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به.تنهایی.تحولی.اساس��ی.در.این.زمینه.ایجاد.کند..همانگونه.که.در.گوشه.و.کنار.این.
صنعت.شاهد.آن.هستیم.برخی.از.دلسوزان.این.صنعت.به.تنهایی.و.با.هزینه.خود.اقدام.
به.برگزاری.همایش.های.آموزش��ی.می.کنند؛.ضم��ن.قدردانی.از.زحمات.بی.دریغ.این.
دوستان،.چه.خوب.بود.اگر.بستری.فراهم.می.شد.تا.همه.افراد.صاحب.دانش.و.تجربه.
بتوانند.در.کنار.یکدیگر.تجارب.و.دانش.خود.را.در.این.صنعت.به.اش��تراک.بگذارند.و.
به.نوعی.مکمل.هم.باش��ند..به.طور.خالصه.باید.گفت.ایجاد.تغییر.و.تحولی.اساسی.در.

این.حوزه.نیاز.به.عزمی.همگانی.دارد.چراکه.یک.دست.صدا.ندارد.
پنجره.ایرانیان.در.همینجا.از.همه.دلس��وزان.و.عالقمندان.دعوت.به.عمل.می.آورد.
تا.دانش.و.تجربه.های.خود.را.در.قالب.یادداشت،.مقاله.و.حتی.گفتگو.در.اختیار.پنجره.
ایرانی��ان.قرار.دهن��د..پنجره.ایرانیان.در.حد.توان.خود.می.کوش��د.تا.به.تریبونی.برای.
اش��تراک.گذاری.مهارت.ها،.تجربیات.و.دانش.ها.تبدیل.شود..به.امید.روزی.که.همه.ما.
ب��ر.ضروت.آموزش.جهت.صیانت.از.بقا.و.پیش��رفت.صنعت.در.و.پنجره.دوجداره.پی.

ببریم.و.دست.در.دست.یکدیگر.چهره.این.صنعت.را.دگرگون.سازیم.
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شما.هم.ش��نیده.اید.که.اکنون.عصر.کامپیوتر.و.ارتباطات.

است.و.شرکت.هایی.که.با.دانش.روز.حرکت.نکنند.در.آینده.

به.مش��کل.بر.می.خورند..اما.این.مطل��ب.تا.چه.حد.حقیقت.

دارد؟.به.عنوان.کس��ی.که.چندین.س��ال.در.صنعت.نرم.افزار.

و.س��خت.افزار.فعال.بوده.ام.تابه.حال.شرکت.ها.و.کارگاه.های.

بسیاری.را.دیده.ام.که.بدون.استفاده.از.سیستم.های.رایانه.ای.

در.حال.ادامه.کار.و.چه.بس��ا.بهتر.از.بسیاری.از.شرکت.هایی.

ک��ه.س��عی.در.اس��تفاده.از.تکنول��وژی.روز.بوده.اند،.حرکت.

کرده.اند؛.پس.این.همه.هیاهو.برای.چیست؟.آیا.واقعا.در.هر.
کسب.و.کاری.به.استفاده.از.کامپیوتر.نیاز.است؟

الزمه.کار.با.رایانه.مانند.هر.ابزار.دیگری.داشتن.اطالعات.

کافی.و.استفاده.از.ابزار.مناسب.است..همانطور.که.به.صرف.

داش��تن.یک.اره.کسی.نجار.نمی.شود،.به.صرف.داشتن.یک.

سیستم.و.نصب.چند.برنامه،.نمی.توان.گفت.که.در.کارمان.از.
تکنولوژی.استفاده.می.کنیم.

تکنولوژی.فقط.یک.ابزار.اس��ت.و.مثل.هر.ابزار.دیگر.نیاز.

ب��ه.یادگیری.دارد..بدون.دانش.کافی،.وجود.تکنولوژی.حتی.

ممکن.اس��ت.روند.حرکت.شما.را.کندتر.کند..برای.محاسبه.

ضرب.ده.عدد.دو.رقمی.اس��تفاده.از.یک.ماش��ین.حس��اب.

پیش��رفته.راه.حل.منطقی.تری.از.اس��تفاده.از.کاغذ.و.قلم.به.

نظر.می.رس��د،.ولی.ممکن.اس��ت.زمانی.که.برای.یادگیری.

طرز.کار.ماش��ین.حس��اب.صرف.می.کنیم.از.زمان.محاسبه.

دس��تی.بیشتر.ش��ود..اما.اگر.قرار.به.ضرب.صد.یا.هزار.عدد.

بود.چطور؟.آیا.باز.هم.یادگیری.ارزش.صرف.زمان.را.ندارد؟.

آیا.یک.انس��ان.عادی.می.تواند.چنین.محاسباتی.را.دستی.یا.
ذهنی.انجام.دهد؟

در.یک.کسب.و.کار.کوچک.شاید.بتوانید.بدون.تکنولوژی.

همپ��ای.دیگران.پی��ش.روید،.اما.وقتی.به.فکر.گس��ترش.

باشید.رقابت.بسیار.سخت.و.حتی.غیر.ممکن.می.شود.یک.
مثال.ساده:

فره��اد.و.ف��رزاد.هر.دو.تصمی��م.به.اح��داث.کارگاه.در.و.

پنجره.س��ازی.دارند..فرزاد.به.ش��یوه.س��نتی.با.اس��تفاده.از.

محاس��بات.دس��تی.و.فره��اد.با.اس��تفاده.از.ی��ک.نرم.افزار.

تخصص��ی،.مانند.اتوماس��یون.نوین.طراح،.کاره��ا.را.انجام.

می.دهند..فرزاد.در.ابتدا.نیاز.به.سیس��تم.و..نیروی.متخصص.

ن��دارد،.ولی.فرهاد.مجبور.به.پرداخ��ت.هزینه.ای.بابت.خرید.

کامپیوتر،.نرم.افزار.و.اس��تخدام.نیرو.اس��ت..در.ابتدا.کارگاه.

فرزاد.ب��ه.دلیل.صرف.هزینه.کمتر.ق��درت.خرید.مواد.اولیه.

بیشتری.دارد.و.می.تواند.پروژه.های.خود.را.سریع.تر.به.انجام.

برساند..اما.فرهاد.باید.با.پروسه.یادگیری.نرم.افزار.کنار.بیاید،.

در.حال��ی.که.فرزاد..با.قلم.و.کاغذ.محاس��بات.خود.را.انجام.

داده.و.به.س��رعت.پیش.می.رود..چند.ماه.گذشته.و.فرزاد.در.

طول.این.مدت.قادر.به.انجام.25.پروژه.بوده.ولی.فرهاد.تنها.

13.پروژه.را.به.اتمام.رسانده.است.و.در.این.حین.فرزاد.خود.

را.ب��رای.انجام.یک.پروژه.بزرگ.آماده.می.کند..محاس��بات.

ابعاد.برش.پروفیل،.یراق.آالت،.شیش��ه.و.غیره.را.انجام.داده.

و.مواد.اولیه.را.س��فارش.می.دهد..ولی.در.حین.ساخت.پروژه.

ناگهان.متوجه.می.ش��ود.که.تمامی.ابعاد.س��اخته.ش��ده.10.

میلیمتر.کوچکتر.از.مقدار.برش.داده.ش��ده..هس��تند..اکنون.

برای.جبران.خسارت.وارد.شده.می.بایست.دوباره.موارد.اولیه.

تهیه.کند.و.با.توجه.به.کمبود.بودجه.و.از.دس��ت.رفتن.زمان.

نمی.توان��د.مواد.اولیه.را.فراه��م.آورد.و.این.باعث.نارضایتی.
مشتری.می.گردد.

.ولی.در.س��وی.دیگ��ر.فرهاد.اکنون.به.کارک��رد.نرم.افزار.

آگاه.ش��ده.و.به.راحتی.و.باس��رعت.قادر.به.انجام.محاسبات.

اس��ت.و.توان.رقابتی.وی.افزایش.یافته.اس��ت..فرزاد.اما.به.

رون��د.قدیمی.خود.ادامه.داده.و.س��عی.می.کند.از.این.به.بعد.

محاس��بات.را.با.حوصله.بیشتری.انجام.دهد؛.اما.از.این.نکته.

غافل.است.که.حتی.بادقت.ترین.افراد.نیز.در.محاسبات.خود.

اش��تباه.می.کنند.و.این.ریشه.در.س��اختار.مغز.انسان.ها.دارد..

دلیل.این.قضیه.هم.بسیار.ساده.است،.چون.از.دید.فنی.مغز.

انسان.برای.مقایس��ه.و.کامپیوتر.برای.محاسبه.ساخته.شده.

است..انسان.با.مقایس��ه.چهره.دو.نفر،.به.سرعت.تشخیص.

می.دهد.ک��ه.با.هم.برادرند،.ولی.نم��ی.تواند.یک.عدد.را.به.

توان.هزار.برساند..کامپیوتر.بر.عکس.نیاز.به.محاسبات.بسیار.

پیچیده..برای.مقایس��ه.دو.تصویر.دارد.و.در.آخر.نتیجه.ای.نه.

چندان.رضایت.بخش.می.ده��د،.ولی.در.عوض.یک.عدد.را.
تنها.ظرف.چند.صدم.ثانیه.به.توان.هزار.می.رساند..

ح��اال.فرض.کنیم.پروژه.ای.با.اش��کال.خ��اص.و.کمان.و.

زوای��ای.غیر.معمول.به.هر.دوی.آنها.س��فارش.داده.ش��ود..

فرزاد.برای.محاس��بات.دانش.کافی.نداشته.و.احتمال.خطا.را.

بسیار.می.بیند..وی.با.وجود.سود.خوب.مجبور.به.رد.پیشنهاد.

می.شود،..لیکن.فرهاد.پروژه.را.قبول.کرده.و.اشکال.خاص.را.

به.س��ادگی.در.محیط.نرم.افزار.اتوماسیون.نوین.طراح.ترسیم.

و.محاس��باتی.را.که.حتی.برای.شخصی.آشنا.به.ریاضیات.و.

هندس��ه.ممکن.اس��ت.چند.روز.زمان.ببرد،.تنها.ظرف.چند.

دقیق��ه.و.به.دقیق.تری��ن.حالت.ممکن.به.انجام.می.رس��اند..

نرم.افزار.عالوه.بر.محاس��به.متراژ.پروفیل،.شیشه،.گالوانیزه.

و.قطعات.اصلی.حتی.مقادیر.جزئی.ترین.اقالم.مصرفی.مثل.

پیچ.و.الس��تیک.و.غیره.را.محاس��به.می.کند.ت��ا.از.جزئیات.

پ��روژه.و.قیمت.تمام.ش��ده.آن.مطلع.باش��د..نرم.افزار.حتی.

میزان.سفارش.خام..پروژه.را.به.اطالع.فرهاد.می.رساند.و.او.

با.آگاهی.کامل.به.خرید.می.پردازد.و.س��پس.با.بهینه.سازی.

ب��رش.قطعات،.کمترین.ضایعات.ممک��ن.را.به.بار.می.آورد..

ع��الوه.بر.این.در.حین.کار.قبل.از.اینکه.مواد.اولیه.به.پایان.

برسد،.نرم.افزار.هشدار.داده..و.او.را.از.این.کمبود.آگاه.می.کند..

در.ادامه.ش��خصی.مانند.فرزاد.با.توجه.ب��ه.اتفاقات.پیش.

آمده.تصمیم.به.تغییر.سیستم.کاری.از.شیوه.سنتی.به.مدرن.

می.گیرد،.ولی.مجبور.می.ش��ود.زمان.پرارزش.خود.را.صرف.

دوب��اره.کاری.کند..هم.فرهاد.و.هم.فرزاد.در.نهایت.اقدام.به.

خری��د.نرم.افزار.کردند،.ولی.بهایی.ک��ه.فرهاد.پرداخت.تنها.

هزین��ه.نرم.افزار.بود.ولی.فرزاد.عالوه.بر.این.زمان.پر.ارزش،.

چن��د.پروژه.و.ش��اید.مهمتر.از.همه.اعتبار.خود.را.از.دس��ت.
داده.است.

اس��تفاده.از.نرم.افزار.مناسب.می.تواند.راندمان.کاری.شما.

را.تا.حد.بسیاری.بهبود.بخشد،.اگر.می.خواهید.در.صنعت.در.

و.پنجره.حضوری.موفق.و.با.بهترین.بازدهی.داش��ته.باشید.

بهتر.اس��ت.هر.چه.س��ریع.تر.دست.به.کار.ش��ده.و.خود.را.با.
تکنولوژی.روز.وفق.دهید.

نرم افزار، تهدید یا فرصت؟
مهندس احسان کیانی، کارشناس نرم افزار شرکت فناوری داده پویشگر 

ت
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پنجره.ایرانیان:.پروفیل..های.س��ری.۶0.تاپ.پروفیل.که.به.تازگی.وارد.بازار.شده.است،.

تس��ت..ها.و.آزمایش.های.خود.را.با.موفقیت.پش��ت.سر.گذاش��ته.و.به.زودی.گواهینامه.آن.
صادر.خواهد.شد.

بنا.بر.خبری.که.مدیر.فروش.ش��رکت.صنایع.چوب.پ��ا.)تاپ.پروفیل(.در.اختیار.پنجره.

ایرانیان.قرار.داد،.این.شرکت.که.مدتی.است.پروفیل.های.سری.۶0.را.به.دیگر.محصوالت.
خود.اضافه.کرده.است،.به..زودی.گواهینامه.این.محصول.را.دریافت.خواهد.کرد.

مهدی.قاسملو،.مدیر.فروش.شرکت.تاپ.پروفیل.با.اشاره.به.اینکه.این.پروفیل.تست.ها.

و.آزمایش..های.خود.را.با.موفقیت.س��پری.کرده.اس��ت،.تاکید.ک��رد:.به.زودی.گواهینامه.
پروفیل.سری.۶0،.تاپ.پروفیل.صادر.خواهد.شد.

گفتنی.است،.تاپ.پروفیل.اولین.تولیدکننده.پروفیل.5.حفره.سری.۷۶.در.ایران.است.و.
از.چند.ماه.گذشته.پروفیل.های.سری.۶0.خود.را.روانه.بازار.کرده.است.

صدور گواهینامه استاندارد محصول جدید تاپ پروفیل در آینده ای نزدیک

پنجره.ایرانیان:.با.ثبت.412.نفر.س��اعت.آموزش.طی.

س��ه.دوره.آموزشی.مهرماه.امسال.)1394(،.مجموع.نفر.

س��اعت.آموزش.انس��تیتو.کیمیاران.در.س��ال.جاری.به.
13۷0.ساعت.رسید.

بن��ا.بر.اعالم.روابط.عمومی.ش��رکت.کیمیاران،.دوره.

مدیریت��ی.»ارتباط.اثربخش.در.محی��ط.کار«.با.حضور.

15.نف��ر.و.ب��ا.هم��کاری.اداره.کل.فن��ی.و.حرف��ه.ای.

اس��تان.البرز.برگزار.ش��د..همچنین.دو.دوره.تخصصی.

با.عنوان.»فرایند.اکس��تروژن.پروفی��ل.در.و.پنجره«.و.

»فرموالس��یون.پی.وی.س��ی.نرم«.جمعا.با.حضور.44.

نفر،.به.همت.انستیتو.پلیمرکیمیاران.و.با.همکاری.اداره.
کل.فنی.و.حرفه.ای.استان.البرز.نیز.برگزار.شد.

گفتنی.است،.دوره..های.آموزشی.کیمیاران.با.برگزاری.
دو.دوره.دیگ��ر.با.عناوین."فراین��د.تولید.اتصاالت" و" 
فرایند.کلندرینگ.پی.وی.س��ی" در.شهر.کرج.در.آبان.
ماه.امس��ال.پ��ی.گرفته.می.ش��ود..دوره.فراین��د.تولید.
اتص��االت.14.آب��ان.ماه.در.ش��هر.اصفه��ان.و.فرایند.
کلندرینگ.پی.وی.سی.25.آبان.ماه.برگزار.خواهند.شد.

۱۳۷۰ نفر ساعت آموزش انستیتو کیمیاران 

پنج��ره.ایرانیان:.انتخاب��ات.هیات.مدی��ره."اتحادیه.مصنوع��ات.آلومینیومی.و.یو.پی.
وی.سی.ساختمان.تهران" در.روز.دوشنبه.12.آبان.94.برگزار.شد.و.اعضای.جدید.هیات.

مدیره.مشخص.شدند.
به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.روز.س��ه.ش��نبه.12.آبان.انتخابات.هیات.مدیره.
اتحادیه.مصنوعات.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی.ساختمان.تهران..در.تاالر.ضیافت.واقع.
در.خیابان.شریعتی.تهران.برگزار.شد..اعضای.اتحادیه.آلومینیوم.از.ساعت.10.الی.14.این.
روز.در.این.محل.حاضر.شده.و.از.میان.10.کاندیدای.معرفی.شده،.به.5.نفر.رای.دادند..
در.پایان.مهلت.رای.گیری.آراء.ماخوذه.مورد.شمارش.قرار.گرفت.و.حائزین.اکثریت.آراء.

به.ترتیب.بدین.شرح.اعالم.شد:
1..علی.فاضلی

2..نصراله.نصراله..نژاد
3..مصطفی.ختیال
4..حسن.دهقانی

5..حسن.خاجی
گفتنی.است.که.این.انجمن.390.عضو.دارد.که.از.این.تعداد.212.نفر.در.این.انتخابات.

شرکت.کرده.و.به.کاندیداهای.مورد.نظر.خود.رای.دادند..

هیات مدیره اتحادیه آلومینیوم تهران انتخاب شد
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پنجره.ایرانیان:.جانمایی.و.انتخاب.غرفه.های.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.از.روز.11.
آبان.1394.از.طریق.سایت.نمایشگاه..آغاز.شد.

متقاضیان.ش��رکت.در.هفتمین.نمایش��گاه.بین..المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابس��ته...از.

س��اعت.11.صبح.روز.دوش��نبه.11.آبان.1394،.از.طریق.سایت.نمایشگاه.انتخاب.و.رزرو.
غرفه.مورد.نظر.خود.را.آغاز.کردند..

بر.اس��اس.اعالم.ش��رکت.بین..الملل��ی.و.بازرگانی.تهران،.با.توجه.ب��ه.اینکه.گروه..های.

مختلف.در.س��الن..های.متفاوتی.مس��تقر.خواهند.ش��د،.زمان.مراجعه.هر.گروه.به.سایت.
به.صورت.مجزا.و.در.مقاطع.زمانی.مختلفی.بوده.است.

جانمایی نمایشگاه در و پنجره تهران انجام شد

پنجره.ایرانیان:.کرفت.مولر.ایران.)پنام.پنجره.آس��مان(.برای.س��ومین.س��ال.متوالی،.و.این.

بار.با.برند.و.محصولی.جدید.و.با.همکاری.مجموعه.پایا.افزار.فلز،.اسپانس��ر.نمایش��گاه.پنجره.
تهران.شد.

بر.اساس.اخباری.که.شرکت.پنام.پنجره.آسمان.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.کرفت.مولر.

ایران.در.س��ال.جاری.باز.هم.اسپانس��ر.هفتمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.خواهد.بود..اما.

تفاوت.این.بار.در.معرفی.محصولی.متفاوت.می..باشد.که.در.این.نمایشگاه.رونمایی.خواهد.شد..

این.محصول.جدید.حاصل.همکاری.مش��ترک.دو.مجموعه.کرفت.مولر.ایران.و.ش��رکت.پایا.

افزار.فلز.بوده.و.بناس��ت.تا.محصولی.مدرن،.حاصل.ایده.و.طراحی.و.تولیدی.نوین.در.صنعت.

پنجره.ارائه.کند..برند.این.محصول."گروتمان" و.با.شعار."روشنایی.بی.پایان" خواهد.بود.و.در.

خود.نمادی.از.پیشینه.فرهنگی.و.تاریخی.در.کنار.مهندسی.ایرانی.را.به.نمایش.خواهد.گذاشت.
و.سعی.در.دمیدن.روحی.تازه.در.این.صنعت.خواهد.داشت..اطالعات.تکمیلی.در.خصوص.این.

محصول.به.تدریج.به.اطالع.عزیزان.خواهد.رسید.

گروتمان اسپانسر نمایشگاه پنجره تهران شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.آلومرول.نوین.ششمین.اسپانسر.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.
در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.شد.

بر.اس��اس.اعالم.ش��رکت.بین...المللی.بازرگانی.و.نمایشگاهی،.ش��رکت.آلومرول.نوین.

اسپانس��ر.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.خواه��د.بود..پیش.از.این.نام.

پنج.ش��رکت.جام.ماش��ین.صنعت.)فوم.-.اینداس��تری(،.پنجره.دیبا،.پنام.پنجره.آسمان.

)گروتمان(،.ش��رکت.امید.کوثر.آسمانیان.)آرادوین(.و.شرکت.سوداد.نیز.به.عنوان.حامیان.
هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.اعالم.شده.بود.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.صنای��ع.آلومرول.نوی��ن.یک��ی.از.تولیدکنندگان.عم��ده.انواع.
پروفیل.های.آلومینیومی.اختصاصی.ساختمانی.و.صنعتی.با.برند.آکرول.است.

آلومرول نوین ششمین اسپانسر نمایشگاه در و پنجره تهران

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.اس��رار.پویای.ش��رق.)جی..اس..ای(.از.گروه.یراق.آالت.به.عنوان.
هفتمین.اسپانسر.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.تهران.انتخاب.شد.

بر.اس��اس.اعالم.شرکت.بین..المللی.بازرگانی.و.نمایش��گاهی،.شرکت.اسرار.پویای.شرق.

)جی..اس..ای(.در.س��ال.جاری.اسپانس��ر.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.
خواهد.بود.

.پیش.از.این.نام.ش��ش.ش��رکت.جام.ماشین.صنعت.)فوم.-.اینداستری(،.پنجره.دیبا،.پنام.

پنجره.آسمان.)گروتمان(،.ش��رکت.امید.کوثر.آسمانیان.)آرادوین(،.شرکت.سوداد.و.شرکت.

آلومرول.نوین.به.عنوان.حامیان.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.
اعالم.شده.بود.

جی. اس. ای هفتمین اسپانسر نمایشگاه تهران شد

اخبار هفتمین نمایشگاه در و پنجره تهران 
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.داتیس.تجارت.ماد.پروفیل.های.کشویی.تک.ریل.و.دو.ریل.بلووین.

را.به.س��بد.محصوالت.خود.افزود.و.همچنین.موفق.به.دریافت.نمایندگی.رس��می.یراق..آالت.
اندو.در.ایران.شد.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.داتیس.تجارت.ماد.ک��ه.پیش.از.این.به.توزیع.

پروفی��ل.بلووین.مش��غول.بود،.پروفیل.های.کش��ویی.ت��ک.ریل.و.دو.ریل.این.برن��د.را.نیز.به.
محصوالت.خود.افزوده.است..این.پروفیل.های.جدید.از.تاریخ.25.مهرماه.وارد.بازار.شده..اند.

همچنین.ش��رکت.داتیس.تجارت.اقدام.به.تغییر.رنگ.و.طراحی.لیبل.های.خود.کرده.اس��ت..

این.لیبل..ها.که.طراحی.جدید.آنها.در.کش��ور.ترکیه.انجام.می..ش��ود،.تا.روزهای.آینده.وارد.بازار.

می..ش��ود..گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.داتیس.تجارت.ماد،.که.در.خصوص.توزیع.انواع.یراق..آالت.
فعالیت.دارد،.اخیرا.موفق.شده.است.نمایندگی.رسمی.یراق..آالت.اندو.را.دریافت.کنند..

پروفیل  هایی جدید در سبد محصوالت داتیس تجارت ماد

پنجره.ایرانیان:.از.این.پس.محصوالت.آتاتک.با.10.س��ال.بیمه.و.15.سال.گارانتی.
عرضه.می.شود.

بر.اساس.اخباری.که.از.سوی.روابط.عمومی.شرکت.آتاتک.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.این.ش��رکت.ب��رای.رفاه.حال.مش��تریان.خود،.پس.از.انج��ام.مذاکرات.

دامنه.داری.که.با.ش��رکت.بیمه.ایران.انجام.داد،.توانس��ت.شرایط.آسانی.را.برای.بیمه.

محص��والت.خود.فراه��م.آورد..بنابراین.از.این.پس.پروفیل.های.آتاتک.از.10.س��ال.

بیمه.برخوردار.خواهند.بود..همچنین.ش��رکت.آتاتک.محصوالت.خود.را.از.نظر.تغییر.

رنگ.و.تغییر.ش��کل.به.مدت.15.س��ال.گارانتی.کرده.اس��ت..بر.اساس.این.گزارش،.

مش��تریان.آتاتک.تا.15.سال.می.توانند.از.خدمات.پس.از.فروش.این.شرکت.اطمینان.
خاطر.داشته.باشند.

گفتنی.اس��ت،.ی��راق.آالت.تولیدی.آتاتک.نیز.از.2.س��ال.گارانتی.تعویض.برخوردار.
هستند.

محصوالت آتاتک با ۱۰ سال بیمه ۱5 سال گارانتی

پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.آتات��ک.به.مونت��اژکاران.در.و.
پنجره.های.پروفیل.خود.گواهینامه.رسمی.اعطاء.می.کند.

بنا.بر.اعالم.مدیر.روابط.عمومی.آتاتک،.این.شرکت.جهت.

ساماندهی.اقدامات.نظارتی.خود.بر.کیفیت.کار.مونتاژکاران.

در.و.پنجره،.برای.آنان.گواهینامه.رسمی.مونتاژ.در.و.پنجره.

صادر.می.کند..ای��ن.گواهینامه.مونتاژکاران.را.ملزم.می.کند.

الزام��ات.مربوط.به.س��اخت.و.نص��ب.در.و.پنجره،.مطابق.

با.اس��تانداردهای.موجود.را.رعای��ت.کرده.و.همواره.اخالق.
کاری.را.مد.نظر.داشته.باشند..

طب��ق.اع��الم.رواب��ط.عمومی.آتات��ک،.این.ش��رکت.با.

انج��ام.نظارت.های.دقیق.و.مس��تمر.هم��واره.از.اعتبار.این.

گواهینامه.ها.مراقبت.می.کند.و.در.صورت.مشاهده.هرگونه.

تخطی.از.سوی.مونتاژکاران.نسبت.به.ابطال.این.گواهینامه.
و.قطع.همکاری.با.این.شرکت.اقدام.خواهد.کرد.

آتاتک به مونتاژکاران در و پنجره خود گواهینامه رسمی می دهد



98
ره.

م�ا
.ش

.13
94

ذر.
.آ
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

48

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.گس��ترش.تجارت.فراس��و.

ب��ه.منظور.معرفی.ش��رکت.نمایش��گاه.های.نورنبرگ،.

همایشی.را.با.حضور.مدیران.این.شرکت.در.هتل.اوین.
تهران،.مورخ.2۷.مهرماه.94.برگزار.کرد.

به.گزارش.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.

گس��ترش.تج��ارت.فراس��و،.نماینده.رس��می.ش��رکت.

نمایش��گاه..های.بین.المللی.نورنب��رگ.در.ایران،.عراق.و.

آذربایجان،.برای.شناس��اندن.فعالیت.های.گسترده.این.

ش��رکت.نمایش��گاهی.آلمانی.برای.فعاالن.بخش.های.

مختل��ف.تجاری.و.صنعتی.کش��ورمان،.همایش��ی.را.با.

حض��ور.مدیران.انجمن..های.تخصصی،.صاحبان.صنایع.

مرتب��ط.و.نمایندگان.نش��ریات.تخصصی.در.هتل.اوین.
تهران.ترتیب.داد.

این.مراس��م.که.با.حضور.نماینده.س��ازمان.توس��عه.

تج��ارت.ایران.برگزار.می.ش��د،.جولی��ا.هولزینگر،.مدیر.

بخش.روابط.بین.الملل.شرکت.نمایشگاه..های.نورنبرگ،.

جانر.الدریم،.مدیر.پروژه.نمایش��گاه.تاسیس��ات.شرکت.

نمایش��گاه..های.نورنب��رگ.و.هرمز.مهب��د،.مدیرعامل.
شرکت.دروازه.تجارت.فراسو.به.ایراد.سخنانی.پرداختند.
در.ابتدا.جولیا.هولزینگر.ضمن.اشاره.به.تاریخچه.کهن.
و.نیز.اهمیت.ش��هر.نورنبرگ.در.زمینه.مس��ائل.تجاری.
و.بازرگان��ی،.در.زمینه.فعالیت..های.گس��ترده.ش��رکت.
نمایش��گاهی.نورنبرگ.در.کش��ور.آلم��ان.و.نیز.جهان.
توضیحاتی.ارائه.داد..س��خنران.بعدی.این.جلسه.آقای.
جانر.الدریم.بود.که.به.معرفی.برنامه..های.نمایش��گاهی.

نورنبرگ.در.زمینه.های.تخصصی.مختلف.پرداخت.
در.ادام��ه.هرم��ز.مهب��د،.مدیرعامل.ش��رکت.دروازه.
تج��ارت.فراس��و.طی.س��خنانی،.فعالیت..های.ش��رکت.
خ��ود.را.در.خصوص.ارائه.خدمات.ب��ه.صاحبان.صنایع.
و.بازرگان��ان.ایرانی.برای.حضور.در.این.نمایش��گاه.��.
به..عنوان.غرفه..گذار.یا.بازدیدکننده.��.تش��ریح.کرد..در.
پایان.س��خنرانان.و.همچنین.نماینده.س��ازمان.توسعه.

تجارت.ایران.به.پرسش..های.حضار.پاسخ.دادند..
مشروح.این.گزارش.را.در.همین.نشریه.بخوانید.

گفتنی.است.شرکت.گسترش.تجارت.فراسو،.نماینده.

رسمی.ش��رکت.نمایش��گاه..های.بین..المللی.نورنبرگ.

در.ایران،.عراق.و.آذربایجان،.جزو.هلدینگی.اس��ت.که.

ش��رکت.دروازه.تجارت.فراس��و،.نماینده.رسمی.شرکت.

نمایشگاه..های.بین..المللی.فرانکفورت.در.ایران،.عراق.و.
آذربایجان.را.نیز.تحت.پوشش.خود.قرار.می.دهد.

همایش معرفی شرکت نمایشگاه  های نورنبرگ برگزار شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.ش��رکت.رب��اط.وین.ضمن.انتش��ار.

اطالعیه.ای.از.عرضه.یراق.آالت.و.ملزومات.تولید.پنجره،.
از.مرحله.ساخت.تا.نصب.و.همچنین.شیشه.خبر.داد.

بنا.بر.اطالعیه.ای.که.از.سوی.شرکت.رباط.وین.منتشر.

شد،.این.شرکت.پس.از.دو.سال.فعالیت.در.زمینه.فروش.

پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.به.عن��وان.نمایندگی.انحصاری.

برند.پرش��ین.پی.وی.س��ی،.س��بد.کاالی.خود.را.تکمیل.

کرد..بر.این.اس��اس،.شرکت.رباط.وین.کلیه.یراق.آالت.و.

همچنین.ملزومات.ساخت.پنجره.را.به.عالقمندان.عرضه.

می.کند..این.کاالها.ش��امل.ملزومات.تمام.مراحل.ساخت.
و.نصب.در.و.پنجره.و.همچنین.شیشه.می.باشد.

الزم.به.ذکر.اس��ت،.تحویل.این.کااله��ا.کامال.به.روز.

