی.همچنین.خاطرنشان.کرد:.اگر.می.خواهید.به.هر.دلیلی.استیضاح.کنید.این.حق.
قانونی.شما.است.اما.خواهش.می.کنم.انصاف.را.رعایت.کنید.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.همچنین.به.نمودارهای.رشد.آمار.ترانزیتی.کشور.در.مسیرهای.

ریلی،.زمینی،.هوایی.و.دریایی.اش��اره.کرد.و.گفت:.در.بخش.ترانزیت.رش��د.اساس��ی.در.

کش��ور.وجود.داشته.اس��ت.که.حتی.تعدادی.از.کاندیداهای.دوره.ریاست.جمهوری.اظهار.

می.کردند.که.ترانزیت.می.تواند.منبع.درآمدهای.عمده.کش��ور.باشد.که.بیش.از.12.درصد.

رش��د.در.حوزه.ترانزیت.کش��ور.وجود.داشته.است.و.امیدواریم.بتوانیم.از.این.مزیت.نسبی.
و.رقابتی.استفاده.کنیم.

عباس.آخوندی.به.س��امانه.های.راه.اندازی.ش��ده.توس��ط.این.وزارتخانه.برای.پیگیری.

و.ارائه.خدمات.اش��اره.کرد.و.گفت:.برای.اولین.بار.س��امانه.طرح.و.پایش.پروژه.ها.را.به.

ش��کل.شفاف.طراحی.کردیم.و.هس��تند.ش��رکت.هایی.که.300.پروژه.به.ثبت.رسانده.و.
انجام.داده.اند.

وزیر.مس��کن.و.شهرس��ازی.در.ادامه.دفاع.از.عملکرد.وزارتخانه.متبوعش.گفت:.از.روز.

اول.در.حوزه.مس��کن.خودم.را.متعهد.به.تمام.قراردادهای.مسکن.مهر.می.دانستم.و.تک.

تک.واحدها.را.تحویل.می.دهم..وی.ادامه.داد:.عالوه.بر.این.مس��ائلی.که.به.وزارتخانه.ما.

مربوط.نبود.را.نیز.دنبال.کردم..از.جمله.افتتاح.151.مدرس��ه.مس��کن.مهر.را.افتتاح.کردم.
تا.مردم.مشکل.پیدا.نکنند.

وی.تاکید.کرد:.غیر.ممکن.است.بدون.تاسیسات.زیربنایی،.مسکن.مهر.را.تحویل.دهم..

باید.کلیه.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.مسکن.مهر.تکمیل.و.بعد.آن.را.تحویل.مردم.دهم..

در.حال.حاضر.230.هزار.مسکن.مهر.آماده.تحویل.است،.اما.به.دلیل.مشکالت.آب،..برق.

و.فاضالب.آنها.را.تحویل.نداده.ایم..ما.نمی.خواهیم.مردم.را.مسخره.کنیم..پس.از.تکمیل.
این.خدمات.آنها.را.تحویل.مردم.می.دهم.

وی.با.نقد.عملکرد.دولت.گذشته.در.خصوص.مسکن.مهر.برنامه.چند.10.هزار.میلیارد.

تومانی.نوش��ته.ش��د،.ولی.هیچ.تعهدی.برای.خدمات.زیربنایی.و.روبنایی.این.مسکن.در.

گذشته.پیش.بینی.نشد..وی.با.اشاره.به.بودجه.مورد.نیاز.در.دو.بخش.زیربنایی.و.روبنایی.

مس��کن.مهر.گفت:.5600.میلیارد.تومان.برای.خدم��ات.زیربنایی.و.4800.میلیارد.تومان.

ب��رای.خدمات.روبنایی.اعتبار.الزم.اس��ت،.ولی.اعتبار.هر.دو.بخش،..صفر.اس��ت..اما.در.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.از.طری��ق.مدیریت.دارایی.ها.فقط.برای.ش��هرک.پرند.خارج.از.

بودجه.دولت.2000.میلیارد.تومان.پیش.بینی.کرده.ایم..وی.متذکر.ش��د:.به.س��هم.خودم.

اجازه.نمی.دهم.مش��کلی.برای.مردم.ساکن.در.مس��کن.مهر.به.وجود.آید..همه.مدارس،.

مس��اجد.و.سایر.بخش.های.عمومی.مردم.در.مس��کن.مهر.را.تکمیل.می.کنیم.و.تحویل.
مردم.می.دهیم.

وی.در.بخش.دیگری.از.س��خنانش.با.اش��اره.به.تصمیم.اخیرش.در.خصوص.سازمان.

نظام.مهندس��ی.و.ارتباط.آن.با.انتخابات.گفت:.در.س��ازمان.نظام.مهندسی.کار.ضد.فساد.

بزرگی.را.به.اجرا.در.آورده.ام..برخی.در.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.حضور.یافته.و.اقدام.به.

ف��روش.امض��ا.می.کردند.و.در.عین.حال.در.ش��هرداری.به.عنوان.ناظ��ر.و.مجری.عمل.

می.کردند..بنده.معتقدم.پشت.و.جلوی.میز.نباید.یک.نفر.باشد؛.بلکه.باید.پشت.میز.بشنود.

و.جلوی.میز.افراد.دیگری.که.مردم.هستند.حضور.داشته.باشند..وی.تاکید.کرد:.بسیاری.

از.مقامات.از.این.اقدام.بنده.استقبال.و.تشکر.خود.را.اعالم.کردند..بنده.فساد.عده.ای.را.در.

س��ازمان.نظام.مهندسی.که.نام.صدها.هزار.مهندس.این.مملکت.را.ثبت.نام.کرده.بودند.

با.این.تصمیمم.متوقف.کردم..دیوان.عدالت.اداری.نیز.در.حمایت.از.این.اقدام.وزارت.راه.
و.شهرسازی،.رای.ما.را.تائید.کرد.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.پای��ان.خطاب.به.نمایندگان.مجلس.خاطر.نش��ان.کرد:.اگر.

کوچکترین.مشکلی.درباره.یک.قرارداد.وجود.دارد.به.رئیس.قوه.قضاییه.یا.رئیس.مجلس.

مراجعه.کنید.تا.متوجه.شوید.که.وزارت.راه.و.شهرسازی.چطور.جلوی.قراردادهای.میلیارد.

دالری.را.گرفت.تا.جلوی.فس��اد.در.این.وزارتخانه.را.گرفته.باش��د..وی.در.پایان.خطاب.

به.نمایندگان.آنان.را.بهترین.قاضی.و.ناظر.بر.عملکردش.طی.پیش.از.دو.س��ال.گذش��ته.
دانست.و.افزود:.هر.طور.که.صالح.می.دانید.در.خصوص.استیضاح.تصمیم.گیری.کنید.
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.منصور.آرامی.به.عنوان.مخالف.
اس��تیضاح.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی،.
گف��ت:.بن��ده.از.عملک��رد.وزی��ری.
دف��اع.می.کن��م.که.ن��گاه.مل��ی.به.
مس��ائل.عمرانی.کش��ور.دارد.و.تنها.
وزارتخانه.ای.اس��ت.ک��ه.پیمانکاری.
اداره.نمی.ش��ود..بای��د.نگاه.ها.به.این.
وزیر.اس��تراتژیک.و.مبتنی.بر.اقتصاد.
ملی.باش��د.تا.حرکات.عمرانی.کشور.
به.خوبی.پیش.رود..وی.با.بیان.اینکه.

داشتن.نگاه.ملی.به.حوزه.اقتصاد.باعث.رشد.و.شکوفایی.کشور.می.شود،.گفت:.نباید.نگاه.

سیاس��ی.به.وزارت.راه.و.شهرسازی.وجود.داشته.باشد...چون.این.نگاه.مناسب.وزارتخانه.و.
وزیری.که.مبتنی.بر.نگاه.ملی.به.دنبال.رفع.اشکاالت.و.ایرادات.است.،.نیست.

عضو.هیات.رئیس.کمیس��یون.عمران.با.بیان.اینکه.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.و.معاونانش.

تعامل.بس��یار.خوبی.با.این.کمیس��یون.داش��ته.اند،.گفت.که.این.موضوع.در.نامه.ای.که.به.

امضای.18.عضو.کمیس��یون.عمران.رسیده.اس��ت.،.مورد.اشاره.قرار.گرفته.است..آرامی.با.

تاکید.بر.اینکه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.حال.تغیی��ر.رویکرد.از.وزارتخانه.کامال.دولتی.

به.وزارتخانه.خصوصی.است.،.گفت:.آمار.و.ارقام.نشان.می.دهد.که.این.وزارتخانه.در.حال.
تغییر.رویکرد.است.

وی.در.ادامه.با.بیان.اینکه.امسال.در.بخش.بنادر.بخش.خصوصی.2500.میلیارد.تومان.

مش��ارکت.داش��ته.اس��ت.،.گفت:.در.بخش.ریلی.که.در.سیاس��ت.های.ابالغی.مقام.معظم.

رهبری.نیز.به.آن.تاکید.ش��ده.اس��ت.و.در.برنامه.پنجم.قانون.بودجه.آمده.اس��ت،.2700.

میلیارد.تومان.بخش.خصوصی.س��رمایه.گذاری.کرده.اس��ت.که.این.نش��ان.از.جهشی.در.
تغییر.نگاه.وزارتخانه.است.

به.گفته.وی،.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.121.پروژه.ب��ه.ارزش.98.هزار.میلیارد.تومان.را.

به.فراخوان.عمومی.گذاش��ته.که.این.نشان.می.دهد.این.وزارتخانه.به.دنبال.جذب.سرمایه.

داخلی.و.خارجی.اس��ت..چون.ای��ن.وزارتخانه.برای.انجام.پروژه.ها.ب��ه.123.هزار.میلیارد.

تومان.اعتبار.نیاز.دارد.که.تنها.6400.میلیارد.تومان.اعتبار.بودجه.ای.در.س��ال.94.به.این.
وزارتخانه.اختصاص.یافته.و.تاکنون.850.میلیارد.تومان.نقدینگی.داشته.است.

س��خنگوی.کمیس��یون.عمران.توضیح.داد:.در.ش��رایطی.که.با.این.اعتبار.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.عملکرد.مطلوبی.داشته.است.آیا.انتظار.دارید.که.کارها.به.بخش.خصوصی.و.

مش��ارکت.مردمی.داده.نشود..و.به.جای.آن.اعتبارات.به.یکسری.پروژه.هایی.داده.شود.که.

ممکن.اس��ت.نتیجه.نداشته.باشد..آرامی.در.ادامه.به.پاسخ.در.مورد.منتقدان.عملکرد.وزیر.

راه.و.شهرس��ازی.در.حوزه.مس��کن.مهر.پرداخت.و.گفت:.بنده.از.سال.85.یعنی.از.زمانی.

که.پروژه.مس��کن.مهر.کلید.خورد.به.عنوان.شهردار.شهری.بودم.که.در.آن.40.هزار.واحد.

پروانه.برای.مس��کن.مهر.صادر.شد..در.آن.زمان.برای.رئیس.جمهور.و.وزیر.مسکن.وقت.
مشکالت.را.مطرح.کردم..

سخنگوی.کمیسیون.عمران.در.ادامه.به.گزارش.شورای.هماهنگی.دستگاه.های.نظارتی.

در.تاریخ.5.اسفند.سال.91.در.دولت.گذشته.خطاب.به.احمدی.نژاد.رئیس.جمهور.پیشین.

اش��اره.و.اظهار.کرد:.این.گزارش.مش��کالت.مسکن.مهر.را.به.رئیس.جمهور.وقت.گوشزد.

کرده.اس��ت.که.از.جمله.آن.عدم.توانایی.در.تامین.امکانات.و.تاسیسات.زیربنایی.مثل.آب.

و.برق.گاز.و.کمبود.خدمات.و.امکانات.مربوط.به.فضای.آموزش��ی.،.بهداش��تی.،.مذهبی.و.

انتظامی.اس��ت..وی.افزود:.این.گزارش.وضع.اسفبار.مسکن.مهر.را.مورد.اشاره.قرار.داده؛.

بنابراین.اینکه.وزیر.تاکنون.توانسته.500.هزار.واحد.مسکن.مهر.را.تحویل.دهد.یعنی.کار.

جهادی.و.انقالبی.کرده.چون.در.دو.دولت.گذشته.تنها.600.هزار.واحد.مسکن.مهر.تحویل.

داده.ش��ده.است..آرامی.با.بیان.اینکه.این.گزارش.به.مشکالت.مسکن.مهر.از.سال.91.به.

بعد.اش��اره.کرده.است،.یادآور.شد:.کشور.از.س��ال.91.به.بعد.با.تحریم.و.مشکالت.بعد.از.

آن.همچون.کمبود.اعتبارات.عمرانی.مواجه.ش��ده.اس��ت؛.یعنی.از.سال.85.تا.91.وضعیت.

مس��کن.مهر.مطلوب.نبوده.که.به.استناد.به.همین.گزارش.پیشرفت.های.فیزیکی.با.تاخیر.

مواجه.شده.که.گالیه.های.مردم.را.به.دنبال.داشته.است..سخنگوی.کمیسیون.عمران.با.

تاکید.بر.اینکه.پروژه.مس��کن.مهر.به.بهترین.نحو.بنا.بر.تاکید.رهبری،..مس��ئوالن.نظام.و.

انتظار.مردم.به.اتمام.برسد،.گفت:.طبق.این.گزارش.قبول.کنید.که.مسکن.مهر.مشکالت.
اساسی.فنی.و.زیربنایی.دارد.که.تاکنون.وزیر.حرکت.جهادی.و.انقالبی.کرده.است.

.محمدرض��ا.باهن��ر.نایب.رئیس.

مخالف. اس��المی. ش��ورای. مجلس.

دیگر.استیضاح،.ضمن.ارزیابی.مثبت.

از.عملکرد.وزیر.راه.و.شهرسازی.جو.

مجلس.را.نس��بت.ب��ه.آخوندی.جو.

مناس��بی.برش��مرد..وی.گف��ت:.من.

معموال.خیلی.کم.از.تریبون.صحبت.