بوده.و.از.طریق.انبار.ش��رکت.واقع.در.منطقه.رباط.کریم.
صورت.می.گیرد.

عرضه کلیه یراق آالت و ملزومات تولید پنجره توسط شرکت رباط وین

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.گسترش.ابزار.پاسارگاد.سری.جدید.ماشین.آالت.تک.سر.
خود.را.با.40.درصد.راندمان.باالتر.به.بازار.عرضه.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.شرکت.گسترش.ابزار.پاسارگاد.در.اختیار.خبرنگار.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.این.ش��رکت.ماش��ین.آالت.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.

جدیدی.را.به.بازار.عرضه.کرده.اس��ت..بر.این.اساس،.این.ماشین.آالت.از.نوع.تک.سر.

بوده.و.راندمان.تولید.را.به.میزان.40.درصد.نس��بت.به.دس��تگاه.های.تک.سر.معمولی.
افزایش.می.دهند.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.گسترش.ابزار.پاس��ارگاد.در.زمینه.مشاوره،.تهیه.و.راه.اندازی.
ابزار.برقی.و.خطوط.تولید.صنعتی.فعالیت.دارد.

سری جدید ماشین آالت یو.پی.وی.سی شرکت گسترش ابزار پاسارگاد
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.فوم.اینداستری،.نخس��تین.خط.تولید.آلومینیوم.اختصاصی.در.
استان.بوشهر.را.نصب.و.راه..اندازی.کرد.

ش��رکت.فوم.اینداس��تری،.نخس��تین.خط.تولید.آلومینیوم.اختصاصی.استان.بوشهر.را.

راه.اندازی.کرد..در.همین.خصوص.محمدرضا.قائمیان.مدیرفروش.شرکت.فوم.به.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.ش��رکت.فوم،.نخس��تین.خط.تولید.آلومینیوم.اختصاصی.را.
برای.شرکت.پویا.پنجره.در.استان.بوشهر.راه.اندازی.کرد.

وی.در.ادامه.همچنین.اظهار.داش��ت:.این.خط.تولید.توس��ط.کارشناسان.کشور.ترکیه.

ش��رکت.فوم،.رس��ما.از.روز.شنبه.25.مهرماه.س��ال.1394.راه.اندازی.شده.است..قائمیان.

افزود:.ش��رکت.پویا.پنج��ره.به.مدیریت.آقای.بحرینی.از.فع��االن.صنعت.در.و.پنجره.در.
اس��تان.بوش��هر.می.باش��د.که.با.توجه.به.دارا.بودن.خط.تولید.یو.پی.وی.س��ی.و.شیشه.

دوجداره،.سبد.محصوالت.خود.را.تکمیل.کرده.است.

راه  اندازی اولین خط تولید آلومینیوم اختصاصی فوم در بوشهر

پنجره.ایرانیان:.نمایندگان.صنعت.پالس��تیک.ایران.در.جلس��ه.مورخ.9.آبان.،.به.عدم.حضور.

دسته.جمعی.در.دهمین.نمایشگاه.ایران.پالست.که.در.فروردین.ماه.برگزار.می.شود،.رای.دادند.
و.تصمیم.گرفتند.مقدمات.برگزاری.نمایشگاهی.مستقل.را.فراهم.آورند.

به.گزارش.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.روز.ش��نبه.9.آبان.1394،.نمایندگان.1۶.تشکل..

پلیمری،.در.س��اختمان.ش��ماره.2.اتاق.بازرگانی.تهران.به.ریاست.سیدمحسن.صفایی.تشکیل.

جلس��ه.دادند..در.این.جلس��ه.که.با.موضوع.تصمیم..گیری.در.خصوص.دهمین.نمایشگاه.ایران.

پالس��ت.برگزار.می..شد،.گزارشی.از.تالش.های.نافرجام.صورت.گرفته.برای.بازگرداندن.تاریخ.

برگزاری.این.نمایش��گاه.به.زمان.همیشگی.خود.ارائه.شد..در.پایان.این.جلسه.شرکت..کنندگان.

بیانیه..ای.را.صادر.کردند.و.به.اتفاق.آراء.تصمیم.گرفتند.از.حضور.در.این.نمایشگاه.انصراف.داده.
و.مقدمات.برگزاری.نمایشگاهی.مستقل.را.فراهم.آورند.

مهندس.صفایی.یکی.از.اعضای.هیات.پنج.نفره.مذاکره.با.مس��ئوالن،.در.گفتگو.با.خبرنگار.

پنج��ره.ایرانی��ان.در.این.خصوص.اظهار.داش��ت:.از.ابتدای.اعالم.خبر.تغییر.تاریخ.همیش��گی.

برگزاری.نمایش��گاه.ایران.پالست،.تشکل..های.صنعت.پالس��تیک.ضمن.اعالم.مخالفت.خود.

با.این.تصمیم،.رایزنی.های.گس��ترده.ای.را.با.مسئوالن.مربوطه.و.روسای.پتروشیمی.و.شرکت.

س��هامی.نمایش��گاه.انجام.دادند.که.به.نتیجه..ای.نافرجام.منتج.شد..وی.در.ادامه.افزود:.در.این.

خصوص.هیاتی.پنج.نفره.تش��کیل.ش��ده.بود.که.طی.چهار.ماه.گذش��ته.نسبت.به.بازگرداندن.

تقویم.نمایش��گاهی.خ��ود.از.فروردین.ماه.به.مهر.ماه.که.طی.س��ال.های.متم��ادی.در.تقویم.

نمایش��گاهی.به.نام.ایران.پالست..ثبت.شده.بود،.مذاکرات.گسترده..ای.را.با.مسئوالن.مختلف.

تا.س��طح.معاونت.وزیر.انجام.داد..این.هیات.در.طول.این.مدت.32.جلس��ه.با.دست..اندرکاران.

مربوطه.برگزار.کرد..صفایی.ضمن.اشاره.به.قول..های.مساعدی.که.از.سوی.برخی.از.مسئوالن.

ابراز.می..ش��د،.گفت:.در.نهایت.به.این.نتیجه.رس��یدیم.که.اراده..ای.در.مسئوالن.برای.رسیدگی.

ب��ه.این.موضوع.وجود.ندارد.و.اعتقاد.چندان.مثبتی.نس��بت.به.حض��ور.صنایع.تکمیلی.صنعت.

پالستیک.که.در.برگیرنده.بیش.از.80.در.صد.کل.نمایشگاه.می..باشد.وجود.ندارد.و.این.نگاه.در.

امتداد.توجه.بیش.از.حد.دولت.به.صنایع.بزرگ.نظیر.خودروس��ازها.و.پتروشیمی.ها.و.همچنین.

بی..توجهی.کامل.به.صنایع.متوس��ط.و.س��بک.می..باشد..مدیر.عامل.شرکت.همارشتن.در.پایان.

اظهار.داش��ت:.با.گزارش��ی.که.به.نمایندگان.تش��کل..های.پلیمری.ارائه.دادیم،.نظر.جمعی.بر.

آن.ش��د.تا.با.صدور.بیانیه.ش��ماره3،.از.ش��رکت.در.این.نمایش��گاه.اجتناب.کنیم.و.به.امید.خدا.

نمایشگاهی.را.به.صورت.مجزا.و.مستقل.از.پتروشیمی..ها،.برای.صنعت.پالستیک.کشور.برگزار.

کنیم..بیانیه.شماره.3.که.در.انتهای.این.جلسه.صادر.شد.و.به.امضای.کلیه.شرکت.کنندگان.در.
این.جلسه.رسید،.به.شرح.زیر.می.باشد:

بدین.وس��یله.نمایندگان.و.رسانه.های.صنعت.پالستیک.در.روز.شنبه.مورخ.9.آبان،.در.محل.

اتاق.بازرگانی.تهران.تشکیل.جلسه.داده.و.پس.از.استماع.گزارش.عملکرد.گروه.5.نفره،.متفقا.
تصمیمات.ذیل.را.اتخاذ.کردند:

.1..بنابر.مذاکرات.هیات.مدیره..های.انجمن.های.صنعتی.و.صنفی.و.بررسی.مسائل.اقتصادی.

به.دالیل.متعدد.که.قبال.ذکر.ش��ده،.متفقا.تمام.تش��کل.ها.به.عدم.ش��رکت.در.نمایشگاه.ایران.
پالست.دهم،.در.فروردین.ماه.95.اتفاق.نظر.دارند.

.2..کلیه.اعضا.تصمیم.گرفتند.در.اولین.فرصت.نسبت.به.تشکیل.هیات.موسس.جهت.ایجاد.
یک.کنسرسیوم.بابت.برگزاری.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.پالستیک.اقدام.کنند.

.3..کلیه.انجمن.ها،.اتحادیه..ها.و.تعاونی..ها.و.رس��انه.های.مربوطه.متفق..القول.تصمیم.گرفتند.
در.مورد.انصراف.اعضای.ثبت.نام.کرده.اقدام.کنند.

4..کلیه.تش��کل..ها.نس��بت.به.متقاعد.کردن.کمپانی..های.خارجی.و.داخلی.بر.عدم.شرکت.در.
نمایشگاه.ایران.پالست.دهم.اقدام.کنند.

گفتنی.اس��ت،.نمایشگاه.معتبر.ایران.پالست.همواره.در.آبان.یا.آذرماه.برگزار.شده.است،.اما.

امسال.طی.اقدامی.عجیب.از.سوی.شرکت.پتروشیمی،.این.تاریخ.به.فروردین.ماه.تغییر.یافت..
این.تغییر.تاریخ.با.اعتراض.وسیع.قاطبه.اهالی.صنعت.پالستیک.ایران.رو.به..رو.شد.

نمایندگان صنعت پالستیک از شرکت در نمایشگاه ایران پالست انصراف دادند
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ش��اهین.س��ازه.فجر،.تولیدکننده.پروفیل..های.ماژول.و.وینکو،.به.
منظور.تسهیل.در.سفارش.مشتریان،.اپلیکیشن..ماژول.را.راه.اندازی.کرد.

آرش.س��قائی،.مدیر.فروش.شرکت.شاهین.سازه.فجر.در.گفتگو.با.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.

ضمن.اعالم.این.خبر،.اظهار.داش��ت:.اپلیکیش��ن..ماژول.در.پلتف��رم.اندروید.و.آی.او.اس.به.

راحتی.قابل.اجراس��ت..وی.در.ادامه.افزود.به..وس��یله.این.اپلیکیشن،.عالقمندان.می.توانند.از.

پیش��نهادهای.ویژه،.اخبار.شرکت،.تخفیفات.و.موارد.دیگر.اطالع.یافته.و.پس.از.بررسی..های.

الزم.نسبت.به.خرید.محصوالت.مورد.نظر.خود.اقدام.کنند..سقایی.در.پایان.تاکید.داشت.که.
این.اپلیکیشن.تاکنون.با.استقبال.گسترده.ای.از.سوی.مشتریان.این.شرکت.مواجه.شده.است.
گفتنی.اس��ت،.عالقمندان.می.توانند.اپلیکیشن..ماژول،.را.از.وبسایت..های.ماژول،.کافه.بازار.

و.دیوار.دانلود.کرده.و.در.گوشی..های.همراه.خود.نصب.کنند.

اپلیکیشن  ماژول راه  اندازی شد

پنج��ره.ایرانیان:.با.بهره.گیری.از.فناوری.نانو،.اس��تحکام.پروفیل.ماژول.به.میزان.40.درصد.
نسبت.به.نمونه.های.عادی.افزایش.یافت.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.تیم.تحقیق.و.توس��عه.ش��رکت.شاهین.سازه.فجر.پس.از.

مطالعه.و.آزمایش.های.فراوان.در.زمینه.نانو.ذرات.)R&D(،.با.اس��تفاده.از.تکنیک.آلیاژس��ازی.

مکانیکی.موفق.شد.پروفیل.ماژول.را.با.استحکامی.حدود.40.درصد.باالتر.از.نمونه.های.عادی.
تولید.کند..

بر.اساس.این.گزارش،.نانوذرات.نه.تنها.در.استحکام.پروفیل.نقش.بسزایی.ایفا.می.کنند،.بلکه.
مقاومت.پروفیل.در.مقابل.شرایط.جوی.از.جمله.اشعه.ماورای.بنفش.را.نیز.بهبود.می.بخشند.

گفتنی.اس��ت،.امروزه.آلیاژسازی.مکانیکی.به.روشی.متداول.جهت.ساخت.گستره.وسیعی.از.

نانوذرات.تبدیل.شده.است..از.جمله.مزایای.این.روش.می.توان.به.سهولت.فرایند.تولید،.همراه.

با.تعداد.مراحل.عملیاتی.کم،.عدم.اس��تفاده.از.مواد.پایدارکننده.و.حالل.های.گرانقیمت،.امکان.
تولید.مقدار.فراوان.محصول.و.رعایت.مسائل.زیست.محیطی.اشاره.داشت..

فناوری نانو در پروفیل ماژول

پنجره.ایرانیان:.شرکت.شاهین.سازه.فجر.جهت.توزیع.پروفیل.های.ماژول.و.وینکو.
از.سراسر.ایران.نمایندگی.می.پذیرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.روابط.عمومی.ش��رکت.شاهین.س��ازه.در.اختیار.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.این.شرکت.جهت.توسعه.بازار.خود.از.کلیه.همکاران.مونتاژکار.در.
این.صنعت.برای.پخش.پروفیل.در.شهرستان.ها.دعوت.به.همکاری.می.کند..

ش��رکت.شاهین.س��ازه.فجر،.تولیدکننده.پروفیل.ماژول.یکی.ازشرکت.های.معتبر.و.

فعال.در.زمینه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.است.که.اخیرا.پروفیل.اکونومی.خود.را.با.
برند.وینکو.به.بازار.عرضه.کرده.است.

گفتنی.اس��ت.عالقمندان.به.دریافت.نمایندگی.در.اقصی.نقاط.کش��ور.می.توانند.با.
شماره..تلفن.های.شرکت.شاهین.سازه.فجر.تماس.بگیرند.

اعطای نمایندگی پخش پروفیل ماژول و وینکو 

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ش��اهین.س��ازه.فجر،.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.

برنده��ای.م��اژول.و.وینکو،.موفق.به.اخذ.مجوز.عالمت.اس��تاندارد.اجب��اری.برای.پروفیل.
وینکو.شد.

ش��رکت.شاهین.س��ازه.فجر.تولیدکننده.پروفیل.ماژول.که.اخیرا.پروفیل.اکونومی.خود.را.

با.برند.وینکو.وارد.بازار.کرده.اس��ت،.با.پشت.سر.گذاشتن.تست.های.الزم.موفق.به.اخذ.این.

مجوز.ش��د..بنا.بر.اعالم.روابط.عمومی.این.ش��رکت،.ش��اهین.سازه.فجر.در.راستای.طرح.و.

توس��عه.و.رفاه.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی،.اقدام.به.دریافت.چنین.مجوزی.

کرده.اس��ت.و.درآینده.ای.نزدیک.به.علت.اس��تقبال.همکاران.مونتاژکار.در.و.پنجره.س��از.از.
پروفیل.اکونومی.وینکو.دیگر.مجوزهای.مرتبط.نیز.گرفته.خواهد.شد.

وینکو مجوز کاربرد عالمت استاندارد اجباری دریافت کرد

اخبار شرکت شاهین سازه فجر 
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.زرین.قاب.شهر.در.آینده.ای.

نزدیک.از.پروفیل.ه��ای.آلومینیوم.ترمال.بریک.با.برند.
Etem.ساخت.کشور.یونان.استفاده.خواهد.کرد.

عبدالرضا.فعلی،.مدیر.عامل.ش��رکت.زرین.قاب.شهر.

در.گفتگو.ب��ا.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ضمن.اعالم.این.

خبر،.تاکید.کرد:.آلومینیوم.های.ترمال.بریک.Etem.از.
کیفیت.بسیار.باالیی.برخوردار.هستند..

وی.در.ادامه.افزود:.شرکت.زرین.قاب.شهر.که.با.خط.

پیش��رفته.تمام.اتوماتیک.اوربان.آلم��ان،.به.تولید.در.و.

پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.سی.ادامه.می.دهد،.در.1393.

موف��ق.به.دریاف��ت.گواهینامه.رعای��ت.حقوق.مصرف.
کنندگان.شده.است..

وی.در.ادامه.ضمن.اش��اره.به.دس��تاوردهای.مختلف.

زرین.قاب.ش��هر،.از.اضافه.شدن.ماشین.آالت.پیشرفته.

امج��ی.ایتالیا.و.همچنی��ن.راه.اندازی.خ��ط.تولید.در.و.

پنجره.ترمال.بریک.خبر.داد..فعلی.در.پایان،.تاکید.کرد:.

ش��رکت.زرین.قاب.ش��هر.هم��واره.در.خصوص.تامین.
سالیق.کیفی.مشتریان.خود.آمادگی.داشته.است.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.زرین.قاب.ش��هر.بیش.از.12.
سال.است.که.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.های.دوجداره.

یو.پی.وی.س��ی.با.برند.وینتک.در.استان.فارس.فعالیت.
دارد.

Etem  محصوالت جدید زرین قاب شهر با آلومینیوم های

پنجره.ایرانیان:.برنامه.چهارسوق.رادیو.اقتصاد.در.هفته.پایانی.مهرماه،.سه.برنامه.خود.را.
به.گفتگو.با.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.اختصاص.داد..
آقای��ان.اکب��ر.معتضدی،.رئی��س.هیات.مدی��ره.و.وحی��د.جاللی.پور،.دبی��ر.کل.انجمن.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.در.روزهای.25،.2۷.و.29.مهرماه.در.رادیو.
اقتصاد.حاضر.شدند.و.به.سواالت.مجری.برنامه.چهارسوق.که.به.صورت.زنده.از.رادیو.پخش.

می.شد،.پاسخ.دادند.
.در.ضمن.در.روز.2۷.مهرماه.حسن.خان.احمد.دوالبی،.مدیر.عامل.شرکت.کاما.تجارت.و.
نیز.در.برنامه.مورخ.29.مهرماه.سیدرضا.اخوان.دستمالچی،.نایب.رئیس.هیات.مدیره.انجمن.

تولیدکنندگان.نیز.به.این.گفتگوها.پیوستند.
در.این.گفتگوها.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.از.جوانب.گوناگون.مورد.بررسی.قرار.
گرفت.و.موانع.و.مش��کالت.موجود.در.این.صنعت.به.بحث.گذاش��ته.شد..مشروح.این.سه.

گفتگو.را.می.توانید.در.همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.بخوانید.

حضور هیات مدیره انجمن در و پنجره در رادیو اقتصاد 

پنجره.ایرانیان:.آس��ایش.سازان.آتیه.به.عنوان.شرکت.خدمات.نصب.و.پشتیبانی.پنجره.آسا.

بر.اس��اس.پیش��نهاد.نمایندگان.و.با.توجه.به.آغاز.فصل.سرما،.طرح.سراسری.خدمات.دوره.ای.
خود.را.آغار.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.طرح.سراس��ری.خدمات.دوره.ای.آس��ا.پنجره،.که.تمامی.

مش��تریان.خود.را.در.سراس��ر.کشور.پوش��ش.می.دهد،.به.صورت.رایگان.و.توسط.پرسنل.واحد.

نصب.و.خدمات.این.شرکت.انجام.خواهد.شد..مهندس.سید.میثم.گیوه.چی،.مدیر.عامل.شرکت.

آس��ایش.سازان.آتیه.در.این.خصوص.اظهار.داشت:.با.توجه.به.اهمیت.رضایتمندی.مشتریان.و.

عاملیت.های.فروش.محصوالت.پنجره.آسا،.این.شرکت.در.دوره.های.مختلف.با.انجام.خدمات.

دوره.ای.در.جه��ت.جل��ب.این.مهم.تالش.می.کند..از.این.رو.تمام��ی.خریداران.محترم.چنانچه.

خواهان.دریافت.این.خدمات.می.باشند،.می.توانند.با.شماره..تلفن.های.دفتر.مرکزی.این.شرکت.
تماس.حاصل.یا.به.وبسایت.پنجره.آسا.مراجعه.کنند.

طرح خدمات رایگان شرکت پنجره آسا در سراسر کشور
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محصول جدید دکتر وین در راه است

هشدار به تولیدکنندگان پروفیل: بطری آب معدنی در پودر پی.وی.سی!!

پنجره.ایرانیان:.شرکت.کاروانس��رای.نازنین،.تولیدکننده.پروفیل..دکتر.وین.در.نظر.
دارد.پروفیل..های.جدیدی.را.به.بازار.عرضه.کند.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنین،.تولید.کننده.پروفیل.با.نشان.تجاری.

دکتر.وین،.اخیرا.اقدام.به.طراحی.پروفیل.های.جدیدی.کرده.اس��ت..این.پروفیل.ها.با.

قالب..ه��ای.متفاوت.و.ب��ه.روزی.خواهند.بود.و.با.برندی.جدید.در.آینده.ای.نزدیک.وارد.
بازار.خواهند.شد.

اطالعات.بیشتر.در.خصوص.این.محصول.جدید.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد..

پنجره.ایرانیان:.در.پودرهای.پی.وی.س��ی.خریداری.شده.از.بندر.ماهشهر.ضایعات.
مختلفی.مانند.بطری.آب.معدنی.مشاهده.شده..است.

بنا.بر.خبری.که.از.س��وی.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنین.در.اختیار.تحریریه.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.در.میان.کیس��ه.های.پودر.پی.وی.سی.که.این.شرکت.خریداری.

کرده.اس��ت،.ضایعات.مختلفی.مانند.بطری.آب.معدنی.وجود.داش��ته.است..همچنین.
دانه..های.سیاه.رنگی.به.وفور.درون.این.پودر.به.چشم.می..خورد.

بر.اس��اس.فیلم.و.نیز.تصاویری.که.از.سوی.این.شرکت.برای.ما.ارسال.شد،.بیشتر.

این.کیس��ه..ها.نمناک.بوده..اند..این.کیسه..ها.که.گرید.S-۶558.و.همچنین.نام.شرکت.
ملی.صنایع.پتروشیمی.بر.روی.آنها.درج.شده.است،.از.بندر.ماهشهر.تهیه.شده..اند.

الزم.اس��ت.مصرف.کنندگان.و.خریداران.این.محصول.به.این.موضوع.توجه.داشته.
و.مسئوالن.مربوطه.نیز.پاسخگوی.این.مورد.عجیب.باشند.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.نانو.وین.با.همکاري.شرکت.آلوپالست.براي.نخستین.بار.
اقدام.به.تولید.پنجره.های.کشویي.سه.ریلي.کرد.

بن��ا.بر.اخباری.که.روابط.عمومی.نانو.وی��ن.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.برای.

نخستین.بار.در.کشور،.پنجره.های.کشویي.سه.ریلي.در.این.شرکت.تولید.شد..نانو.وین.

با.توجه.به.نیاز.بازار.و.بر.اس��اس.رویکرد.نوآورانه.خود،.با.همکاري.شرکت.آلوپالست.
موفق.به.تولید.این.محصوالت.جدید.شد.

این.سیس��تم.کشویي.که.کلیه.مقاطع.پروفیل.آن.در.کشور.آلمان.و.با.فرموالسیون.

تروپیکال.متناس��ب.با.آب.و.هواي.ایران.تولید.مي.شود،.ضمن.برخورداري.از.عملکرد.

عایقي.باالتر.نس��بت.به.مقاطع.کشویي.مش��ابه،.امکان.جمع.شدن.دو.لنگه.متحرک.

روي.ی��ک.لنگه.ثابت.یا.چهار.لنگه.متحرک.روي.دو.لنگه.ثابت.را.فراهم.مي.آورد؛.به.

.نحوي.که.در.زمان.باز.شدن،.فضاي.باز.قابل.توجهي.را.در.اختیار.کاربر.قرار.مي.دهد..

از.این.پنجره.ها.در.تراس.هاي.بزرگ،.پاسیوها،.و.همین.طور.به.عنوان.پارتیشن.داخلي.
مي.توان.استفاده.کرد..

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.نانو.وین.هم.اکنون.ب��ا.تکمیل.انبار.خود،.ب��ا.انواع.پروفیل.

آلوپالست.آلمان.شامل.سري.۶0،.۷0،.لمینیت.و.کشویي.جفت.ریل.و.سه.ریل،.انواع.
متنوعی.از.پنجره.ها.را.به.مشتریان.خود.ارائه.می.دهد.

تولید پنجره هاي کشویي سه ریلی توسط نانو وین
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.آلومینیوم.کوپال.اصفهان.در.آذرماه.

امس��ال.در.سه.نمایشگاه..بین.المللی.قائم.شهر،.شیراز.و.بصره.
شرکت.خواهد.کرد.

بر.اس��اس.اع��الم.روابط.این.ش��رکت،.آلومینی��وم.کوپال.

اصفه��ان.در.ادام��ه.حض��ور.ثاب��ت.و.همیش��گی.خ��ود.در.

نمایشگاه.های.بین.المللی.داخل.و.خارج.از.کشور،.در.هشتمین.

نمایش��گاه.بین.الملل��ی.در.و.پنجره.س��رمایش.و.گرمایش��ی.

مازن��دران،.چهارمی��ن.نمایش��گاه.تخصص��ی.در.و.پنجره.و.

صنایع.وابسته.استان.فارس.و.نمایشگاه.بین.المللی.ساختمان،.

تجهیزات.ش��هری،.سنگ.و.ماش��ین.آالت.و.تجهیزات.بصره.
حضور.خواهد.داشت..

همچنی��ن.در.بهم��ن.م��اه.امس��ال،.کوپ��ال.اصفهان.در.

هفتمی��ن.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنج��ره.تهران.پذیرای.
بازدیدکنندگان.خود.خواهد.بود.

گفتنی.اس��ت،.هشتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.

سرمایش.و.گرمایشی.مازندران.از.3.تا.۶.آذرماه.در.قائمشهر،.

چهارمین.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.صنایع.وابسته.

اس��تان.ف��ارس.از.12.تا.15.آذرماه.در.ش��یراز.و.نمایش��گاه.

بین.المللی.ساختمان،.تجهیزات.شهری،.سنگ.و.ماشین.آالت.
و.تجهیزات.بصره.از.19.تا.22.آذرماه.برگزار.خواهد.شد.

حضور آلومینیوم کوپال در نمایشگاه های قائم شهر، شیراز و بصره

پنجره.ایرانیان:.شرکت.سیسا.دستگاه.های.قالب.شوهای.اکسترودر.اینترسونیک.را.به.سبد.
محصوالت.خود.افزود.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.شرکت.سیسا.موفق.به.اخذ.نمایندگی.شرکت.ترکیه.ای.
اینترسونیک.شد..شرکت.اینترسونیک.تولیدکننده.قالب.شوهای.اکسترودر.می.باشد..

با.توجه.به.اینکه.قالب.ها.یکی.از.تجهیزات.ارزشمند.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

به.ش��مار.می.رود،.نگه��داری.و.مراقبت.از.این.قالب.ها.همواره.دغدغ��ه.تولیدکنندگان.بوده.

اس��ت..با.شستشوی.قالب.ها.توسط.این.دس��تگاه.ها،.عمر.مفید.قالب.ها.افزایش.می.یابد..از.
این.جهت.استفاده.از.این.قالب.شوها.کمک.شایانی.به.تولیدکنندگان.پروفیل.خواهد.کرد.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.سیس��ا.در.زمینه.ارائه.خدمات.مشاور.مهندس��ی.در.زمینه.تجهیز.
و.راه.اندازی.کارخانه.های.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.مش��غول.به.فعالیت.بوده.و.تمامی.

مراحل.راه.اندازی.کارخانه.ها.از.خرید.دستگاه.تا.نصب.و.تولید.را.به.انجام.می.رساند.

قالب شوی اکسترودر در سبد محصوالت شرکت سیسا

پنجره.ایرانیان:.کرفت.مولر.ایران،.ش��بکه.تلگرامی.را.با.عنوان.کانال.آموزشی.کرفت.مولر.
جهت.انتشار.مطالب.آموزشی.راه.اندازی.کرده.است.

بنا.بر.اطالعاتی.که.مدیرعامل.شرکت.کرفت.مولر.ایران.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.گذاشته.

است،.این.شرکت.جهت.ارتقای.سطح.علمی.آموزشی.صنعت.در.و.پنجره.اقدام.به.راه.اندازی.

کانالی.در.تلگرام.کرده.اس��ت..قرار.است.در.این.کانال.به.روزترین.مطالب.آموزشی.در.زمینه.
مسائل.فنی.و.تولیدی.مربوط.به.صنعت.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.منتشر.شود.

مهندس.سینا.زرنیخی.ضمن.بیان.این.مطلب،.اضافه.کرد:.ما.تالش.می.کنیم.که.مطالبی.

را.ب��ا.موضوع��ات.مدیری��ت.و.بازاریابی.مرتبط.با.ای��ن.صنف.را.نی��ز.از.کتاب.ها.و.مجالت.

تخصص��ی.و.همچنین.گروه.ه��ای.دیگر.تلگرامی،.جهت.افزای��ش.توانایی.فردی.همکاران.
فعال،.در.این.کانال.به.اشتراک.بگذاریم.

وی.در.پایان.خاطر.نش��ان.کرد.ک��ه.عالقمندان.همچنین.می.توانن��د.از.جدیدترین.اخبار.
شرکت.کرفت.مولر.و.آخرین.محصوالت.این.شرکت.از.طریق.این.کانال.اطالع.حاصل.کنند.

کانال آموزشی کرفت مولر راه اندازی شد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.به.ابتکار.ش��رکت.راش��ین.دش��ت،.

گردهمای��ی.پنجره.اس��تاندارد.ب��ا.همکاری.دو.ش��رکت.

کرفت.مول��ر.ایران.و.س��اتیان.در.روز.22.آب��ان.ماه.94.در.
شهر.یزد.برگزار.شد.

به.گ��زارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.راش��ین.

دش��ت،.به.مدیریت.آقای.دش��تی،.با.همکاری.دو.شرکت.

کرفت.مولر.ایران.و.ساتیان.اقدام.به.برگزاری.گردهمایی.با.
عنوان.پنجره.استاندارد.در.شهر.یزد.کرد..

در.ای��ن.گردهمایی.که.در.روز.جمعه.22.آبان.1394.در.

تاالر.یزد.برگزار.ش��د،.آقایان.فرخ.ظفرفرخی،.رئیس.هیات.

مدیره.کرفت.مولر.ایران.و.آرش.تندرست.مدیرفنی.شرکت.

روتو.در.خاورمیانه.و.آس��یای.مرکزی.به.عنوان.س��خنرانان.
این.برنامه.مطالب.آموزشی.خود.را.ارئه.دادند.

مهندس.فرخی.در.بخش.نخس��ت.س��خنان.خود.ضمن.

ارائ��ه.توضیحاتی.درب��اره.بهره.وری.تولی��د.و.اهمیت.آن،.

نق��ش.این.عام��ل.را.در.کاه��ش.خطا،.افزای��ش.کیفیت،.

تامین.رضایت.مشتریان.و.در.نهایت.افزایش.قدرت.رقابتی.

مورد.بررس��ی.ق��رار.داد..وی.در.بخش.دوم.س��خنان.خود.

با.برش��مردن.دالیل.بروز.خطاهای.تولید.در.و.پنجره.های.

آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی،.روش.ه��ای.اجتناب.از.این.
خطاها.را.برای.شرکت.کنندگان.توضیح.داد.

س��خنران.دوم.این.گردهمایی.مهندس.تندرس��ت.بود..

وی.نیز.موارد.فنی.را.درباره.اس��تفاده.صحیح.از.یراق.آالت.

در.محصوالت.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی.مطرح.کرد..
محوریت.سخنان.آرش.تندرست،.یراق.آالت.روتو.بود.

گردهمایی پنجره استاندارد در یزد برگزار  شد

پنجره.ایرانیان:.اولین.دوره.همایش.سراس��ری.چهره.های.مان��دگار.مدیریت.ایران.در.تاریخ.

23.مهرماه.1394.در.محل.مرکز.همایش.های.سازمان.مدیریت.صنعتی.برگزار.شد.و.مهندس.
محمد.حمیدیه..به.عنوان.یکی.از.چهره.های.ماندگار.مدیریت.ایران.معرفی.شد.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنج��ره.ایرانیان.به.نقل.از.دبیر.برگزاری،.همای��ش.چهره.های.ماندگار.

مدیریت.به.همت.انجمن.مدیریت.ایران.برای.اولین.بار.با.انتخاب.مدیران.برتر.صنایع.مختلف.

برپا.ش��د..وی.در.توضیح.روند.انتخاب.چهره.های.ماندگار.مدیریت.ایران،.اظهار.داش��ت:.کلیه.

صنایع.فع��ال.در.ایران.مورد.رصد.انجمن.مدیریت.ایران.قرار.گرفته.و.مدیرانی.به.عنوان.چهره.
ماندگار.انتخاب.شدند.که.تمام.آیتم.های.مد.نظر.این.انجمن.را.رعایت.و.اجرایی.کرده.اند.

وی.افزود:.از.جمله.کارخانجات.و.س��ازمان.هایی.که.مورد.بررس��ی.تخصصی.قرار.گرفته.اند،.

می.توان.به.بانک.ها،.هتل.ها،.کارخانجات.تولیدی.و.صنایع.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

اشاره.کرد..وی.در.ادامه.با.بیان.اینکه.هافمن.تولید.کننده.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.

تحت.مدیریت.به.روز،.کارآمد.و.اصولی.مهندس.محمد.حمیدیه..توانس��ته.اس��ت.عنوان.چهره.

ماندگار.مدیریت.ایران.را.کس��ب.کند،.افزود:.هافمن.با.به.کارگیری.روش.های.نوین.مدیریتی.
سهم.قابل.توجه.و.با.ثباتی.از.بازار.داخلی.ایران.را.کسب.کرده.است.

در.پایان،.با.حضور.مدیران.ارش��د.انجمن.مدیریت.ایران،.از.مدیران.برتر.صنایع.مختلف،.به.
عنوان.چهره.ماندگار.مدیریت.با.اهداء.تندیس.و.لوح،.تقدیر.و.تشکر.به.عمل.آمد.

مدیر عامل هافمن چهره ماندگار مدیریت ایران شد
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پنجره.ایرانیان:.مدیران.ارش��د.ش��رکت.کاله.کیلیت.

)KALE.KILIT(.در.تاری��خ.20.آب��ان.م��اه.1394.ب��ا.

اعضای.هیات.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
ایران.دیدار.کردند.

به.گ��زارش.پنجره.ایرانی��ان،.مدیران.ش��رکت.کاله.

کیلیت.که.جهت.سیاس��تگذاری.های.س��ال.201۶.خود.

در.ای��ران،.در.کش��ورمان.حضور.دارند.در.جلس��ه.ای.با.

حضور.اعضای.هیات.مدی��ره.انجمن.تولیدکنندگان.در.

و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.و.ش��رکت.نوید.تجارت.
ارسام.شرکت.کردند..

در.ای��ن.جلس��ه.که.در.تاری��خ.20.آبان.برگزار.ش��د،.

طرفین.ضمن.بررس��ی.ش��رایط.اقتصادی.بازار.ایران.و.

همچنین.موقعیت.و.س��هم.بازار.ش��رکت.کاله.در.ایران.

و.کیفیت.محصوالت.این.ش��رکت،.به.توافقاتی.رسیدند.

و.تصمی��م.گرفته.ش��د.همکاری.های.مش��ترکی.میان.

شرکت.کاله.کیلیت.ترکیه،.نوید.تجارت.ارسام.و.انجمن.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.صورت.گیرد.

بر.این.اساس،.قرار.شد.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.

در.و.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.ضمن.اس��تفاده.از.

خدمات.فعلی.ش��رکت.نوید.تجارت.ارس��ام،.از.این.پس.

امکان.ف��روش.محصوالت.قفل.و.قفل.های.خاص.این.
شرکت.را..نیز.در.پروژه.های.بزرگ.خود.داشته.باشند.

همچنی��ن.تواف��ق.گردی��د.جه��ت.تس��هیل.در.امر.

فروش.محصوالت.و.نی��ز.کمک.به.اعضای.انجمن.در.

پروژه.های.ب��زرگ،.کلیه.هزینه.های.مربوط.به.بازدید.از.

کارخانه.و.بررس��ی.شرایط.تس��ت.محصوالت.کاله.در.

ترکیه،.برای.مش��تریان.اعض��ای.انجمن.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.تامین.ش��ود..در.ضمن،.قرار.ش��د.ترتیباتی.

اتخاذ.ش��ود.تا.کلیه.اعض��ای.انجمن.در.و.پنجره.امکان.

استفاده.از.شرایط.خرید.مستقیم.و.نیز.تخفیفات.دوره.ای.
را.داشته.باشند.

بخ��ش.دیگ��ر.مذاک��رات.ای��ن.جلس��ه.در.خصوص.

مبحث.آم��وزش.بود.که.در.نهایت.تصمیم.گرفته.ش��د.

تا.از.ابتدای.س��ال.201۶.س��مینارهای.فنی.با.همکاری.

انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران.برگزار.شود.که.
برنامه.های.این.سمینارها.در.آینده.اعالم.خواهد.شد.

در.پایان.مدیران.ش��رکت.کال��ه.کیلیت.ترکیه.مجددا.

تاکی��د.کردند.که.تنها.منبع.رس��می.و.تنها.توزیع.کننده.

انحصاری.ف��روش.محصوالت.مربوط.به.در.و.پنجره.و.

نیز.آلومینیوم.کاله.در.ایران.ش��رکت.نوید.تجارت.ارسام.

به.عنوان.دفتر.مشترک.المنافع.کاله،.بوده.و.این.شرکت.
هیچ.منبع.رسمی.دیگری.در.ایران.ندارد.

دیدار مدیران کاله کیلیت با هیات مدیره انجمن در و پنجره

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.س��اتیان.در.هفتمین.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.
حضوری.متفاوت.خواهد.داشت.

بنا.بر.اخبار.رس��یده.از.شرکت.س��اتیان،.عرضه.کننده.انواع.برندهای.معتبر.یراق.آالت،.

این.ش��رکت.در.هفتمین.نمایشگاه.بین..المللی.در.و.پنجره.تهران.که.در.بهمن.ماه.امسال.
برگزار.می.شود،.به.صورتی.متفاوت.حضور.خواهد.داشت.

.ROTO،.VHS،.گفتنی.اس��ت.ش��رکت.س��اتیان.برندهای.شناخته.ش��ده.ای.از.جمله
ASO،.GEZE،.VORNE.،..HAUTAU..را.عرضه.می.کند.

حضور متفاوت ساتیان در نمایشگاه تهران



98
ره.

م�ا
.ش

.13
94

ذر.
.آ
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

56

پنجره.ایرانیان:.رئیس.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.با.

اش��اره.به.اینکه.در.همه.کشور.زمین.برای.پروژه.مسکن.

اجتماع��ی.اختصاص.یافته.اس��ت،.گفت:.در.ش��هرهای.
اطراف.تهران.با.مازاد.مسکن.مهر.روبه.رو.هستیم.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.س��ید.محم��د.پژمان.در.

خص��وص.تامین.زمین.برای.پروژه.مس��کن.اجتماعی،.

گفت:.در.تمام.ش��هرها.برای.مس��کن.اجتماعی،.زمین.

در.اختیار.دولت.قرار.دادیم.و.این.پروژه.مش��کل.تامین.
زمین.ندارد.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.در.این.پروژه.تامین.زمین.به.تنهایی.

کفایت.نمی.کند،.افزود:.هزینه.های.آماده.س��ازی.و.احداث.

ساختمان.بسیار.باالس��ت.چرا.که.مسکن.اجتماعی.برای.

اف��رادی.اس��ت.که.توانای��ی.تامین.هزینه.ه��ا.را.ندارند.و.

باید.تمام��ی.این.هزینه.ها.از.مح��ل.کمک.های.دولتی.و.
نهادهای.حمایتی.باشد.

رئیس.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.با.اشاره.به.اینکه.

تس��هیالت.ارزان.قیمت.ه��م.باید.در.اختی��ار.متقاضیان.

مس��کن.اجتماعی.قرار.گی��رد،.ادامه.داد:.پروژه.مس��کن.

اجتماعی.برای.اقشار.کم.درآمد.جامعه.به.اجرا.می.رسد.که.
توانایی.پرداخت.آورده.و.بازپرداخت.تسهیالت.را.ندارند.

وی.در.پاس��خ.به.این.پرسش.که.در.استان.تهران،.چه.

مق��دار.زمین.به.مس��کن.اجتماعی.اختصاص.داده.ش��ده.

اس��ت،.گفت:.در.حال.حاضر.تعداد.زیادی.مسکن.مهر.در.

استان.تهران.بدون.متقاضی.است.و.تعداد.زیادی.مسکن.
مهر.در.شهرهای.جدید.احداث.شده.که.متقاضی.ندارد.

مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.سیاس��ت.

توس��عه.مس��کن.در.ش��هر.تهران.نبوده.ب��ه.همین.دلیل.

مس��کن.مهر.در.ش��هرهای.جدید.ساخته.ش��د،.افزود:.به.

دلیل.نبود.زیرساخت.ها.در.شهرهای.جدید.استان.تهران،.

پروژه.مس��کن.مهر.همه.نهادها.را.درگیر.خود.کرده.است.
بنابراین.فعال.این.استان.درگیر.مسکن.مهر.است.

پژمان.ب��ا.تاکید.ب��ر.اینکه.در.همه.ش��هرهای.اطراف.

تهران.مازاد.مسکن.مهر.داریم،.ادامه.داد:.شهرهای.جدید.
اطراف.تهران.هنوز.کشش.اجرای.پروژه.جدید.را.ندارند.
وی.در.پاس��خ.به.اینکه.آیا.احتمال.واگذاری.واحدهای.
مسکن.مهر.در.قالب.مسکن.اجتماعی.وجود.دارد؟.گفت:.
واحده��ای.مس��کن.مهر.از.تس��هیالت.دولتی.اس��تفاده.
می.کن��د.و.بخش.دیگری.از.هزینه.س��اخت.باید.توس��ط.
خریداران.پرداخت.ش��ود.در.حالی.که.متقاضیان.مس��کن.

اجتماعی.استطاعت.پرداخت.آورده.را.ندارند.

 پروژه مسکن اجتماعی مشکل زمین ندارد

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.مدیرعامل.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن،.شهرهای.ما.هم.در.

بعد.فیزیکی.و.مادی.نمی.توانند.بس��یاری.از.نیازهای.شهروندان.را.برطرف.کنند.و.هم.
در.بعد.روحی.و.روانی.سازگاری.با.وضعیت.روحی.روانی.و.اجتماعی.شهروندان.ندارند.
به.گزارش.معماری.نیوز،.س��یدمحمد.پژمان..اظهار.کرد:.عبارت.بازآفرینی.ش��هری.
بار.معنایی.خیلی.س��نگینی.دارد.یعنی.چه.کاری.باید.انجام.می.شده.که.نشده.است؟.و.

اصال.چرا.اقدامات.مورد.نیاز.عملیاتی.نشده.است؟
مدیرعام��ل.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن.ادامه.داد:.ما.وقتی.ام��روزه.به.برخی.از.
ش��هرهایمان.می.نگریم،.می.بینیم.که.این.شهرها.در.ابعاد.فیزیکی.و.مادی.نمی.توانند.
بس��یاری.از.نیازهای.ش��هروندان.را.رفع.کند.و.در.ابعاد.روحی.و.روانی.نیز.با.وضعیت.

روحی.روانی.و.اجتماعی.شهروندان.سازگاری.ندارند.
وی.در.پاس��خ.به.این.پرس��ش.که.چرا.ش��هرهایمان.به.این.وضعیت.دچار.شده.اند؟.
گفت:.باید.دید.کس��انی.که.مطالعه.و.طرح.ش��هرها.را.تهیه.کرده.اند،.کم.گذاشته.اند.یا.
آنهای��ی.که.مجری.برنامه.و.طرح.بوده.ان��د.کم.کاری.کرده.اند؟.به.نظرم.این.دو.کمبود.

با.هم.واقع.شده.است.
معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.مردم.هم.در.بهسازی.شهرها.نقش.دارند.چون.
ش��هر.متعلق.به.مردم.اس��ت..مجموعه.این.اتفاقات.بد.سبب.وقوع.یک.چرخه.معیوب.
در.جهت.انحطاط.ش��هرها.ش��ده.اس��ت..ما.در.همه.بخش.ها.نیازمند.بازنگری.و.دقت.

نظر.هستیم.
وی.با.اشاره.به.حس.خوبی.که.از.دیدن.بافت.ها.و.فضاهای.قدیمی.و.تاریخی.شهرها.
به.ش��هروندان.منتقل.می.ش��ود.ادامه.داد:.اگر.این.حس.خوب.از.تماشای.شهرسازی.
جدید.به.شهروندان.منتقل.نمی.شود.به.علت.اقداماتی.است.که.برخی.مدیران.شهری،.

برخی.از.شهروندان.و.عده.ای.از.سیاست.گذاران.شهری.انجام.داده.اند.

پژمان.با.بیان.اینکه.مقیاس.شهرس��ازی.در.گذش��ته.با.االن.بس��یار.متفاوت.بوده.و.

سیاس��ت.گذاران.و.مدیران.ش��هری.در.دوره.های.اخیر.مجبورند.برای.جمعیت.زیادی.

برنامه.ریزی.انجام.دهند.که.در.وقوع.پدیده.های.نابه.سامان.شهرنشینی.تاثیرگذار.است،.

گفت:.در.گذش��ته.عموما.حاکمان.س��فارش.ساخت.ساختمان.های.با.معماری.کم.نظیر.

می.داده..اند.که.هم.امکانات.داش��ته.اند.و.هم.منابع.مالی؛.همچنین.سازندگان.این.بناها.

نیز.عموما.از.معماران.و.طراحان.به..نام.زمان.خود.بوده.اند؛.ولی.در.حال.حاضر.ساخت.

و.س��از.به.یک.کار.عمومی.تبدیل.ش��ده.و.حتی.افرادی.هم.که.متخصص.این.حرفه.
نیستند.به.کار.ساخت.و.ساز.ورود.پیدا.کرده.اند.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.در.نظ��ام.برنامه.ریزی.و.طرح.ریزی.کش��ور.ضعف.جدی.داریم،.

گفت:.مقیاس.برنامه.ها.و.طرح.هایی.که.تهیه.می.کنیم.فقط.در.حد.یک.شبکه.معابر.و.

یک.کاربری.اس��ت.و.این.نوع.برنامه.ریزی.قاعدتا.در.الیه.های.پایین.تر.که.به.جزئیات.

اج��رای.این.برنامه.ها.برمی.گردد،.مش��کل.ایجاد.می.کند..در.حال��ی.که.در.بافت.های.

تاریخی.که.ساخت.و.ساز.متناسب.با.همه.ویژگی.های.انسانی.و.شهروندی.بوده.است،.

همه.جزئیات.اعم.از.هماهنگی.مصالح.س��اختمان.ها،.ط��ول.و.عرض.کوچه.ها،.رنگ.

در.خانه.ها.و.دیواره.کوچه.ها.و.س��ایر.جزئیات.دیده.می.ش��ود.ولی.اغتشاش.در.ساختار.
شهرسازی.در.برنامه.ریزی.امروزه.ساخت.و.ساز.شهرها.موج.می.زند.

مدیرعامل.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.با.تاکید.بر.لزوم.جلوگیری.از.ایجاد.اینگونه.

اغتش��اش.های.بصری.در.ساخت.سازهای.ش��هری.بیان.کرد:.در.برنامه.های.جاری.و.

پیش.رو.اولویت.س��اخت.و.س��ازها.باید.بر.یکپارچه.بودن.س��اختار.ش��هری،.توجه.به.

همه.جزئیات.در.برنامه.ریزی.ش��هری.و.همچنین.اس��تفاده.از.نیروهای.متخصص.در.

شهرس��ازی.باش��د.تا.در.آینده.شاهد.مشکالتی.که.امروزه.در.شهرها.با.آن.ها.دست.به.
گریبانیم.نباشیم.

 انتقاد از نظام برنامه ریزی شهری و اغتشاش  در ساخت وسازها
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پنج��ره.ایرانیان:.بنیاد.مس��تضعفان.برای.اج��رای.پروژه.

آسمان.خراش.121.طبقه.باید.مسیر.قانونی.بلندمرتبه.سازی.
را.طی.کند.

به.گزارش.ایلنا،.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.بر.

اینکه.کمیس��یون.ماده.5.در.حال.حاضر.به.پروژه.های.باالی.

12.طبقه.پروانه.س��اخت.نمی.دهد،.گفت:.بنیاد.مس��تضعفان.

ب��رای.اجرای.پروژه.آس��مان.خراش.121.طبقه.باید.مس��یر.
قانونی.بلندمرتبه.سازی.را.طی.کند.

پیروز.حناچی.معاون.معماری.و.شهرس��ازی.در.نشس��ت.

خبری.پنجمین.نمایش��گاه.وزارت.راه.وشهرسازی.و.صنایع.

وابس��ته.با.بیان.اینکه.آشنایی.مردم.با.حقوق.خود.می.تواند.از.

اجرای.مصوبات.شورای.عالی.معماری.و.شهرسازی.صیانت.

کن��د.گفت:.معتق��دم.یک��ی.از.راهکارهای.اجرای.درس��ت.

مصوبات.در.حوزه.انضباط.ش��هری.اطالع.رسانی.از.جزئیات.

آن.به.مردم.است.چرا.که.اگر.مردم.از.جزئیات.اطالع.داشته.
باشند.قانون.هم.به.درستی.اجرا.می.شود.

وی.ب��ا.تاکید.بر.حف��ظ.بناهای.تاریخی.و.ارزش��ی.گفت:.

جالب.اس��ت.بدانید.که.بانک.ملی.ش��عبه.دانشگاه.را.همان.

معمار.اپرای.سیدنی.طراحی.کرده.است.و.این.درست.نیست.

ک��ه.امروز.این.بنا.را.با.ورق.های.کامپوزیت.پوش��ش.دهند.و.

ارزش.آن.را.نادی��ده.بگیرند.البته.در.این.باره.س��ازمان.های.
مدنی.هم.اعتراض.کرده.اند.

حناچ��ی.با.بیان.اینکه.در.این.دوره.تالش.کرده.ایم.انضباط.

شهری.را.به.شهرها.برگردانیم،.گفت:.اداره.امور.شهری.نباید.

از.محل.فروش.حقوق.شهروندان.انجام.شود.و.این.نحوه.اداره.

شهر.در.بلندمدت.قابل.ادامه.نیست..وی.با.اشاره.به.پیگیری.

تحقق.مصوبات.عالی.ش��ورای.شهرس��ازی.در.حوزه.انضباط.

ش��هری.اظهار.کرد:.برای.تحقق.این.مصوبات.دستگاهی.را.
راه.اندازی.کرده.ایم.که.وظیفه.نظارتی.بر.عهده.دارد.

مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.ب��ر.اینکه.ممکن.

اس��ت.در.مصوبات.ش��ورای.عالی.شهرسازی.ایراداتی.وجود.

داشته.باشد.ادامه.داد:.قطعا.مصوبات.شورای.عالی.معماری.و.

شهرسازی.خالی.از.اشکال.نیست،.اما.وجود.همین.مصوبات.

بهتر.از.آن.اس��ت.که.ش��هر.هیچ.قاعده.و.انضباطی.نداشته.

باشد..معاون.معماری.و.شهرسازی.با.اشاره.به.پیگیری.های.

پرونده.های.زمین.خواری.و.رس��یدگی.به.این.موضوعات.در.

س��تاد.مبارزه.با.مفاسد.گفت:.گزارش��ات.اولیه.در.سه.استان.

مازندران،.گیالن.و.گلس��تان.را.به.دبیرخانه.س��تاد.مبارزه.با.
مفاسد.ارسال.کرده.ایم.

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.پیگیری.ها.درباره.

پرونده.گردنه.حیران.گفت:..در.این.باره.اس��نادی.به.تصویب.

رس��یده.است.اما.معتقدیم.این.یک.جریانی.است.که.نه.فقط.

دولت.بلکه.باید.نهادهای.دانشگاهی.و.مدنی.هم.وارد.میدان.

ش��وند..حناچی.با.بیان.اینکه.باید.ابعاد.مختلف.این.موضوع.

مورد.بررس��ی.و.پیگیری.ق��رار.بگیرد.تاکید.ک��رد:.باید.دید.

علت.رواج.این.پدیده.در.اس��تان.های.شمالی.که.2.درصد.از.
مساحت.ویژه.کشور.را.در.بر.می.گیرند،.چیست.

وی.با.اش��اره.به.فعال.ک��ردن.نهادهای.ملی.در.این.زمینه.

اظهار.کرد:.به.طور.قطع.موضوع.رها.نشده.است.و.در.منطقه.

مانند.زیارت.در.گرگان.با.دس��تور.ش��ورای.عالی.معماری.و.

شهرس��ازی.به.ط��ور.وی��ژه.ورود.کرده.ای��م..وی.همچنین.

درباره.پروژه.س��اخت.آسمان.خراش.121.طبق.توسط.بنیاد.

مس��تضعفان.گفت:.قطعا.بنیاد.مس��تضعفان.هم.باید.مس��یر.

قانونی.برای.س��اخت.این.پروژه.را.طی.کند،.اما.هنوز.ضوابط.
بلند.مرتبه.سازی.تصویب.و.اجرایی.نشده.است.

وی.تاکی��د.کرد:.اجرای.ضوابط.بلندمرتبه.س��ازی.یکی.از.

تعهدات.ش��هرداری.اس��ت..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.

بیان.اینکه.اساس��ا.تص��ور.بر.این.بود.ک��ه.می.توان.در.همه.

ش��هر.پروژه.های.بلندمرتبه.س��ازی.اجرا.کرد،.گفت:.چندین.

بار.ای��ن.موضوع.را.مطرح.کرده.ایم.که.در.همه.جای.ش��هر.

امکان.ساخت.آسمان.خراش.و.بلند.مرتبه.سازی.وجود.ندارد..

مع��اون.معماری.و.شهرس��ازی.ادام��ه.داد:.در.رابطه.با.این.

موضوع.ش��هرداری.را.تحت.فشار.گذاشتیم.و.در.حال.حاضر.

کمیس��یون.ماده.5.ب��ه.پروژه.های.ب��االی.12.طبقه.پروانه.
ساخت.نمی.دهد.

وی.ب��ا.بی��ان.اینکه.اساس��ا.در.ته��ران.بلندمرتبه.س��ازی.

نداریم.گف��ت:.از.یک.میلیون.پالک.تنه��ا.150هزار.پالک.

ب��االی.یک.طبقه.هس��تند..به.هر.حال.یکی.از.مش��کالت.

کالنش��هرها.تامین.زمین.و.افزایش.قیمت.اراضی.است.که.

بلندمرتبه.س��ازی.می.تواند.به.یک.ارزش.تبدیل.شود.اما.اگر.

ضوابط.آن.به.درس��تی.اجرا.نشود.قطعا.به.ضد.ارزش.تبدیل.

خواهد.شد..وی.با.اشاره.به.شروط.بلندمرتبه.سازی.گفت:.هر.

پالکی.در.ش��هر.اجازه.بلندمرتبه.سازی.ندارد..یکی.از.شروط.

الزم.این.اس��ت.که.مس��احت.آن.پالک.بیش.از.5هزار.متر.
مربع.باشد.البته.این.شرط.الزم.اما.کافی.نیست.

 بنیاد مستضعفان برای ساخت آسمان خراش باید مسیر قانونی را طی کند

پنجره.ایرانیان:.معاون.امور.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.وضعیت.بازار.

مسکن.را.در.شش.ماهه.دوم.سال.جاری.آرام.و.مطابق.با.شش.ماهه.نخست.سال.جاری.

برش��مرد.و.گفت:.ارائه.بس��ته.های.جدید.اقتصادی.آغازی.برای.خ��روج.از.رکود.در.بازار.
مسکن.است.

به.گزارش.ایس��نا،.حام��د.مظاهریان.درباره.آخرین.وضعیت.خرید.و.فروش.مس��کن.و.

بازگش��ت.رونق.به.بازار.مس��کن.در.س��ال.جاری.گفت:.رصد.ما.از.معامالت.مس��کن.و.

ش��رایط.بازار.این.اس��ت.که.در.۶.ماه.آینده.بازاری.آرام.پیش.روی.حوزه.مس��کن.خواهد.

بود.و.نوس��انات.قیمتی.در.این.حوزه.نخواهیم.داش��ت..بدین.معنا.که.این.روند.در.ادامه.۶.

ماه.نخس��ت.س��ال.تا.پایان.س��ال.94.نیز.ادامه.می.یابد.و.جهش.قیمت.و.تکانی.را.شاهد.

نخواهیم.بود.
معاون.امور.مس��کن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.امیدواریم.با.بسته.های.
جدید.اقتصادی.که.برای.خروج.از.رکود.در.نظر.گرفته.شده.است.سرمایه.گذاری.بیشتری.
در.بخش.مس��کن.صورت.بگیرد..مظاهریان.هدف.از.ارائه.بس��ته.های.جدید.را.خروج.از.
رکود.بازار.مس��کن.و.افزایش.س��رمایه.گذاری.در.این.حوزه.مهم.خواند.و.گفت:.امیدواریم.
با.افزایش.س��رمایه.گذاری.تعداد.خانه.های.بیش��تری.در.کشور.ساخته.شود.و.به.دنبال.آن.
کارگران.حرفه.ای.و.مهندس��ان.بیشتری.نیز.به.خدمت.گمارده.شوند..مظاهریان.در.پایان.
ضمن.اظهار.امیدواری.از.موفقیت.بسته.های.جدید.سرمایه.گذاری.گفت:.این.اقدام.آغازی.

برای.خروج.از.رکود.بازار.مسکن.است.

 بسته های جدید اقتصادی راهی برای خروج از رکود
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پنجره.ایرانیان:.سرپرس��ت.ش��رکت.عمران.پرند.با.تاکید.

بر.این.که.مپس��ا.بدون.اجازه.شرکت.عمران.نمی.تواند.برای.

واحده��ای.بدون.متقاضی.مس��کن.مه��ر.عضوگیری.کند،.

گفت:.برای.واحدهای.بدون.متقاضی.مس��کن.مهر.مپس��ا.

واجدان.ش��رایطی.ک��ه.از.قبل.ثبت.نام.کرده.ان��د.در.اولویت.
قرار.دارند.

به.گزارش.تس��نیم،.سیدعلی.طاهری.اطاقسرا.با.اشاره.به.

واحدهای.در.دس��ت.ساخت.مسکن.مهر.شرکت.پروژه.های.

س��اختمانی.ایران.)مپس��ا(،.اظهار.کرد:..ح��دود.5000.واحد.

توس��ط.این.شرکت.در.حال.س��اخت.است.که.حدود.3500.

واحد.مش��کل.زیرساخت.ها.را.داشتند..برای.حل.این.مشکل.

ب��ا.کمک.ش��رکت.عمران.پرند.و.همچنی��ن.از.محل.آورده.

متقاضیان.تالش.کردی��م.بحث.تامین.کنتورهای.آب،.برق.
و.گاز.را.انجام.دهیم.

وی.با.بیان.این.که.مش��کالت.این.واحدها.برطرف.ش��ده.

است،.افزود:.پروس��ه.تحویل.واحدهای.مذکور.آغاز.شده.و.

خوشبختانه.کار.به.نحو.خوبی.در.حال.پیگیری.است..وی.با.

یادآوری.این.که.حدود.1100.واحد.که.به.دلیل.نبود.متقاضی.

تبدیل.به.پروژه.های.راکد.ش��دند،.تصریح.کرد:.این.واحدها.

متقاضی.نداش��ت.و.به.همین.دلیل.فشاری.روی.پیمانکاران.

نبودند.تا.آنها.به.نوعی.این.پروژه.ها.را.رها.کنند..وی.با.اشاره.

به.کم.کاری.گذشته.بیان.کرد:.خوشبختانه.کارهای.اجرایی.

ش��روع.ش��ده.اس��ت.و.با.پیش��رفت.خوبی.عملیات.تکمیل.
واحدهای.مسکن.مهر.در.حال.پیگیری.است..

سرپرس��ت.ش��رکت.عمران.پرند.با.تاکید.بر.این.که.مپسا.

بدون.اجازه.ش��رکت.عم��ران.پرند.ح��ق.عضوگیری.برای.

واحده��ای.بدون.متقاضی.را.ندارد،.گف��ت:.برای.واحدهای.

مس��کن.مهر.مپس��ا.واجدان.ش��رایطی.که.از.قبل.ثبت.نام.

کرده.ان��د.در.اولوی��ت.قرار.دارن��د..طاهری.ادام��ه.داد:.این.

متقاضیان.باید.ابتدا.خانه.دار.ش��ود.و.مپس��ا.باید.پروژه.های.

دارای.واحد.خالی.را..به.اطالع.ش��رکت.عمران.پرند.برساند..

وی.خاطرنش��ان.کرد:.مپسا.خودسرانه.نمی.تواند.عضوگیری.

کنند.تا.یکبار.دیگر.مشکالت.و.معضالت.قبلی.که.برای.هر.
واحد.دو.متقاضی.بود،.روی.ندهد.

 مسکن مهر بدون متقاضی"مپسا" به واجدان شرایط می رسد

پنج��ره.ایرانیان:.در.حالی.دولت.افزایش.وام.خرید.خودرو.و.خرید.مس��کن.را.تصویب.کرده.

اس��ت.که.فعاالن.بازار.مس��کن.معتقدند.که.اولویت.دولت.باید.به.جای.خودرو،.موضوع.تولید.
مسکن.باشد.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.افزایش.س��قف.وام.خرید.مس��کن.از.35.میلیون.تومان.به.۶0.

میلیون.تومان.یکی.از.خبرهایی.بود.که.جنب.و.جوشی.را.در.میان.فعاالن.بازار.مسکن.به.وجود.

آورد،.چرا.که.این.بازار.از.حدود.س��ه.س��ال.پیش.درگیر.رکود.عمیقی.است.و.فعاالن.این.بخش.
در.انتظار.تصمیمات.دولت.برای.خروج.از.رکود.هستند.

هرچن��د.ک��ه.دولت.با.اختصاص.1200.میلیارد.تومان.یارانه.ب��ه.بخش.های.مختلف.از.جمله.

بافت.فرسوده.موافقت.کرده.است،.اما.بازار.مسکن.نیاز.به.شوک.های.بزرگتری.دارد.تا.از.حالت.

رکود.خارج.ش��ده.و.به.رونق.برس��د.به.همین.دلیل.کارشناس��ان.صنعت.ساختمان.معتقدند.که.