می.کن��م.و.حت��ی.از.صحبت.ه��ای.

معمولی.نط��ق.پیش.از.دس��تور.نیز.
استفاده.نمی.کنم.

باهنر.بیان.کرد:.پروژه..مس��کن.مهر..اگر.با.تدبیر.و.محاس��بات.دقیق.تر.و.پیش.بینی.های.

نزدیک.به.واقع.تر.مدیریت.می.ش��د،.ش��اید.این.مشکالت.به.وجود.نمی.آمد..اما.من.مدعی.

هس��تم.و.حجت.علمی.دارم.که.تنها.از.قبل.مس��کن.مهر.حدود.10.واحد.درصد.تورم.به.

کش��ور.تحمیل.ش��ده.یعنی.17.میلیون.خانوار.کش��ور.10.میلیون.تورم.اضافی.را.تحمل.

کردند؛.یعنی.دهک.5.به.پایین.جامعه.به.دلیل.مس��کن.مهر.قدرت.خریدش��ان.این.مقدار.

کاه��ش.پیدا.کرد..نایب.رئیس.مجلس.افزود:.من.با.توجه.به.همه.واقعیت.های.ماجرا.فکر.

می.کنم.وزارت.مس��کن.تا.به.حال.متعهد.بوده.و.باید.متعهدتر.هم.باش��د.تا.مسکن.مهر.را.

تم��ام.کند.و.تا.آخرین.واحد.به.مردم.تحویل.داده.ش��ود..اما.در.عین.حال.باید.هزینه.های.

مس��کن.مهر.را.در.اقتصاد.کش��ور.به.حداقل.رساند.که.این.از.تدابیری.است.که.دولت.باید.
انجام.دهد،.و.ان.شاءاهلل.باید.تالش.بیشتری.داشته.باشد.

وی.خاطر.نشان.کرد:..وزارت.راه.و.شهرسازی.زمانی.وزارت.را.تحویل.گرفته.که.نزدیک.

به.150.هزار.میلیارد.تومان.پروژه.نیمه.تمام.داش��ته.و.حاال.اگر.این.میزان.پروژه.بخواهد.

تمام.شود.محاس��بات.ریاضی.می.گوید.815.میلیارد.تومان.اعتبار.بگیرند.این.پروژه.ها.بعد.

از.10.س��ال.تمام.می.شوند..اما.یک.مهندس.این.را.نمی.گوید.و.این.حرف.یک.ریاضیدان.

اس��ت؛.چرا.که.این.میزان.فقط.هزینه.اس��تهالک.و.تعدیل.آن.می.شود..باهنر.همچنین.در.

ادام��ه.تاکید.کرد:.به.طور.مثال.در.مس��اله.هدفمندی.یارانه.ها.ما.در.س��ال.جاری.با.توجه.

به.کاهش.قیمت.نفت.و.درآمدهای.بس��یار.محدود.س��الیانه.نف��ت.و.گاز.مصرفی،.همین.

قیمت.های.کاهش.یافته.40.میلیارد.دالر.در.سال.است.که.یکی.از.کارهای.وزارت.راه.این.

بوده.که.گازوئیل.به.ناوگان.حمل.و.نقل.باری.کش��ور.را.محاس��به.شده.تحویل.دهد.که.تا.

جایی.که.من.اطالع.دارم.با.اجرای.این.برنامه.روزانه.مصرف.ش��ش.میلیون.لیتر.گازوئیل.
کاهش.پیدا.کرده.است.

نماین��ده.مردم.تهران.در.مجلس.خاطر.نش��ان.کرد:..بنده.به.عنوان.کوچکترین.ش��ما.از.

دولت.اول.ریاس��ت.جمه��وری.مقام.معظم.رهبری.تا.ام��روز.در.دولت.یازدهم.در.مجلس.

ب��وده.ام.و.هم��ه.دولت.ه��ا.را.دیده.ام.و.با.صده��ا.وزیر.کار.کرده.ام.و.بی��ش.از.هزار.همکار.

نماینده.داش��تم.که.من.با.تکیه.به.این.س��ابقه.و.تجربه.می.گویم.که.بین.وزرای.مسکن.و.

شهرسازی،.شهادت.می.دهم.آقای.دکتر.آخوندی.یکی.از.وزرای.فنی،.مدبر،.مقتدر.و.پرکار.
و.استراتژیک.کشور.بوده.است.

با.پایان.صحبت.های.موافقان.و.مخالفان،.اس��تیضاح.وزیر.راه.به.رای.گذاش��ته.ش��د.و.

اعضای.هیات.دولت.که.در.جلس��ه.حاضر.ش��ده.بودند.صحن.مجلس.را.ترک.کردند..در.

نهای��ت.نماین��دگان.با.72.رای.موافق،.175رای.مخال��ف.و.5.رای.ممتنع.از.مجموع.252.

رای.اخذ.شده.با.برکناری.وزیر.راه.و.شهرسازی.مخالفت.کردند..بر.این.اساس.وزیر.راه.و.
شهرسازی.همچنان.در.کسوت.وزارت.باقی.می.ماند.
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طبق.خطوط.راهنمای.ترسیم.شده.که.برای.این.بخش.در.نظر.گرفته.شده.است،.در.ابتدا.

تعریفی.دقیق.از.مدیریت.و.زیرشاخه.های.آن.ارائه.خواهد.شد.تا.از.این.پس.واژه.مدیریت.

به.صورت.یکسان.و.دقیق.تری.در.ذهن.دوستان.نقش.ببندد؛.البته.در.طی.این.روند.هر.از.
گاهی،.اشاره.ای.نیز.به.آسیب.شناسی.های.بازار.ایران.خواهد.شد.

تعریف مدیریت:.نخستین.و.جامع.ترین.تعریفی.که.از.مدیریت.وجود.دارد.عبارت.است.

از:."هنر.انجام.دادن.کار.به.وسیله.دیگران"..تاکنون.تعاریف.بسیاری.از.مدیریت.ارائه.شده.

اس��ت،.اما.به.جرات.می.ت��وان.بهترین.و.جامع.ترین.تعریف.موج��ود.از.مدیریت.را.تعریف.

.)Manager(.و.مدیر.)Leader(..ب��اال.معرفی.کرد..البت��ه.در.علم.نوین.میان.رهب��ر
تفاوت.های.چشمگیری.وجود.دارد.که.در.آینده.به.این.مساله.پرداخته.خواهد.شد..

همانطور.که.مش��خص.می.باش��د،.در.ای��ن.تعریف،.مهمترین.معض��ل.موجود.در.بحث.

مدیریت.در.ایران.گنجانده.شده.است؛.چراکه.تفکر.مدیر.ایرانی.)به.ویژه.شرکت.های.مدیر.

مالکی،.یعنی.ش��رکت.هایی.که.مدیر.اصلی.ش��رکت،.مالک.اکثریت.سهام.نیز.می.باشد(،.

اجرای.نهایی.کار.توس��ط.خودش.اس��ت،.زی��را.مهمترین.بحث.موفقیت.مدیر.اس��ت.نه.

س��ازمان!!!.پرسنل.ش��رکت.ها.معموال.نه.اختیاری.در.تصمیم.گیری.و.مراحل.کاری.دیگر.

دارند.و.نه.قدرتی.در.اجرا،.و.تمام.کارها.در.انتظار.امضا.یا.سخن.آخر.مدیر.است..در.حالی.

که.مدیران.در.ش��رکت.های.مدرن،.بیش��تر.از.آنکه.درگیر.اجرای.کار.یا.جلس��ات.باشند،.

درگیر.تدوین.اس��تراتژی.های.ش��رکت،.کنترل.مسیر.حرکت.س��ازمان.و.آموزش.پرسنل.
خود.می.باشند.

فکر.می.کنم.در.این.زمینه.بهترین.مثال،.اختراع.واکمن.باشد..مدیر.)پروژه(.وقت.شرکت.

س��ونی.روزانه.به.باغی.خارج.از.ش��هر.می.رفت.و.وقت.خود.را.در.تنهایی.به.فکر.کردن.در.

رابطه.با.خلق.ایده.ای.نو.س��پری.می.کرد.که.ناخودآگاه.ایده.تولید.دستگاه.پخش.موسیقی.

همراه.یا.واکمن.به.ذهنش.خطور.می.کند.که.آینده.این.صنعت.را.در.س��ال.1979.با.تغییر.

ش��گرفی.روبه.رو.می.سازد..در.آن.زمان.این.مدیر.به.جای.اجرای.امور.جاری.شرکت.یا.به.

جای.کنترل.کامل.پرسنل،.راهکارهای.کنترل.را.ساده.کرده.و.اختیارات.را.میان.اطرافیان.

خود.تقسیم.کرده.بود.)اصل.تفویض.اختیار(..اما.مسئولیت.اصلی.را.بر.عهده.خود.گذاشته،.

و.با.این.تفکر.و.نگرش،.س��ود.چش��مگیری.را.نصیب.شرکت.سونی.کرد..آیا.اگر.این.مدیر.

به.کنترل.کامل.پرسنل.خود.و.اجرای.کارهای.مختلف.و.نظارت.بر.تمام.آنها.فکر.می.کرد،.
می.توانست.این.تفکر.را.بیافریند!!!

یک��ی.از.مهمترین.اص��ول.مدیریت.نوین.مبحث.تفویض.اختیار.اس��ت.که.در.آن.مدیر.

با.قبول.مس��ئولیت.صد.در.صد.کارها.و.پاس��خگویی.در.زمینه.تمام.مسئولیت.های.سپرده.

ش��ده.به.ایش��ان،.اختیار.اجرا.و.در.برخی.موارد.اختیار.تصمیم.گیری.بس��یاری.از.کارها.را.

به.دیگران.واگذار.می.کند.تا.زمان.بیش��تری.برای.س��ایر.امور.خود.داشته.باشد..در.حقیقت.

دانستن.قانون.20-80.پارتو.برای.مدیران.از.ارزش.چشمگیری.برخوردار.است..این.قانون.

بی��ان.م��ی.دارد."80%.از.نتایج.ه��ر.عملی.از.20%.علل.آن.به.وج��ود.می.آید" در.حقیقت.

مدی��ران،.80.%.زمان.خود.را.ص��رف.کارهایی.می.کنند.که.اهمی��ت.چندانی.ندارد..برای.

روشن.شدن.اصل.تفویض.اختیار.این.گونه.تصور.کنید.که.اگر.یک.مدیر.به.جای.8.ساعت.

کار.بی.فایده.)که.پرسنل.شرکت.به.راحتی.می.توانند.انجام.دهند(.تنها.2.ساعت.کار.مفید.

در.راس��تای.اس��تراتژی.های.اصلی.شرکت.و.غیره.انجام.دهد.و.الباقی.آن.زمان.را.به.خلق.

ایده،.بازس��ازی.روحیه.و.تنش.زدایی.و.غیره.از.خ��ود.بپردازد.تا.چه.اندازه.می.تواند.ظرفیت.
شرکت.را.تغییر.دهد.

در.این.متن.به.س��ختی.می.توان.تمام.ماجرای.مدیریت.را.تعریف.کرد.و.زیرش��اخه.های.

آن.را.برش��مرد..اما.در.صورتی.که.منظور.از.مدیریت،.مدیریت.عالی.یک.مجموعه.باش��د،.

و.زیر.ش��اخه.های.آن.مدیران.میانی.مجموعه.باش��ند،.کامل.ترین.چارت.س��ازمانی.برای.

بزرگترین.ش��رکت،.مثال.در.حوزه.صنع��ت.پنجره.)تولیدکننده،.واردکنن��ده.و....(.را.بدین.

هنر مدیریت به زبان ساده

ره:
شـا

ا

دیربازی است که مدیریت بنگاه های اقتصادی در قامت یکی از علوم و دانش های مهم جوامع مدرن شناخته می شود. مدرن شدن جوامع و علمی 
شـدن تمامی وجوه زندگی بشـر، نو شـدن روش های اداره بنگاه های اقتصادی و علمی شـدن مدیریت آنها را نیز می طلبید. اما با سـنگین شـدن 
روزافـزون رقابـت در حوزه های مختلف اقتصادی و افزوده شـدن بر پیچیدگی های این دسـت از فعالیت  ها و اصول مدیریتی آن، چندی اسـت که 
کارشناسان به جای "دانش" از واژه "هنر" برای مدیریت استفاده می کنند. تردیدی وجود ندارد که امروزه با توجه به شرایط پیچیده موجود، مدیریت 
موفق یک بنگاه اقتصادی در هر سطحی که باشد، نشان از هنر مدیران آن دارد. البته هنر مدیریت نیز بر اصول علمی مبتنی است و بدون فراگرفتن 

این اصول و قواعد نمی توان هنر مدیریت را فرا گرفت.
پنجره ایرانیان با توجه به فضای مبهمی که در این خصوص در صنعت در و پنجره حاکم است و نیز احساس نیاز بسیاری از شرکت های فعال در این 
صنعت، بر آن شده است تا به طرح مباحثی در زمینه اصول مدیریتی بپردازد. البته این امید وجود دارد که این مسیر به کمک همکارانی ارجمند که 
دارای تخصص و دانش مدیریتی و از همه مهمتر دارای تجربه در علوم مدیریتی بر اساس فرهنگ جامعه و شغلی ایران )نه تنها آکادمیک( هستند 

طی شود. بر این اساس، در شماره پیشین مقاله علمی "جایگاه مدیریت مشارکتی" به قلم آقای دکتر شهبازپور منتشر شد.
از این شماره سلسله مقاالتی به قلم، دوست و همکار عزیزمان مهندس محمدرضا قائمیان منتشر خواهد شد. این سری از مقاالت  با زبانی ساده، 
هنر مدیریت را با اتکا بر اصول نوین مدیریتی و نیز ذکر مثال و داسـتان هایی کوتاه مورد بررسـی قرار خواهد. در بخش نخست این مقاالت که در 
این شماره از نظر شما می گذرد، شالوده اصلی این بحث که در آینده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت بیان شده و اشاره ای نیز به موضوع برندینگ 

)بحث روز جامعه( شده است و در مقاله های بعدی، این مبحث به صورت کامل مورد موشکافی قرار خواهد گرفت.
 الزم به ذکر اسـت که مهندس قائمیان دارای مدرک لیسـانس مهندسـی متالورژی و فوق لیسـانس MBA با گرایش استراتژی بوده و در سابقه 
کاری15 ساله ایشان، حدود 6 سال فعالیت تخصصی در حوزه ارائه خدمات مشاوره کسب و کار در حوزه های برندینگ، مارکتینگ و منابع انسانی 
به سـازمان های مختلف و 3 سـال سـابقه فعالیت به عنوان مدیر پروژه های بازاریابی و 3 سال سابقه تدریس گزارش نویسی در شرکت های معتبر 

حوزه مدیریت مانند گروه گسترش، گروه هشت و غیره به چشم می خورد.