ارائه.تس��هیالت.باید.در.بخش.های.مختلف.انجام.گیرد.تا.کلیه.بخش.های.این.صنعت.رونق.
پیدا.کند.

در.واقع.صنعت.س��اختمان.که.به.طور.مس��تقیم.با.بی��ش.از.1200.بخش.مرتبط.بوده.و.28.

درصد.نقدینگی.کش��ور.در.این.حوزه.در.گردش.اس��ت،.یکی.از.پیشران.های.اقتصاد.محسوب.
می.شود.که.به.عنوان.راهکار.خروج.از.رکود.اقتصاد.کشور.مطرح.شده.است.

براس��اس.این.گزارش،.فعاالن.صنعت.س��اخت.و.س��از.معتقدند.که.بازار.مس��کن.عالوه.بر.

افزای��ش.وام.های.خرید.نیاز.به.وام.هایی.برای.تولید.دارد.چرا.که.تورم.در.کش��ور،.هزینه.تمام.

شده.س��اختمان.س��ازی.را.افزایش.داده،.بنابراین.وام.های.کنونی.ساخت.نمی.تواند.هزینه.ها.را.

پوش��ش.دهد.همچنین.س��ود.باالی.بانکی.یکی.از.موضوعاتی.اس��ت.که.اجازه.حضور.فعاالن.
ساخت.و.ساز.را.در.بازار.نمی.دهد.

کارشناسان.این.بخش.معتقدند.دولت.می.توانست.به.جای.اینکه.سهم.زیادی.از.منابع.بانکی.

را.به.وام.خرید.خودرو.اختصاص.دهد،.به.صنعت.س��اختمان.توجه.بیش��تری.کند.چرا.که.تولید.

مسکن.یک.موضوع.زمان.بر.است.و.هرروز.به.میزان.تقاضای.انباشته.در.کشور.افزوده.می.شود.
هرچن��د.ک��ه.نباید.رونق.صنعت.خ��ودرو.را.هم.نادیده.گرفت،.اما.مس��کن.به.عنوان.یکی.از.
نیازه��ای.اولیه.انس��ان،.بیش.از.صنعت.خودرو.نیاز.به.حمایت.دول��ت.دارد،.بنابراین.اختصاص.

سهم.بیشتر.به.بخش.مسکن.می.توانست.رونق.را.برای.بازار.مسکن.به.همراه.داشته.باشد.
دبیر.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.در.خصوص.موضوع.اختصاص.وام.100.میلیون.تومانی.
ساخت.به.انبوه.سازان،.گفت:.وام.100.میلیون.تومانی.ساخت.در.حال.حاضر.هم.به.انبوه.سازان.
پرداخت.می.شود،.اما.بهره.این.وام.24.درصد.است.که.در.نهایت.هم.با.هزینه.باالی.30.درصد.

به.دست.تولیدکننده.می.رسد.
فرش��ید.پورحاجت.با.اشاره.به.اینکه.ما.انتظار.داشتیم.در.بسته.خروج.از.رکود.دولت،.موضوع.
وام.120.میلیون.تومانی.س��اخت.مس��کن.هم.مورد.توجه.قرار.گیرد،.افزود:.در.بسته.ای.که.از.
س��وی.انبوه.س��ازان.به.دولت.پیشنهاد.شده،.وام.س��اخت.برای.کالنشهرها.و.شهر.تهران.120.
میلیون.تومان،.برای.س��ایر.ش��هرها.100.میلیون.تومان.و.شهرهای.کوچک.۶0.میلیون.تومان.
در.نظر.گرفته.شده.است..وی.با.بیان.اینکه.سود.بانکی.این.وام.ها.هم.بسیار.کمتر.از.سود.فعلی.
باید.باش��د،.اظهار.داش��ت:.دولت.باید.در.حوزه.تولید.تمهیدات.بیشتری.داشته.باشد.و.سود.وام.

ساخت.مسکن.را.کاهش.دهد.تا.تولید.مسکن.در.کشور.افزایش.پیدا.کند.
این.فعال.صنعت.س��اختمان.با.تاکید.بر.اینکه.افزایش.س��قف.وام.خرید.به.۶0.میلیون.تومان.
برای.مناطق.کمتر.توس��عه.یافته.مناس��ب.اس��ت،.گفت:.این.وام.برای.آپارتمان.های.کوچک.و.
مناطق.کمتر.توسعه.یافته.می.تواند.تاثیرگذار.باشد.و.در.واحدهای.بزرگتر.هم.در.درازمدت.تاثیر.
می.گذارد..پورحاجت.ادامه.داد:.دولت.باید.فکر.عاجلی.برای.خط.تولید.مس��کن.داش��ته.باش��د.
و.موانع.تولید.را.از.س��ر.راه.بردارد..در.س��ال.آینده.موضوع.مالیات.های.مس��تقیم.مطرح.است.
همچنین.قانون.پیش.فروش.ساختمان.هم.در.این.مدت.صنعت.ساختمان.را.بلوکه.کرده.است،.

بنابراین.دولت.باید.فکری.برای.حمایت.از.تولید.داشته.باشد.

 دولت به جای خودرو به مسکن بپردازد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.بنا.بر.اعالم.دفت��ر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.

مس��کن،.سیر.نزولی.قیمت.حقیقی.مس��کن.در.صورت.ادامه.

ثبات.قیمت.مس��کن.در.سال.1394،.همچنان.تداوم.می.یابد،.

به.طوری.که.قیمت.حقیقی.مسکن.)قیمت.اسمی.تعدیل.شده.

با.ش��اخص.تورم.عمومی(.در.ش��هریور.ماه.سال.1394.برابر.
با.قیمت.اسمی.مسکن.در.فروردین.ماه.سال.1390.است.

به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.راه.وشهرس��ازی،.

دفت��ر.برنام��ه.ری��زی.و.اقتصاد.مس��کن.معاونت.مس��کن.و.

ساختمان.در.خبرنامه.شماره.۶.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مسکن.

)ب��ام(.در.بخ��ش.قیمت.و.اجاره.بهای.مس��کن.تصریح.کرده.

اس��ت:.روند.قیمت.مس��کن.از.ابتدای.س��ال.1391.تا.پایان.

اردیبهشت.ماه.سال.1394.در.شهر.تهران.حاکی.از.این.است.

که.قیمت.مسکن.پس.از.طی.یک.روند.صعودی.نسبتا.شدید،.

از.تیرماه.سال.1392.از.ثبات.نسبی.برخوردار.بوده.و.به.حدود.
40.میلیون.ریال.به.ازاء.هر.مترمربع.رسیده.است.

بنابر.این.گزارش،.بررس��ی.بازار.مسکن.و.بازارهای.رقیب.با.

اس��تفاده.از.آخرین.اطالعات.و.آمار.منتشر.شده.نشان.می.دهد.

که.از.خردادماه.س��ال.1392.از.نوسانات.در.این.بازارها.کاسته.
شده.است.و.از.ثبات.نسبی.برخوردار.شده.اند.

همچنین.بررس��ی.بازار.اجاره.مس��کن.نیز.نش��ان.می.دهد.

هرچن��د.این.بازار.در.ش��هر.ته��ران.در.س��ال.1393.از.ثبات.

نس��بی.برخوردار.بوده.ول��ی.از.ابتدای.س��ال.1394.،.با.یک.

روند.افزایش��ی.مالیم.مواجه.گش��ته.اس��ت..به.طوری.که.در.

شهریور.ماه.سال.1394.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.حدود.

12.درص��د.افزایش.یافته.اس��ت.و.با.پای��ان.فصل.جابه.جایی.

مس��تاجران.مطابق.با.الگوی.س��ال.های.گذشته.و.با.توجه.به.

ثبات.در.قیمت.مسکن.و.همچنین.کنترل.نرخ.تورم.)به.عنوان.

2.عام��ل.اصل��ی.تاثیرگذار.بر.اجاره.بهای.مس��کن(،.می.توان.

انتظار.داش��ت.که.در.ادامه.س��ال.جاری،.بازار.اجاره.مجددا.در.
سطح.قیمتی.جدید.از.ثبات.برخوردار.شود.

.در.خبرنامه.ش��ماره.۶.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مسکن.)بام(.

آمده.اس��ت:.ثبات.نس��بی.قیمت.مسکن.در.ش��رایطی.ادامه.

داشته.است.که.نرخ.تورم.عمومی.با.وجود.سیر.نزولی.طی.دو.

س��ال.اخیر،.همواره.بالغ.بر.11.درصد.بوده،.لذا.قیمت.حقیقی.

مسکن.به.صورت.مداوم.کاهش.یافته.و.حباب.قیمت.مسکن.

تخلیه.ش��ده.اس��ت.و.در.صورت.ادامه.ثبات.قیمت.مسکن.در.

سال.1394،.سیر.نزولی.قیمت.حقیقی.مسکن.همچنان.ادامه.

می.یابد.به.طوری.که.قیمت.حقیقی.مس��کن.)قیمت.اس��می.

تعدیل.ش��ده.با.ش��اخص.تورم.عمومی(.در.شهریور.ماه.سال.

1394.برابر.با.قیمت.اس��می.مس��کن.در.فروردین.ماه.س��ال.

1390.اس��ت..همچنین.طی.سه.سال.اخیر.نرخ.رشد.اجاره.بها.

هم��واره.کمتر.از.نرخ.تورم.عمومی.بوده.اس��ت؛.هر.چند.نرخ.

رشد.اجاره.بها.در.شهریور.ماه.سال.جاری.با.نرخ.تورم.عمومی.
برابر.شده.است.

.بررس��ی.ماهان��ه.تع��داد.معام��الت.ثبت.ش��ده.واحدهای.

مس��کونی.در.شهر.تهران.نش��ان.می.دهد.که.میانگین.ماهانه.

تعداد.معامالت.در.ش��ش.ماهه.اول.س��ال،.از.حدود.14.هزار.

واحد.در.س��ال.1393.به.حدود.12.هزار.واحد.در.سال.1394.
کاهش.یافته.است.

..بررس��ی.تعداد.پروانه.های.ساختمانی.صادر.شده.بر.اساس.

آخرین.اطالعات.منتش��ر.شده.در.این.خصوص.نشان.می.دهد.

با.ایجاد.ثبات.قیمتی.در.بازار.مس��کن.از.اواس��ط.سال.1392.

و.کاهش.حاش��یه.س��ود.و.همچنین.عدم.ف��روش.واحدهای.

مسکونی.تکمیل.شده.به.دلیل.کاهش.قدرت.خرید.متقاضیان.

مسکن،.به.تدریج.ساخت.و.ساز.جدید.و.در.نتیجه.تقاضا.برای.

پروانه.ساختمانی.نیز.در.بازار.مسکن.کاهش.یافته.است..الزم.

به.ذکر.اس��ت.میانگین.ماهانه.تعداد.واحدهای.مس��کونی.در.

پروانه.های.ساختمانی.در.شهر.تهران.از.حدود.15.هزار.واحد.

در.س��ال.1392.به.حدود.۷.هزار.واحد.طی.سال.1393.و.پنج.
ماهه.اول.سال.1394.کاهش.یافته.است.

بنابر.این.گ��زارش،.آمار.صدور.پروانه.های.س��اختمانی.در.

کلیه.مناطق.ش��هری.نیز.حاکی.از.سیر.نزولی.تقاضای.صدور.

پروانه.س��اختمانی.طی.س��ال.های.1392.و.1393.،.از.س��یر.

نزولی.برخوردار.بوده.اس��ت.ولی.در.سه.ماهه.اول.سال.1394.
این.سیر.نزولی.متوقف.شده.است.

.بررس��ی.س��ه.بازار.عمده.مصالح.و.نهاده.های.ساختمانی.

نشان.می.دهد.که.به.دلیل.عدم.افزایش.قیمت.سیمان.توسط.

دولت.).بازار.سیمان.تعزیراتی.می.باشد.و.قیمت.آن.به.وسیله.

وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.تعیین.می.شود(.طی.1۶.ماه.

گذش��ته،.نرخ.رش��د.قیمت.س��یمان.در.چهار.ماه.اخیر.صفر.
بوده.است.

همچنین.ش��اخص.بهای.خدمات.ساختمانی.نیز.سیر.نزولی.

داش��ته.ولی.همچنان.نرخ.رش��د.آن.باالتر.از.13.درصد.بوده.

است،.ولی.قیمت.آهن.آالت.در.کشور.به.دلیل.کاهش.قیمت.

جهانی.فوالد.کاهش.یافته.به.طوری.که.متوس��ط.قیمت.یک.

کیلوگ��رم.آهن.آالت.از.23.هزار.ریال.در.خرداد.ماه.1392.به.
حدود.1۶.هزار.ریال.در.شهریور.ماه.1394.کاهش.یافته.است.
.بررس��ی.بازارهای.رقیب.بخش.مس��کن.در.کنار.نرخ.تورم.
عمومی.نشان.می.دهد.که.این.بازارها.از.نوسان.کمی.برخوردار.
بوده.و.حتی.برخی.از.آنها.با.کاهش.ش��اخص.و.قیمت.مواجه.
ش��ده.اند،.به.طوری.که.در.شهریور.ماه.سال.1394.نسبت.به.
ماه.مش��ابه.س��ال.قبل،.نرخ.رشد.شاخص.کل.بورس،.سکه.و.
ارز.ب��ه.ترتیب.برابر.14.1-.،.2.۷-.و.۷.۷.بوده.اس��ت.این.در.
حالی.اس��ت.که.در.همین.دوره.نرخ.تورم.نقطه.به.نقطه.11.۷.
درصد.بوده.و.س��پرده.ه��ای.بانکی.یکس��اله.و.باالتر،.با.نرخ.
س��ود.20.درصد،.باالترین.بازدهی.را.در.بین.بازارهای.مذکور.

داشته.است.
همچنین.بررسی.روند.ش��اخص.های.بازار.مسکن.در.کنار.
بازار.دارایی.های.رقیب.و.ش��اخص.قیم��ت.کاالها.و.خدمات.
عموم��ی.)با.100.در.نظر.گرفتن.ش��اخص.و.قیمت.دارایی.ها.
درفروردین.ماه.سال.1390.(.نشان.می.دهد.که.در.شهریورماه.
سال.1394.نسبت.به.ابتدای.سال.1390،.شاخص.نرخ.ارز.در.
باالترین.و.ش��اخص.قیمت.مسکن.در.پایین.ترین.جایگاه.قرار.
گرفته.و.ش��اخص.های.بورس.و.س��که.نیز.تقریبا.با.نرخ.تورم.

عمومی.برابر.شده.اند.

 حباب قیمت مسکن تخلیه شده است

پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.از.پایان.قطعی.رکود.مسکن.در.نیمه.دوم.
سال.آینده.خبر.داد.

به.گزارش.مهر،.حامد.مظاهریان.در.پاس��خ.به.این.پرسش.که.آیا.سال.آینده.مسکن.از.

رکود.خارج.می.ش��ود؟.گفت:.فکر.می.کنم.که.نیمه.دوم.سال.بعد،.خروج.قطعی.مسکن.از.
رکود.را.داشته.باشیم.

وی.با.بیان.اینکه.مس��کن.هم.مانند.کاالهای.دیگر.اس��ت.و.باید.بتواند.هم.پایه.تورم.

جلو.رود،.افزود:.به.دلیل.عقب.ماندن.مس��کن.از.بخش.تورم،.پیش.بینی.ما.این.اس��ت.که.
در.نیمه.دوم.سال.آینده.این.حرکت.شروع.شود.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.بازار.مسکن،.جذب.سرمایه.را.آغاز.خواهد.کرد.
و.به.تدریج.به.سمت.افزایش.قیمت.متناسب.با.تورم.پیش.خواهد.رفت.

 مسکن قطعا سال آینده از رکود خارج می شود
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 ترکیب هیات مدیره نظام مهندسی تهران دگرگون شد
پنجره.ایرانیان:.س��ید.مهدی.هاشمی.رئیس.سازمان.
نظام.مهندسی.در.دولت.احمدی.نژاد،.از.ناکامان.بزرگ.

هفتمین.دوره.انتخابات.نظام.مهندسی.بود.
به.گزارش.معماری.نیوز،.با.اعالم.نتایج.هفتمین.دوره.
انتخاب��ات.هیات.مدیره.نظام.مهندس��ی.تهران.ترکیب.
این.هیات.مدیره.دگرگون.ش��د..در.این.دوره.چهره.های.
ش��اخصی.چ��ون.علی.نیک��زاد.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.
دولت.احمدی.نژاد.و.اکبر.ترکان.رئیس.س��ازمان.نظام.
مهندس��ی.پیش.از.برگزاری.انتخابات.از.حضور.در.این.

دوره.انصراف.دادند.
چهره.های��ی.مطرحی.هم.مانند.س��عید.غفرانی.رئیس.
سازمان.نظام.مهندس��ی.تهران.و.سید.مهدی.هاشمی،.
رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.در.دولت.احمدی.نژاد.
نتوانس��تند.آرای.الزم.را.ب��رای.ورود.ب��ه.هیات.مدیره.
کس��ب.کنند..تعداد.آرای.پایین.س��ید.مهدی.هاش��می.
از.ن��کات.جال��ب.ای��ن.دوره.از.انتخاب��ات.ب��ود..رئیس.
کمیس��یون.عمران.مجلس.که.پیش.تر.شایعات.انصراف.
و.ردصالحی��ت.خ��ود.را.تکذیب.کرده.ب��ود،.تنها.1۷8.
رای.کس��ب.کرد.که.تقریبا.با.آرای.مخالفان.اس��تیضاح.

آخوندی.برابری.می.کند.
سید.مهدی.هاش��می.که.از.مخالفان.سرسخت.رویه.

وزارت.راه.و.شهرسازی.به.شمار.می.رفت.یکی.از.ارکان.

اصلی.طرح.اس��تیضاح.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.

در.مجل��س.ب��ود..در.ای��ن.اس��تیضاح.که.ب��ه.یکی.از.

ضعیف.ترین.و.کم.پش��توانه..ترین.استیضاح.های.مجلس.

شورای.اس��المی.تبدیل.شد.آخوندی.با.۷2رای.موافق،.

1۷5.رای.مخالف،.5.رای.ممتنع.به.استیضاح.از.مجموع.

252.رای.ماخوذه.توانست.رای.اعتماد.مجلس.را.مجددا.
کسب.کند.

ب��ا.این.حال.تع��داد.آرای.س��ید.مهدی.هاش��می.در.

انتخابات.نظام.مهندس��ی.اندکی.بیش��تر.از.رای.اعتماد.

به.آخوندی.است،.با.این.تفاوت.که.تعداد.رای.دهندگان.
نظام.مهندسی.نزدیک.به.10.هزار.نفر.بود!

پنجره.ایرانیان:.نفرات.منتخب.هیات.مدیره..دوره..هفتم.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.
استان.تهران.اعالم.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.وبس��ایت.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.

تهران،.پس.از.پایان.یافتن.زمان.رای.گیری.هفتمین.دوره.انتخابات.نظام.مهندس��ی.ساختمان.

اس��تان.تهران.در.31.ش��عبه.رای.گیری.و.شمارش.مکانیزه.آرا،.فهرس��ت.اولیه..نفرات.منتخب.

هیات.مدیره..دوره..هفتم.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.استان.تهران.مشخص.شد..هیات.
اجرائی.انتخابات،.این.افراد.را.به.تفکیک.رشته.و.با.اولویت.تعداد.آرا.به.شرح.زیر.منتشر.کرد:

رشته عمران
1..حبیب.اله.بیطرف.با.تعداد.1801.رای..)عضو.اصلی(
2..محمد.رحیمی.باال.با.تعداد.1۷99.رای.)عضو.اصلی(
3..مهدی.روانشادنیا.با.تعداد.1489.رای.)عضو.اصلی(

4..بیژن.خطیبی.با.تعداد.14۷0.رای.)عضو.اصلی(
5..علی.نبی.زاده.با.تعداد.118۶.رای.)عضو.اصلی(
۶..مهیار.فرنیا.با.تعداد.1143.رای.)عضو.اصلی(

۷..سیدمهدی.زرگر.با.تعداد.1038.رای.)عضو.اصلی(
8...احمد.خرم.با.تعداد.1028.رای.)عضو.اصلی(

9..حسن.قربانخانی.با.تعداد.9۶1.رای.)عضو.اصلی(
10..سعید.کروبی.با.تعداد.934.رای.)عضو.اصلی(

11..حمزه.شکیب.با.تعداد.904.رای.)عضو.علی.البدل(
رشته نقشه برداری

1..بهمن.مومنی.مقدم.با.تعداد.25۶5.رای.)عضو.اصلی(
2..آقای.شمس.نوبخت.دودران.با.تعداد.22۷9.رای.)عضو.اصلی(

3..غالمرضا.لشگری.با.تعداد.1598.رای.)عضو.علی.البدل(.

رشته ترافیک
1..کامبیز.رضوی.با.تعداد.2315.رای.)عضو.اصلی(

2..حسن.زیاری.با.تعداد.101۶.رای.)عضو.علی.البدل(.
رشته معماری

1..حیدر.جهان.بخش.با.تعداد.14۷4.رای.)عضو.اصلی(
2...فرهام.مقدم.راد.با.تعداد.1430.رای.)عضو.اصلی(
3..محمد.طاهری.با.تعداد.1141.رای.)عضو.اصلی(

4..ایرج.معزی.با.تعداد.10۷۶.رای.)عضو.اصلی(
5..امیر.حسین.دزفولیان.با.تعداد.10۶۶.رای.)عضو.اصلی(

۶...الهه.رادمهر.با.تعداد.994.رای.)عضو.اصلی(
۷..سعید.سعیدیان.با.تعداد.9۶9.رای.)عضو.علی.البدل(

رشته شهرسازی
1..جابر.نصیری.با.تعداد.1555.رای.)عضو.اصلی(

2..حکمت.امیری.با.تعداد.130۶.رای.)عضو.علی.البدل(.
رشته مکانیک

1..حسین.اکبریان.راد.با.تعداد.1۶94.رای.)عضو.اصلی(
2..محمود.مقدم.با.تعداد.10۶8.رای.)عضو.اصلی(
3..رامین.کرمی.با.تعداد.990.رای.)عضو.اصلی(

4..سید.علیرضا.میرجعفری.با.تعداد.915.رای.)عضو.علی.البدل(
رشته برق

1..سید.محمد.هاشمی.با.تعداد.1432.رای.)عضو.اصلی(
2..علی.کریمی.آنچه.با.تعداد.12۶1.رای.)عضو.اصلی(

3..کامران.تیموری.با.تعداد.1022.رای.)عضو.علی.البدل(

 نتایج انتخابات نظام مهندسی استان تهران اعالم شد
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پنجره.ایرانی��ان:.نماینده.مردم.تهران.در.مجلس.ش��ورای.

اس��المی.از.طرح.جدید.دولت.برای.۷20هزار.مس��کن.برای.

محروم��ان.خبر.داد.و.گفت:.س��ال.گذش��ته.در.فراکس��یون.

کارگ��ری.حداقل.دس��تمزد.کارگران.را.ی��ک.میلیون.و.۷30.
هزارتومان.محاسبه.کردیم.که.تصویب.نشد.

به.گزارش.تس��نیم،.علیرض��ا.محجوب.درب��اره.بزرگترین.

مش��کل.قشر.کارگر.گفت:.معیشت.اصلی.ترین.دغدغه.جامعه.

کارگری.است..بهبود.شرایط.معیشت.نیز.نیازمند.واقعی.سازی.

دس��تمزد.ها.است..در.فراکسیون.کارگری،.پیش.از.تعیین.رقم.

حداقل.دستمزد.س��ال.94.در.اسفند.ماه،.عددی.را.برای.سبد.

هزین��ه.خانوار.کارگری.محاس��به.کردیم.و.با.احتس��اب..نرخ.

رس��می.تورم،.به.رقم.یک.میلی��ون.و.۷30.هزارتومان.برای.
حداقل.دستمزد.رسیدیم.

وی.ادام��ه.داد:.آنچ��ه.در.عمل.اتفاق.افت��اد،.اگر.چه.بیش.

از.نرخ.تورم.رس��می.بود،.اما.دو.اش��کال.در.آن.وجود.داشت..

نخس��ت.آنکه.متناس��ب.با.هزینه.زندگی.کارگران.نبود.و.دوم.

آنکه.به.مس��کوت.ماندن.و.اجرا.نشدن.نص.صریح.قانون.در.

خصوص.افزایش.دس��تمزدها.در.برخی.سال.های.گذشته.بی.
توجهی.شده.است.

محجوب.نبود.امنیت.شغلی.و.رواج.بی.ضابطه.قراردادهای.

نوظهور.فصلی.یا.س��ه.ماهه.از.س��وی.برخ��ی.کارفرمایان.را.

مش��کل.دوم.کارگران.خواند.و.اف��زود:.در.حال.حاضر.مطابق.

برخ��ی.آماره��ا.بیش.از.80.درص��د.کارگ��ران.دارای.قرارداد.

موقت.کار.هس��تند..در.صورتی.که.در.زم��ان.تصویب.قانون.

کار.در.س��ال.۶9،.این.میزان.حدود.5.درصد.بود...این.دس��ته.

از.کارگران.امنیت.ش��غلی.ندارند.و.بلندای.امنیت.برخی.از.آنها.
تنها.چند.ماه.است.

نماینده.مردم.تهران.در.مجلس.ش��ورای.اسالمی.در.پاسخ.

به.اینکه.در.ش��رایط.فعلی.که.دس��تمزد.کارگران.پایین.است.

و.قشرکارگر.مس��کن.ندارند.راهکار.چیست.اظهار.داشت:.در.

طول.سال.های.اخیر،.افزایش.قیمت.مسکن.به.گونه.ای.بوده.

است.که.باید.گفت.وای.به.حال.مستاجران.و.افراد.فاقد.مسکن.

که.این.روزها.بی.پناه.ترین.افراد.هس��تند..تقویت.تعاونی.های.

مس��کن.کارگری.و.حمایت.های.اجتماع��ی.از.این.تعاونی.ها.
می.تواند.تا.حدودی.در.رفع.این.معضل.کارگشا.باشد.

.وی.ادام��ه.داد:.آمارهای.ارائه.ش��ده.در.بخش.مس��کن.با.

واقعی��ات.جامعه.کارگری.همخوانی.ن��دارد..مطالعات.میدانی.

نش��ان.می.دهد.حدود.50.درصد.کارگران.کشور.فاقد.مسکن.

بوده.و.مس��تأجر.هس��تند..گویا.دولت.فعل��ی.برنامه.ای.برای.

س��اخت.حدود.۷20.هزار.واحد.مس��کونی.برای.کم.درآمدها.

دارد.که.امیدواریم.باکم.ترین.مش��کل.به.س��رانجام.برس��د.و.
مصایب.مسکن.مهر.دامنش.را.نگیرد.

 طرح جدید ساخت ۷2۰هزار مسکن برای محرومان

پنجره.ایرانیان:.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.وشهرس��ازی.خبر.داد:.برنامه.

مس��کن.اجتماعی.تدوین.ش��ده.و.در.مراحل.نهایی.و.هماهنگی.با.سیستم.بانکی.)جهت.
اعطای.تسهیالت(.و.دولت.)پرداخت.یارانه(.برای.اجرا.قرار.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.حامد.مظاهریان.اظهار.کرد:.برخی.برنامه.های.طرح.جامع.مسکن.از.

جمله.برنامه.مسکن.اجتماعی.در.قالب.یک.برنامه.مشترک.میان.وزارت.راه.و.شهرسازی.

و.وزارت.تع��اون،.کار.و.رف��اه.اجتماعی.تدوین.ش��ده.و.در.مراحل.نهای��ی.و.هماهنگی.با.
سیستم.بانکی.)جهت.اعطای.تسهیالت(.و.دولت.)پرداخت.یارانه(.برای.اجرا.قرار.داد.

وی.افزود:.با.توجه.به.اینکه.کلیه.برنامه.های.نهادسازی.و.عملیاتی.طرح.بازنگری.طرح.

جامع.مس��کن.در.۷.محور.اصلی.قابل.طبقه.بندی.اس��ت،.از.سوی.وزیر.راه.و.شهرسازی.

پیگی��ری.تحقق.برنامه.های.هر.یک.از.این.محورها.برعهده.یکی.از.س��ازمان.های.تابعه.
به.عنوان.مسئول.و.برخی.از.سازمان.های.دیگر.به.عنوان.همکار،.گذاشته.شده.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.نهاد.دبیرخانه.راهبردی.طرح.جامع.مسکن.نیز.

تش��کیل.و.مقرر.شده.اس��ت.که.هر.یک.از.متولیان.مذکور.با.همکاری.سایر.دستگاه.های.

مرتب��ط.ضمن.اولویت.بندی.برنامه.های.مربوطه.به.تدوین.فرآیند.اجرای.برنامه.ها.بپردازند.

و.ضمن.هماهنگی.با.دبیرخانه.راهبردی.الزامات.و.قوانین.ضروری.برای.عملیاتی.نمودن.
در.قالب.محورهای.اصلی.احصاء.و.عملیاتی.شود.

مظاهریان.درباره.پیش.بینی.بودجه.س��ال.آینده.درخصوص.بخش.های.کم.درآمد.جامعه.

اظهار.کرد:.یکی.از.مهمترین.برنامه.های.مس��کن.کم.درآمدها.در.قالب.برنامه.مش��ترک.

تامین.مسکن.است.که.با.هدف.تامین.مسکن.ملکی.و.اجاره.ای.برای.اقشار.خاص.و.تحت.

پوشش.نهاد.حمایتی.و.س��ایر.اقشاری.که.توانایی.فراهم.کردن.سهم.آورده.متقاضیان.را.

ندارند،.در.حال.پیگیری.است.
ب��ه.گفت��ه.وی،.با.توجه.ب��ه.محوریت.منابع.یاران��ه.ای.و.موانع.موجود.ب��رای.پرداخت.
تسهیالت.ارزان.قیمت.به.این.گروه.ها،.مقرر.شده.تا.برای.سال.جاری.با.استفاده.از.منابع.
و.ظرفیت.ه��ای.موجود.هریک.از.نهادها.و.س��ازمان.های.متولی.کم.درآمدها.مانند.کمیته.
امداد.امام.خمینی،.س��ازمان.بهزیستی،.س��ازمان.تامین.اجتماعی،.بنیاد.مسکن.و.وزارت.
راه.و.شهرس��ازی.و.با.تکیه.حداقلی.به.منابع.یارانه.ای،.این.برنامه.تا.پایان.امس��ال.قابلیت.

اجرا.پیدا.کند.
معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.تصریح.کرد:.در.س��ال.جاری.
و.در.قال��ب.بودجه.س��ال.1394.منبعی.ب��رای.تحقق.این.برنامه.دیده.نش��ده.ولی.قطعا.
در.بودجه.های.س��نوات.آتی.و.در.قالب.برنامه.شش��م.ردیف.خاص��ی.برای.این.موضوع.
پیش.بینی.و.پیش��نهاد.می.گردد..بدیهی.است.برای.تامین.مس��کن.کم.درآمدها.در.قالب.
مسکن.مهر.در.بودجه.سال.1394.و.همچنین.پیش.بینی.سال.1395.منابع.الزم.پیشنهاد.