مهندس محمدرضا قائمیانـ  قائم مقام مدیرعامل فوم اینداستری
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صورت.می.توان.ترسیم.کرد:
مالی.)مباحث.نرخ.تمام.ش��ده.و....(؛.منابع.انس��انی.)ش��رح.وظایف.و.نوع.سیس��تم.های.
ارزشگذاری.پرسنل.و....(؛.تولید.)فرآیندهای.تولید.و....(؛.تحقیق.و.توسعه.)توسعه.محصول.
و....(؛.برن��د؛.بازاریابی؛.تبلیغات؛.فروش؛.تدارکات؛.فنی.)س��رویس.نگهداری.خطوط.و....(.
و.غیره.اما.باید.در.نظر.داش��ت.که.بس��یاری.از.زیرش��اخه.های.مدیریتی.فوق،.به.دانش.و.
مهارت.های.تخصصی.نیاز.دارند،.به.بیانی.دیگر.بر.دانش.فردی.متکی.هس��تند..اما.موارد.
دیگری.در.علم.مدیریت.و.در.س��طح.کالن.تصمیم.گیری.وج��ود.دارد.که.تمامی.مدیران.
عالی.باید.بدان.توجه.داش��ته.باش��ند..در.واقع.یک.مدیر.عالی.نیازی.ندارد.که.نس��بت.به.
تمامی.تخصص.های.مورد.احتیاج.مدیران.میانی.خود.آگاهی.داش��ته.باش��د؛.اما.الزم.است.
در.زمینه.مواردی.که.در.سطح.کالن.تصمیم.گیری.مطرح.است.دانش.کافی.داشته.باشد..از.
جمله.این.موارد.که.برای.مدیران.عالی.اطالع.از.آنها.ضروری.است،.دو.موضوع.برندینگ.

و.تعیین.استراتژی.است.که.در.این.مقاله..و.مقاله.های.بعدی.بدان.خواهیم.پرداخت.
برندینگ

مطابق.با.تعریف.انجمن.بازاریابی.آمریکا.هویت.یک.برند.یا.همان.برندینگ.مجموعه.ای.

متش��کل.از.اسم،.لوگو،.عالمت.یا.مشخصه،.طراحی،.رنگ.بندی.یا.ترکیبی.از.آنهاست.که.

برتری.ها.و.خدمات.هر.تجارتی.را.هویت.می.بخشد..در.عمل.برندینگ،.تفاوت.های.شما.را.
با.شرکت.های.دیگر.مشخص.می.کند..

در.حقیقت.این.تعریف.به.عنوان.یک.تعریف.کتابی.از.برندینگ.دارای.اهمیت.می.باشد،.
اما.خالصه.ترین.و.قابل.درک.ترین.تعریف.از.برند.و.برندینگ.به.صورت.زیر.است:.

" از.مجموع��ه.صفات.و.تصورات.ذهنی.)تداعی��ات(.که.در.زمان.مواجهه.با.عناصر.یک.
برند.در.ذهن.مخاطب.نقش.می.بندد،.به.عنوان.برندینگ.یاد.می.شود".

6.عنصر.اصلی.برندینگ.عبارتند.از:.نام.)نام.تجاری(،.لوگو،.لوگوتایپ.)نحوه.نوشتن.نام.

در.لوگو(،.اس��لوگان.)شعار.سازمانی(،.رنگ.سازمانی.و.سمبل.)که.می.تواند.یک.شخصیت.

یا.عالمت.باشد،.به.عنوان.مثال.در.سال.های.گذشته.شرکت.پاک.در.تبلیغات.خود.اقدام.به.

س��رمایه.گذاری.روی.نماد.عالمت.ضربدر.)×(.کرد.که.در.آن.س��ال.ها.با.دیدن.هر.عالمت.
ضربدری.افراد،.ناخودآگاه.به.یاد.برند.پاک.می.افتادند(.

.Personal(.البت��ه.برندینگ.ش��اخه.های.مختلف��ی.دارد.همانند.برندینگ.ش��خصی
Branding(،.برندینگ.ش��رکت.و.برندینگ.محصول.و.غیره.

مهمترین.نکته.ای.که.باید.در.برندینگ.)مخصوصا.محصوالت(.در.ذهن.داشت.آن.است.

که.مردم،.برندها.را.خریداری.می.کنند.تا.زندگی.خود.را.با.آن.برندها.تعریف.کنند؛.به.نوعی.

مردم.با.خرید.برندها،.با.آن.برند.زندگی.می.کنند.نه.آنکه.از.آن.استفاده.کنند..برای.روشن.

شدن.این.موضوع.به.ذکر.مثالی.بسنده.می.کنیم؛.کاربرد.ساعت.مچی.برای.تعیین.ساعت.

در.روز.و.شاید.تعیین.روز.در.ماه..باشد..اما.شما.تصور.کنید.شخصی.ساعتی.با.برند.رولکس.

در.دس��ت.دارد..این.ش��خص.در.تمام.جلسات.در.چندین.مرحله.به.ساعت.نگاه.می.کند.تا.

در.ذهن.ش��ما،.برندی.از.خود.را.ایجاد.کند..اما.آیا.اگر.همان.ش��خص.یک.ساعت.معمولی.

در.دس��ت.داشته.باش��د،.نیز.همان.کار.را.می.کند؟.قطعا.پاسخ.منفی.است..اما.مجددا.ذکر.

این.نکته.ضروری.است.که.ساعت.چه.رولکس.باشد.و.چه.سواچ،.زمینه.مصرف.آن،.تنها.

مشخص.کردن.زمان.است.و.نه.چیزی.بیش.از.آن..اما.افراد،.برند.رولکس.را.می.خرند.که.

ن��وع.زندگی.خود.را.تغییر.دهند.و.با.تکیه.بر.تداعیات.برند.رولکس،.نوع.زندگی.خود.را.در.
ذهن.مخاطب.خود.تعریف.کنند.

ش��ایان.ذکر.اس��ت.هر.شخصی.نس��بت.به.زمان.و.نوع.برخورد.به.هریک.از.المان.های.

فوق،.تصوراتی.را.برای.خود.می.س��ازد.که.همان.تاثیر.برندینگ.می.باشد..به.عنوان.مثال.

تصور.کنید.که.با.ش��خصی.قرار.مالقات.برای.انعقاد.قرارداد.دارید..ش��ما.نه.با.این.شخص.

صحبت.کرده.اید.و.نه.هیچگونه.اطالعاتی.را.از.او.در.اختیار.دارید..تنها.اطالعاتی.که.دارید.

بدین.صورت.اس��ت.که.این.ش��خص.دارای.یک.خودرو.بنز.S500.مدل.2015.به.رنگ.
مشکی.می.باشد..حال.به.این.سئواالت.پاسخ.دهید:

1-.این.شخص.مرد.است.یا.زن؟.
2-.حدود.سنی.این.شخص؟

3-.وضعیت.تمکن.مالی.شخص؟
4-.این.شخص.خود.به.این.وضع.رسیده.است.یا.مثال.دارای.خانواده.پولداری.می.باشد؟
5-.ن��وع.نگاه.این.ش��خص.به.نحوه.کار.ک��ردن.به.چه.صورت.اس��ت؟.)کار.با.کیفیت.

می.خواهد.یا.فقط.می.خواهد.کار.را.انجام.دهد.و....(
6-.نحوه.عقد.قرارداد.شما.با.ایشان.به.چه.صورتی.است؟.)نقدی.یا.شرایطی(.در.حقیقت.
آیا.اعتماد.می.کنید.که.این.شخص.تمام.تعهدات.مالی.خود.را.انجام.خواهد.داد.یا.خیر؟.

حال.فرض.کنید.این.شخص.دارای.خودرو.206.قرمز.رنگ.است.و.دوباره.به.سئواالت.
فوق.پاسخ.دهید؟.آیا.پاسخ.ها.یکسان.است؟

تفاوت.در.پاسخ.ها.تنها.به.دلیل.نوع.برندینگ.دو.خودرو.و.تصوراتی.است.که.این.لغات.

)بنز.و.206.یا.رنگ.مش��کی.و.قرمز(.در.ذهن.ش��ما.ایجاد.می.کنند..در.حقیقت.بهتر.است.

سئوال.را.این.گونه.مطرح.کرد.که.آیا.تفاوت.در.پاسخ.ها،.با.تکیه.بر.دالیل.یا.منطق.خاصی.

به.وجود.آمده.است؟.آیا.شخصی.که.دارای.خودرو.206.قرمز.می.باشد،.نمی.تواند.در.سطح.

بس��یار.باالی.مالی.باشد،.یعنی.این.امکان.وجود.ندارد.که.مثال.به.دالیل.بسیار.جزئی.)چه.
درست.باشد.چه.نباشد(.مانند.محفوظ.ماندن.از.چشم.مردم،.سوار.بر.این.خودرو.شده.باشد.
طب��ق.تعاریف.بین.المللی،.هی��چ.برندی.به.عنوان.برند.خوب.یا.بد.وجود.ندارد.به.عبارتی.
می.توان.اذعان.کرد.که.ارزش.یک.برند.به.خوب.بودن.یا.بد.بودن.آن.نیس��ت،.بلکه.برند.
تنها.از.منظر.قدرتمند.بودن.و.ضعیف.بودن.ارزش��گذاری.و.طبقه.بندی.می.ش��ود..برندی.
قدرتمند.اس��ت.که.در.یک.تحقیقات.بازار.انجام.ش��ده،.ب��االی.70%.الی.80.%.از.جامعه.
آماری،.یک.تصور.و.یک.صفت.را.برای.برند.اعالم.کند.و.برند.ضعیف،.برندی.اس��ت.که.
افراد.مختلف.تعاریف.مختلفی.از.این.برند.در.ذهن.داشته.باشند..البته.نکته.کلیدی.در.این.
موضوع.این.است.که.در.درجه.اول.در.ذهن.مخاطب.حضور.داشته.باشید.و.یکسان.بودن.

تداعیات.و.تصورات.در.درجه.دوم.قرار.دارد.
راحت.ترین.روش.برای.این.موضوع.که.ش��ما.بدانی��د.در.ذهن.افراد.چه.جایگاهی.دارید.

این.است.که.طبق.سئوال.زیر.پاسخ.ها.را.یادداشت.کنید:
" بدون.مقدمه.از.افراد.بخواهید.که.)به.عنوان.مثال(.در.صنعت.خودرو.نام.10.خودرویی.
را.که.می.شناس��ند،.نام.ببرند"..طبق.نظریه.روانشناس��ان،.افراد.می.توانند.تنها.2±7.را.در.
ذه��ن.خود.نگاه.دارند.که.این.موض��وع.به.حضور.ذهن.و.اطالعات.عمومی.در.آن.صنعت.
بس��تگی.دارد..معم��وال.افراد.بع��د.از.نام.بردن.5.الی.7.خودرو،.ش��روع.ب��ه.فکر.کردن.و.
تصویرس��ازی.در.خاطرات.)مثال.ترافیک.صبحگاه��ی.و.خودروهای.اطراف(.می.کنند.که.
تقریبا.این.پاس��خ.ها.از.اهمیت.کمتری.برخوردار.خواهند.ب��ود،.اما.از.منظر.برندینگ.خود.
دارای.اهمیت.می.باش��ند..پاسخ.ها.را.یادداش��ت.کنید.و.جایگاه.خود.را.میانگین.بگیرید.و.

ببینید.در.چه.جایگاهی.در.ذهن.افراد.قرار.دارید.
نکته.جالب.این.است.که.بسیاری.از.افراد.نام.خودروهایی.را.می.آورند.که.هنوز.ندیده.اند.
و.تجربه.ای.از.آنها.ندارند.مانند.فراری.یا.پورشه..این.تاثیر.واقعی.برندینگ.است.که.افراد.
بدون.داش��تن.تجربه.یا.تصوری.از.این.خودرو.ها،.نام.این.خودروها.را.به.عنوان.بهترین.ها.

در.ذهن.خود.دارند.
تمام.سعی.و.کوشش.مدیران.برندینگ.در.شرکت.ها،.حضور.در.نام.5.برند.اول.در.ذهن.
مخاطبان.می.باشد،.زیرا.با.این.کار.حتی.در.ذهن.افرادی.نیز.قرار.دارید.که.در.آن.صنعت،.
تنها.5.نام.به.یاد.دارند..از.طرف.دیگر.نکته.مهم.تر.آن.است.که.حضور.در.میان.این.5.نام،.
به.خروج.نام.یکی.رقیبان.از.این.لیس��ت.کوتاه.منجر.می.ش��ود..در.حقیقت.شما.باید.برای.

کسب.مقام.اول.با.4.نام.دیگر.در.رقابت.باشید.
در.اینج��ا.یک.س��وال.کلیدی.به.وجود.می.آید.و.آن.این.اس��ت.که.آی��ا.وجود.نام.برند.
ش��ما،.در.این.لیست،.دلیل.موفق.بودن.ش��ما.در.زمینه.برندینگ.بوده..است؟.یا.به.عبارت.
دیگر،.آیا.قرار.گرفتن.نام.برند.ش��ما.در.لیس��ت.5.یا.7.یا.9.عددی.فوق،.باعث.می.شود.که.
به.عنوان.مدیر.عامل.یا.صاحب.برند.به.خود.ببالید.و.افتخار.کنید.که.ش��ما.خالق.این.برند.