گردیده.است.
مظاهریان.در.پاس��خ.به.این.س��وال.که.کمبود.منابع.دولت.چه.تاثیری.در.فرایند.اجرای.
طرح.جامع.مس��کن.به.خصوص.در.بخش.مس��کن.کم.درآمدها.دارد،.گفت:.با.توجه.به.
اینکه.در.قالب.طرح.جامع.مس��کن.کلیه.برنامه.های.حمایتی.مس��کن.از.طریق.پرداخت.
تس��هیالت.یارانه.ای.یا.تاس��یس.صندوق.هایی.ک��ه.خانوارهای.کم.درآم��د.را.بانک.پذیر.
می.نماید،.عملیاتی.خواهد.ش��د،.لذا.تامین.منابع.یارانه.ای.از.سوی.دولت.محترم.ضرورت.
دارد.و.ب��دون.تخصیص..منابع.و.اعتبارات.الزم.و.کافی.امکان.تحقق.کامل.این.برنامه.ها.

فراهم.نیست.

 مسکن اجتماعی به مراحل نهایی خود رسیده است
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 کنفرانس ملی پلیمر در صنعت راه وساختمان برگزار می شود

پنج��ره.ایرانیان:.کنفرانس.مل��ی.»پلیمر.در.صنعت.راه.

وس��اختمان«.به.همت.دانش��گاه.علم.و.صنعت.ایران،.در.
اردیبهشت.ماه.سال.95.برگزار.می.شود.

به.گزارش.ایس��نا،.دکتر.مس��عود.جمش��یدی،.استادیار.

دانشکده.مهندسی.شیمی.دانش��گاه.علم.و.صنعت.ایران.

و.دبی��ر.کنفرانس.ملی.پلیمر.در.صنعت.راه.و.س��اختمان.

اظهار.کرد:.صنعت.پلیمرهای.س��اختمانی.طی.سال.های.

اخیر.با.گس��ترش.اس��تفاده.از.انواع.پلیمرها.در.مصالحی.

همچون.کفپوش.ها،.دیوارپوش.ها،.عایق.ها،.نمای.بیرونی.

و.داخلی.س��اختمان،.س��قف.کاذب،.قطعات.و.تجهیزات.

الکتریکی،.رنگ.و.پوش��ش.و.....رش��د.بس��یار.سریعی.را.

در.کش��ور.داش��ته.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.بنا.به.

گفته.کارشناس��ان.ارتباط.مناس��بی.میان.پژوهش��گران،.

تولیدکنن��دگان.و.اس��تفاده.کنندگان.ای��ن.صنعت.برقرار.

نشده.است..بنابراین.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.تالش.

دارد.تا.با.برگ��زاری.کنفرانس.ملی.پلیمر.در.صنعت.راه.و.

س��اختمان.با.رویکردی.کاربردی.به.جهت.گیری.صحیح.
این.صنعت.کمک.کند.

وی.تاکی��د.کرد:.امیدواریم.ای��ن.کنفرانس.بتواند.فصل.

جدیدی.را.ب��رای.همکاری.صنعت.و.دانش��گاه.در.حوزه.

پلیمرهای.س��اختمانی.که.علمی.بین.رش��ته.ای.اس��ت،.

ایجاد.کند..به.گفته.جمش��یدی،.حذف.فاصله.بین.صنعت.

و.دانش��گاه.از.طری��ق.برگ��زاری.نشس��ت.های.علم��ی،.

کارگاه.ه��ای.آموزش��ی.و.ارائ��ه.نتایج.تحقیق��ات.موجود.

در.کن��ار.یک.نمایش��گاه.جانبی.و.برگ��زاری.کارگاه.های.

آموزشی.مختلف.می.توانند.در.رسیدن.به.اهداف.کنفرانس.

کمک.کنند.ک��ه.این.بخش.ه��ا.در.برنامه.های.کنفرانس.
ملی.پلیمر.در.صنعت.ساختمان.گنجانده.شده.اند.

جمش��یدی.خاطرنش��ان.کرد:.آشکارس��ازی.نیازهای.

تحقیقاتی.صنعت.راه.و.س��اختمان.و.جهتدهی.تحقیقات.

دانشگاهی.به.س��وی.رفع.این.نیازها،.به.منظور.برقراری.

ارتب��اط.بهتر.صنع��ت.و.دانش��گاه.در.ح��وزه.پلیمرهای.

س��اختمانی.از.اه��داف.دیگ��ری.اس��ت.ک��ه.م��د.نظ��ر.
دست.اندرکاران.کنفرانس.بوده.است.

دبیر.کنفرانس.همچنین.حمایت.گس��ترده.انجمن.های.

علمی،.دانش��گاه.ها.و.سازمان.های.دس��ت.اندرکار.از.این.

کنفرانس.را.نشانه.گستردگی.و.نیاز.مبرم.این.صنعت.بین.
رشته.ای.به.برگزاری.چنین.رویدادهایی.در.کشور.می.داند.

بر.اس��اس.این.گزارش،.کنفرانس.ملی.پلیمر.در.صنعت.

راه.و.س��اختمان.با.نگاهی.کاربردی.به.موضوعات.پلیمر.

در.بتن.و.محصوالت.س��یمانی،.کامپوزیت.های.پلیمری،.

ژئوتکس��تایل.و.ژئوممبران.ها،.قیر،.آسفالت.و.عایق.های.

رطوبتی.پلیمری،.رنگ،.پوشش،.مواد.افزودنی.و.چسب.های.

ساختمانی،.فراورده.های.پالس��تیکی،.عایق.های.حرارتی.

پلیمری.و.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی،.بررس��ی.رفتار.

حریق.در.پلیمرهای.ساختمانی،.فناوری.نانو.در.پلیمرهای.

ساختمانی،.پلیمر،.محیط.زیست.و.توسعه.پایدار.در.صنایع.

راه.و.س��اختمان،.اس��تاندارد.و.مقررات.ملی.و.بین.المللی.

پلیمره��ای.س��اختمانی،.فناوری.های.نوی��ن.پلیمری.در.
صنایع.راه.و.ساختمان.می.پردازد.

پنج��ره.ایرانی��ان:.مدی��رکل.دفت��ر.آم��وزش.و.مش��ارکت.های.مردمی.س���ازمان.

محیط.زیس��ت.با.بیان.اینکه.میزان.فرونشس��ت.در.تهران.3۶.س��انتیمتر.و.تقریبا.90.

برابر.ش��رایط.بحرانی.اس��ت،.گفت:.در.دشت.های.کش��ور.فروچاله.هایی.با.ع�مق.15.
متر.ثبت.شده.است.

به.گزارش.معماری.نیوز،.محمد.درویش.گفت:.بر.اس��اس.مطالعات.دفتر.مخاطرات.

سازمان.زمین.شناسی،.میزان.فرونشس��ت.در.جنوب.تهران.معادل.3۶.سانتیمتر.است.
که.این.میزان.90.برابر.شرایط.بحرانی.که.چهار.میلیمتر.در.سال.عنوان.شده،.است.

به.گفته.وی،.از.حدود.10.سال.پیش.بر.اساس.گزارشات.موسسه.تحقیقات.سازمان.

جنگل.ها.و.مراتع.در.غرب.تهران.از.فاصله.دریاچه.استادیوم.آزادی.تا.وردآورد.بین.۷.تا.

1۷.متر.س��طح.آب.زیرزمینی.افت.کرده.است..مدیرکل.دفتر.آموزش.و.مشارکت.های.

مردمی.سازمان.محیط..زیست.اظهار.داشت:.بر.همین.اساس.دو.حلقه.از.چاه.های.باغ.
گیاه.شناسی.ملی.ایران.خشک.شده.اند.

درویش.تصریح.کرد:.در.حال.حاضر.میزان.س��اخت.و.س��ازها.و.بارگذاری.در.تهران.

آنقدر.زیاد.اس��ت.که.س��طح.آب.زیرزمینی.به.ش��دت.افت.کرده.و.اگرچه.هنوز.شبکه.

فاض��الب.در.این.ش��هر.راه.نیفتاده،.اما.افت.ش��دید.س��طح.آب.زیرزمینی.در.تهران.

مش��هود.اس��ت..وی.تاکید.کرد:.البته.راه.اندازی.شبکه.فاضالب.در.تشدید.افت.سطح.
آب.زیرزمینی.در.تهران.نقش.خواهد.داشت.و.نگرانی.هایی.از.این.بابت.وجود.دارد.

مدیرکل.دفتر.آموزش.و.مش��ارکت.های.مردمی.س��ازمان.محیط.زیست.یادآور.شد:.

همچنین.بر.اس��اس.مشاهدات.ش��خصی.و.پیمایش.های.تحقیقاتی.که.در.جای.جای.

ایران.داشته.ام،.در.منطقه.پریشان.فارس،.آبی.بیگلو.در.اردبیل،.خان.میرزا.در.چهارمحال.

و.بختیاری،.میبد.در.اردکان،.دش��ت.قهاوند.در.همدان.و.پایین.دس��ت.تاالب.ش��ور.و.
شیرین.در.میناب.فرونشست.های.کامال.مشهودی.را.ثبت.کرده.ام.

دروی��ش.افزود:.در.برخی.از.این.ش��کاف.ها.و.فروچاله.ها.مانند.فروچاله.های.میناب.

آنقدر.عمق.فرونشست.زیاد.است.که.شترها.و.گاوهای.محلی.در.آنها.ناپدید.می.شوند..

به.گفته.وی،.در.حال.حاضر.ش��غل.جدیدی.در.میناب.باب.ش��ده.است.که.افراد.بیکار.

شترها،.گاوها.و.دیگر.دام.هایی.را.که.در.فروچاله.ها.ناپدید.شده.اند.را.یافته،.ذبح.شرعی.
می.کنند.و.گوشت.آن.را.به.فروش.می.رسانند.

مدیرکل.دفتر.آموزش.و.مش��ارکت.های.مردمی.س��ازمان.محیط.زیست.یادآور.شد:.

همچنین.در.دشت.کبودرآهنگ.بر.اساس.آمار.سازمان.زمین.شناسی،.فروچاله.هایی.با.

عمق.بیش.از.15.متر.ثبت.شده.است..همچنین.در.میناب.عمق.فروچاله.ها.غالبًا.بین.

س��ه.تا.چهار.متر.است..درویش.افزود:.بنابراین.جای.تعجب.است.که.برخی.مسئوالن.

حداکثر.میزان.فرونشست.در.کشور.را.35.سانتیمتر.عنوان.می.کنند.و.چنین.نمونه.های.
آشکار.و.ثبت.شده.ای.را.نادیده.می.گیرند.

پی��ش.از.ای��ن.مدیرکل.دفت��ر.آب.و.خاک.س��ازمان.محیط.زیس��ت.حداکثر.میزان.

فرونشس��ت.در.دشت.های.کشور.را.35.سانتیمتر.عنوان.و.فرونشست.3۶.سانتیمتری.
در.تهران.را.بر.اساس.تحقیقات.این.سازمان.رد.کرد.بود.

 فرونشست در تهران ۹۰ برابر شرایط بحرانی است
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پنجره.ایرانیان:.به.گفته.کارشناس.ارشد.اقتصاد.مسکن،.

تا.زمانی.که.نرخ.س��ود.س��پرده.های.بانک��ی.کاهش.نیابد،.
قیمت.اوراق.تسهیالت.مسکن.نیز.افزایش.نخواهد.یافت.

به.گ��زارش.معم��اری.نیوز،.عل��ی.قائدی.در.پاس��خ.به.

پرسش��ی.در.خص��وص.علل.روند.کاهش��ی.قیم��ت.اوراق.

تس��هیالت.مس��کن.اظهار.کرد:.اوراق.تس��هیالت.مسکن.

معموال.از.دو.راه.»س��پرده.ممتاز.بانک.مسکن«.و.خرید.و.

فروش.در.فرابورس.به.متقاضیان.واگذار.می.شود..در.روش.

س��پرده.گذاری.در.حساب.ممتاز.بانک.مسکن،.این.بانک.به.

س��پرده.گذاران.س��ود.14.درصد.در.پایان.دوره.زمانی.یک.

س��اله.به.عالوه.90.برگه.اوراق.حق.تقدم.تسهیالت.خرید.

مس��کن.که.معادل.وام.45.میلیون.تومانی.خرید.مس��کن.

اس��ت،.اعطا.می.کن��د؛.مجموع.این.دو.امتی��از،.در.صورت.

آماده.بودن.بازار.س��رمایه.برای.پذیرش.این.برگه.ها،.معادل.

س��ود.حدودا.20.درصدی.س��ایر.بانک.ها.برای.سپرده.های.

یک.ساله.اس��ت..در.حالی.که.هم.اکنون.اگر.دارندگان.این.

اوراق.برگه.های.تس��هیالت.مس��کن.را.در.بازار.سرمایه.به.

فروش.برس��انند،.سودی.که.به.دست.می.آورند.بسیار.کمتر.
از.سود.سپرده.های.بانکی.است.

کارشناس.ارش��د.اقتصاد.مسکن.وزارت.راه.و.شهرسازی.

اف��زود:.در.روش.دوم.افراد.با.پرداخت.۶.تا.9.میلیون.تومان.

)بس��ته.ب��ه.قیم��ت.اوراق.در.روز.خرید.در.بازار.س��رمایه(.

می.توانند.اوراق.حق.تقدم.تس��هیالت.مسکن.دریافت.کنند.
که.این.روش.به.میزان.عرضه.و.تقاضای.بازار.بستگی.دارد.
وی.ادامه.داد:.بنابراین.مردم.بررس��ی.می.کنند.که.اگر.در.
حس��اب.ممتاز.بانک.مسکن.سرمایه.گذاری.کنند،.با.در.نظر.
گرفتن.درآم��د.حاصل.از.فروش.اوراق.تس��هیالت.در.بازار.
سرمایه،.سود.بیشتری.به.دست.می.آورند.یا.اگر.سرمایه.خود.

را.به.بانک.های.دیگر.بسپارند؟.پرواضح.است.که.در.فضای.

کنونی.کشور.با.توجه.به.رکودی.که.در.بخش.مسکن.است،.

عرض��ه.و.تقاضای.اوراق.تس��هیالت.مس��کن.نیز.فروکش.

می.کند.و.در.نتیجه.س��رمایه.گذاران.به.جای.س��پرده.گذاری.

در.حس��اب.سپرده.ممتاز.بانک.مس��کن،.سرمایه.خود.را.به.
بانک.های.دیگر.برای.دریافت.سود.بیشتر.می.سپارند.

این.اقتصاددان.خاطرنشان.کرد:.از.سوی.دیگر.خریداران.

اوراق.تس��هیالت.در.بازار.س��رمایه.نیز.عمدتا.برای.فروش.

گران.ت��ر.این.اوراق.در.یک��ی.دو.ماه.بعد.اق��دام.به.معامله.

ای��ن.اوراق.در.فراب��ورس.می.کنند؛.معموال.تعداد.کس��انی.

ک��ه.برای.خرید.خانه.از.این.اوراق.در.س��ال.های.گذش��ته.

استفاده.می.کردند.کمتر.از.سوداگران.این.اوراق.بود..ولی.با.

خروج.سوداگران.اوراق.حق.تقدم.تسهیالت.مسکن.از.بازار.

برگه.های.تس��هیالت.خرید.مسکن.در.یکی.دو.سال.اخیر،.

میزان.عرض��ه.و.تقاضا.نیز.کاهش.یافته.که.کاهش.قیمت.
اوراق.مسکن.در.پی.این.اقدام.می.آید.

قائ��دی.گفت:.بنابراین.دو.عامل.»کاهش.تقاضای.اوراق.

تسهیالت.مس��کن«.و.»باال.بودن.سود.سپرده.های.بانکی.

نسبت.به.سود.خرید.و.فروش.اوراق.تسهیالت«.سبب.شده.

تا.س��رمایه.ها.به.سمت.س��پرده.گذاری.در.حساب..های.یک.

س��اله.بانک.ها.یا.موسسات.مالی.و.اعتباری.روند.که.گاه.تا.

25.درصد.سود.به.س��پرده.گذاران.پرداخت.می.کنند..همین.

موضوع.س��بب.کاهش.قیمت.اوراق.حق.تقدم.تس��هیالت.
بانک.مسکن.شده.است.

 جزئیات دالیل کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

پنجره.ایرانیان:.یک.کارشناس،.اعالم.آمار.مبنی.بر.رسیدن.قیمت.مسکن.به.کف.را.ایجاد.
جو.روانی.برای.خروج.مسکن.از.رکود.و.حل.مشکل.اشتغال.عنوان.کرد.

به.گزارش.ایس��نا،.اخیرا.بانک.مرکزی.اعالم.کرده.در.مهرماه.سال.جاری.متوسط.قیمت.

خری��د.و.فروش.یک.متر.مربع.زیربنای.واحد.مس��کونی.معامله.ش��ده.از.طریق.بنگاه.های.

معامالت.ملکی.شهر.تهران.3.9.میلیون.تومان.بوده.که.نسبت.به.ماه.قبل.0.5.و.نسبت.به.
ماه.مشابه.سال.قبل.0.9.درصد.افزایش.یافته.است.

در.این.خصوص.یک.کارش��ناس.مس��کن.اظهار.کرد:.براس��اس.اع��الم.بانک.مرکزی.

میانگین.قیمت.خانه.بین.3.تا.8.میلیون.تومان.است..حال.آن.که.هزینه.ساخت.بین.یک.تا.

2.میلیون.تومان.است.و.مابقی.این.قیمت.متعلق.به.سود.سازندگان.و.قیمت.زمین.است.و.

تا.زمانی.که.این.دو.مولفه.با.ش��رایط.اقتصادی.کشور.در.تعادل.قرار.نگیرند.نمی.توان.گفت.
قیمت.مسکن.به.کف.واقعی.خود.رسیده.است.

محمد.عدالت.خواه.افزود:.در.گذشته.با.توجه.به.این.که.قیمت.مسکن.مرتب.باال.می.رفت.و.

سود.بیشتری.نسبت.به.سایر.بخش.های.اقتصاد.داشت،.عده.ای.به.ساختمان.سازی.مشغول.
شدند.و.به.سودهای.کالن.عادت.کردند.اما.جامعه.باید.این.عادت.غلط.را.کنار.بگذارد.

وی.تاکی��د.ک��رد:.اگر.دولت.به.خاطر.ایجاد.اش��تغال.و.رفع.رکود.مس��کن.مرتب.بگوید.

قیمت.ها.به.کف.رس��یده.یا.برخی.تش��کیالت.قصد.احتکار.مس��کن.را.دارند.و.بعدا.تکذیب.

کنند،.قیمت.مسکن.هیچگاه.به.کف.واقعی.خود.نمی.رسد.
این.کارش��ناس.اقتصادی.مسکن.با.بیان.این.که.دولت.اجازه.بدهد.بازار.تعیین.کند.قیمت.
خانه.به.کف.رس��یده.یا.خیر،.افزود:.این.راه.حل.درستی.نیست.که.به.بازار.جو.بدهیم،.بلکه.
قیمت.مس��کن،.سود.س��ازندگان.و.ارزش.زمین.باید.منطقی.شود..در.آن.صورت.می.توانیم.

بگوییم.قیمت.مسکن.واقعی.شده.است.
عدالت.خواه.خاطرنش��ان.کرد:.این.که.مالکمان.قیمت.های.گذش��ته.باشد.و.نسبت.به.آن.
بگوییم.قیمت.مسکن.ساکن.شده.منطقی.نیست..کدام.منطق.می.گوید.اگر.مدتی.قیمت.ها.
ثابت.بود.به.کف.رس��یده.اس��ت؟.این.شایعات.از.نظر.روانشناسی.روی.بازار.اثر.منفی.دارد.و.

به.نفع.مصرف.کنندگان.نیست.بلکه.به.نفع.مالکان.است.
گفتنی.است،.بانک.مرکزی.در.نتیجه.آمار.و.ارقامی.که.از.بازار.مسکن.در.مهرماه.منتشر.
کرد،.در.تحلیلی.اعالم.کرده.است.که.بررسی.تغییرات.قیمت.مسکن.در.تهران.در.ماه.های.
اخیر.بیانگر.آن.اس��ت.که.برغم.کاهش.حجم.معامالت.نس��بت.به.دوره.مش��ابه.سال.قبل،.
ثبات.نس��بی.قیمت.ها.در.بازار.برقرار.اس��ت؛.بنابراین.با.توجه.به.اینکه.قیمت.مسکن.در.دو.
سال.اخیر.تغییر.چندانی.نداشته،.وضعیت.فعلی.تا.حدودی.بیانگر.کف.قیمت.مسکن.در.بازار.
تهران.اس��ت..بر.این.اساس.ماه.های.پیش.رو،.زمان.مناسبی.برای.ورود.خریداران.مصرفی.

بازار.مسکن.ارزیابی.می.شود.

 چرا می گویند قیمت مسکن به کف رسیده است؟
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پنجره.ایرانیان:.نشس��ت.مطبوعاتی.سه.عضو.اقتصادی.

کابینه.دولت.یازدهم.با.موضوع.رونمایی.بسته.دوم.خروج.

از.رکود.برگزار.ش��د.که.در.این.نشست.مقامات.دولتی.به.
موضوع.رونق.بازار.مسکن.نیز.پرداختند.

ب��ه.گ��زارش.پایگاه.خب��ری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.

نشس��ت.مطبوعاتی.علی.طیب.نیا.وزی��ر.اقتصاد.و.دارایی،.

محمدباقر.نوبخت.رئیس.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی،.

ولی.اهلل.س��یف.رئیس.کل.بانک.مرک��زی.25.مهرماه.در.

ساختمان.کوثر.نهاد.ریاست.جمهوری.برای.رونمایی.بسته.
دوم.خروج.از.رکود.برگزار.شد.

عل��ی.طیب.نیا.وزی��ر.اقتص��اد.و.دارایی.برای.تش��ریح.

برنامه.ه��ای.خروج.از.رکود.در.بخش.اقتصاد.با.اش��اره.به.

اینکه.در.۶.ماهه.نخس��ت.س��ال.جاری.درآمدهای.دولت.

نس��بت.به.دوره.مشابه.س��ال.قبل.9.درصد.کاهش.داشته.

اس��ت،.گفت:.در.س��ال.جاری.عمده.مش��کالت.کشور.از.

مح��ل.کمبود.تقاضا.اس��ت.و.از.س��وی.دیگر.مش��کالت.

منطق��ه.و.ناامنی.عامل.کاهش.صادرات.به.کش��ور.عراق.

بود،.بنابراین.از.3.ماه.قبل.بحث.مقابله.با.این.ش��رایط.در.

دستور.کار.دولت.قرار.گرفت.و.بسته.اقتصادی.برای.خروج.
از.رکود.با.محور.تامین.اعتبار.ارائه.شده.است.

وزیر.امور.اقتصاد.و.دارای��ی.افزود:.بدهی.های.دولت.به.

پیمانکاران.و.شرکت.های.دولتی.رقم.باالیی.است.و.وقتی.

دولت.نتواند.بدهی.خود.را.تس��ویه.کند.این.پدیده.خود.را.

در.سایر.بخش.ها.نشان.می.دهد.و.در.نهایت.موجب.بدهی.

ش��رکت.ها.به.بانک.ها.می.شود..طیب.نیا.ادامه.داد:.در.این.

بسته.برای.رکود.بخش.مسکن.و.بازار.سرمایه.برنامه.هایی.

در.نظر.گرفته.شده.است.که.در.قالب.مجموعه.ای.اجرایی.
خواهد.شد.

همچنین.ولی.اهلل.س��یف،.رئی��س.کل.بانک.مرکزی.با.

اش��اره.به.ایجاد.تحرک.در.ساخت.و.ساز.گفت:.پروژه.های.

اصالح.بافت.فرسوده.با.همکاری.وزارت.راه.و.شهرسازی.

و.بانک.مرکزی.اجرایی.خواهد.شد،.همچنین.وزارت.نفت.

در.رابطه.با.تبصره.2بند.»ق«.بودجه.از.محل.صرفه.جویی.
انرژی.منابعی.را.دریافت.خواهد.کرد.

محمدباقر.نوبخت.رئیس.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.

نیز.ضمن.اش��اره.به.مصوبه.هیات.وزیران.برای.نوس��ازی.

بافت.های.فرس��وده.و.پرداخت.تسهیالت.با.نرخ.سود.10.

درص��د.در.این.مناطق،.گف��ت:.این.مابه.التفاوت.توس��ط.

س��ازمان.مدیری��ت.و.برنامه.ریزی.پرداخت.می.ش��ود.و.با.
تقویت.بخش.ساختمان.تقاضا.تحریک.می.شود.

 ارائه مجموعه ای اجرایی برای خروج مسکن و بازار سرمایه از رکود

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.عمران.و.بهس��ازی.شهری.گفت:.در.صورت.تحقق.

مصوبه.دولت.پیش.بینی.می.کنیم.که.در.برنامه.شش��م.توسعه.ساالنه.۷.درصد.از.بافت.های.

فرس��وده.از.طریق.سه.گانه.تس��هیالت،.کمک.به.توسعه.از.طریق.دس��تگاه.های.دولتی.و.
ارتقای.زیرساخت.ها.با.شهرداری.ها.نوسازی.شود.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.محمد.س��عید.ای��زدی.اظهار.کرد:.از.آنجا.که.در.دو.س��ال.گذش��ته.

تخصیص.های.بانک.ها.کمتر.از.10.درصد.بوده،.روند.نوسازی.بافت.های.فرسوده.کند.شده.

است..اگرچه.در.تهران.بین.20.تا.25.درصد.از.بافت.های.فرسوده.نوسازی.شده.ولی.متوسط.

کش��ور،.پایین.و.حدود.10.تا.12.درصد.است.که.امیدواریم.با.تخصیص.به.موقع.تسهیالت.
و.کمک.هایی.که.به.شهرداری.ها.برای.ارتقای.زیرساخت.می.کنیم.این.ارقام.افزایش.یابد.

وی.با.اشاره.به.اختصاص.تسهیالت.به.بافت.های.فرسوده.در.بسته.خروج.از.رکود.گفت:.

مبل��غ.دو.هزار.میلیارد.ریال.به.بخش.بافت.های.فرس��وده.اختصاص.یافته.که.این.در.واقع.

بخش��ی.از.تسهیالت.مصوبه.مهرماه.سال.گذشته.دولت.است..مدیرعامل.شرکت.عمران.و.

بهس��ازی.شهری.خاطرنش��ان.کرد:.طبق.آن.مصوبه.قرار.بود.سالیانه.300.هزار.تسهیالت.

نوس��ازی.به.متقاضیان.اختصاص.یابد.و.دولت.قبول.کرده.بود.9.درصد.س��ود.21.درصدی.
وام.ها.را.به.صورت.یارانه.اختصاص.دهد.

وی.تخصیص.دو.هزار.میلیارد.ریال.به.بافت.های.فرس��وده.را.اولین.اختصاص.دولت.به.

55.هزار.واحد.عنوان.و.تاکید.کرد:.س��ال.1393.بانک.ها.به.50.هزار.واحد.تسهیالت.دادند.

که.با.اختصاص.55.هزار.تس��هیالت.فعلی.این.رقم.در.مجموع.به.حدود.110.هزار.واحد.از.
300.هزار.واحد.می.رسد.

ایزدی.با.اشاره.به.دو.سال.گذشته.که.تسهیالت.بافت.های.فرسوده.قطع.شده.بود.گفت:.

تحقق.تس��هیالت.110.هزار.واحد.برای.رونق.بخش��ی.به.مسکن.به.خصوص.بهسازی.و.

نوس��ازی.بافت.های.فرسوده.خیلی.خوب.است.ولی.ما.امیدواریم.که.این.رقم.تا.پایان.سال.

به.حداقل.50.درصد.از.300.هزار.واحد.برسد.و.با.بهتر.شدن.وضعیت.منابع.هرساله.افزایش.
پیدا.کند.

  طی برنامه ششم توسعه: بافت های فرسوده سالی ۷ درصد نوسازی می شوند

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.نماینده.مردم.اهواز.در.مجلس،.

با.یک.تیم.س��رمایه.گذار.انگلیس��ی.مذاکراتی.جهت.ورود.

تکنولوژی.س��اخت.سبک.و.سریع.س��اختمان.انجام.شده.
است.و.امیدواریم.این.مذاکرات.به.سرانجام.برسد.

به.گزارش.خبرگزاری.ایسنا،.سید.شریف.حسینی.اظهار.

کرد:.این.شرکت.توانایی.س��اخت.سریع.ساختمان،.ارزان.

قیم��ت.و.ب��ا.مقاومت.باال.را.دارد.ب��ه.گونه.ای.که.در.یک.

روز.می.توان��د.یک.طبق��ه.را.با.کیفیت.و.مقاومت.بس��یار.

مطلوب.بس��ازد..وی.افزود:.این.تکنولوژی.برای.س��اخت.

ش��هرک.های.جدید.بسیار.مناسب.اس��ت،.زیرا.با.سرعت.

بسیار.باال.می.تواند.ساختمان.هایی.تا.24.طبقه.را.با.کیفیت.
باال.احداث.کند.

حس��ینی.تصریح.کرد:.پس.از.توافق��ات.اولیه.که.با.این.

ش��رکت.انگلیس��ی.انجام.گرفت،.چنانچه.این.توافقات.به.

خوبی.ادامه.پیدا.کند.و.تصمیمات.مناس��بی.در.کش��ور.در.

این.زمینه.اتخاذ.شود،.این.تکنولوژی.در.استان.خوزستان.

وارد.و.مستقر.خواهد.شد..وی.ادامه.داد:.ایجاد.این.کارخانه.

در.اس��تان.کمک.مناسبی.به.اشتغال.خواهد.کرد،.زیرا.این.

کارخان��ه.برای.فعالیت.خ��ود.به.دو.ماده.اولیه.س��یمان.و.

پتروش��یمی.نیاز.دارد.که.خوشبختانه.هر.دو.ماده.اولیه.در.
استان.تولید.می.شود.

 ورود تکنولوژی ساخت سریع ساختمان توسط یک شرکت انگلیسی
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پنج��ره.ایرانیان:.امکان.تجمی��ع.امتیاز.صندوق.پس.انداز.

مسکن.یکم.با.اوراق.گواهی.حق.تقدم.استفاده.از.تسهیالت.
مسکن.)اوراق.تسهیالت.مسکن(.فراهم.شد.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.در.مدل.نخس��ت،.امکان.

تجمیع.امتیاز.»صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم«.با.»اوراق.

گواهی.حق.تقدم.اس��تفاده.از.تسهیالت.مسکن«.تا.سقف.

۶0.میلی��ون.تومان.ب��ا.رعایت.ضوابط.و.مق��ررات.مربوطه.
امکان.پذیر.است.

هر.فردی.که.در.بانک.مس��کن.حس��اب.پس.انداز.داشته.

باش��د.می.تواند.پس.از.دوره.یک.س��اله.و.بر.اساس.ضوابط.

و.ش��رایط.حساب.پس.انداز.مسکن.یکم،.وام.مربوط.به.این.

حس��اب.پس.انداز.را.درخواست.کند.که.در.آن.صورت.بانک.

مس��کن.بر.اس��اس.میزان.گردش.مالی.در.همان.حس��اب.

پس.اندازی.که.دارد،.به.او.تسهیالت.خرید.یا.ساخت.مسکن.

می.دهد.)مثال.20.میلیون.تومان(..س��پس.متقاضی.دریافت.

تس��هیالت.مسکن.با.توجه.به.س��قف.تسهیالت.مسکن.با.

اوراق.گواه��ی.حق.تقدم.تس��هیالت.مس��کن.)۶0.میلیون.

تومان(.با.خرید.اوراق.تس��هیالت،.ای��ن.مابه.التفاوت.)مثال.
40.میلیون.تومان(.را.جبران.می.کند.

بانک.مسکن.اعالم.کرده.است.در.صورتی.که.متقاضی،.

چندین.فقره.حس��اب.پس.انداز.مسکن.در.این.بانک.داشته.

باش��د،.فق��ط.می.توان��د.تس��هیالت.مرتبط.با.یک��ی.از.آن.

حس��اب.ها.را.با.تس��هیالت.حس��اب.پس.انداز.مسکن.یکم.

تجمیع.کند..همچنین.بر.اس��اس.اعالم.بانک.مس��کن.در.

مدل.دوم،.تجمیع.تس��هیالت.»صندوق.پس.انداز.مس��کن.

یک��م«.ب��ا.»صندوق.پس.انداز.مس��کن.جوان��ان«.صورت.

می.گیرد.که.باید.حداقل.یک.س��ال.از.تاریخ.افتتاح.حساب.

مس��کن.جوانان.تا.زمان.درخواس��ت.تجمی��ع.دو.صندوق.
سپری.شده.باشد.

همچنین.حداقل.متوس��ط.موجودی.حساب.متقاضی.در.

حس��اب.مس��کن.جوانان،.مطابق.ش��رایط.گردش.حساب.

صندوق.پس.انداز.مس��کن.یک��م.باش��د..متقاضی.تجمیع.

تس��هیالت.حس��اب.های.»مس��کن.جوانان«.و.»مس��کن.

یک��م«،.باید.عالوه.بر.حس��اب.پس.انداز.مس��کن.جوانان،.

حس��اب.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.نیز.داشته.و.حداقل.
یک.دوره.۶.ماهه.از.زمان.افتتاح.آن.سپری.شده.باشد.

از.دیگر.ش��رایط.جدید.دریاف��ت.وام.80.میلیون.تومانی.

بانک.مس��کن.بر.اس��اس.تغییرات.جدید.ای��ن.بانک،.این.

است.که.دارندگان.حس��اب.های.صندوق.پس.انداز.مسکن.

یکم.می.توانند.با.بس��تگان.نزدیک.خود.و.با.مشارکت.دیگر.

اعضای.خانواده..ش��امل.پدر،.مادر،.همس��ر،.فرزند،.خواهر،.

برادر،.نوه،.پدربزرگ.و.مادربزرگ،.افتتاح.حس��اب،.دریافت.
تسهیالت.یا.درخواست.انتقال.حساب.میان.خود.را.بکند.

 امکان تجمیع وام 8۰ با 6۰ میلیونی مسکن فراهم شد

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.س��ابق.شهر.جدید.پرند.اعالم.کرد:.بیش.از.10.هزار.مسکن.مهر.
در.پرند.منتظر.نصب.انشعابات.و.آب.و.برق.است.

به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.باران.هاش��م.زهی.در.پاس��خ.به.این.س��وال.که.گفته.می.شود.

برکنار.ش��ده.اید،.گفت:.به.هیچ.وجه.بحث.برکناری.بنده.مطرح.نبود،.بلکه.از.23.تیرماه.امسال.
درخواست.بازنشستگی.خود.را.تقدیم.نریمان،.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.کرده.بودم..

هاشم.زهی.با.بیان.اینکه.طاهری.عضو.هیات..مدیره.شهر.جدید.پرند.به.عنوان.سرپرست.جدید.

ش��رکت.عمران.پرند.معرفی.ش��ده.است،.گفت:..سرپرست.جدید.ش��هر.جدید.پرند.22.ماه.قبل.

همزمان.با.من.به.ش��رکت.عمران.ش��هر.جدید.پرند.آمد..مدیرعامل.سابق.شهر.جدید.پرند.در.

پاس��خ.به.این.سوال.که.اکنون.با.تغییر.شما.آیا.تاثیری.در.تحویل.واحدهای.مسکن.مهر.ایجاد.

نخواهد.شد،.گفت:.امیدوار.هستم.که.تحویل.واحدهای.مسکن.مهر.با.تاخیر.مواجه.نشود..وی.

در.پاسخ.به.این.سوال.که.چه.تعداد.مسکن.مهر.باید.تحویل.متقاضیان.شود.و.چه.تعداد.مسکن.

مهر.درحال.حاضر.به.دلیل.نداشتن.آب.و.برق.تحویل.متقاضیان.نمی.شود،.گفت:..حدود.45.هزار.

مس��کن.مهر.در.پرند.باید.تکمیل.و.واگذار.شود..هاشم.زهی.افزود:.در.شهریور.ماه.سال.جاری.

بنده.اعالم.کردم.که.10.هزار.مس��کن.مهر.منتظر.نصب.انش��عاب.آب.و.برق.هستند..وی.ادامه.

داد:.خوش��بختانه.با.مصوبات.جدید.دولت،.گش��ایش.های.خوبی.در.نصب.انشعابات.آب.و.برق.

ایجاد.خواهد.ش��د..گفتنی.است،.با.بازنشسته.شدن.باران.هاشم.زهی.مدیرعامل.شرکت.عمران.

پرند،.سیدعلی.اکبر.طاهری.اطاقسرا.عضو.هیات.مدیره.شرکت.عمران.پرند.به..عنوان.سرپرست.
این.شرکت.منصوب.شده.است.

 ۱۰ هزار مسکن مهر آماده واگذاری، آب و برق ندارند

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.سازمان.تامین.اجتماعی.با.بیان.

اینکه.در.بودجه.سازمان.تامین.اجتماعی.2.هزار.میلیارد.ریال.

اعتبار.برای.مس��کن.اجتماعی.دیده.شده.است،.گفت:.ساخت.

و.س��از.مسکن.اجتماعی.با.مذاکرات.مثبتی.که.با.وزارت.راه.و.
شهرسازی.داشته.ایم،.به.زودی.آغاز.می.شود.

.به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.سید.تقی.نوربخش.در.گفت.

و.گو.با.خبرنگار.اقتصادی.خبرگزاری.فارس.در.پاس��خ.به.این.

س��ئوال.که.آیا.امس��ال.ساخت.و.ساز.مس��کن.اجتماعی.آغاز.

می.ش��ود.یا.خیر.گفت:.با.دس��تور.ربیعی.وزی��ر.کار،.تعاون.و.

رفاه.اجتماعی.کمیته.مس��کن.اجتماعی.تشکیل.شد.و.بزودی.

نیز.ساخت.و.ساز.مس��کن.اجتماعی.با.اعتباری.که.در.بودجه.

این.س��ازمان.به.مبلغ.2.هزار.میلیارد.ریال.دیده.ش��ده.اس��ت.
آغاز.می.شود.

نوربخ��ش.ادام��ه.داد:.در.ح��ال.مذاک��ره.ب��ا.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.هس��تیم.تا.بدون.نقص.پروژه.س��اخت.مس��کن.

اجتماعی.آغاز.شود..گفتنی.اس��ت،.به.تازگی.حامد.مظاهریان.

معاون.امور.مسکن.و.شهرسازی.وزیر.راه.با.اشاره.به.مذاکرات.

مثب��ت.با.وزارت.تعاون.در.خصوص.مس��کن.اجتماعی.گفت:.

ط��رح.مس��کن.اجتماعی.تا.ی��ک.یا.دو.هفته.آین��ده.نهایی.و.

رونمایی.می.ش��ود..وی.ادامه.داده.ب��ود.که.مذاکرات.مثبتی.با.

وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.در.رابطه.با.طرح.مس��کن.

اجتماعی.داش��ته.ایم.و.فکر.می.کن��م.طی.یکی.دو.هفته.آینده.
طرح.مذکور.نهایی.شود.

وی.تاکی��د.کرد:.با.توجه.به.مذاکرات.انجام.ش��ده.می.توان.

انتظ��ار.داش��ت.آخرین.برنامه.مس��کن.طی.دو.هفت��ه.آینده.

رونمایی.ش��ود..قرار.اس��ت.در.طرح.مسکن.اجتماعی.100.تا.
300.هزار.واحد.مسکن.ساخته.شود.

 ساخت مسکن اجتماعی به زودی آغاز می شود
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پنجره.ایرانیان:..به.گفته.رئیس.س��ازمان.نظام.کاردانی.

استان.تهران،.میزان.مجازات.متخلفان.ساخت.و.ساز.کافی.
نیست.و.باید.افزایش.پیدا.کند.

به.گ��زارش.خبرگزاری.تس��نیم،.مهدی.م��وذن.درباره.

اهمیت.اخالق.حرفه.ای.در.نظام.مهندسی.و.سایر.حرفه.ها.

افزود:.اخالق.مداری.در.سطح.جامعه.به.صورت.کالن.و.در.
حرفه.ها.و.صنوف.به.صورت.ویژه.اهمیت.دارد.

موذن.گفت:.ش��اید.بخش��ی.از.مش��کالتی.که.در.حال.

حاض��ر.وجود.دارد.به.این.مس��اله.برمی.گردد.که.مجازات.

متخلفان.ساخت.وس��از.به.اندازه.ای.که.باید.باشد.نیست.و.

به.نظر.می.رسد.افزایش.میزان.مجازات،.پیگیری.و.اجرای.
آن.می.تواند.در.کاهش.تخلفات.موثر.افتد.

رئی��س.نظ��ام.کاردانی.اس��تان.تهران.اف��زود:.تصمیم.

س��ایر. از. مهم.ت��ر. و. تاثیرگذارت��ر. ارش��د. مس��ئوالن.

زیرمجموعه.های.خود.است.و.نقش.آنها.باید.بسیار.بیشتر.

از.س��ایرین.مورد.توج��ه.قرار.بگیرد..م��وذن.گفت:.نحوه.

صحی��ح.و.دقیق.پیگیری.و.اج��رای.قوانین.و..آیین.نامه.ها.

می.تواند.به.نهادینه.ش��دن.اخالق.حرفه.ای.منجر.ش��ود..

وی.تاکی��د.ک��رد:.پیش.نی��از.رعای��ت.اخ��الق.در.جوامع.

مهندس��ی.و.کاردانی.رعایت.عدالت.در.مورد.فعالیت.های.

این.حوزه.هاس��ت.در.غیر.این.ص��ورت.همراهی.جامعه.با.
مهندسان.و.کاردانان.کاهش.می.یاید.

رئی��س.نظام.کاردانی.اس��تان.تهران.اظهار.داش��ت:.در.

س��طح.کالن.عدالتی.در.واگذاری.طرح.ها.به.مهندسان.و.

کاردان.ها.وجود.ندارد.و.این.در.حالی.اس��ت.که.در.قانون.

نظام.مهندس��ی.و.برای.اجرای.طرح..های.س��اختمانی.دو.

س��ازمان.نظام.کاردانی.و.نظام.مهندسی.در.کنار.یکدیگر.

دیده.ش��ده..اس��ت..موذن.گفت:.در.حال.حاض��ر.حداکثر.

میزان.مج��ازات.متخلفان.لغو.پروان��ه.فعالیت.به.مدت.۶.

ماه.تا.یک.س��ال.پیش.بینی.شده.است..در.حالی.که.انتظار.

می.رود.مجازات.ها.بیش��تر.تعیین.شود.تا.تخلف.این.حوزه.
بسیار.مهم،.به.حداقل.ممکن.برسد.

 مجازات متخلفان ساخت وساز را بیشترکنید 

پنجره.ایرانیان:.معاون.امور.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.

و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.این.که.مصوبه.اخیر.شورای.پول.و.

اعتبار.بخش��ی.از.اقدامات.دولت.در.راس��تای.رونق.بخشیدن.

به.حوزه.مسکن.اس��ت،.گفت:.خبرهای.خوش.مسکن.در.راه.
است.

به.گزارش.تس��نیم،.حام��د.مظاهریان.با.اش��اره.به.مصوبه.

ش��ورای.پ��ول.و.اعتبار،.اظهار.کرد:.مصوبه.سه.ش��نبه.ش��ب.

شورای.پول.و.اعتبار.در.ادامه.مصوبه.قبلی.این.شورا.در.رابطه.
با.وام.مسکن.یکم.40،.۶0.و.80.میلیون.تومانی.بود.

وی.با.یادآوری.اینکه.همچنین.مصوب.ش��د.که.متقاضیان.

در.شهرهای.با.جمعیت.200.هزار.نفر.وام.۶0.میلیون.تومانی.

مس��کن.دریافت.کنند،.ادامه.داد:..تعدادی.از.مراکز.استانی.در.

کش��ور.داریم.مانند.یاس��وج،.بیرجند.که.زی��ر.200.هزار.نفر.

جمعیت.دارند،.و.با.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.همه.شهرها.

مش��مول.وام.۶0.میلیونی.مسکن.شده.اند..وی.با.بیان.این.که.

مس��اله.مهم.تر.در.مصوبه.شورای.پول.و.اعتبار.افزایش.وام.از.

محل.اوراق.حق.تقدم.بود،.تصریح.کرد:.بر.این.اساس.وام.35.

میلیون.تومانی.در.شهرهای.زیر.200.هزار.نفر.جمعیت.به.40.

میلیون.تومان،.در.ش��هرهای.باالی.200.هزار.نفر.جمعیت.به.
50.میلیون.و.در.تهران.به.۶0.میلوین.تومان.افزایش.یافت.

مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.ب��ر.اینکه.مصوبه.

مذکور.تنها.بخش��ی.از.برنامه.های.دولت.برای.رونق.به.حوزه.

مسکن.است،.بیان.کرد:.خبرهای.خوبی.در.بحث.پرداخت.وام.

در.بافت.های.فرس��وده.در.راه.است..مظاهریان.با.بیان.این.که.

بس��ته.های.دولت.برای.رونق.بخش��یدن.به.مسکن.به.تدریج.

آماده.می.ش��ود،.تصری��ح.کرد:.اگر.نرخ.س��ود.بانکی.وام.های.

مس��کن.کاهش.یابد.برای.بازار.پیش.بین��ی.یک.رونق.خوب.

را.می.کنیم..به.گفته.وی،.باید.در.بخش.مس��کن.متناس��ب.با.

مصوبه.ها.برنامه.ها.عملیاتی.شود.و.از.هرگونه.اقدام.شتاب.زده.
در.این.حوزه.خودداری.به.عمل.آید.

 خبرهای خوش مسکنی در راه است

پنجره.ایرانیان:.به.اعتقاد.یک.کارش��ناس،.اگر.دولت.برنامه.های.خروج.از.رکود.را.پیاده.نکند.

و.در.ماه.های.آینده.به.داد.صنایعی.که.مس��تقیم.و.غیرمستقیم.به.بخش.مسکن.وابسته.هستند.
نرسد،.این.صنعت.به.40.سال.قبل.برمی.گردد.

به.گزارش.ایسنا،.بیت.اهلل.ستاریان.اظهار.کرد:.هم.اکنون.در.حال.طی.کردن.دوره.ای.هستیم.

که.تمام.صنایع.وابس��ته.به.س��اختمان.در.حال.ورشکستگی.هس��تند.و.در.صورت.ادامه..رکود،.

بیش.از.۷0.درصد.صنایعی.که.به.طور.مستقیم.و.غیرمستقیم.به.بخش.ساختمان.وابسته.هستند.
ورشکست.خواهند.شد.و.احتمال.احیای.مجدد.آنها.تا.چند.سال.آینده.وجود.نخواهد.داشت.

وی.افزود:.البته.ممکن.است.در.بخش.مسکن.طی.ماه.های.آینده.با.خودزایی.اقداماتی.انجام.
شود.و.با.رونق.معامالت،.رونق.به.این.بخش.برگردد.اما.ریسک.آن.بسیار.باال.و.خطرناک.است.
این.کارش��ناس.اقتصاد.مس��کن.با.بیان.این.که.احیای.رونق.در.بدنه.ساختمان.ابتدا.از.طریق.
واردات.و.بع��د.از.طریق.کانال.های.دیگر.انجام.می.ش��ود،.گفت:.در.این.صورت.باید.یک.دوره.

چهار.پنج.س��اله.را.برای.رس��یدن.به.ش��رایط.مطلوب.طی.کنیم..یعنی.سال.آینده.با.یک.سری.

ماشین.آالت.فرسوده،.کارگران.اخراج.شده.و.کارخانجات.ورشکست.شده.مواجه.می.شویم؛.حال.

آن.که.احیا.کردن.این.کارخانجات.در.حال.حاضر.بسیار.ساده.تر.از.زنده.کردن.آنها.در.سال.های.
آینده.است.

ستاریان.تصریح.کرد:.اگر.اراده.ای.از.طرف.دولت.بر.خروج.از.رکود.باشد.مسکن.هم.از.شرایط.

فعلی.خارج.می.ش��ود..در.غیر.این.صورت.امضای.برجام.تنها.یک.اثر.روانی.مختصر.در.بخش.
مسکن.یا.دیگر.بخش.های.اقتصاد.به.جا.می.گذارد.

به.گفته.وی.بخش.مس��کن.می.تواند.توس��ط.اقتصاد.کالن.از.رکود.بی��رون.بیاید.یا.اقتصاد.

کالن.می.تواند.از.کانال.مس��کن.از.رکود.خارج.ش��ود..هر.دو.این.راهکارها.مستلزم.برنامه.های.

پش��تیبانی.و.اراده.خروج.از.رکود.دولت.اس��ت،.لذا.این.انتظار.نابجایی.است.که.مسکن.خود.به.
خود.از.رکود.بیرون.بیاید.

 صنعت ساختمان با ادامه رکود به 4۰ سال قبل برمی گردد
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پنجره.ایرانیان:.به.گفته.یک.کارش��ناس.مس��کن،.اگر.

بخش.مس��کن.بخواهد.از.حالت.داللی.و.واسطه.ای.خارج.
شود.باید.به.سمت.انبوه.سازی.و.صنعتی.سازی.حرکت.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.ه��ادی.نظرپور.اظهار.ک��رد:.ظاهرا.
بخش.مس��کن.به.میراث.دالل.ها.و.واس��طه.گرها.تبدیل.
ش��ده.و.نمی.توان.با.آنها.مقابله.قطعی.کرد،.اما.می.شود.اثر.
حضور.آنها.را.کم.کرد..اگر.عرضه.مس��کن.زیاد.شود.قطعا.
افزای��ش.قیمت.بی.رویه.اتفاق.نمی.افت��د؛.چرا.که.افزایش.
قیمت.از.منطقی.خاص.تبعیت.می.کند.که.اگر.به.س��مت.
انبوه.سازی.برویم.تا.حدود.زیادی.جلوی.افزایش.قیمت.ها.

گرفته.می.شود.
وی،.س��رمایه.گذاری.خارجی.در.ش��رایط.پساتحریم.را.
به.دو.ش��کل.حضور.مستقیم.در.بخش.س��اخت.و.ساز.یا.
فعالیت.کارخانجات.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.عنوان.کرد.
و.گفت:.مدل.های.اس��تفاده.از.سرمایه.گذاری.های.خارجی.
در.ایران.تجربه.ش��ده.که.باید.در.شرایط.پساتوافق.نیز.به.
کار.گرفته.شود..آنچه.مسلم.است.این.که.در.بخش.مسکن.

ظرفیت.سرمایه.گذاری.و.اشتغال.وجود.دارد.
این.کارشناس.مس��کن.با.تاکید.بر.این.که.باید.مراقبت.
شود.تا.سرمایه.های.خارجی.به.سمت.بخش.واقعی.مسکن.

هدایت.ش��وند،.گفت:.بعضی.س��رمایه.گذاران.خارجی.مزه.

سرمایه.گذاری.در.ایران.را.چشیده.اند.و.اگر.میدان.برایشان.

باز.باشد.قطعا.می.آیند.و.بعضا.به.تعدیل.هایی.که.در.داخل.
به.آنها.داده.می.شود.نگاه.نمی.کنند.

به.گفته.وی،.در.ش��رایط.پساتحریم.باید.نظارت.کرد.تا.

سرمایه.های.خارجی.به.بخش.مسکن.بیایند.و.از.ورود.آنها.

به.بخش.های.واسطه.ای.یا.سیستم.بانکی.جلوگیری.شود..

نظرپور.اظهار.کرد:.اثرات.برجام.حدود.سه.چهار.ماه.دیگر.

خود.را.نش��ان.می.دهد..لذا.باید.ت��ا.آن.زمان.صبر.کنیم.تا.

نتایج.مذاکرات.مش��خص.ش��ود..بعد.از.آن.باید.مشکالت.

س��رمایه.گذاری.برداشته.ش��ود.که.در.صورت.تحقق.این.
مساله.انتظار.می.رود.رونق.به.بخش.مسکن.برگردد.

 لزوم استفاده از سرمایه خارجی در تولید مسکن

پنجره.ایرانیان:.مس��کن.و.خودرو.از.نظر.دولت.دو.موتوری.هس��تند.که.اگر.آنها.را.
روشن.کند.صنایع.خاموش.شده.هم.روشن.می.شوند.

به.گزارش.ایس��نا،.محمد.وطن.پور.اظهار.کرد:.بخش.های.مس��کن.و.خودرو.عالوه.

ب��ر.این.ک��ه.کاالهای.مورد.نیاز.مردم.هس��تند.ب��ر.روی.اش��تغال.و.راه.افتادن.صنایع.
تاثیرگذارند.که.اگر.راه.بیفتند.بسیاری.از.بخش.های.اقتصادی.به.حرکت.درمی.آیند.

وی.افزود:.با.رونمایی.از.بس��ته.سیاستی.دولت.برای.تس��ریع.خروج.از.رکود.انتظار.

می.رود.که.بخش.مسکن.از.وضعیت.فعلی.خارج.شده.و.به.سمت.رونق.برود..اما.مساله..

مهم.این.اس��ت.که.س��ازندگان.مس��کن.و.مالکان.باید.توان.خرید.متقاضیان.را.لحاظ.

کنند..اگر.مالکان.انتظار.دارند.بس��ته.خ��روج.از.رکود.به.جهش.یکباره.قیمت.ها.منجر.
.شود.اشتباه.می.کنند.و.با.این.اشتباه.باعث.می.شوند.مسکن.مجددا.به.رکود.بخورد.

این.کارش��ناس.مس��کن.با.بیان.این.که.رونق.در.مس��یر.قیمت.ه��ای.فعلی.محقق.

می.ش��ود،.گفت:.کس��انی.که.بتوانند.خانه.های.خالی.یا.نیمه.ساز.خود.را.با.قیمت.های.

فعلی.به.فروش.برسانند.برد.می.کنند.
وطن.پ��ور،.بس��ته..خروج.از.رکود.را.به.موقع.دانس��ت.و.گفت:.اقتص��اد.یک.موضوع.
دینامیک.اس��ت..ش��اید.سیاست.های.کنترل.تورم.برای.سال.گذش��ته.مناسب.بود.اما.
برای.امس��ال.مناس��ب.نبود.و.به.نظر.می.رسد.با.توجه.به.رکود.صنایع.و.تولید،.اقتصاد.

باید.از.وضعیت.فعلی.خارج.شود.
وی.به.نصف.شدن.تولید.خودرو.و.فروش.نرفتن.خانه.های.خالی.اشاره.و.خاطرنشان.
کرد:.با.رکود.صنایع.خودرو.و.س��اختمان،.بسیاری.از.کارخانجات.به.مشکل.برخوردند..
صنایع.به.دلیل.نبود.مش��تری،.ابتدا.مشکل.سرمایه.در.گردش.پیدا.کردند،.بعد.انبارها.
پر.ش��دند،.سپس.ش��یف.های.کاری.را.کم.کردند.و.بعد.به.اخراج.کارگران.دست.زدند..
همه..این.اتفاقات.ناشی.از.رکود.خودرو.و.مسکن.بود..این.کارشناس.مسکن.همچنین.
تاکید.کرد:.اگر.قرار.است.تسهیالتی.به.بخش.مسکن.ارائه.شود.باید.نظارت.و.کنترل.

شود.تا.به.سمت.هدفگذاری.پیش.بینی.شده.برود.

 مسکن موتور خروج از رکود صنایع

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرسازی.از.ایجاد.سبک.جدید.

مدیریت.در.یکی.دو.س��ال.آینده.با.دسترس��ی.آزاد.شهروندان.

به.اطالعات.خبر.داد.و.گفت:.مفهوم.آن.این.اس��ت.که.وزارت.
راه.و.شهرسازی.را.در.ساختمان.شیشه.ای.مدیریت.می.کنیم.
به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.عباس.آخوندی.در.پنجمین.
نمایش��گاه.راه.و.شهرسازی.گفت:.مبنای.تمام.سامانه.هایی.را.
که.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.طراحی.کرده.ایم.و.نیز.مدیریت.
نوین��ی.که.در.ای��ن.وزارتخانه.در.حال.تعقیب.آن.هس��تیم.بر.
دسترسی.آزاد.ش��هروندان.به.اطالعات.پایه.ریزی.شده.است..

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.سیس��تم.هایی.که.طراحی.

می.ش��ود.منحصر.به.س��امانه.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

نیس��ت.بلکه.برای.دسترس��ی.آزاد.ش��هروندان.به.اطالعات.
طراحی.می.شوند.

آخون��دی.گفت:.اگ��ر.دوربین��ی.در.جاده.ها.ب��رای.کنترل.

رفتار.رانن��دگان.نصب.یا.س��امانه.ای.در.راه.آهن.برای.کنترل.

بار.و.مس��افر.طراحی.می.ش��ود.یا.اگر.ب��رای.پیگیری.مبحث.

اقدامات.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن،.س��ازمان.هوایی.و.

غیره.س��امانه.هایی.راه.اندازی.می.کنی��م،.همگی.این.برنامه.ها.

بر.مبنای.دسترس��ی.آزاد.ش��هروندان.به.اطالعات.است..وی.

افزود.:.مفهوم.آن.این.اس��ت.که.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.را.

در.س��اختمان.شیشه.ای.مدیریت.می.کنیم..آخوندی.ادامه.داد:.

انجام.این.اقدامات.کار.بس��یار.سختی.است.و.فارغ.از.طراحی.

سیستم،.آموزش.گس��ترده.ای.برای.تمام.همکاران.وزارت.راه.

و.شهرس��ازی.را.در.سراسر.کش��ور.می.طلبد،.انها.باید.آموزش.

ببینن��د.تا.بتوانند.با.این.سیس��تم.جدی��د.کار.کنند..وی.افزود:.

امیدوارم.در.دو.سال.آینده.این.سیستم.ها.در.کشور.پیاده.سازی.
شود.و.سبک.نوینی.از.مدیریت.را.نشان.دهد.

 ساختمان وزارت راه وشهرسازی "شیشه ای" می شود
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 5۰  درصد گاز طبیعی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود
پنج��ره.ایرانی��ان:.مج��ری.طرح.های.بهینه.س��ازی.
مصرف.انرژی.س��ابا.گفت:.بخش.ساختمان.های.کشور.
اعم.از.ساختمان.های.مسکونی،.تجاری.و.عمومی.حدود.
50.درص��د.از.مصرف.گاز.طبیع��ی.را.به.خود.اختصاص.

داده.است.
ب��ه.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.نی��رو.)پاون(،.
احم��د.توکلی.اظهار.داش��ت:.براس��اس.آخری��ن.ترازنامه.
انرژی.کش��ور،.در.سال.1392.مجموع.مصرف.گاز.طبیعی.
در.بخش.ساختمان.های.کشور)ش��امل.خانگی،.تجاری.و.
عموم��ی(.افزون.بر.51.میلی��ارد.و.1۶3.میلیون.مترمکعب.
بوده.ک��ه.حدود.50.درصد.از.مصارف.نهایی.گاز.طبیعی.را.
ب��ه.خود.اختصاص.داده.اس��ت..وی.ادامه.داد:.مصرف.گاز.
طبیعی.در.این.بخش.نس��بت.به.سال.قبل.از.آن.با.رشدی.

معادل.11.درصد.مواجه.بوده.است.
توکلی.با.بیان.اینکه.بیش��ترین.سهم.مصرف.گاز.طبیعی.
در.این.بخش.به.زیربخش.خانگی.تعلق.دارد،.افزود:.بخش.
خانگی.ب��ا.مصرف.44.میلی��ارد.و.۶92.میلیون.مترمکعب.
گاز.ح��دود.42.5.درص��د.از.مصرف.را.ب��ه.خود.اختصاص.
داده.ک��ه.افزای��ش.مص��رف.نهایی.بخش.ه��ای.خانگی،.
تجاری.و.عمومی.به.دلیل.شدت.سرما.و.روشن.بودن.همه.

سامانه.های.گرمایشی.این.بخش.ها.است.
وی.تصریح.کرد:.نتایج.اس��تخراج.ش��ده.از.آمار.و.ارقام.
گویای.این.مطلب.اس��ت.که.در.ص��ورت.مدیریت.نکردن.

مصرف.ان��رژی.در.این.حوزه،.دولت.و.مصرف.کنندگان.با.

چالش.جدی.مواجه.خواهند.بود..این.مس��وول.خاطرنشان.

ک��رد:.با.توجه.به.افزایش.قیم��ت.حامل.های.انرژی.گاز.و.

برق.و.ب��ا.اجرای.طرح.هدفمن��دی.یارانه.ها،.صرفه.جویی.

از.دی��دگاه.مصرف.کنندگان.نیز.اهمیت.قابل.توجهی.یافته.

است..توکلی.با.اش��اره.به.روش.های.بهینه.مصرف.انرژی.

در.ساختمان،.ادامه.داد:.استفاده.از.ترموستات.در.هیترهای.

برقی،.اس��تفاده.از.شیر.کنترل.ترموس��تاتیک.رادیاتورها.و.

فن.کوئل.ها،.خاموش.کردن.پیلوت.تجهیزات.گازس��وز.در.

روزهای.گرم،.کم.کردن.درجه.ترموستات.در.ساعت.های.

عدم.حض��ور.در.س��اختمان.و.نصب.س��امانه.های.کنترل.

هوش��مند.مرکزی.موتورخانه.از.جمله.راهکارهای.کاهش.
مصرف.انرژی.در.تجهیزات.گرمایشی.به.شمار.می.رود.

وی.تاکید.ک��رد:.مصرف.آگاهانه.و.آش��نایی.با.فرهنگ.

مص��رف.بهینه.ان��رژی.و.اجرای.آن،.ع��الوه.بر.کمک.به.

کش��ور.در.حف��ظ.منابع.ان��رژی،.باعث.کاهش.چش��مگیر.

هزینه.های.انرژی.)قبوض(.در.س��اختمان.ها.خواهد.شد.و.

فقط.با.اجرای.یکس��ری.راهکارهای.بی.هزینه.و.کم.هزینه.

در.ساختمان.های.عمومی،.تجاری.و.مسکونی.می.توان.تا.
30.درصد.صرفه.جویی.به.عمل.آورد.

 تقاضای انرژی جهان در سال 2۰4۰ دو برابر خواهد شد
پنج��ره.ایرانی��ان:.رئیس.ی��وروگاز.اعالم.کرد:.چش��م.انداز.
بلندمدت.تقاضای.انرژی.جهانی.برغم.کاهش.اخیر.مصرف.و.

قیمت.ها.مثبت.است.
گرتجان.النکهورس��ت.رئیس.مجمع.ی��وروگاز.با.بیان.این.
مطل��ب.به.خبرگزاری.اس��پاتنیک،.تاکید.کرد:.در.س��ال.های.
2040.تا.2050.تقاضای.انرژی.در.جهان.دو.برابر.خواهد.شد.
از.اوایل.س��ال.2014.قیمت.نفت.خ��ام.و.گاز.طبیعی.بیش.