و.قدرت.هستید؟
پاس��خ.این.سئوال.و.آشنایی.با.انواع.برندینگ.و.آسیب.شناسی.برندینگ.در.ایران.و.این.

بازار.بی.صاحب.برندینگ.در.حوزه.مشاوره.را.در.شماره.آینده.بخوانید.
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ناب.س��ازی،.رویکردی.نظام.مند.برای.شناس��ایی.و.حذف.اتالف.از.طریق.بهبود.مس��تمر.و.
به.وس��یله.جریان.محصول.در.بیرون.کشیدن.ارزش.آن.توسط.مشتری.برای.رسیدن.به.کمال.
اس��ت..شرکت.های.خودروساز.دنیا.توانسته.اند.با.تجهیز.خود.به.این.جهان.بینی.صنعتی،.شاهد.
دس��تاوردهای.شگرفی.باش��ند.و.تعداد.عیوب.کیفی.و.ضایعات.ناش��ی.از.فرآیند.تولید.خود.را.
به.نصف.تقلی��ل،.میزان.موجودی.ها.را.90.درصد.کاهش،.زم��ان.بازاریابی.محصوالت.جدید.
را.50.درصد.تنزل.داده،.فضا،.نیرو.و.حجم.س��رمایه.مورد.نیاز.خود.را.بس��یار.کوچک.کرده.و.
به��ره.وری.خود.را.ت��ا.دو.برابر.افزایش.دهند.و.باز.در.پی.بهبود.بیش��تر.موجودی.ها.و.عیب.ها.
ب��وده.و.زم��ان.تحویل.را.نصف.کرده.و.بهره.وری.را.به.دو.برابر.افزایش.دهند.و.وارد.فضایی.از.

بهبود.بی.پایان.شوند.
سه.دیدگاه.در.مورد.تولید.ناب.مطرح.شده.است:.برخی.به.آن.به.عنوان.مجموعه.ای.از.ابزارها.
ن��گاه.می.کنند،.گروه.دیگر.آن.را.سیس��تمی.می.بینند.که.به.موجب.آن.یک.ش��رکت.می.تواند.
هزینه.ها.را.در.کنار.افزایش.رضایت.مشتری.کاهش.دهد..در.دیدگاه.گروه.سوم،.ناب.به.عنوان.

فلس��فه.ای.مطرح.است.که.در.آن.بر.حداقل.کردن.منابع.مورد.استفاده.در.بنگاه.های.اقتصادی.
تاکید.دارد.)اسمعیل.لو،.1387(.

مفهوم تولید ناب: تولید.ناب.در.واقع.یک.فلس��فه.و.نگرش.اس��ت.که.درصدد.حذف.و.از.

بین.بردن.هر.فرآیند.اضافي.از.مرحله.تهیه.مواد..اولیه.تا.تولید.و.نهایتا.فروش.اس��ت.که.ارزش.

افزوده.اي.ایجاد.نمي.کند..در.نگرش.تولید.ناب،.مونتاژگر.)کارخانه.اصلي(.با.یک.دید.سیستمي.

با.مس��ائل.برخورد.مي.کند..به.طوري.که.در.تالش.اس��ت.تا.یک.رابطه.برد.�.برد.با.کل.اجزاي.

سیس��تم.برقرار.کند..مونتاژگر.ناب،.با.عرضه.کنندگان.یک.رابطه.نزدیک.بر.مبناي.سود.معقول.

ایج��اد.مي.کند..می��ان.مدیریت.و.کارگران.نوعي.تعهد.وجود.دارد.ک��ه.مدیریت.برای.کارگران.

ارزش.و.احترام.قائل.است.و.مسئولیت.ها.را.به.آنان.واگذار.مي.کند.و.در.مقابل،.مدیریت.انتظار.
دارد.که.کارگران.پاسخگوي.نیازهاي.مختلف.کارخانه.باشند.

مهمترین.رکن.یک.سیس��تم.ناب،.ارتباط.با.مشتریان.اس��ت.که.فروشندگان.شرکت.ناب.با.

ایجاد.یک.سیس��تم.اطالعاتي.دقیق.درصدد.ایجاد.یک.رابطه.بین.کارخانه.و.مشتریان.هستند،.

ناب سازی

ره:
شـا

ا

دنیای امروز دنیای مشـتری گرایی اسـت؛ هیچ شـرکت یا بنگاهی بدون در نظر گرفتن تمایالت و مطالبات مشـتریان خود به موفقیتی دیرپا نائل 
نمی شود. در واقع مخاطب محوری مشخصه اصلی حوزه های تولید و تجارت است. بنابراین نباید تردیدی به خود راه داد که تامین نیازهای متنوع 
مشتریان در میان رقابت های تنگاتنگ موجود، جز با بهبود و اصالح بخش های مختلف سازمان میسر نخواهد بود. از این جهت، برای سازمان های 
مختلف در سراسـر جهان شناسـایی موارد اتالف منابع و نیز راهکارهایی برای از میان برداشـتن کاسـتی های موجود و البته تبدیل ساختن آنها به 
نقاط قوت اهمیت فوق العاده ای یافته است. در این خصوص نظریه ها و روش های ارائه شده و توسعه یافته اند که با پیاده سازی آنها می توان اهداف 
فوق را محقق ساخت. یکی از این نظریه های مطرح، رویکرد ناب سازی است که با ارائه یکسری از اصول، سازمان را در مسیر اصالح ساختار خود 
قرار می دهد و ارزش آفرینی را توسعه می بخشد. شاید به طور خالصه بتوان گفت ناب سازی به دنبال رسیدن به بیشترین ارزش ها با بهره گیری از 
کمترین منابع اسـت. آنچه در ادامه خواهید خواند مقاله ای وزین از دکتر شـهبازپور است که به واکاوی این مقوله از زوایای مختلف پرداخته است. 

با هم این مقاله را می خوانیم:

دکتر شهبازپورـ مدیر تولید هافمن



237

97
ره.

م�ا
.ش

.13
94
ن.
.آبا

م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ـه
قال

م

به.نحوي.که.کارخانه.بتواند.نیازهاي.مختلف.مش��تریان.را.دقیقا.شناس��ایي.کرده.و.با.خلق.یک.

محصول.متناس��ب.با.نیازهاي.مشتریان،.بخش.هاي.مختلف.بازار.را.پاسخ.دهد..بدین.ترتیب.در.
تولید.ناب.همه.اجزاي.سیستم.به.شکلي.مطلوب.منتفع.مي.شوند.)هاشم.زاده،.1386(.

معرفي تولید ناب: واژه.lean.در.فرهنگ.لغات.وبستر.به.صورت."کم.چرب" ترجمه.شده.

است..منشا.تولید.ناب.به.سیستم.تولید.تویوتا.)TPS(.برمی.گردد.که.برکاهش.یا.حذف.اتالفات.

متمرکز.است..در.سال.1950.تائیچی.اوهنو.مشاور.فنی.کارخانه.تویوتا.پس.از.بازدید.از.کارخانه.

فورد،.سیس��تمی.را.طرح.ریزی.کرد.که.بعدها.به.تولید.ناب.معروف.شد...به.طور.کلی.از.دیدگاه.

این.سیس��تم.هر.یک.از.عوامل.تولید،.مواد،.نیروی.انس��انی،.قطعات،.ماشین.آالت.و.زمان.که.

بیش.از.حداقل.مقدار.مورد.نیاز.اس��تفاده.و.ارزش.افزوده.ای.برای.محصول.ایجاد.نکند،.اتالف.
نامیده.می.شود.و.باید.حذف.شود.)رزمی.و.صیفوری،.1386(.

اصطالح.»تولید.ناب«.توس��ط.ووماک.و.همکاران��ش.)1990(،.پس.از.مطالعه.معروف.آنان.

در.سیس��تم.هاي.تولید.خودرو.در.دنیا.تحت.عنوان.»برنامه.بین.المللي.وس��ایل.نقیله.موتوري«.

تحت.حمایت.ام.آی.تی،.بر.سیستم.تولید.تویوتا.نهاده.شد..آنان.خالصه.نتایج.بررسي.خود.را.در.

کتاب.معروف.»اتومبیلي.که.دنیا.را.تغییر.داد:.داس��تان.تولید.ناب«.به.جهانیان.عرضه.داشته.و.

در.آن.دالی��ل.موفقیت.ژاپني.ها.و.نحوه.عملکرد.آنه��ا.را.در.ابعاد.مختلف.اعالم.کردند..در.این.

مطالعه،.موفقیت.چش��مگیر.تویوتا.مورد.بررس��ي.و.تحلیل.قرار.گرفته.و.ش��کاف.بزرگ.موجود.

میان.صنایع.خودروس��ازي.ژاپن.و.آمریکا.به.تصویر.کش��یده.شده.بود..با.انتشار.یافته.هاي.این.

مطالعه،.ایده.تولید.ناب.در.آمریکا.نیز.به.س��رعت.طرفداران.فراوانی.پیدا.کرد،.زیرا.ش��رکت.هاي.

آمریکایي.دریافتند.که.ژاپني.ها.طراحي،.توسعه،.تولید.و.توزیع.محصوالت.خود.را.در.مقایسه.با.

شرکت.هاي.آمریکایي.با.استفاده.از.نیمي.از.منابع.)انساني،.سرمایه.گذاري،.فضاي.کاري،.ابزارها،.
مواد.اولیه،.زمان.و.هزینه.به.طور.کلي(.انجام.مي.دادند.)قرائی.پور،.1388(.

در.این.اصطالح.واژه.ناب.از.آن.رو.به.کار.رفته.که.در.مقایسه.با.تولید.انبوه.هر.چیز.را.به.میزان.

کمتر.مورد.اس��تفاده.قرار.می.دهد..در.تولید.ناب.موجودی.مورد.نیاز.به.کمتر.از.نصف.می.رس��د،.

عیب.ها.بس��یار.کمتر.می.ش��ود.و.محصوالت.با.تنوع.تولید.می.ش��ود..تولید.ناب.از.فلسفه.بهبود.

مس��تمر.استفاده.می.کند.و.با.اس��تفاده.از.فرهنگ.کار.گروهی.سعی.دارد.اتالف.های.موجود.در.

فرآیند.تولید.را.بیابد،.تحلیل.کند.و.آن.را.حذف.کند..پیروی.از.سیستم.ناب.باعث.کاهش.زمان.

تولید،.افزایش.کارآیی.کارکنان.و.کیفیت.محصوالت،.انعطاف.پذیری.بیش��تر.نس��بت.به.بازار،.
افزایش.عمر.ماشین.آالت.و.تجهیزات.و.کاهش.هزینه.های.سربار.می.شود..

سیس��تم.تولید.ناب.را.باید.فراتر.از.یک.س��ری.برنامه.ها.یا.تکنیک.های.ساده.در.نظر.گرفت..

تولید.ناب.یک.فلس��فه.تولیدی.اس��ت.که.زمان.سفارش.تا.ارس��ال.را.با.حذف.اتالف.ها.کوتاه.

می.کند..این.تعریف.به.معنی.داشتن.یک.انبار.بزرگ.و.تحویل.به.مشتری.به.محض.درخواست.

نیس��ت،.بلکه.معنی.آن.ساختن.مورد.سفارش.شده.در.حداقل.زمان.است..اتالف.فعالیتی.است.

که.جاذب.و.مصرف.کننده.منابع.و.ذخایر.باشد،.اما.هیچ.ارزشی.نیافریند..ارزش.آن.چیزی.است.

ک��ه.از.نظر.قش��ری.در.زمان.معین.و.با.قیمت.معین.نیاز.او.را.ب��رآورده.می.کند..به.بیانی.دیگر؛.

تولی��د.ناب.در.واقع.یک.فلس��فه.و.نگرش.اس��ت.که.درصدد.حذف.و.از.بی��ن.بردن.هر.فرآیند.

اضاف��ی.از.مرحله.تهیه.مواد.تا.تولید.و.نهایتا.فروش.اس��ت.که.ارزش.افزوده.ای.ایجاد.نمی.کند.
)شعبانپور،.1391(.

از قرون تولید دستي تا عصر تولید ناب: دو.انقالب.در.ابتدا.و.انتهاي.قرن.بیستم.رخ.داد..

انقالب.آغازین،.همانا.ظهور.تولید.انبوه.و.پایان.عصر.تولید.دس��تي.بود.و.انقالب.پایاني.ظهور.

تولی��د.ناب.و.خاتمه.یافتن.عصر.تولید.انبوه.اس��ت..اکنون.جهان.در.آس��تانه.عصري.جدید.به.

س��ر.مي.برد،.عصري.که.در.آن.دگرگوني.شیوه.هاي.تولید.محصوالت.و.ساخته.هاي.بشر.چهره.

زندگي.او.را.یکسره.دگرگون.خواهد.کرد..پس.از.جنگ.جهاني.اول.هنري.فورد.و.آلفرد.اسلون.

)مدیر.جنرال.موتورز(.تولیدات.صنعتي.جهان.را.از.قرون.تولید.دس��تي.که.شرکت.هاي.اروپایي.

رواج.داده.بودند،.به..در.آوردند.و.به.عصر.تولید.انبوه.کشاندند..با.ترویج.این.شیوه.تولید.در.تمام.

صنایع،.ایاالت.متحده.رهبر.جدید.ش��یوه.هاي.تولیدي.گردید.و.صنعت.خودروس��ازي،.موتور.و.

قلب.تپنده.اقتصاد.این.کش��ور.ش��د..در.همین.راس��تا،.پیتر.دراکر.در.س��ال.1946.لقب.صنعت.

صنعت.ها.را.به.صنعت.خودروسازي.اطالق.کرد..همچنین.تولید.ناب.در.سال.هاي.پایاني.جنگ.

جهاني.دوم.توس��ط.تاي.چي.اوهنو.در.شرکت.خودروسازي.تویوتا.در.ژاپن.مطرح.گردید..مبحث.

تولید.ناب.در.س��ال.1990.توس��ط.جیمز.ووماک.و.همکارانش.معرفی.گردید..او.و.همکارانش،.

تولی��د.ناب.را.به.عنوان.ترکیبي.از.مدل.تولید.س��نتي.فورد.و.مدل.کنت��رل.اجتماعي.در.محیط.
تولید.ژاپني.مي.شناسند.

تولید دسـتي: یک.تولیدگر.دستي.از.کارگران.بسیار.ماهر.و.ابزارهاي.ساده.اما.انعطاف.پذیر.

اس��تفاده.مي.کند.تا.دقیقا.آنچه.را.بس��ازد.که.مشتري.مي.خواهد،.یعني.یک.واحد.در.یک.زمان..
برخي.مشخصه.هاي.تولید.دستي.عبارتند.از:

وج��ود.نیروي.کاري.ماهر؛.وجود.س��ازماندهي.بس��یار.غیرمتمرکز؛.ب��ه.کارگیري.ابزارآالت.
ماشیني.چندکاره؛.حجم.بسیار.پایین.تولید؛

از.ضعف.هاي.تولید.دستي.این.است.که.قیمت.محصول.باال.بوده.و.در.صورت.افزایش.حجم.

تولید،.قیمت.پایین.نمي.آید.)امروزه.در.مورد.ماهواره.ها.و.س��فینه.هاي.فضایي.که.برجسته.ترین.

تولیدات.دس��تي.هس��تند.همین.مشکل.به.چشم.مي.خورد(..از.مش��کالت.دیگر.تولیدکنندگان.

دستي.این.است.که.معموال.فاقد.آن.سرمایه.مالي.و.انساني.کافي.هستند.که.به.دنبال.نوآوري.ها.

و.پیشرفت.هاي.اساسي.باشند،.چراکه.پیشرفت.واقعي.در.دانش.فني.مستلزم.تحقیق.و.پژوهش.

س��ازمان.یافته.اس��ت..اما.با.این.حال.محصوالت.دستي.و.سفارشي.همچنان.بازار.خود.را.حفظ.

کرده.اند،.چراکه.برخي.از.مشتریان.نیازها.و.سلیقه.هاي.خاصي.دارند.که.فقط.این.شیوه.تولیدي.
پاسخگوي.نیازهاي.آنهاست.)ووماک،.1990(.

مشخصه های تولید دستی: تولید.محصول.طبق.سفارش.مشتری؛.انعطاف.زیاد؛.کارگران.

بسیار.ماهر؛.ابزار.و.ماشین.آالت.ساده.اما.چند.کاره؛.حجم.پایین.تولید؛.قیمت.باالی.محصول.
)رستمی،.حمیده،.1387(.

تولید انبوه: تولیدگر.انبوه.در.طراحي.محصوالت.از.متخصصان.ماهر.اس��تفاده.مي.کند،.اما.

این.محصوالت.توسط.کارگران.غیرماهر.ساخته.مي.شوند.که.ماشین.آالت.گران.و.تک.منظوره.

را.هدایت.مي.کنند..این.محصوالت.هم.ش��کل.ماش��یني،.در.حجم.بسیار.باال.تولید.مي.شوند..از.

آنجا.که.تولید.محصول.جدید.محتاج.تغییر.کل.سیس��تم.است،.بسي.گران.تر.از.محصول.قبلي.

خواهد.ش��د..از.این..رو.تولیدکننده.انبوه.تا.جایي..که.ممکن.باش��د،.از.نوآوري.در.طرح.خودداري.

می.کند..در.نتیجه.محصول،.به.بهاي.از.دست.رفتن.تنوع.و.به.دلیل.وجود.روش.هاي.کاري.که.

براي.کارکنان.کسالت.بار.است،.ارزان.تر.در.اختیار.خریدار.قرار.مي.گیرد..برخي.از.مشخصه.هاي.
تولید.انبوه.عبارتند.از:

1..نیروي.کار:.تقس��یم.کار.تا.هرج��ا.که.امکان.دارد،.در.کارخانه.هاي.ب��ا.تولید.انبوه،.کارگر.
مونتاژکننده.تنها.به.چند.دقیقه.تعلیم.و.آموزش.نیاز.دارد.

2..س��ازماندهي:.با.استفاده.از.یک.ادغام.عمودي.کامل،.تولیدکننده.انبوه.سعي.مي.کند.که.از.

مواد.اولیه.تا.س��ایر.قطعات.را.خود.تولید.کند..ولي.مشکل.ادغام.عمودي.کامل،.دیوان.ساالري.
وسیع.است.

3..ابزارها:.از.ابزارآالتي.که.فقط.در.هر.زمان.یک.وظیفه.را.انجام.مي.دهد.استفاده.مي.شود.که.
این.کار.صرفه.جویي.زیادي.در.زمان.آماده.سازي.ماشین.آالت.به.وجود.مي.آورد.

4..محصول:.محصوالت.تنوع.اندکي.دارند،.اما.قیمت.هاي.آن.به.خاطر.تنوع.کم.روند.نزولي.
پیدا.مي.کند..

مشـخصه های تولید انبوه: مس��ئولیت.پذیری.کارگر؛.وجود.نیروی.غیر.مس��تقیم.فراوان؛.

وجود.محافظان.)بافر(.برای.مقابله.با.اختالل؛.کارگر.اضافی؛.موجودی.اضافی؛.فضای.اضافی؛.

انعطاف.کم؛.ماش��ین.آالت.و.تجهیزات.تک.منظوره؛.مشارکت.ناچیز.کارگر.در.بهبود.فرآیندها؛.

قیمت.پایین.محصول.)نس��بت.به.تولید.دس��تی(؛.تقسیم.کار.شدید.در.مهندسی؛.زمان.آموزش.
کوتاه.)رستمی،.حمیده،.1387(.

خاسـتگاه تولید ناب:.زادگاه.تولید.ناب.در.ش��رکت.تویوتا.در.جزیره.ناگویا.در.ژاپن.اس��ت..

نخس��تین.پیروزي.خانواده.تویوتا.در.صنعت.ماش��ین.آالت.نساجي.بود.و.در.دهه.1930.به.دلیل.

نیاز.ش��دید.دولت،.شرکت.مذکور.وارد.صنعت.وسایل..نقلیه.موتوري.گردید..در.آن.سال.ها،.اي.

.جي..تویوتا.با.مهندس.ش��رکت،.تاي.چي.اوهنو.به.آمریکا.سفر.کرده.و.از.شرکت.اتومبیل.سازي.

ف��ورد.بازدی��د.به.عمل.آوردن��د.و.نهایتا.به.این.نتیجه.رس��یدند.که.اصول.تولی��د.انبوه.قابلیت.

پیاده.سازي.در.ژاپن.را.ندارد.و.این.سیستم.پر.از.اتالف.است..برهمین.اساس،.آنها.شیوه.جدیدي.

از.تولید.را.که.بعدها.تولید.ناب.نام.گرفت.ایجاد.کردند..یک.تولیدگر.ناب.مزایاي.تولید.دس��تي.
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و.تولید.انبوه.را.با.یکدیگر.تلفیق.کرده.و.از.قیمت.باالي.اولي.و.انعطاف.ناپذیري.دومي.اجتناب.

و.از.ماش��ین.آالتي.استفاده.مي.کند.که.هم.خودکار.و.هم.انعطاف.پذیرند..برخي.از.مشخصه.هاي.
تولید.ناب.عبارتند.از:

اس��تفاده.از.تحویل.بموقع.)JIT(؛.تاکید.بر.پیش��گیري.از.تولید.محصول.معیوب؛.پاس��خ.به.
نیازهاي.مشتریان؛.کایزن؛.سیستم.افقي.ارتباطات؛.افزایش.ادغام.وظایف.)ووماک،.1990(.

هدف.تولید.ناب.از.بین.بردن.ضایعات.سیس��تم.است..ضایعات.بر.طبق.تعریف.راسل.و.تیلور.

)1999(."هر.چیزي.به.جز.حداقل.ابزارآالت،.مواد،.فضا.و.زمان.مورد.نیاز.که.براي.ایجاد.ارزش.
افزوده.در.محصول.نهایي.الزم.است،.ضایعات.نامیده.مي.شود." 

مفهـوم تفکـر ناب: عرصه.کنوني.کس��ب.و.کار،.تصویري.جدید.از.س��ازمان.ارائه.مي.کند.

که.با.این.نگرش.جدید،.س��ازمان.مجموعه.اي.از.فرآیندهایي.است.که.هدف.آنها.ایجاد.ارزش.

براي.مش��تري.اس��ت.و.مستلزم.ایجاد.ارزش.براي.مش��تري.و.آفرینش.ارزش.در.خود.سازمان.

اس��ت..مفهوم.بنیادي.تفکر.ناب،.در.ریشه.کن.کردن.اتالف.و.آفرینش.ارزش.در.سازمان.نهفته.

اس��ت..تفکر.ناب.نگرشي.است.برای.افزایش.بهره.وري.و.ارزش.آفریني.مستمر.و.حداقل.کردن.
هزینه.ها.و.اتالف.ها.)هاشم.زاده،.1386(.

پنـج اصـل تفکر ناب: تفکر.ناب.را.مي.ت��وان.در.پنج.اصل.خالصه.کرد؛.با.درک.دقیق.این.

اصول.و.س��پس.با.تالش.ب��راي.گره.زدن.آنها.به.یکدیگر،.مي.ت��وان.ضمن.به.کارگیري.کامل.

ش��یوه.ها.و.فنون.ناب.به.راهکاري.پایدار.در.ناب.س��ازي.سازمان.و.فرآیندهاي.آن.دست.یافت..
این.پنج.اصل.عبارتند.از:

 Value(.هر.محصول.معین؛.شناس��ایي.جریان.ارزش.)Value(.تعیی��ن.دقی��ق.ارزش
Stream(.محص��ول؛.ایجاد.حرکت.ب��دون.وقفه.)Flow(.در.ای��ن.ارزش؛.امکان.دادن.
ب��ه.مش��تري.تا.بتواند.ای��ن.ارزش.را.از.تولید.کنن��ده.بیرون.بکش��د.)Pull(؛.تعقیب.کمال.

.)Perfection(
اصل اول، تعیین ارزش: نقطه.ش��روع.اساس��ي.تفکر.ناب،.ارزش.اس��ت..این.تنها.مصرف.
کننده.نهایي.است.که.مي.تواند.ارزش.را.تعریف.کند.و.ارزش،.تنها.هنگامي.داراي.معنا.و.مفهوم.
است.که.در.چهارچوب.یک.محصول.معین.بیان.شود؛.محصولي.که.نیازهاي.مصرف.کننده.خود.
را.با.قیمتي.معین.و.در.زماني.معین.برآورده.سازد..توجه.داشته.باشیم.که.این.تولیدکننده.است.
ک��ه.ارزش.را.مي.آفریند..در.ای��ن.اصل.دو.موضوع.باید.مورد.توجه.قرار.گیرد:.یکي.محصوالت.
معیني.اس��ت.که.تولیدکننده.منتظر.است.تا.مصرف.کنندگان.معیني،.در.ازاي.قیمت.معیني.آنها.
را.خریداري.کنند.تا.س��بب.چرخش.کس��ب.و.کار.شرکت.باشد.و.دیگري.نحوه.اصالح.عملیات.
تولید.و.کیفیت.تحویل.این.محصوالت.است.به.گونه.اي.که.به.طور.پیوسته.از.هزینه.هاي.اصلي.
آنها.کاسته.شود..از.این.رو،.تفکر.ناب.باید.با.تالشي.آگاهانه.آغاز.شود.براي.تعریف.دقیق.ارزش.
در.چارچوب.محصوالتي.معین.که.واجد.قابلیت.هاي.معیني.هستند.و.در.ازاي.بهایي.معین.ارائه.

مي.شوند.که.حاصل.برقراري.گفتگو.با.مشتریان.معین.است.
بنگاه.هاي.اقتصادي.ناب.پیوس��ته.باید.همراه.با.گروه.هاي.محصول.خود،.به.بازنگري.مستمر.
ارزش.بپردازن��د.و.همواره.از.خود.بپرس��ند.که.آیا.بهترین.تعری��ف.را.براي.آن.یافته.اند؟.چرا.که.
این.امر.کلید.دس��تیابي.به.خریداران.بیش��تر.اس��ت.و.توانایي.یافتن.خریداران.بیشتر.و.فروش.
س��ریع.تر،.و.در.نتیجه.اهمیت.بس��یاري.براي.موفقیت.در.تفکر.ناب.دارد..تعیین.درست.ارزش،.
نخستین.گام.در.راستاي.تفکر.ناب.است.و.راهي.که.به.تهیه.کاال.یا.خدمات.اشتباه.مي.انجامد.

همانا.اتالف.است.
اصـل دوم، شناسـایي جریـان ارزش: جریان.ارزش.مجموعه.ایي.اس��ت.از.کلیه.اعمال.
ض��روري.براي.یک.محصول.معین،.این.موضوع.ش��امل.همه.فرآینده��اي.تولید.محصوالت.
و.خدم��ات.یعن��ي.از.انگاره.تا.ورود.محصول.و.خدمات.به.بازار.را.دربر.مي.گیرد..شناس��ایي.کل.
جریان.ارزش.براي.هر.محصول.معین.و.گاهي.براي.خانواده.هر.محصول.گام.بعدي.تفکر.ناب.
اس��ت..به.این.طریق.وجود.حجم.بس��یار.زیاد.اتالف.در.س��ازمان.برمال.مي.گردد..نقشه.جریان.
ارزش.همه.اعمال.الزم.براي.طراحي،.س��فارش.و.س��اخت.یک.محصول.معین.را.شناس��ایي.
مي.کن��د،.تجزی��ه.و.تحلیل.جریان.ارزش،.نش��ان.مي.دهد.که.در.طول.جریان.ارزش.س��ه.نوع.

فعالیت.صورت.مي.گیرد:.
1-.فعالیت.هایي.که.معلوم.مي.شود.آشکارا.ارزش.آفرینند.

2-.فعالیت.هایي.که.معلوم.مي.ش��ود.ارزش.آفرین.نیس��تند.ولي.به.دلیل.دانش.فني.موجود.و.
دارایي.هاي.تولیدي،.اجتناب.ناپذیرند.)موداي.نوع.اول(.

3-.فعالیت.هاي.اضافي.بسیاري.که.معلوم.مي.شود.هیچ.ارزشي.نمي.آفرینند.و.بي.درنگ.قابل.
حذف.هستند.)موداي.نوع.دوم(.