از.50.درصد.کاهش.یافته.و.مصرف.انرژی.جهانی.کم.ش��ده.

است..براس��اس.پیش.بینی.های.صندوق.بین.المللی.پول،.رشد.

اقتصاد.جهانی.تا.حد.زیادی.به.عرضه.انرژی.وابس��ته.است.و.

انتظار.می.رود.که.در.س��ال.201۶.پایین.باقی.بماند..برغم.این.

چشم.انداز.بلند.مدت،.النکهورست.معتقد.است.جمعیت.جهان.

به.شکل.سریعی.در.حال.رشد.است.و.تقاضای.انرژی.افزایش.

یافته.در.قاره.آفریقا.فرصت.های.آینده.هستند..وی.خاطرنشان.

کرد:.ممکن.اس��ت.عوامل.موقت.روی.رش��د.تقاضای.انرژی.
تاثیر.بگذارد،.اما.به.لحاظ.ساختاری.رشد.خواهد.داشت..

آژانس.بین.المللی.انرژی.اعالم.کرد:.تقاضای.گاز.طبیعی.در.

کوتاه.مدت.در.سطح.جهان.کاهش.یافته،.اما.به.لحاظ.تاریخی.

در.س��طح.باالی.3.5.تریلیون.مترمکعب.باقی.مانده.اس��ت..

مجمع.یوروگاز.متش��کل.از.44.ش��رکت.از.24.کشور.یکی.از.
شرکت.های.وابسته.نماینده.فروش.گاز.اروپا.است.

  حضور آمریکایی ها قیمت پروژه ها را کاهش می دهد
پنج��ره.ایرانیان:.به.گفته.امیر.معینی.حض��ور.آمریکایی.ها.در.مناقصات.مزیت.بزرگی.دارد.و.
آن.اینک��ه.رقابت.افزایش.یافته.و.قیمت.های.پیش��نهادی.کاه��ش.خواهد.یافت.در.صورتی.که.
عدم.حضور.این.ش��رکت.ها.تعداد.رقبا.را.کم.می.کند،.ضمن.اینکه.در.برخی.حوزه.ها.تکنولوژی.

آمریکا.پیشرفته.تر.است.
ب��ه.گزارش.ایلنا،.مقام.معظم.رهبری.در.نامه.ارس��الی.به.رئی��س.جمهور.برای.اجرای.برجام.
اع��الم.کردند.که.»مراقبت.فرمایید.که.وضعیت.پس.از.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها،.به.واردات.
بی.رویه.نینجامد،.و.به.خصوص.از.وارد.کردن.هرگونه.مواد.مصرفی.از.آمریکا.جدا.پرهیز.شود.«
با.توجه.به.اینکه.کاال.و.تجهیزات.نفتی.شامل.مواد.مصرفی.نمی.شوند.و.همچنین.تکنولوژی.
باالی.کاالهای.نفتی.آمریکایی.و.نیاز.صنعت.نفت.به.این.نوع.تجهیزات.به.نظر.می.رس��د.که.

منعی.جهت.استفاده.از.کاالهای.آمریکایی.در.صنعت.نفت.وجود.ندارد.
در.این.خصوص.مهران.امیر.معینی،.کارشناس.اقتصاد.انرژی.از.موسسه.مطالعات.بین.المللی.

انرژی.با.اش��اره.به.حضور.شرکت.های.خارجی.از.جمله.آمریکا.در.پروژه.های.نفتی.گفت:.وقتی.

از.ش��رکت.های.نفتی.دنیا.دعوت.به.همکاری.می.ش��ود،.قطعا.یکی.از.گزینه.های.مدنظر.برای.

انتخاب.یک.ش��رکت.برای.عقد.قرارداد.تکنولوژی.پیش��رفته..است..لذا.قطعا.کشوری.ارجح.تر.

است.که.به.لحاظ.تکنولوژیکی.به.روزتر.باشد..وی.با.اشاره.به.اظهارات.وزیر.نفت.مبنی.بر.اینکه.

حضور.شرکت.های.آمریکایی.در.پروژه.های.نفتی.منتفی.نیست،.افزود:.ارتباط.با.شرکت.های.

آمریکایی.در.پروژه.های.نفتی.به.لحاظ.بعد.اقتصادی.مطرح.است.و.از.این.نظر.مشکلی.وجود.
ندارد.مگر.اینکه.مالحظات.سیاسی.و.استراتژیک.را.نیز.در.نظر.بگیریم...

امیر.معینی.خاطرنشان.کرد:.حضور.آمریکایی.ها.در.مناقصات.مزیت.بزرگی.دارد.و.آن.اینکه.

رقابت.افزایش.یافته.و.قیمت.های.پیش��نهادی.کاهش.خواهد.یافت.در.صورتی.که.عدم.حضور.

این.شرکت.ها.تعداد.رقبا.را.کم.می.کند..ضمن.اینکه.پیشرفته.تر.بودن.تکنولوژی.آمریکا.نسبت.
به.همتایان.اروپایی.نیز.غیر.قابل.انکار.است..
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 تولید محصوالت پتروشیمی تا پایان امسال به 4۷ میلیون تن می رسد
پنج��ره.ایرانیان:.مدیر.کنترل.تولید.ش��رکت.ملی.صنایع.
پتروش��یمی.گفت:.با.تحویل.مستمر.اتان.فازهای.15.و.1۶.
پ��ارس.جنوبی.و.با.توجه.به.تامین.خوراک.الزم.پیش.بینی.
می.شود.تولید.محصوالت.پتروشیمی.تا.پایان.امسال.به.4۷.

میلیون.تن.برسد.
به.گزارش.ش��انا،.علی.محمد.بساق.زاده،.با.یادآوری.این.
که.بیش.از.س��ه.ماه.است.به.صورت.مقطعی.اتان.فازهای.
15.و.1۶.پارس.جنوبی.به.پتروش��یمی.ها.تحویل.می.شود،.
گفت:.اخیرا.به.صورت.مس��تمر.این.فاز.10.تن.در.س��اعت.
اتان.تحویل.پتروش��یمی.ها.می.دهد،.بر.اساس.برنامه.ریزی.
صورت.گرفته.تا.پایان.سال.این.میزان.به.حدود.۷0.تن.در.

ساعت.خواهد.رسید.
وی.گفت:.بر.اس��اس.برنامه.ری��زی.صورت.گرفته.اواخر.
آذرماه.امسال.نیز.پیش.بینی.می.شود.اتان.فازهای.1۷.و.18.

پارس.جنوبی.نیز.به.مجتمع.های.پتروشیمی.برسد.
مدی��ر.کنترل.تولید.ش��رکت.مل��ی.صنایع.پتروش��یمی.
ایران.با.اش��اره.به.پیش��رفت.۷0.درصدی.برنامه.تعمیرات.
اساس��ی.مجتمع.های.پتروش��یمی.کش��ور.گفت:.بر.اساس.
پیش.بینی.ه��ای.ص��ورت.گرفت��ه.انتظ��ار.داری��م.تولی��د.
محصوالت.پتروش��یمی.تا.پایان.امسال.در.مجموع.به.4۷.

میلیون.تن.برسد.
بساق.زاده.گفت:.بر.اساس.برنامه.ریزی.صورت.گرفته.تا.
پایان.امسال.تولید.محصوالت.پتروشیمی.در.مجتمع.های.
کش��ور.به.81.درصد.ظرفیت.اس��می.خود.می.رسد.که.در.
صورت.تحقق.این.امر.نس��بت.به.پارسال.9.درصد.افزایش.

تولید.خواهیم.داشت.

قرار.است.تولید.روزانه.گاز.ایران.از.محل.فازهای.اولویت.

نخس��ت.و.دوم.)12،.15.و.1۶،.1۷.و.18،.19.و.20.و.21(.

امسال.حدود.100.میلیون.متر.مکعب.دیگر.در.روز.افزایش.

یابد؛.بس��یاری.از.کارشناس��ان.صنعت.نفت.ایران.معتقدند.

تحق��ق.این.امر.می.توان��د.تحولی.بزرگ.در.همه.بخش.ها.

به.ویژه.تامین.خوراک.مجتمع.های.پتروشیمی.کشور.ایجاد.
کند.

مجتمع.های��ی.که.هم.اکنون.به.دلی��ل.کمبود.خوراک.با.

حداکث��ر.ظرفی��ت.کار.نمی.کنند.با.تکمی��ل.ظرفیت.تولید.

پاالیش��گاه.های.گازی.فازه��ای.15.ت��ا.18.پارس.جنوبی.

)در.اواس��ط.امس��ال(.و.همچنین.راه.اندازی.بخش��ی.از.فاز.

19.پ��ارس.جنوبی.با.وضع.بهتری.از.نظر.ارس��ال.متان.به.

مجتمع.های.پتروش��یمی.نسبت.به.پارس��ال.روبرو.خواهند.

بود..پارسال.زمستان.10.روز.و.30.روز.به.ترتیب.در.منطقه.

عسلویه.و.ماهشهر.مجتمع.های.پتروشیمی.دچار.کمبود.گاز.

ش��دند.و.پیش.بینی.می.شود.امس��ال.این.مناطق.با.کمبود.
گاز.بسیار.کمتری.روبرو.شوند.

پارس��ال.در.مجموع.بیش.از.2.میلی��ون.و.800.هزار.تن.

اتان.به.مجتمع.های.پتروشیمی.در.کشور.تحویل.داده.شده.

اس��ت.و.امسال.براس��اس.پیش.بینی.های.صورت.گرفته.و.

قول.های.داده.ش��ده.از.سوی.مدیران.باالدستی.دست.کم.

یک.میلیون.و.400.هزار.تن.به.این.رقم.افزوده.می.شود..به.

عبارت.دیگر.در.مجموع.سهم.پتروشیمی.ها.از.اتان.تولیدی.
کشور.به.مرز.چهار.میلیون.و.200.هزار.تن.می.رسد.

 ایران آماده مشارکت نفتی با پتروبراس برزیل در خزر شد
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.نفت.خزر.از.آغاز.دور.جدید.مذاکرات.با.پتروبراس.
برزی��ل.به.منظور.اجرای.طرح.های.اکتش��اف.و.حفاری.نف��ت.و.گاز.در.آب.های.عمیق.

به.ویژه.حوزه.دریای.خزر.خبر.داد.
ب��ه.گزارش.خبرگ��زاری.مهر،.اصوال.درباره.احتمال.مش��ارکت.ش��رکت.نفت.خزر.با.
شرکت.پتروبراس.برزیل.به.منظور.فعالیت.اکتشافی.و.حفاری.در.آب.های.عمیق.دریای.
خزر،.گفت:.بر.اساس.مذاکرات.وزیر.نفت.که.با.وزیر.انرژی.و.صنعت.برزیل.انجام.شده.
و.با.توجه.به.سابقه.طوالنی.شرکت.پتروبراس.در.حوزه.آب.های.عمیق.قرار.شده.کمیته.

مشترکی.بین.ایران.و.برزیل.در.حوزه.نفت.و.گاز.تشکیل.شود.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.از.ش��رکت.نفت.خزر.هم.دعوت.ش��ده.اس��ت.تا.در.این.کمیته.
حضور.داشته.باش��د،.تصریح.کرد:.با.عضویت.در.این.کمیته.پیش.بینی.می.شود.بتوانیم.
از.تجربیات.ش��رکت.های.برزیلی.در.حوزه.حفاری.و.اکتش��اف.نف��ت.و.گاز.در.آب.های.

عمیق.استفاده.کنیم.
مدیرعامل.شرکت.نفت.خزر.با.تاکید.بر.این.که.شرکت.نفت.خزر.در.سال.های.138۶.
تا.1389.مذاکرات.مفصلی.با.شرکت.پتروبراس.برزیل.انجام.داده.بود،.اظهار.کرد:.حتی.
در.این.مدت.تفاهم.نامه.ای.هم.بین.ش��رکت.نفت.خزر.ایران.و.پتروبراس.برزیل.امضا.

شده.بود.و.بنا.بود.تفاهم.نامه.ای.برای.دو.بلوک.اکتشافی.در.دریای.خزر.امضا.شود.
عضو.هیات.مدیره.ش��رکت.نفت.خزر.با.تاکید.بر.این.که.با.اعالم.خبر.کش��ف.میادین.
جدید.هیدروکربوری.در.حوزه.آمریکای.شمالی.ادامه.همکاری.ها.بین.شرکت.نفت.خزر.

و.پتروبراس.برزیل.منتفی.شد،.بیان.کرد:.با.این.وجود.با.توجه.به.احتمال.لغو.تحریم.ها،.
به.دنبال.این.هستیم.فعالیت.هایی.که.از.قبل.شروع.شده.بود.را.ادامه.دهیم.

اصول��ی.با.یادآوری.این.که.این.کمیته.برای.بررس��ی.ام��کان.همکاری.های.دوجانبه.

نفتی.بین.ایران.و.برزیل.تش��کیل.شده.است،.خاطرنشان.کرد:.امیدواریم.با.تشکل.این.

کمیت��ه.و.همکاری.با.ش��رکت.های.برزیلی،.امکان.انتقال.تجربی��ات.و.تکنولوژی.های.
نفتی.آب.های.عمیق.برای.صنعت.نفت.کشور.به.ویژه.در.حوزه.دریای.خزر.فراهم.شود.
بی��ژن.زنگنه.وزیر.نف��ت.اخیرا.در.دیدار.با.»آرماندو.مونتیرو«.وزیر.توس��عه،.صنعت.و.
تجارت.خارجی.برزیل.با.اعالم.این.که.برزیل.در.زمینه.حفاری.و.تولید.نفت.در.آب.های.
عمیق.تجربه.های.مطلوبی.دارد،.گفته.اس��ت:.از.این.رو.با.توجه.به.نیازی.که.ایران.به.
ای��ن.تج��ارب.در.آب.های.عمیق.دریای.خزر.داریم،.می.توانی��م.در.این.زمینه.همکاری.

داشته.باشیم.
مهمترین.پروژه.مش��ترک.شرکت.ملی.نفت.ایران.با.شرکت.پتروبراس.برزیل.کشف.
ذخای��ر.جدید.هیدروکربوری.در.بلوک.های.اکتش��افی.ای��ران.در.خلیج.فارس.همچون.
تفتان.بود..در.این.بین.هر.چند.این.ش��رکت.برزیلی.با.حفاری.دو.حلقه.چاه.از.کش��ف.
ذخایر.نفتی.اقتصادی.در.این.بلوک.اکتش��افی.ایران.در.خلیج.فارس.خبر.داده.بودند.اما.
مسئوالن.مدیریت.وقت.اکتشاف.شرکت.ملی.نفت.ایران.تاکید.کرده.بودند:.نفت.کشف.
ش��ده.توس��ط.پتروبراس.برزیل.در.میدان.تفتان.خلیج.فارس.قابل.توجه.و.دارای.توجیه.

اقتصادی.باالیی.نیست.
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 آلمان در صرفه جویی انرژی با ایران همکاری می کند
پنجره.ایرانیان:.تفاهم.نامه.همکاری.برای.صرفه.جویی.در.
مص��رف.انرژی.بین.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.معاون.وزیر.
محیط.زیست،.ساختمان.و.ایمنی.هسته.آلمان.به.امضا.رسید.
به.گزارش.خبرگ��زاری.مهر،.عباس.آخون��دی.در.دیدار.و.
مذاکره.با.گونتر.آدلر.معاون.وزیر.محیط.زیس��ت،.س��اختمان.
و.ایمنی.هس��ته.ای.آلمان.در.ساختمان.شهید.دادمان.با.اشاره.
به.اینکه.بیش.از.۶0.درصد.مصرف.انرژی.در.کش��ورمان.در.
حوزه.حمل.و.نقل.و.مس��کن.اس��ت،.گفت:.عالقه.داریم.در.
برنامه.ای.ملی.در.زمینه.صرفه.جویی.انرژی.به.عنوان.پروژه.ای.

ملی.وارد.عمل.شویم.
وزیر.راه.و.شهرسازی.تصریح.کرد:.قطعا.وضع.استانداردها،.
مشوق.ها،.تامین.مالی.و.استفاده.از.فناوری.های.نوین.در.این.
زمین��ه.پیچیدگی.هایی.دارد.که.تمایل.داری��م.از.تجربه.های.

دیگر.کشورها.در.این.زمینه.استفاده.کنیم.
وی.ی��ادآور.ش��د:.در.زمینه.کاهش.مص��رف.انرژی.اجماع.
جهان��ی.وجود.دارد.اما.ب��رای.عملیاتی.ک��ردن.این.موضوع.
مشکالت.جدی.در.زمینه.هایی.از.جمله.فرهنگ.مردم،.قدرت.
خرید.و.س��رانه.تولی��د.ناخالص.ملی.داری��م.و.اجرای.برنامه.

صرفه.جویی.در.بخش.مسکن.پیچیدگی.هایی.دارد.
آخون��دی.تصری��ح.کرد:.در.م��ورد.برقی.ک��ردن.راه.آهن.
مذاکرات��ی.بین.دو.طرف.صورت.گرفته.اس��ت.و.تمایل.دارم.
در.بخش.حمل.و.نقل.و.تامین.ماش��ین.آالت.نوین.در.بخش.
س��اختمان.مذاکراتی.از.طرف.نماین��دگان.دو.طرف.صورت.
گیرد.تا.با.نهایی.ش��دن.و.تعیین.پروژه.های.مشخص.در.سفر.

به.آلمان.قراردادهای.اجرایی.آنها.منعقد.شود.
گونتر.آدلر.در.این.دیدار.با.ابالغ.س��الم.وزیر.حمل.ونقل.و.
وزیر.اقتصاد.آلمان.و.دعوت.برای.س��فر.به.این.کشور.اعالم.
کرد:.براس��اس.برنامه.مشخص.تا.سال.2050.در.نظر.داریم.

در.آلم��ان.مصرف.انرژی.را.تا.80.درص��د.کاهش.دهیم.که.

هدف.بلندپروازانه.ای.است،.اما.در.این.زمینه.تالش.می.کنیم.

با.بازسازی.س��اختمان.های.کهن.و.رعایت.مقررات.جدید.در.

ساخت.و.س��از.های.جدید.مس��کونی.به.این.هدف.دست.یابیم.

و.ب��ا.کمال.میل.برنامه.جامع.ملی.آلمان.در.اختیار.ش��ما.قرار.

می.گی��رد..معاون.وزیر.محیط.زیس��ت،.س��اختمان.و.ایمنی.

هسته.ای.آلمان.تصریح.کرد:.در.زمینه.مدرنیزه.کردن.وسایل.

حمل.ونق��ل.عمومی.درون.و.برون.ش��هری،.آلمان.تجربیات.

خوبی.دارد.و.برای.اس��تفاده.از.انرژی.های.پاک.و.تجدیدپذیر.

برنامه.ای.گذاش��ته.اس��ت.که.در.حوزه.حمل.و.نقل.نیز.مورد.

استفاده.قرار.می.گیرد..وی.با.اشاره.به.کاهش.مصرف.انرژی.

در.بخ��ش.س��اختمان.تاکید.کرد:.در.س��ه.بخش."تش��ویق،.

خواس��ته.و.مش��اوره" برنامه.هایی.در.نظر.گرفته.ش��ده.است.

که.در.بخش.نخس��ت.مشوق.هایی.همچون.اعطای.وام.های.

کم.بهره.برای.بازس��ازی.س��اختمان.های.که��ن.و.در.بخش.

دوم.ضرورت.اج��رای.قوانین.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.و.

در.بخش.س��وم.شامل.ارائه.مش��اوره.برای.افزایش.معلومات.
بخش.خصوصی.است.

ط��رف.آلمانی.در.این.دیدار.خواس��تار.مذاکرات.تخصصی.

دوطرف.در.موضوعات.مش��خص.از.جمله.مقررات.س��اخت.

ساختمان،.حمل.ونقل.ریلی.و.سرمایه.گذاری.شد.و.مقرر.شد.
با.تعیین.نمایندگان.این.مذاکرات.آغاز.شود.

در.پای��ان.دیدار.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.ط��رف.آلمانی،.

متن.یادداش��ت.تفاهم.همکاری.در.خص��وص.پروژه.پایلوت.

35.هکتاری.هش��تگرد.بین.محس��ن.نریمان.معاون.وزیر.و.

مدیرعامل.ش��رکت.عمران.ش��هرهای.جدی��د.و.گونتر.آدلر.

معاون.وزیر.محیط.زیس��ت،.س��اختمان.و.ایمنی.هس��ته.ای.

آلمان.امضا.ش��د..در.ای��ن.تفاهم.نامه.بر.هم��کاری.در.حوزه.

صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.در.شهرس��ازی.و.ساختمان.در.

شهرهای.جدید.با.اجرای.طراحی.شهری،.انتقال.تکنولوژی.و.

برنامه.ریزی.برای.تامین.مالی.مشترک.در.پروژه.پایلوت.35.
هکتاری.هشتگرد.تاکید.شده.است.

 قیمت نفت ایران در سراشیبی سقوط
پنجره.ایرانیان:.همزمان.با.کاهش.قیمت.نفت.س��بک.و.سنگین.صادراتی.ایران،.بهای.گاز.
طبیعی.در.آستانه.فصل.سرما.در.دو.بازار.آسیایی.و.اروپایی.با.افزایشی.چند.سنتی.همراه.شد.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.قیمت.جهانی.انواع.شاخص.های.معتبر.نفت.خام.همچون.برنت.
دریای.شمال،.وست..تگزاس.آمریکا،.سبد.نفتی.اوپک،.نفت.عمان،.دبی.و.نفت.خام.سبک.و.

سنگین.صادراتی.ایران.هفته.منتهی.به.2۶.اکتبر.با.کاهش.قیمت.روبرو.بوده.است.
بر.این.اس��اس،.قیمت.هر.بشکه.نفت.خام.س��بک.صادراتی.ایران.با.کاهشی.92.سنتی.به.
40.دالر.و.50.سنت.رسید.و.بهای.هر.بشکه.نفت.خام.سنگین.صادراتی.هم.با.کاهشی.یک.
دالر.و.۶.س��نتی.به.حدود.45.دالر.و.۶3.س��نت.کاهش.پیدا.کرد..با.وجود.این.کاهش.قیمت،.
اما.متوس��ط.قیمت.فروش.هر.بش��که.نفت.خام.س��بک.صادراتی.ایران.حدود.52.دالر.و.۷2.
سنت.و.متوسط.قیمت.فروش.هر.بشکه.نفت.خام.سنگین.صادراتی.ایران.در.این.مدت.حدود.
50.دالر.و.۷8.س��نت.بوده.اس��ت..با.وجود.کاهش.قیمت.طالی.س��یاه.در.بازارهای.جهانی،.
اما.قیمت.گاز.طبیعی.در.بازارهای.آس��یای.ش��مال.ش��رقی.و.اروپای.جنوب.غربی.با.افزایش.
همراه.ش��د،.اما.قیمت.این.حامل.انرژی.پ��اک.در.بازار.NBP.انگلیس.و.هنری.هاب.آمریکا.

با.کاهش.روبرو.شده.است..
از.این.رو.در.هفته.منتهی.به.2۶.اکتبر.سال.جاری.میالدی،.قیمت.هر.میلیون.بی.تی.یو.گاز.
طبیعی.در.بازار.آسیای.شمالی.شرقی.با.20.سنت.افزایش.به.حدود.۷.دالر.و.10.سنت.رسید..

همچنی��ن.در.ب��ازار.اروپای.جنوب.غربی.قیمت.هر.میلیون.بی.ت��ی.یو.گاز.طبیعی.با.افزایش.

10.سنتی.به.۶.دالر.رسید،.این.در.حالی.است.که.در.بازار.NBP.انگلیس.قیمت.هر.میلیون.

بی.تی.یو.گاز.طبیعی.با.کاهش.48.س��نتی.به.حدود.5.دالر.و.93.س��نت.رس��ید..در.بازار.گاز.

آمریکا.هم.)هنری.هاب(.برای.چندمین.هفته.متوالی.قیمت.گاز.طبیعی.با.کاهشی.28.سنتی.

حدود.2.دالر.و.14.سنت.به.ازای.هر.میلیون.بی.تی.یو.معامله.شد...یکی.از.مهمترین.دالیل.

افزایش.قیمت.گاز.طبیعی.در.بازار.آسیای.شمال.شرقی،.احتمال.کاهش.عرضه.محموله.های.
گاز.در.4.تا.8.هفته.پیش.روی.عنوان.شده.است.

با.وجود.افزایش.قیمت.گاز.طبیعی.در.بازار.آسیا.و.اروپا،.اما.با.قوت.گرفتن.احتمال.کاهش.

تقاضا.برای.خرید.محموله.های.جدید..LNG،.قیمت.گاز.مایع.ش��ده.در.اکثر.بازارها.کاهش.

پیدا.کرده.اس��ت..بر.این.اس��اس،.قیمت.هر.میلیون.بی.تی.یو.LNG.در.بازار.اروپا.با.کاهشی.

10.س��نتی.به.۶.دالر.رسید..قیمت.LNG.در.بازار.ش��مال.شرق.آسیا.به.۷.10.دالر،.در.بازار.

NBP.انگلیس.به.5.دالر.و.93.س��نت.و.در.بازار.هنری.هاب.آمریکا.به.2.14.دالر.به.ازای.

هر.میلیون.بی.تی.یو.معامله.ش��د..همچنین.قیمت.گذاری.گاز.طبیعی.در.بازار.آمریکا.دارای.

نوسان.های.متعددی.بوده.به.طوری.که.افزایش.واردات.گاز.از.کانادا،.کاهش.تولید.گاز.خشک.

و.در.نهای��ت.کاه��ش.5.درصدی.عرض��ه.گاز.در.آمریکا.و.ثبت.یک.رک��ورد.جدید.در.ذخیره.
سازی.این.انرژی.از.مهمترین.دالیل.نوسان.قیمت.گاز.در.بازار.ینگه.دنیا.به.شمار.می.رود.
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 در صورت تداوم این روند ایران واردکننده انرژی خواهد شد
پنج��ره.ایرانیان:.بیش.از.1۷.میلیون.واحد.مس��کونی.در.
کش��ور.وجود.دارد.که.15.میلی��ارد.دالر.انرژی.در.آنها.هدر.
م��ی.رود.و.به.گفته.رئی��س.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.
شهرس��ازی.اگر.این.روند.ادامه.یابد.در.دهه.های.آینده.ایران.

به.واردکننده.انرژی.تبدیل.می.شود.
به.گزارش.ایسنا،.بر.اساس.قانون،.شناسنامه.فنی.مبنایی.
است.برای.صدور.پایان.کار.و.طبق.مقررات.ملی.ساختمان،.
ش��هرداری.زمانی.می.تواند.اقدام.به.صدور.پایان.کار.کند.
که.تمامی.ضوابط.و.اس��تانداردهای.س��اخت.و.ساز.شامل.
مصالح،.اجزاء،.طراحی.و.غیره.را.رعایت.و.به.تایید.استاندارد.

رسانده.باشد.
ب��ا.این.که.رئیس.س��تاد.محیط.زیس��ت.و.توس��عه.پایدار.
ش��هرداری.ته��ران.به.هم��کاری.معاونت.شهرس��ازی.در.
خص��وص.رعایت.مقررات.مل��ی.س��اختمان.و.مبحث.19.
که.عایق.بندی.س��اختمان.و.جلوگی��ری.از.هدررفت.انرژی.
اس��ت،.تاکید.دارد،.آمارهای.جدید.نش��ان.می.دهد.حتی.در.
ساخت.و.س��ازهای.جدید.توجه.قابل.قبولی.به.بهینه.س��ازی.

مصرف.انرژی.صورت.نمی.گیرد.
در.ای��ن.خصوص.س��ید.مهدی.هاش��می.رئیس.س��ابق.
س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کش��ور.معتقد.است:.به.
دلیل.اجرایی.نش��دن.طرح.شناس��نامه.فن��ی.ملکی.و.عدم.
س��خت.گیری.در.اجرای.ضوابط.و.مقررات.س��اخت.و.ساز،.
معم��وال.مهندس.ناظر.برگ��ه.ای.را.امض��ا.و.ادعا.می.کند.
که.تمامی.مقررات.س��اختمان.در.ساختمان.رعایت.شده.و.
شهرداری.براس��اس.آن.پروانه.پایان.کار.صادر.می.کند،.در.
حالیکه.انتظار.اصلی.شناسنامه.فنی،.رعایت.100.درصدی.

مقررات.ملی.ساختمان.است.
ارزیابی.اث��رات.اقتصادی.و.زیس��ت.محیطی،.طرح.های.
مدیریت.شهری،.آموزش.و.فرهنگ.سازی،.تهیه.پیوست.های.
زیس��ت.محیطی.و.ملزم.کردن.پیمان��کاران.به.رعایت.این.
پیوس��ت.ها.از.جمله.راهکارهایی.اس��ت.که.می.تواند.از.یک.
س��و.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.و.از.س��وی.دیگر.کاهش.

آلودگی.های.زیست.محیطی.را.به.دنبال.داشته.باشد.

یک.کارش��ناس.ایمنی.ساختمان.می.گوید:.مردم.و.بهره.

برداران.باید.بدانند.س��اختمانی.ک��ه.تحویل.می.گیرند.باید.

به.گونه.ای.س��اخته.شود.که.مصرف.انرژی.در.آن.کم.باشد.

و.ان��رژی.زیادی.برای.گرمایش.و.س��رمایش.محیط.خانه.

صرف.نش��ود..اگر.آن.گونه.نب��ود.و.مصرف.انرژی.مصرفی.

برای.گرمایش.و.س��رمایش.س��اختمان.خیلی.باالتر.از.حد.

طبیعی.و.نرمال.بود،.می.توان.به.پشتوانه.قانون.نزد.مراجع.

قانون��ی.از.س��ازنده.س��اختمان.اعاده.حق.ک��رد..در.چنین.

شرایطی.سازندگان.س��اختمان،.ساختمان.های.با.کیفیت.تر.

از.نظر.کاهش.مصرف.انرژی.و.دوس��تدار.محیط.زیس��ت.
خواهند.ساخت.

ام��ا.راهکارهای.جلوگیری.از.اتالق.انرژی.در.س��اختمان.

چیس��ت؟.استفاده.از.مصالح.س��اختمانی.مناسب،.قرار.دادن.

پنجره.ها.در.سمت.جنوب.ساختمان.تا.حد.امکان،.رفع.موانع.

ورود.نور.و.گرمای.خورشید،.حذف.پنجره.های.غربی.تا.حد.

امکان،.عایق.کاری،.حفاظت.پنجره.ها.با.اس��تفاده.از.پرده،.

نصب.پنجره.های.دوجداره،.استفاده.از.نورگیرهای.کوچک،.

گرفت��ن.درز.دره��ا.و.پنجره.ها.به.کم��ک.نوارهای.درزگیر،.

نصب.دریچه.در.دودکش.ش��ومینه.ها.و.دودکش.بخاری.ها.

در.هنگامی.که.از.آنها.اس��تفاده.نمی.ش��ود،.انتخاب.وسیله.

گرمایشی.متناسب.با.نوع.ساختمان،.بیشترین.استفاده.از.نور.

طبیعی،.رنگ.آمیزی.ساختمان.با.رنگ.های.روشن،.استفاده.از.

المپ.های.مهتابی.یا.کم.مصرف،.پرهیز.از.نصب.المپ.های.

متعدد.و.نهایت��ا.انتخاب.مجری.ذی.ص��الح.از.راهکارهای.
جلوگیری.از.اتالف.انرژی.هستند.

به.گفته.رییس.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی،.