توجه.داشته.باشیم.پس.از.تفکیک.فعالیت.هاي.سازمان.به.سه.دسته.فوق،.موداهاي.نوع.دوم.

بي.درنگ.مي.توانند.حذف.شوند.و.راه.براي.رفتن.به.سوي.رفع.فعالیت.هاي.باقیمانده.اي.)موداي.
نوع.اول(.که.ارزش.آفرین.نیستند.هموار.خواهد.شد.

اصل سـوم، ایجاد حرکت بدون وقفه در ایـن ارزش: هنگامي.که.ارزش.به.طور.دقیق.

تعیین.مي.ش��ود.و.جریان.ارزش.یک.محصول.معین.ترس��یم.ش��ده.و.گام.هاي.پراتالف.حذف.

مي.شوند،.آنگاه.نوبت.گام.بعدي.فرا.می.رسد.که.همانا.به.حرکت.درآوردن.گام.هاي.ارزش.آفرین.

اس��ت..حرکت.عبارت.اس��ت.از.انجام.وظای��ف.به.طور.پیش.رونده.در.ط��ول.جریان.ارزش.به.

گونه.اي.که.یک.محصول.بدون.توقف،.بدون.ضایعات.و.بدون.پس.روي،.از.طراحي.به.بازار،.از.
سفارش.به.تحویل.و.از.مواد.خام.به.دست.خریدار.برسد..

به.طور.خالصه.شیوه.به.حرکت.درآوردن.ارزش.از.طریق.سه.گام.ذیل.محقق.می.گردد:.
1..عطف.توجه.به.یک.هدف.واقعي،.یعني.تمرکز.بر.یک.طرح.معین.یا.یک.س��فارش.معین.

یا.خود.محصول.و.تحت.نظر.گرفتن.آن.از.آغاز.تا.پایان.
2..نادیده.گرفتن.مرزهاي.س��نتي.مشاغل،.مس��یرهاي.شغلي،.کارکردها.و.سازمان.ها.تا.یک.

سازمان.ناب.پدید.آید.
3..بازاندیشي.وظایف.کاري.به.این.منظور.که.موداها.حذف.شوند.

این.س��ه.مرحله.باید.همزمان.انجام.ش��وند:.این.اصل.تمامي.س��اختارها.یا.فعالیت.هایي.که.

موجب.مودا.در.جریان.تولید.مي.ش��وند.و.زمان.انتظار.س��اخت.را.افزایش.مي.دهند،.شناس��ایي.
و.حذف.مي.کند.

اصل چهارم، ایجاد سیسـتم کششـي: امکان.دادن.به.مشتري.تا.بتواند.این.ارزش.را.از.

تولیدکننده.بیرون.بکشد:.بیرون.کشیدن.به.معناي.آن.است.که.هیچ.شرکتي.در.باالي.جریان،.

کاال.یا.خدماتي.را.تولید.نکند.مگر.آنکه.مش��تري.پایین.جریان،.آن.را.خواس��ته.باش��د..بهترین.

راه.براي.درک.منطق.بیرون.کشیدن.آن.است.که.ابتدا.به..سراغ.یک.مشتري.واقعي.برویم.که.

یک.محصول.واقعي.مي.خواهد،.س��پس.به.عقب.بازگردیم.و.همه.گام.هایي.که.باید.برداش��ته.

ش��ود.تا.محصول.مورد.نظر.به.دست.مشتري.برسد.را.مورد.بررسي.قرار.دهیم..این.سیستم.در.

تقابل.با.بیرون.راندن.)Push(.قرار.مي.گیرد..اصل.بیرون.کش��یدن.قوانین.و.قواعد.مربوط.به.

برنامه.ری��زي.و.کنت��رل.موجودي.مواد.و.محصوالت.)کامل.و.یا.نیمه.س��اخته(،.همچنین.نحوه.

تغذی��ه.خطوط.تولید.و.نح��وه.ارتباط.کارخانه.مادر.با.تامین.کنن��دگان.را.دگرگون.خواهد.کرد..

به.کارگیري.تکنیک.تولید.به.موقع.)JIT(.راهگش��اي.کار.سازمان.ها.در.امکان.دادن.به.مشتري.
است.تا.بتواند.این.ارزش.را.از.تولیدکننده.بیرون.بکشد.

اصل پنجم، تعقیب کمال:.هنگامي.که.س��ازمان.ها.به.تعیین.درس��ت.ارزش،.شناسایي.کل.

جریان.ارزش،.ایجاد.گام.هاي.ارزش.آفرین.براي.ایجاد.حرکت.پیوسته.محصوالت.معین.دست.

مي.یازند.و.اجازه.مي.دهند.تا.مش��تري.ارزش.را.از.بنگاه.اقتصادي.بیرون.بکشد،.زمان.پرداختن.

به.اصل.پنجم.تفکر.ناب،.یعني.تعقیب.کمال.است..کمال.عبارت.است.از.بین.بردن.کامل.مودا.

به.گونه.اي.ک��ه.همه.فعالیت.هایي.که.طي.جریان.ارزش.انجام.مي.گیرند،.ارزش.آفرین.باش��ند.
)ووماک،.2003(.

بسـتر سازي و توسعه فرهنگ سـازماني با مفاهیم تفکر ناب:.سازمان.ها.جهت.تبدیل.

شدن.به.بنگاه.اقتصادي.ناب،.باید.بسترهاي.مناسب.را.جهت.نهادینه.شدن.تفکر.ناب.در.کلیه.

سطوح.مهیا.سازند:.نهادینه.شدن.این.تفکر.ارتباط.تنگاتنگي.با.نوع.نگرش.و.ارزش.هاي.حاکم.
بر.سازمان.و.کارکنان.آن.دارد..ناب.اندیشیدن.باید.در.سازمان.به.یک.فرهنگ.تبدیل.شود.

اولین.اقدام.عملي.جهت.بسترسازي.براي.نهادینه.شدن.تفکر.ناب.در.یک.سازمان،.آموزش.

این.مفاهیم.به.کارکنان.آن.س��ازمان.اس��ت.و.رسیدن.به.این.باور.که.تغییر.نتایج.یعني:.ما.باید.

رفتارم��ان.را.تغیی��ر.دهیم.و.براي.تغییر.رفت��ار.باید.تفکرمان.را.تغییر.دهی��م.و.چون.همه.چیز.

برخاس��ته.از.اندیشه.آدمیان.است.نه.تکنولوژي.و.دانش،.و.انسان.در.شیوه.نوین.تولید.در.مرکز.
سیستم.جاي.مي.گیرد.و.به.آن.روح.و.معنا.مي.بخشد.)هاشم.زاده،.1386(.
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رکود.س��ه.ساله.بازار.مسکن.نتوانست.حریف.تاثیر.دستکاری.نرخ.سود.بانکی.شود.و.کاهش.

چند.درصدی.نرخ.س��ود.سپرده.های.بانکی.در.اوج.معامالت.بازار.اجاره.نرخ.کرایه.مسکن.را.تا.

10.درصد.افزایش.داد،..هر.چند.این.افزایش.یکباره.قیمت.ها.در.بازار.اجاره.زیر.نرخ.تورم.است،.
اما.اجاره.مسکن.سهم.فراوانی.را.در.سبد.خانوار.اشغال.کرده.است.

به.گزارش.ایلنا،.مس��کن.در.ایران.کاالی.س��رمایه.ای.محسوب.می.ش��ود.و.به.گفته.عباس.

آخوندی،.وزیر.راه.و.شهرسازی،.در.سال.های.84-.85.این.بازار.جهش.قیمتی.58.درصدی.را.

تجربه.کرد.و.در.آن.زمان.تا.س��ال.90.س��رمایه.ها.و.نقدینگی.به.این.بازار.سرازیر.شد.به.طوری.
که.مسکن.و.بازار.ملک.به.پرقدرت.ترین.بازار.سنتی.کشور.تبدیل.شد.

حال.اینکه.رکود.این.بازار.پرطرفدار.در.آس��تانه.سه.سالگی.است.و.آمارهای.بانک.مرکزی.و.

مرکز.آمار.از.کاهش.درصد.معامالت.مسکن.و.صدور.پروانه.ساخت.در.ماه.های.اخیر.می.گوید..

اما.طبق.محاس��بات.مس��ئوالن.این.حوزه،..قرار.بود.خیز.خروج.از.رکود.در.س��ال.94.برداشته.و.

بازار.مس��کن.در.نیمه.دوم.سال.وارد.رونق.ش��ود..حال.اینکه.در.این.بازه.زمانی.رکود،.هر.چند.

س��هم.اشتغالزایی.و.س��رمایه.گذاری.در.این.حوزه.منفی.بود،.اما.کاهش.قیمت.مسکن.فرصت.

مناس��بی.برای.خرید.در.بازار.خلق.کرد.که.البته.به.همان.میزان.قدرت.خرید.هم.کاهش.یافته.

و.هن��وز.وام.ه��ای.حمایتی.80،.60.و.40.میلیون.تومانی.عملیاتی.نش��ده.تا.میزان.تاثیرگذاری.
آن.ارزیابی.شود.

در.این.میان.موضوعی.که.در.بازار.مسکن.کمتر.پیش.بینی.شده.بود؛..افزایش.نرخ.اجاره.بها.

در.ابتدای.س��ال.94.بود..نیمه.گرم.سال،.اوج.معامالت.مسکن.به.ویژه.معامالت.اجاره.است.و.

به.طور.طبیعی.با.افزایش.تقاضا.در.این.دو.فصل.از.س��ال.قیمت.ها.افزایش.می.یابد..اما.پس.از.

کاهش.دو.درصدی.نرخ.سپرده.های.بانکی.شاهد.افزایش.10.درصدی.در.بازار.اجاره.بها.بودیم.

این.در.حالی.اس��ت.که.یکی.از.فاکتورهای.نرخ.گذاری.اجاره.قیمت.ملک.است.که.در.دو.سال.
رکود.بازار،.طبق.گزارش.های.رسمی.قیمت.ها.در.این.بازار.3.تا.5.درصد.کاهش.یافته.است.

.بنابراین.داده.های.این.بازار.نشان.می.دهد.که.با.وابستگی.بیش.از.پیش.مالکان.به.درآمدهای.

حاصل.از.اجاره.بها،.کاهش.قیمت.ملک.هم.نتوانس��ت.قیمت.اجاره.را.کاهش.دهد..حال.اینکه.

در.دو.م��اه.پایانی.پی��ک.معامالت.اجاره،.رون��د.افزایش.قیمت.در.این.بازار.صعودی.اس��ت.و.

مس��تاجران.با.تمدید.قراردادها،.موعد.تخلیه.را.به.فصل.س��رد.و.زمانی.که.قیمت.ها.فروکش.
می.کند،.موکول.می.کنند.

هزینه.و.درآمد.خانوار.در.سال.93.نشان.می.دهد.که.سه.گروه..مسکن،.آب،.برق،.گاز.و.سایر.

سوخت.ها،.خوراکی.ها،.آشامیدنی.ها.و.همچنین.حمل.و.نقل.بیشترین.سهم.را.در.مخارج.خانوار.

دارند،.که.در.این.میان.س��هم.مس��کن.و.اجاره.بها.از.سایر.گروه.ها.بیشتر.است،.یعنی.خانواده.ها.

س��هم.عمده.ای.از.درآمدهای.خود.را.به.پرداخت.اجاره.بها.اختصاص.می.دهند...فردین.یزدانی،.

مدیر.علمی.طرح.جامع.مس��کن.درباره.س��هم.اجاره.در.س��بد.خانوار.گفت:.طبق.اعالم.رسمی.

از.س��وی.نهادهای.متولی،..متوسط..سهم.اجاره.بها.در.س��بد.خانوار.در.سطح.کشور.33.درصد.

اس��ت.و.در.شهرهای.بزرگ.37.درصد.است.که.البته.این.درصد.با.توجه.به.گروه.های.مختلف.
درآمدی.هم.تغییر.می.کند.

این.در.حالی.اس��ت.که.س��هم.هزینه.های.مسکن.در.سبد.خانوار.آمریکایی.ها.در.سال.2013.

چیزی.حدود.19.درصد.بوده.است..البته.به.گزارش.برنامه.توسعه.سازمان.ملل.درآمد.سرانه.ملی.

ایران.بر.اساس.شاخص.قدرت.خرید.در.سال.2013.چیزی.حدود..13.هزار..دالر.بوده.که.این.

رقم.در.آمریکا.بیش.از.52..دالر.اعالم.ش��ده.اس��ت..همچنین.وی.با.بیان.اینکه.سهم.اجاره.در.

سبد.خانوار.در.ایران.به.خصوص.در.کالن.شهرها.بسیار.زیاد.است،.گفت:.سهم.اجاره.بها.در.این.

بازار.نس��بت.به.درآمد.س��رانه.ملی.بسیار.زیاد.است..شاید.در.کشورهای.دیگر.هم.مسکن.نقش.
قابل.توجهی.در.سبد.خانوار.داشته.باشد.اما.درآمد.مردم.با.این.هزینه.ها.تناسب.معقولی.دارد.

وی.ادامه.داد:.قطعا.مالکان.هم.از.اجاره.ملک.خود.به.دنبال.ارزش.افزوده.هستند.و.در.حالی.

که.اجاره.مس��کن.در.کالن.شهرها.زیاد.است،.اما.نسبت.به.قیمت.ملک،.ارزش.افزوده.چندانی.

ندارد.و.در.حال.حاضر.س��ود.اجاره.برای.مالکان.نس��بت.به.قیمت.ملک.4.درصد.است.که.اگر.
این.سرمایه.در.بانک.ها.سپرده.گذاری.می.شد.حداقل.نرخ.سود.به.دست.آمده.20.درصد.بود...
محتشم.تاکید.کرد:.اما.این.4.درصد.در.این.شرایط.اقتصادی.و.این.درآمدها.برای.مستاجران.
عدد.قابل.توجهی.محس��وب.می.شود..هر.چند.که.مهمترین.عامل.تاثیرگذار.در.افزایش.قیمت.
اجاره.بها.در.ابتدای.س��ال.جاری.دس��تکاری.نرخ.سود.سپرده.های.بانکی.بوده.اما.چندین.عامل.
در.تغییر.نرخ.بازار.اجاره.بها.تاثیرگذار.است..حسن.محتشم،..کارشناس.بازار.مسکن.با.اشاره.به.
عوامل.تاثیر.گذار.در.نوس��انات.نرخ.بازار.اجاره.بها،.گفت:.اجاره.بها.تابعی.از.قیمت.ملک.است..

بنابراین.افزایش.و.کاهش.در.قیمت.مسکن.تاثیر.مستقیم.بر.نرخ.اجاره.بها.دارد.
وی.ادام��ه.داد:.از.دیگ��ر.فاکتورهای.تاثیرگذار.میزان.عرضه.و.تقاضا.اس��ت.و.هر.چه.تقاضا.
افزایش.یابد.به.همان.اندازه.نرخ.ها.هم.باال.می.روند..حال.اینکه.وقتی.بازار.مس��کن.راکد.است.
و.توان.خرید.مردم.کاهش.یافته.بنابراین.تقاضا.به.سمت.اجاره.افزایش.می.یابد..تقاضای.مردم.
برای.تامین.س��رپناه.یا.با.خرید.مس��کن.یا.با.اجاره.رفع.می.شود.و.حال.با.توجه.به.کاهش.توان.

خرید،.این.تقاضا.را.با.اجاره.پاسخ.می.دهند..بنابراین.اجاره.بها.هم.افزایش.می.یابد.
این.کارش��ناس.بازار.مسکن.با.اشاره.به.سایر.عوامل.تاثیرگذار.در.این.بازار،..اظهار.کرد:.البته.
سایر.فاکتورهای.اقتصادی.مانند.نرخ.سود.بانکی.در.این.بازار.هم.تاثیرگذار.است.که.در.ماه.های.

اول.سال.دیدیم.که.دستکاری.نرخ.سود.سپرده.ها.باعث.افزایش.قیمت.اجاره.بها.شد.
وی.با.بیان.اینکه.کاهش.نرخ.س��ود.بانکی.در.ب��ازار.رهن.تاثیرگذار.نبود،..گفت:.بازار.رهن.و.
اجاره.به.ش��رایط.اقتصاد.کالن.وابستگی.شدیدی.دارد..وقتی.ش��رایط.اقتصاد.کالن.با.بحران.
مواجه.ش��د،.دیدیم.که.سرمایه.ها.از.بازار.مسکن.به.بانک.های.هدایت.شد.و.با.افزایش.ریسک.
س��رمایه.گذاری.در.بازارها.ترجیح.س��رمایه.گذاران.س��پرده.گذاری.در.بانک.ها.بود..در.این.برهه.
می��زان.اجاره.ها.هم.افزایش.یافت..این.در.حالی.اس��ت.که.حقوق.بگی��ران.توان.پرداخت.این.

اجاره.ها.را.ندارند.و.اقلیت.مستاجران.حقوق.بگیران.دولتی.هستند.
این.کارش��ناس.اقتصادی.با.بی��ان.اینکه.مهمترین.عامل.میزان.تقاضا.در.بازار.اس��ت،..ادامه.
داد:.رفتار.مس��تاجران.در.بازار.نش��ان.می.دهد.بخش��ی.از.تقاضا.برای.اجاره.به.نیمه.دوم.س��ال.
موکول.شده.که.افزایش.تقاضا.می.تواند.نرخ.ها.را.افزایش.دهد..این.در.حالی.است.که.بر.میزان.
عرضه.چیزی.اضافه.نش��ده.اس��ت..سیاس��ت.های.حمایتی.دولت.در.بازار.مسکن.با.اعطای.وام.
50.میلیون.تومانی.به.مالکان.بافت.فرس��وده.با.نرخ.س��ود.14.درصد.از.اسفند.ماه.سال.گذشته.
ش��روع.ش��د.که.البته.هنوز.تمام.بانک.ها.زیر.بار.پرداخت.سهمیه.مصوب.شورای.پول.و.اعتبار.
نرفته.اند.و.این.سیاس��ت.هنوز.تاثیر.در.بازار.نگذاش��ته.اس��ت..اعطای.وام.های.80.میلیونی.از.
س��وی.بانک.مس��کن.و.60.و.40.میلیون.تومانی.از.س��وی.بانک.ها.هم.اخیرا.به.اجرا.رسیده.و.
هنوز.در.مرحله.س��پرده.گذاری.مردم.و.افتتاح.حس��اب.ها.برای.دریافت.وام.است..تا.کنون.هیچ.
یک.از.سیاست.های.دولتی.مسکن.نتوانسته.عمق.رکود.در.بازار.مسکن.را.کم.کند.و.مسئوالن.

معتقدند.این.سیاست.ها.در.بازه.زمانی.بلند.مدت.تاثیر.خود.را.نشان.می.دهند.
اما.از.دیگر.سیاست.های.حمایتی.دولت.در.حوزه.مسکن،.خانه.های.اجاره.ای.دولتی.است.که.
هن��وز.در.حد.ارائه.طرح.و.حرف.باقی.مانده.اس��ت..هر.چند.هن��وز.جزئیاتی.از.این.طرح.اعالم.
نش��ده.اما.کلیات.طرح.این.اس��ت.که.دولت.مس��کن.اجاره.ای.با.نرخ.های.کمتر.از.عرف.بازار.
در.اختی��ار.زوج.ه��ای.جوان.و.دهک.های.کم.درآمد.می.گذارد..براس��اس.گفت��ه.مدیر.کل.اداره.
راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.تهران،.در.ح��ال..حاضر.بیش.از.50.درصد.درآم��د.خانوارهای.حداقل.
پنج.دهک.در.ش��هر.تهران.صرف.تامین.هزینه.اجاره.نش��ینی.می.ش��ود،.این.در.حالی.است.که.
نرخ.اس��تاندارد.هزینه..اجاره.نشینی.یک.سوم.اس��ت..همچنین.طبق.سرشماری.سال90.حدود.
27درصد.خانوارهای.تهرانی.مس��تاجر.هستند.که.این.س��هم.در.سال75.معادل.17درصد.بود..
بنابراین.وضعیت.بازار.اجاره.نیازمند.برنامه.های.فوری.اس��ت.که.این.برنامه.ها.عالوه.بر.ساخت.
مس��کن..اجاره.ای.می.تواند.شامل.طوالنی..کردن.مدت.اعتبار.اجاره.نامه.ها.از.یک..سال.فعلی.به.

حداقل.دو.تا.سه..سال.باشد...

سهم اجاره بها در سبد خانوار 
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نشریـه پنجره ایرانیـان
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زیبایی در نهایت کارآمدی
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با سعید بستان منش مطرح شد:

 شـرکت شما از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

مجموع��ه.آری��ا.آلومینی��وم.دارای.18.س��ال.س��ابقه.در.زمینه.تولی��د.فراورده.های.

آلومینیومی.نظیر.پنجره.توری.و.غیره.اس��ت..این.مجموعه.فعالیت.خود.را.با.س��اخت.

پنجره.های.آلومینیومی.ش��روع.کرده.است.ودر.8.سال.گذشته.تمرکز.خود.را.بر.تولید.

توری.های.نسل.جدید.گذاشته.است..شرکت.ما.با.توجه.به.شرایط.اقلیمی.ایران.عزیز.

و.مناس��ب.با.آب.وهوای.مناطق.مختلف.کش��ورمان.توری.های.پیشرفته.را.طراحی.و.

تولید.می.کند..امروز.پس.از.گذش��ت.18.س��ال.کار.و.کسب.تجربه،.به.جرات.می.توانم.

بگویم.که.آریا.آلومینیوم.با.ش��عار.زیبای��ی.در.نهایت.کارآمدی،.به.یکی.از.قدرت.های.
موجود.در.زمینه.تولید.توری.در.ایران.و.حتی.خاورمیانه.تبدیل.شده..است.
 در حال حاضر چه محصوالتی در شرکت شما تولید می شود؟ 

در.ح��ال.حاضر.آریا.آلومینیوم.9.مدل.محصول.در.20.تیپ.را.تولید.وعرضه.می.کند.
که.عبارتند.از:

1..توری.رولینگ.کالسیک.
2..توری.مینیاتور.

3..توری.پلیسه.کالسیک
4..توری.پلیسه.رگالژاز.بیرون

5..توری.پلیسه.دابل.فریم.)جداشونده(.
6..توری.ثابت.و.لوالیی.

7..پرده.زبرا.
8..پرده.پلیسه.

9..همپنین.محصول.جدید.با.نام.توری.پرده

ره:
شـا

ا

گروه تولیدی آریا آلومینیوم نزدیک به دو دهه اسـت که در صنعت در و پنجره آلومینیومی کشـور خوش می درخشـد. این شـرکت با 
بهره گیری از مدیرانی خوش فکر و سختکوش، ابداع و نوآوری را همواره در سرلوحه فعالیت های خود قرار داده  است. آریا آلومینیوم به 
مدد تجربه طوالنی خود از تولیدات متنوع و گسترده ای برخوردار است که در این میان تولید توری در و پنجره یکی از نقاط برجسته 
این شـرکت به شـمار می آید. این گروه تولیدی از نخسـتین مجموعه هایی بوده اسـت که با درک تحوالت بازار، با گذر از روش های 
سنتی، نسل جدید توری را در ایران به ارمغان آورده است. نشریه پنجره ایرانیان برای اطالع از چند و چون فعالیت های این مجموعه 
موفق به سراغ مدیر فروش آریا آلومینیوم رفت و به گپ و گفت با این مدیر کوشا پرداخت. در این گفتگو آنچه بیش از همه نمایان بود، 

دغدغه سعید بستان منش نسبت به کیفیت محصوالت بازار بود. با هم متن این گفتگو را می خوانیم:
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 چه گواهینامه ها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کرده اید؟
این.مجموعه.در.طی.این.18.س��ال.توانسته.لوح.های.تقدیر.واستاندارد.های.بسیاری.

را.کسب.کند.که.گواهینامه.های.ایزو.و.CE.اروپا.نمونه.هایی.از.آنها.می.باشند.
 کیفیت محصوالت تولیدی شـما در مقایسه با اسـتانداردهای جهانی، در 

چه سطحی قرار دارد؟
ش��عار.اصلی.ما.در.مجموعه."کیفیت.ماندگار" اس��ت..از.ای��ن.رو.از.ابتدا.تا.به.امروز.
از.بهتری��ن.مواد.اولیه.موجود.در.بازار.برای.تولیدات.خود.اس��تفاده.کرده.ایم..همچنین.
همواره.تالش.داش��ته.ایم.که.در.روند.تولید.و.عرضه.محصوالت.خود.اس��تانداردهای.
جهانی.را.رعایت.کنیم..این.امر.باعث.شده.است.که.محصوالت.ما.از.کیفیت.یکسانی.
با.موارد.مش��ابه.خود.در.کشورهای.اروپایی.برخوردار.باشند.و.به.جرات.می.توان.گفت.
آریا.آلومینیوم.در.ایران.و.حتی.در.خاورمیانه.از.لحاظ.کمی.وکیفی.حرف.اول.را.می.زند.

 به نظر شما یک توری مطلوب باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟
به.س��وال.خوبی.اشاره.کردید..وجود.محصوالت.با.درجه.کیفی.پایین.در.این.مقطع.
زمانی.باعث.رنجش.فعاالن.در.بخش.توری.ش��ده.اس��ت.و.متاسفانه.در.ماهای.اخیر.
مش��اهده.ش��ده.که.همکاران.ما.در.گوش��ه.کنار.ایران.از.محصوالت.بس��یار.ضعیفی.
اس��تفاده.می.کنند..در.واقع.این.افراد.ب��ا.کاهش.قیمت.های.خود.باعث.مرگ.تدریجی.

این.صنف.خواهند.شد..
همکاران.باید.بدانند،.همانطور.که.خودش��ان.جهت.تهیه.وس��یله.ای.برای.منزلشان.
دنبال.بهترین.کیفیت.هس��تند،.مش��تریان.آنها.نیز.همیش��ه.بهترین.کیفیت.را.دنبال.
می.کنند.و.خواس��تار.آن.هستند..این.روش..شاید.در.مقطعی.کوتاه.و.تنها.برای.مدتی.
بازدهی.و.س��وددهی.داش��ته.باش��د،.ولی.باید.دید.که.آیا.در.درازمدت.نیز.می.توان.به.
تولید.محصول.بی.کیفیت.ادامه.داد..ما.به.همه.دوستان.پیشنهاد.می.کنیم.با.استفاده.از.
مواد.اولیه.و.با.درجه.کیفی.باال.تولیدات.خود.را.عرضه.کنند..درست.است.که.با.چنین.
روش��ی.احتماال.س��ود.کمتری.عایدشان.خواهد.ش��د،.ولی.قطعا.ماندگاری.و.رضایت.

مشتریان.را.در.پی.خواهد.داشت.
 بـرای جلوگیـری از تولیـد و نیـز ورود توری هـای نامرغـوب در بازار چه 

راهکارهایی وجود دارد؟
این.مطالبی.که.عرض.می.کنیم.فقط.برای.توری.نیست.در.هر.محصول.دیگری.که.

ادعای.کیفیت.می.کند.باید.رعایت.شود:
�.استفاده.از.مواد.اولیه.مناسب.همگام.با.استاندارد.های.روز.دنیا

�.خط.تولید.منظم.و.مکانیزه
�.پاسخگویی.مناسب.و.تحویل.سریع

�.تا.حدی.خدمات.پس.از.فروش
در.مجموعه.ما.همواره.تالش.شده.است.که.این.اصول.رعایت.شود.و.گواه.این.امر،.
می��زان.صفردرصدی.مرجوعی.کاالهای.آریا.آلومینیوم.می.باش��د..این.نکته.را.باید.در.
نظر.داش��ت.که.تشخیص.توری.های.نامرغوب.در.سطح.تولیدکنندگان.اتفاق.می.افتد،.
و.تش��خیص.آن.برای.مش��تریان.بسیار.دشوار.می.باش��د..بنابراین.فقط.تولیدکنندگان.
هس��تند.که.می.توانند.متوجه.ش��وند.که.از.آلومینیوم.با.بیلت.فابریک.و.تور.درجه.یک.
ترجیحا.ترک.و.یراق.آالت.با.اس��تفاده.از.پلیمردرجه.یک.و.غیره.استفاده.شده.است.یا.
نه..همچنین.کیفیت.محصوالت.پس.از.گذشت.مدتی.و.استفاده.از.آنها.در.طول.زمان.
مش��خص.می.شود..به.عبارتی.بعد.از.نصب.توری.ها.روی.در.یا.پنجره.و.استفاده.از.آن.