ای��ران.بر.اس��اس.آیین.نامه.ماده.18.اص��الح.قانون.مصرف.

موظف.اس��ت.از.همه.س��اختمان.ها.ارزیابی.داش��ته.باشد.و.

ظرف.چهار.سال.باید.بهسازی.مصرف.انرژی.ساختمان.های.

دولتی.که.حجم.وس��یعی.است.و.زمان.زیادی.را.نیز.به.خود.
اختصاص.می.دهد.به.پایان.برسد.

ش��کرچی.زاده.با.اعالم.تش��کیل.مرکز.تحقیقات.مسکن.

و.شهرس��ازی.مش��ترک.بین.ایران.و.آلمان.گفت:.در.حال.

حاضر.در.حال.تدوین.سند.جامع.مصرف.انرژی.ساختمان.و.

حمل.ونقل.هستیم.و.طبق.آن.سند.ایران.باید.بتواند.تا.سال.
2050،.80.درصد.مصرف.انرژی.را.کاهش.دهد.

 پروفسور آدلر: اولویت نخست ما سرمایه گذاری در بخش ساختمان در ایران است
پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.محیط.زیس��ت،.س��اختمان.و.ایمنی.هسته.ای.آلمان.از.آمادگی.
کش��ورش.برای.س��رمایه.گذاری.در.بخش.انرژی.های.نو.و.سازه.های.جدید.مسکونی.و.اداری.

در.ایران.خبر.داد.
به.گزارش.معماری.نیوز،.پروفس��ور.آدلر.روز.ش��نبه.در.بازدید.از.شهر.جدید.هشتگرد.استان.
البرز.افزود:.تالش.ما.براین.است.تا.با.سرمایه.گذاری.دربخش.انرژی.نو،.راهکار.جدیدی.برای.

کاهش.مصرف.سوخت.های.فسیلی.ارائه.دهیم..
وی.بیان.داش��ت:.جایگزینی.انرژی.نو.به.جای.س��وخت.فس��یلی.در.واحدهای.مس��کونی،.
تج��اری.و.اداری.آلودگ��ی.هوا.را.به.میزان.زیادی.کاهش.می.ده��د..آدلر.افزود.:.این.طرح.در.
کش��ور.آلمان.اجرا.ش��ده.و.نتایج.خوبی.در.زمینه.ارتقای.کیفی.هوا.داش��ته.است..معاون.وزیر.
محیط.زیست،.ساختمان.و.ایمنی.هسته.ای.آلمان.گفت:.سرمایه.گذاری.در.بخش.ساختمان.و.

انرژی.در.ایران.اولویت.نخست.ماست.

خان��م.الی��کا.پاویا.طراح.مجموعه.های.جدید.س��اختمانی.در.کش��ور.آلم��ان.در.این.بازدید.

گفت:.س��اخت.مجتمعهای.جدید.مس��کونی.با.کاهش.مصرف.انرژی.در.فصل.س��رما.و.گرما.

همراه.اس��ت..همچنین.پرفسور.'میله.مایه' استاد.دانش��کده.فنی.برلین.اظهار.داشت:.ساخت.
مجتمع.های.جدید.مسکونی.با.فناوری.نوین.در.ایران،.آالیندگی.شهرها.را.به.حداقل.می.رساند.
وی.گف��ت:.در.ایران.این.ظرفیت.وجود.دارد.که.س��رمایه.گذاران.آلمانی.در.بخش.انرژی.نو.
و.س��اخت.مجتمع.های.جدید.مس��کونی.و.اداری.مش��ارکت.کنند..هیات.آلمانی.با.سرپرستی.
قائم.مقام.وزیر.راه،.ساختمان.و.محیط.زیست.این.کشور.شامگاه.جمعه.وارد.استان.البرز.شد.
گفتنی.اس��ت،.این.هیات.به.دعوت.ش��رکت.مادر.تخصصی.شهرهای.جدید.کشور.و.وزارت.
راه.و.شهرس��ازی.به.ایران.س��فر.کرده.اس��ت..معاون.وزیر.راه.و.شهر.س��ازی.هدف.از.سفر.و.
دیدار.این.هیات.از.ش��هر.جدید.هشتگرد.را.مطالعه.و.طراحی.تکنولوژی.برای.کاهش.مصرف.

بهینه.انرژی.بیان.کرد.
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 ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی جهان در بریتانیا
پنج��ره.ایرانیان:.بریتانیا.س��اخت.بزرگترین.مزرعه.بادی.

دریایی.جهان.را.در.دریای.ایرلند.آغاز.کرده.است.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.را.
انرژی.برگش��ت.پذیر.نیز.می.نامند.و.به.انواعی.از.انرژی.ها.
گفته.می.شود.که.بر.خالف.انرژی..های.تجدیدناپذیر.قابلیت.
بازگش��ت.مجدد.به.طبیعت.را.دارند..در.سال..های.اخیر.و.با.
توجه.به.اینکه.منابع.انرژی.تجدیدناپذیر.رو.به.اتمام.هستند.

این.منابع.مورد.توجه.قرار.گرفته..اند.

نگرانی.درباره.تغییرات.زیس��ت.محیطی.در.کنار.افزایش.

قیم��ت.روز.افزون.نفت.و.اوج.تولید.نفت.و.حمایت.دولت..ها.

باعث.رشد.روز.افزون.وضع.قوانینی.می..شود.که.بهره..برداری.

و.تجارتی.کردن.این.منابع.تجدید.پذیر.را.تشویق.می..کنند..

اخی��را.بریتانیا.از.س��اخت.بزرگترین.مزرعه.ب��ادی.دریایی.

جهان.خبر.داده.که.توس��ط.یک.ش��رکت.دانمارکی.ساخته.

خواهد.ش��د..ای��ن.مزرعه.بادی.در.دری��ای.ایرلند.و.در.19.
کیلومتری.منطقه.Cumbria.ساخته.خواهد.شد.

شرکت.دانمارکی.دانگ.در.ادامه.آورده.است،.بخش.های.

مهم.این.پروژه.۶۶0.مگاواتی.به.اتمام.رس��یده.و.پیش.بینی.

می.ش��ود.که.ای��ن.مزرعه.ب��ادی.دریایی.جهان.در.س��ال.

2018.می��الدی.آماده.بهره.برداری.خواه��د.بود..محققان.

از.توربین.های.بسیار.قدرتمند.و.منحصر.به.فردی.برای.این.

مزرع��ه.اس��تفاده.خواهند.کرد.تا.با.اس��تفاده.از.این.مزرعه.

بتوانن��د.برق..5089.مگاواتی.در.اختیار.داش��ته.و.همینطور.
نیاز.12.5.میلیون.نفر.از.شهروندان.بریتانیایی.را.تامین.کند.

 تاریک ترین ماده ساخت بشر ساخته شد
پنجره.ایرانیان:.محققان.موفق.به.س��اخت.س��یاه.ترین.ماده.ای.ش��دند.که.تا.به.امروز.توسط.

انسان..ساخته.شده.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.محققان.موفق.به.ساخت.سیاه.ترین.ماده.ای.شدند.که.تا.به.امروز.
س��اخته.شده.اس��ت..این.ماده.آن.چنان.تاریک.است.که.نورهای.برخوردی.را.به.طور.کامل.به.
خود.جذب.می.کند..تولید.این.ماده.با.الهام.از.یک.سوس��ک.کامال.س��فید.بوده.است..محققان.
امیدوارند.با.در.اختیار.داشتن.این.ماده.فوق.سیاه،.بتوانند.به.تولید.و.توسعه.پنل.های.خورشیدی.

بهتر.و.کارآمدتری.دست.پیدا.کنند.که.ساخت.این.پنل.ها.را.با.تغییرات.جدیدی.مواجه.کند.
ماده.س��یاه.جدید.س��اخته.شده.بیش.از.99.درصد.از.نور.را.که.از.زوایای.مختلف.به.آن.تابیده.
می.شود.جذب.می.کند..در.نتیجه.این.ماده.2۶.درصد.تیره.تر.از.نانولوله.های.کربنی.است.که.تا.

پیش.از.این.ساخته.شده.و.تیره.ترین.ماده.ساخت.بشر.محسوب.می.شدند.

برترین.شیوه.برای.جذب.انرژی،.ماده.تیره.ای.است.که.می.تواند.تابش.نور.را.از.تمامی.زوایا.و.

polarisations.دریافت.کند..ساخت.ماده.ای.کامال.تاریک.غیر.ممکن.است..ماده.ای.که.به.

دلیل.تاریک.بودنش.بتواند.تمامی.انرژی.های.اطراف.را.دریافت.کرده.و.بدون.هیچ.گونه.اتالف.

انرژی.تمام.انرژی.دریافت.کرده.را.س��اطع.کند..محققان.امیدوارند.با.س��اخت.چنین.ماده.های.
تاریکی.بتوانند.به.ساخت.مواد.بهتر.و.کارآمدتری.برای.پنل.های.خورشیدی.دست.پیدا.کنند.

افرادی.که.از.نزدیک.این.ماده.س��یاه.را.مش��اهده.کرده.اند،.معتقدند.که.تماش��ای.این.ماده.

تاریک.نه.تنها.بسیار.عجیب.است.بلکه.شدت.تاریکی.این.ماده.آنقدر.زیاد.است.که.چشم.انسان.

قادر.به.درک.آن.نیست..در.ساخت.این.ماده.تاریک.از.نانوذرات.میله.ای.بسیار.کوچک.استفاده.

ش��ده.که.روی.ی��ک.گوی.نانوذرات.با.قط��ر.30.نانومتر.قرار.گرفته.بودن��د..محققان.در.ادامه.
بررسی.های.خود.و.با.تاباندن.نور.لیزر.در.این.ماده.موفق.به.خلق.یک.منبع.نوری.جدید.شدند.

 جایگاه برتر ایران در تولیدات علمی حوزه انرژی های تجدیدپذیر
پنج��ره.ایرانیان:.جایگاه.علمی.ای��ران.در.حوزه.انرژی.های.
نو.و.محیط.زیس��ت.باتوجه.ب��ه.حمایت.های.معاونت.علمی.و.
فناوری.ریاست.جمهوری.بر.اس��اس.رتبه.بندی.پایگاه.علمی.

سایماگو.در.ردیف.14.جهان.قرار.گرفته.است.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.یوس��ف.آرمودلی.دبیر.س��تاد.
توس��عه.فن��اوری.انرژی.ه��ای.تجدیدپذی��ر.معاون��ت.علمی.
درخص��وص.کس��ب.رتبه.معتب��ر.کش��ور.در.دنی��ا.در.حوزه.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.گفت:.با.توجه.به.حمایت.های.انجام.
ش��ده.از.س��وی.این.ستاد.در.راس��تای.تهیه.و.تدوین.مقاالت.
س��طح.باالی.علمی.و.چاپ.آنها.در.مجالت.علمی.معتبر.دنیا،.

جایگاه.باالیی.در.این.حوزه.کسب.کرده.ایم.
وی.بیان.داش��ت:.مق��االت.علمی.و.فناوری.بس��یاری.در.
زمینه.انرژی.های.نو.و.محیط.زیس��ت.از.س��وی.دانشگاه.ها.و.
مراکز.تحقیقاتی.وابس��ته.به.صورت.مقاالت.ISI.در.مجالت.
معتبر.دنیا.چاپ.ش��ده.که.این.جایگاه.علمی.کشور.را.در.حوزه.

انرژی.های.تجدید.پذیر.تثبیت.می.کند.
دبیر.ستاد.توس��عه.فناوری.انرژی.های.تجدید.پذیرمعاونت.
علمی.با.اش��اره.به.وجود.فرهنگ.اس��تفاده.از.س��وخت.های.
فسیلی.در.کشور.به.دلیل.ارزان.بودن.خاطر.نشان.کرد:.ترویج.
فرهنگ.اس��تفاده.از.انرژی.های.نو.در.کش��ور.در.بخش.های.
مصرفی.و.تولید.مبدل.ها.در.ذهن.مردم.کار.بس��یار.دش��واری.
اس��ت.ب��ه.همین.دلیل.س��تاد.توس��عه.فن��اوری.انرژی.های.
تجدیدپذی��ر.معاون��ت.علمی.باید.در.عین.فرهنگ.س��ازی.با.

مراک��ز.علمی.و.تحقیقاتی.و.وزارتخانه.های.مرتبطی.که.مایل.

به.فعالیت.در.این.زمینه.هستند.همکاری.کند.تا.آنها.این.ستاد.
را.نیز.در.جهت.ترویج.فرهنگ.و.توسعه.فناوری.یاری.کند.

آرمودل��ی.خاطرنش��ان.کرد:.حاصل.تالش.های.این.س��تاد.

ترویج.اس��تفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.سطح.کشور.به.

خصوص.در.دانش��گاه.ها.و.مراکز.علمی.کشور،.تولید.فناوری،.

خودکفایی.در.جهت.س��اخت.داخل.و.حل.مش��کالت.فنی.و.
علمی.بوده.است.

وی.تصری��ح.کرد:.در.بخش.مرز.دان��ش.نیز.ما.قطب.های.

علم��ی.خوبی.را.ایجاد.کرده.ایم،.به.ط��ور.مثال.در.زمینه.پیل.

سوختی.ما.در.آغاز.کار،.تنها.یک.مرکز.پیل.سوختی.در.تهران.

داشتیم.اما.پس.از.تالش.های.انجام.شده.از.سوی.این.ستاد،.

در.حال.حاضر.ما.11.مرکز.پیل.سوختی.فعال.در.سطح.کشور.

داریم.که.این.مراکز.عالوه.بر.تولید.علم.و.فناوری.در.رش��ته.

پیل.س��وختی.در.راستای.حل.معضالت.فنی.پیل.سوختی.نیز.
گام.برمی.دارند.

دبیر.ستاد.توس��عه.فناوری.انرژی.های.تجدید.پذیر.معاونت.

علم��ی.گفت:.با.س��اخت.و.تولی��د.قطعات.داخل��ی.پیل.های.

سوختی.و.ایجاد.فناوری.آن.که.با.حمایت.ستاد.توسعه.فناوری.

انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.صورت.گرفته.اس��ت،.

کش��ور.توانسته.است.در.راس��تای.رفع.تحریم.ها.و.خودکفایی.
گام.های.بلندی.بردارد.
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 تولید نانوساختارهای دی اکسید تیتانیوم به روشی ساده در کشور
پنج��ره.ایرانی��ان:.محققان.ایرانی.موفق.به.س��اخت.
آزمایش��گاهی.نانوس��اختارهای.دی.اکس��ید.تیتانیوم.به.
روش��ی.س��اده.ش��دند.که.نیازی.به.اعمال.فشار.باال.و.

دستگاه.های.پیچیده.ندارد.
به.گزارش..س��تاد.ویژه.توس��عه.فناوری.نانو،.در.چند.
دهه..گذشته،.س��نتز.نانو.ساختارهای.دی.اکسید.تیتانیوم.
ب��ه.دلیل.رفتارهای.فیزیکی.و.ش��یمیایی.خاص.آنها.به.

طور.گسترده.ای.بررسی.شده.است.
ای��ن.مواد.کاربرده��ای.متنوعی.از.جمله.در.س��اخت.
.،»DSSC«سلول.های.خورشیدی.حساس.شده.با.رنگ
ذخیره.س��ازی.هی��دروژن،.دس��تگاه.های.هیبری��دی.و.

فوتوکاتالیست.ها.دارند..
در.این.طرح.پژوهش��ی.نیز.س��اخت.و.بهینه.س��ازی.
نانولوله.های.اکس��ید.تیتانیوم.با.روشی.ارزان.و.آسان.مد.

نظر.قرار.گرفته.است.
دکت��ر.مس��عود.کریمی.پور.مجری.این.ط��رح.با.بیان.
اینکه.روش.های.بس��یاری.برای.ساخت.نانوساختارهای.
دی.اکسید.تیتانیوم.همانند.سل.�.ژل،.رسوب.شیمیایی.
بخار،.هیدروترمال.و.اس��تفاده.از.امواج.فراصوت.به.کار.
می.رود،.گفت:.در.میان.این.روش.ها،.روش.هیدروترمال.
مورد.اس��تقبال.بیشتری.قرار.گرفته.است،.چرا.که.ساده.

است.و.نیازی.به.امکانات.گران.قیمت.ندارد.
وی.افزود:.با.این.حال،.هنوز.هم.خطرات.قابل.توجهی.
در.کار.با.دستگاه.اتوکالو.در.طول.این.روش.سنتز.وجود.
دارد..اما.در.این.کار،.یک.روش.بس��یار.ساده.برای.سنتز.
نانولوله.و.و.نانوالیاف.دی.اکس��ید.تیتانیوم.با.تغییر.روش.

هیدروترمال.ارائه.شده.است.
کریمی.پور.ب��ا.بیان.اینکه.با.کنترل.اندازه..اولیه..ذرات،.
.می.توان.ب��ه.نانولوله.هایی.با.ش��کل.یکنواخت.دس��ت.
پیدا.کرد،.اظهار.داش��ت:.در.این.طرح.با.حذف.دس��تگاه.
اتوکالو.و.پایین.آوردن.فش��ار.و.دما.نانولوله.های.اکسید.

تیتانیوم.تولید.شده.است.

وی.ادامه.داد:.عوامل.متفاوتی.در.ساخت.نانولوله..دی.

اکس��ید.تیتانیوم.از.جمله.ماده..اولیه،.نسبت.مولی.مواد،.

دما.و.زمان.فرایند.هیدروترمال.تاثیرگذار.است،.بنابراین.

در.ابت��دای.این.پژوهش.به.بررس��ی.اث��ر.برخی.از.این.

عوامل.و.بهینه.کردن.ش��رایط.برای.تهیه.نانولوله.های.
دی.اکسید.تیتانیوم.پرداخته.شد.

دکتر.مس��عود.کریمی.پور.اضافه.ک��رد:.در.نتیجه..این.

بررس��ی.ها.ماده..اولیه..بهینه،.نانوذره..دی.اکسید.تیتانیوم.

تش��خیص.داده.ش��د.و.پس.از.تهیه..نانوذره.دی.اکسید.

تیتانیوم،.تهیه..نانولوله..دی.اکسید.تیتانیوم.مورد.بررسی.

قرار.گرفت.و.از.نانوس��اختارهای.دی.اکسید.تیتانیوم.به.

دس��ت.آمده،.در.ساخت.سلول.خورشیدی.حساس.شده.
به.رنگ.استفاده.شد.

کریمی.پ��ور.تاکید.داش��ت:.نانولوله.های.دی.اکس��ید.

تیتانی��وم.به.دلیل.دارا.بودن.س��اختار.لوله.ای،.س��رعت.

انتقال.حامل.بار.بس��یار.باالتر.و.س��طح.ویژه..فوق.العاده.

بیشتری.در.مقایسه.با.ذرات.کروی.دی.اکسید.تیتانیوم.

دارند..طبق.نتایج،.اس��تفاده.از.این.نانوس��اختارها.منجر.

به.افزایش.بازده.س��لول.خورشیدی.به.دلیل.سطح.موثر.

باالی.ج��ذب.رنگ.و.انتق��ال.مؤثر.الکترون.به.بس��تر.
خواهد.شد..

این.تحقیقات.حاصل.تالش.های.مسعود.کریمی.پور.و.

مهدی.مالیی،.اعضای.هیات.علمی.دانشگاه.ولی.عصر.

رفس��نجان،.نیما.تقوی.نیا.عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.

صنعتی.شریف،.محسن.مالیی.و.سارا.مشحون.دانشجو.

دکتری.فیزیک.دانشگاه.صنعتی.شریف.است..نتایج.این.

.Electronic Materials Letters..کار.در.مجله
منتشر.شده.است.

 سهم سرمایه گذاری توتال در انرژی خورشیدی افزایش می یابد
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.نفتی.توتال.فرانس��ه.گفت:.انرژی.خورش��یدی.
می.تواند.تا.س��ال.2030.میالدی.به.پانزده.درصد.مجموع.دارایی.های.ش��رکت.نفتی.

توتال.برسد.
به.گزارش.ایس��نا.ب��ه.نقل.از.رویترز،.پاتری��ک.پویان.مدیرعامل.توت��ال.که.تقریبا.
یک.س��ال.قبل.به.عنوان.مدیر.اجرایی.این.ش��رکت.منصوب.ش��د،.افزود:.توتال.سه.
میلیارد.دالر.در.انرژی.خورش��یدی.س��رمایه.گذاری.کرده.که.در.حال.حاضر.سه.درصد.

دارایی.های.این.شرکت.را.تشکیل.می.دهد..
وی.خاطرنش��ان.کرد:.ما.معتقدیم.انرژی.خورشیدی.یک.بازار.در.حال.رشد.است.و.
ظرف.15.سال.دیگر،.سهم.مجموعه.ما.نیز.به.حدود.10.الی.15.درصد.خواهد.رسید.
ش��رکت.نفتی.توتال.ک��ه.ارزش.آن.112.میلیارد.یورو.)120.میلی��ارد.دالر(.برآورد.
می.ش��ود،.در.س��ال.2011.با.خرید.شرکت.آمریکایی.سان.پاور.به.قیمت.یک.میلیارد.و.
300.میلیون.دالر.وارد.تجارت.انرژی.خورش��یدی.ش��د..خرید.سان.پاور.توسط.توتال.

یکی.از.بزرگترین.خریدهای.یک.ش��رکت.نفت.و.گاز.در.بازار.انرژی.های.تجدید.پذیر.
بوده.است.

در.ش��رایطی.که.پوی��ان.اذعان.دارد.نفت.و.گاز.هنوز.باع��ث.تولید.حدود.40.درصد.

CO2.جهان.اس��ت،.افزود:.زغال..سنگ.در.حال.حاضر.آالینده.بزرگتری.است.و.برق.
تولیدی.از.گاز.طبیعی.تقریبا.نصف.برق.تولیدی.از.زغال.سنگ.CO2..تولید.می.کند.
وی.با.بیان.اینکه.توتال.روز.به.روز.روی.گاز.طبیعی.تمرکز.می.کند،.افزود:.زغال..سنگ.
مش��کل.ش��ماره.یک.حال.حاضر.و.دشمن.ش��ماره.یک.محیط.زیست.که.باید.درباره.
آن.صحبت.شود..وی.همچنین.گفت:.توتال.سوددهی.تمام.پروژه.های.سرمایه.گذاری.

خود.را.با.محاسبه.25.یورو.هزینه.CO2.در.هر.تن.می.سنجد.
مدیرعامل.توتال.افزود:.به.محاس��به.یک.قیم��ت.جهانی.برای.CO2.اعتقاد.ندارد،.
اما.افزود.باید.تا.جایی.که.ممکن.اس��ت.یک.مکانیس��م.قیمت.گذاری.کربن.در.مناطق.

جهان.برقرار.شود.
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 ساخت شیشه هایی مقاوم و نشکن در برابر ضربات
پنجره.ایرانیان:.محققان.ژاپنی.موفق.به.تولید.شیش��ه.
جدیدی.ش��ده.اند.که.از.مقاومت.زی��ادی.برخوردار.بوده.و.

تقریبا.نشکن.است.
به.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.محققان.ژاپنی.دانش��گاه.
توکیو.موفق.به.س��اخت.شیش��ه.جدید.و.متفاوتی.شده.اند.
که.تقریبا.نش��کن.ب��وده.و.فوق.العاده.قدرتمند.اس��ت.و.
می.تواند.به.تولید.نسل.جدیدی.از.شیشه.ها.یا.پنجره.های.
منازل.یا.حتی.خودروها.منجر.ش��ود..این.شیشه.قدرتمند.
حتی.می.تواند.در.نمایشگرهای.گجت.هایی.مانند.رایانه.ها،.
تبلت.یا.حتی.اسمارت.فون.ها.نیز.مورد.استفاده.قرار.گیرد.
یکی.از.محققان.این.پ��روژه.می.گوید:.ماده.قدرتمند.و.
اس��رار.آمیزی.که.در.این.شیشه.استفاده.شده،.آلومینا.نام.
دارد..آلومینا.اکسید.آلومینیوم.است.که.ترکیب.و.تلفیق.آن.
با.دی.اکسید.سیلیکون.باعث.تشکیل.و.ساخت.شیشه.ای.
س��خت.و.قدرتمند.می.ش��ود..وی.در.ادامه.می.گوید:.در.
حال.حاضر.به.دنبال.روش��ی.برای.تجاری.س��ازی.کردن.

این.محصول.در.مدت.5.سال.هستیم.
.در.گذش��ته.نیز.محققان.به.دنبال.راه.حلی.برای.تولید.
شیش��ه.ای.مس��تحکم.و.قدرتمند.بودند،.اما.در.زمانی.که.
آلومینا.اضافه.می.ش��د.و.قبل.از.ریختن.مواد.درون.قالب.
اصلی.متاس��فانه.در.مخلوط.شیش��ه.مایع.تبلور.رخ.داده.و.
این.پروژه.با.شکس��ت.مواجه.می.ش��د..اما.محققان.ژاپنی.

ب��رای.حذف.تبلور.ایجاد.ش��ده.در.مخلوط.شیش��ه.مایع.

تصمی��م.گرفتند.تا.از.هی��چ.ظرفی.اس��تفاده.نکرده.و.از.

گازهای.فشرده.شیمیایی.موجود.در.هوا.برای.انجام.عمل.
سنتز.استفاده.کنند.

محقق��ان.دانش��گاه.توکی��و.ب��ا.اس��تفاده.از.این.روش.

توانس��تند.به.شیشه.فوق.العاده.مستحکم.و.شفافی.دست.

پیدا.کنند.که.50.درصد.آن.از.آلومینا.تش��کیل.ش��ده.و.با.

ماژول.های.آهن.و.فوالد.»یانگ«.قابل.مقایس��ه.اس��ت..

ماژول.یانگ.به.اندازه.گیری.میزان.استحکام.و.همینطور.
قابلیت.ارتجاعی.در.جامدات.می.پردازد.

 رقابت غزال خورشیدی ایران در استرالیا
پنجره.ایرانیان:.تیم.خودرو.خورشیدی.دانشگاه.تهران.به.عنوان.تنها.نماینده.ایران.با.
خودرو.غزال.ایرانی.3،.در.مسابقات.جهانی.خودرو.خورشیدی.2015.استرالیا.حضور.دارد.
به.گزارش.ایس��نا،.تیم.خودرو.خورش��یدی.پردیس.دانشکده.های.فنی.دانشگاه.تهران.
که.بیش.از.10.سال.است.که.در.زمینه.طراحی.و.ساخت.خودروهای.خورشیدی.فعالیت.
دارد.امسال.برای.اولین.بار.با.خودرویی.دوسرنشینه.که.نسل.سوم.خودروی.خورشیدی.
غزال.ایرانی.به.شمار.می.رود.در.جدی.ترین.آوردگاه.خودروهای.خورشیدی.جهان.حضور.

یافته.است.
رالی.بزرگ.خودروهای.خورشیدی.)World Solar Challenge(.با.رقابت.50.
خودرو.از.سراسر.جهان.برای.طی.کردن.مسافتی.سه.هزار.کیلومتری.در.مسیر.شهرهای.
داروین.در.ش��مال.اس��ترالیا.تا.آدالید.در.جنوب.این.کشور.برگزار.می.شود..این.رقابت.ها.

از.روز.18.اکتب��ر.)2۶.مهرماه(.آغاز.ش��ده.و.انتظار.م��ی.رود.که.خودروهای.برنده.ظرف.
چهار.روز.به.مقصد.برسند.

ه��دف.از.ای��ن.رقابت.که.هر.دو.س��ال.یکبار.برگزار.می.ش��ود.تش��ویق.تحقیقات.بر.

خودروهای.خورش��یدی.اس��ت.که.امید.می.رود.روزی.در.آینده.وارد.بازار.مصرف.شود..

مسابقات.بین.المللی.خودرو.خورشیدی.در.استرالیا.در.سه.کالس.اصلی.برگزار.می.شود..

در.کالس.Adventure.خودروهای.س��ه.چرخ.تک.سرنشین.که.ساده.ترین.طراحی.

را.دارن��د.در.کالس.دوم)Challenger(..خودروهای.چهارچرخ.تک.سرنش��ین.و.در.

کالس.س��وم.)Cruiser.class(.خودروه��ای.چه��ار.چرخ.دو.سرنش��ین.به.باال.که.

جدیدترین.طراحی.ها.را.دارند،.شرکت.می.کنند.که.تیم.خودرو.خورشیدی.دانشگاه.تهران.
در.دسته.سوم.قرار.گرفته.است.

 نسل دوم سلول های خورشیدی ساخته شد
پنجره.ایرانیان:.دانش��جویان.آلمانی.پژوهش��گاه.مواد.و.
ان��رژی.که.برای.انجام.دوره.های.کوتاه.مدت.تحقیقاتی.به.
پژوهش��گاه.آمده.بودند،.موفق.به.ساخت.سلول.خورشیدی.

مبتنی.بر.الیه.نازک.شدند.
ب��ه.گ��زارش.خبرگ��زاری.مه��ر،.دانش��جویان.آلمانی.
پژوهش��گاه.م��واد.و.ان��رژی.پروژه.س��اخت.س��لول.های.
خورش��یدی.خود.را.در.آزمایش��گاه.س��اخت.قطعات.نیمه.
هادی.و.به.سرپرستی.نیما.نادری.مسوول.روابط.بین.الملل.
پژوهشگاه.به.اتمام.رساندند..سلول.خورشیدی.ساخته.شده.

مبتنی.بر.الیه.نازک.اکسید.روی.به.عنوان.نیمه.هادی.نوع.

n.اس��ت.که.فناوری.نس��ل.دوم.یا.تکنولوژی.الیه.نازک،.

براساس.الیه.نشانی.نیمه.هادی.روی.بسترهای.شیشه.ای،.
فلزی.یا.پلیمری.است.

هزینه.مواد.اولیه.در.تکنولوژی.نسل.دوم،.پایین.تر.است.

و.اندازه.س��لول.تا.100.برابر.بزرگتر.از.اندازه.سلول.ساخته.

ش��ده.با.تکنولوژی.نسل.اول.اس��ت.که.مزیتی.برای.تولید.

انبوه.آن.محس��وب.می.شود..بازدهی.سلول.های.نسل.اول،.

که.اغلب.س��لول.های.بازار.را.تش��کیل.می.دهند،.به.دلیل.

کیفیت.باالتر.مواد،.از.بازدهی.سلول.های.نسل.دوم.بیشتر.

اس��ت..انتظار.م��ی.رود.اختالف.بازدهی.میان.س��لول.های.

دو.نس��ل.با.گذش��ت.زمان.کمتر.ش��ده.و.تکنولوژی.نسل.

دوم.جایگزین.نس��ل.اول.ش��ود..گفتنی.است،.دانشجویان.

بین.المللی،.پیرو.انعقاد.تفاهم.نامه.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.

و.کمیته.بین.المللی.آیس��ته.وابس��ته.به.دانش��گاه.تهران،.

تابستان.امسال.در.آزمایشگاه.های.الکتروسرامیک،.ساخت.

قطع��ات.نیمه.هادی،.تبدیل.و.ذخیره.انرژی،.بیوتکنولوژی.
و.محیط.زیست.مشغول.به.کار.بودند.
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 سهم تولید انرژی های نو در ایران کمتر از یک درصد
پنجره.ایرانیان:.درحالی.که.بس��یاری.از.کش��ور.های.جهان.
س��هم.باالیی.در.تولید.انرژی.های.نو.دارند.اما.در.