متوجه.کیفیت.آن.می.شویم..
 ظاهرا شـما در زمینـه توزیع پروفیـل آلومینیوم و یـراق آالت نیز فعالیت 

دارید. درباره نوع محصوالت توزیعی خود توضیح دهید.
سیاس��ت.ما.در.آریا.آلومینیوم.این.اس��ت.که.صفر.تا.صد.ملزومات.خود.را.خودمان.
تولید.کنیم،.از.این.جهت.چهار.س��ال.است.که.اقدام.به.عرضه.پروفیل.و.یراق.آالت.با.
کیفیت.باال.در.سطح.ایران.کرده.ایم.و.همچنین.در.خصوص.دوستان.و.همکارانی.که.
مای��ل.به.تولید.محصوالت.ما.در.کارگاه.های.خود،.با.همان.کیفیت.هس��تند.اقدامات.

بسیار.مفیدی.انجام.داده.ایم.
آریا.آلومینیوم.تمامی.محصوالت.اختصاصی.خود.را.به.دوستان.همکار.و.کارگاه.های.

در.و.پنجره.سازی.که.مایل.هستند.سبد.محصوالتشان.تکمیل.گردد،.توزیع.می.کند.و.

همچنین.بهترین.مواد.اولیه.را.در.اختیار.آنها.می.گذارد..زیرا.بر.این.باوریم.که.هر.آنچه.
برای.خود.می.پسندیم.برای.دیگران.نیز.بخواهیم.

 چه عواملی باعث شد شما به این حوزه وارد شوید؟
معیار.ما.جهت.ورود.به.این.بخش.بهبود.کیفیت.تولیدی.برای.همکاران.بوده.است..
در.پی.احساس.این.خطر.که.افرادی.سودجو.با.توزیع.بدترین.کیفیت.ممکن.در.پروفیل.
و.ملزومات.س��عی.بر.خراب.کردن.بازار.و.همچنین.از.بین.بردن.صنف.توری.دارند،.و.
فقط.سود.خود.را.در.نظر.می.گیرند،.وارد.این.بخش.شدیم.و.سعی.کردیم.فضای.خوبی.
را.ب��رای.همکاران.فراهم.کنیم..اما.با.توجه.به.اینکه.این.افراد.از.پایین.ترین.و.بدترین.
مواد.اولیه.موجود.در.بازار.اس��تفاده.می.کنند،.طبیعتا.محصوالتی.که.به.تولیدکنندگان.

عرضه.می.کنند.نیز.از.قیمت.های.بسیار.نازل.تری.برخوردار.هستند..
در.واق��ع.برخی.از.همکاران.کیفیت.را.فدای.قیمت.پایین.محصوالت.خود.می.کنند..
این.موارد.ش��رایط.بس��یار.دش��واری.را.برای.افرادی.مانند.ما.که.ب��ه.کیفیت.اهمیت.

می.دهیم.به.وجود.آورده.است.
 نظـر شـما درباره کیفیـت پروفیل های آلومینیـوم و یراق آالتی که در حال 

حاضر در بازار وجود دارند، چیست؟
همانطور.که.اش��اره.شد.اس��تفاده.از.بیلت.غیر.فابریک.)دستی(.و.ضایعات.در.بخش.
پروفی��ل.باعث.کاهش.اس��تقامت.و.کیفی��ت.در.پروفیل.گردیده.و.ب��ا.توجه.به.اینکه.
این.ن��وع.محصوالت.باید.با.فیل��ر.)ضخامت(.باالتری.تولید.گردند،.مقدار.بیش��تری.
از.آلومینیوم.در.تولیدات.اس��تفاده.می.گردد،.در.نتیجه.اس��تفاده.از.بیلت.فابریک،.چون.
می.ت��وان.با.ضخامت.پایین.ت��ری.تولید.کرد،.کیفیتی.باالتر.و.س��ختی.پذیری.و.رنگ.

بهتری.را.پدید.می.آورد،.حتی.در.قیمت.تمام.شده.نیز.مناسب.تر.تمام.می.شود.
در.بخ��ش.یراق.آالت.نیز.اس��تفاده.از.پلیمرهای.بازیافتی.و.نامرغوب.باعث.کاهش.
استقامت.و.شکنندگی.و.همینطور.پوسیدگی.بعد.از.نصب.خواهد.داشت..اما.استفاده.از.

پلیمرهایی.با.درجه.کیفی.مناسب.همه.عیوب.باال.را.برطرف.می.کند.
در.بخش.تور.بعضا.دیده.شده.است.که.همکاران.استفاده.از.تورهای.درجه.دو.و.سه.
چینی.و.پاکس��تانی.را.به.تورهای.درجه.ی��ک.ترجیح.می.دهند.و.این.امر.در.نخ.تعادل.

نیز.به.چشم.می.خورد.
 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟
همانطور.که.اش��اره.کردم.س��ودجویان،.دالل.ها.و.برخی.همکاران.بی.انصاف.باعث.
عرض��ه.محصوالت.بی.کیفیت.در.بازار.ش��ده.اند.و.این.وضعی��ت.تغییری.نخواهد.کرد.
مگر.اینکه.تولیدکنندگان.تامین.کیفیت.الزم.و.کسب.رضایت.مشتریان.را.در.سرلوحه.

برنامه.های.کاری.خود.قرار.دهند.
 به نظر شما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیری بر کلیت صنعت توری 

برجای می گذارد؟
باز.هم.تاکید.می.کنم.محصوالت.بی.کیفیت.ش��اید.در.زمانی.کوتاه.س��ود.آور.باشند،.
ولی.در.دراز.مدت.باعث.مرگ.تدریجی.کل.صنعت.خواهند.شد.و.این.امر.همه.صنف.
را.از.بین.خواهد.برد.و.همان.اتفاقی.که.برای.صنف.در.و.پنجره..یو.پی.وی.سی.افتاد.

برای.صنف.توری.نیز.خواهد.افتاد.
 وضعیت فعلی و فضای پیش روی بازار را چگونه می بینید؟

با.توجه.به.رکود.فعلی.ساخت.وس��از.مس��کن.و.نیز.کسادی.صنعت.در.و.پنجره،.اگر.

ما.به.علم.و.توان.داخلی.خود.تکیه.نکنیم.و.آنقدر.به.خودمان.باور.نداش��ته.باش��یم.تا.

محصوالتی.با.درجه.کیفی.باال.تولید.کنیم،.دیر.یا.زود.انبوه.محصوالت.بی.کیفیت.در.

بازار.همگان.را.ناراضی.خواهد.ساخت..در.واقع.در.چنین.حالتی.مردابی.به.وجود.خواهد.
آمد.که.همگان.را.درون.خود.خواهد.کشید..

 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است، بفرمایید.
از.هم��ه.دوس��تان.و.هم��کاران.می.خواهم.که.هم��ه.با.هم.تالش.کنیم.ت��ا.با.ارائه.
محص��والت.خ��وب.و.مرغ��وب،.عرصه.را.بر.کس��انی.ک��ه.صنف.ت��وری.را.به.خطر.
می.اندازن��د،.تنگ.کنیم.و.بازار.را.بهبود.ببخش��یم..ما.نیز.به.نوب��ه.خود،.با.ارائه.یراق.و.

پروفیل.درجه.یک.دست.دوستانی.را.که.به.کیفیت.می.اندیشند،.می.فشاریم.
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

استخدام نصاب
استخدام نصاب و کمک نصاب با تجربه و حرفه ای در و 

پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم و ترمال بریک
تلفن: 021-26415054

استخدام تکنسین فنی
ش�رکت اف�ام ب�ه منظ�ور تکمی�ل کادر فن�ی خ�ود از 
تکنس�ین های فنی )فوق دیپلم مکانیک یا الکترونیک( 

آقا دعوت به همکاری می کند.
تلفن: 44013726
Email: info@efam.ir

اجاره خط تولید شیشه دوجداره
خط تولید )کامل( شیشه دوجداره همراه با سالن اجاره 

داده می شود.
تلفن: 09121018453

استخدام بازاریاب
ب�ه تع�دادی بازاری�اب مج�رب در زمین�ه شیش�ه های 
دوجداره و خم و نمای کامپوزیت جهت پروژه ساختمانی 

نیازمندیم.
تلفن: 09126211341

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین فنی ماش�ین آالت مونت�اژ یو.پی.

وی.سی و شیشه دوجداره
تلفن: 021-22910387

فروش ویژه ماشین آالت
یک دس�تگاه خم یو.پی.وی.س�ی آکبند با برند اتریش و 

یک دستگاه یراق بند با برند آلمان به فروش می  رسد.
تلفن: 09122176646

دعوت به همکاری کارشناس فروش ماهر
شرکت پنجره دیبا تولید کننده در و پنجره آلومینیومی 
ترم�ال بریک و نمای شیش�ه  ای کرتی�ن وال از تعدادی 
کارش�ناس فروش ماهر و با تجربه را با شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید.
1- حداکثر سن 30 سال 

2- روابط عمومی باال و لیس�انس در یکی از رش�ته های 
مهندسی

3- 2 تا 3 سال تجربه مفید در زمینه مرتبط
info@ng-diba.com                :جهت ارسال رزومه

استخدام کارشناس فروش
شرکت پنجره سام آریا تولید کننده در و پنجره آلومینیوم 
و یو.پی.وی.س�ی و نماهای شیشه ای از کارشناسان فروش 
ب�ا اولویت ف�ارغ التحصیالن معم�اری و عم�ران دعوت به 

همکاری می نماید.
تلفن: 09122471244 �� 22046331 
  hr.pansam@gmail.com 

جذب سرمایه گذار
عالقمندان به سرمایه گذاری در صنعت پنجره دوجداره 
یو.پی.وی.س�ی جه�ت مش�ارکت در تولی�د دع�وت به 
همکاری می ش�وند. همچنین این واحد تولیدی واقع در 

حصارک کرج بدون پیش پرداخت اجاره داده می شود.
تلفن: 09012534743

فروش دستگاه شیشه دوجداره  CMS ) کم کارکرده(
1- شستشو

2- پرس پانل
CNC 3- برش

4- پلی سولفاید
5- میزگردون
6- تزریق گاز

7- فریزروهیتر
8- سیلیکاژل پرکن

9- بوتیل زن
نصب وراه اندازی بعهده فروشنده می باشد.

تلفن : 26414173  -22910387  - 09120344123                                                      

penmak فروش ماشین آالت
ست 6 تیکه دستگاه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی 
با برند penmak ترکیه در حد نو، به همراه کمپرس�ور 
750 و 3 ع�دد میز کار بزرگ و لوازم جانبی با قیمت 

عالی بفروش می رسد.
تلفن: 09143457466
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7تایی صفر یلماز 
با 2 س�ال گارانتی 10 س�ال خدمات پ�س از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان
تلفن: 021-22910366 �� 09128304152

استخدام کارشناس فروش 
شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
Gu آلم�ان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود 
از کارشناس�ان فروش خان�م وآقا دعوت ب�ه همکاری 

می نماید.
تلفن: 88679304-5
فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش
اس�تخدام کارش�ناس فروش در و پنجره یو.پی.وی.سی و 

آلومینیوم ترمال بریک
تلفن: 021-26414129

فروش ماشین آالت در حد نو
یک دس�تگاه جوش 4 س�ر و یک دستگاه تمیز کن سی ان 

سی در حد نو با برند کابان به فروش می  رسد.
تلفن: 09362600838

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای طوسی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران  

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای طوسی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحومه علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
 نشریه پنجره ایرانیان

فروش خط تولید فیدار تندیس آریا

 ف�روش خط تولید کامل در و پنجره یو.پی.وی.س�ی س�اخت 
ش�رکت الوماتک آلمان ) در حد نو ( خط تولید ش�امل ماشین 

آالت و تجهیزات ذیل می باشد.
1- دستگاه برش پروفیل پی وی سی و آلومینیوم با قابلیت برش 

E355 +DG 79 6 m پروفیل به طول 6 متر مدل
 2- دس�تگاه برش پروفیل به صورت T برای برش پروفیلی که 

AF 222 میان دوقاب پنجره قرار می گیرد مدل
3- دستگاه ایجاد سوراخ و شکاف بر روی پروفیل جهت تهویه 
و خ�روج آب و جلوگیری از ایجاد بخار بر روی شیش�ه پنجره 

  WSF 74 مدل
GF 171 4- دستگاه ایجاد سوراخ و شکاف بر روی پروفیل. مدل 
5- دس�تگاه پیچ کننده گالوانیزه به ص�ورت اتوماتیک مدل 

 ADS 259/11
ZS 720 LV 6- دستگاه جوش دوسر مدل

 7- دستگاه cnc تمیز کننده گوشه های جوش داده شده مدل 
SE�2AS�JC

8 -دس�تگاه تمییز کننده پروفیل برای زاویه های خاص مدل 
Z7405

FEDERHENN 9-دستگاه مونتاژ یراق آالت بازشو پنجره مدل 
  GLS192+E355 10- دستگاه برش زهوار مدل 

PBM382 11- دستگاه خم پروفیل مدل 
12- دستگاه برش گالوانیزه

13-دستگاه دریل ستونی
14- میزهای مونتاژ به همراه دریل های بادی

15-کمپرسور به همراه خشک کن و متعلقات
16- تابلو برق کامل به همراه کابل مورد نیاز ماشین آالت فروش 

ماشین آالت  
تلفن: 09۱22۱76646

m.bakhtiari9954@gmail.com






































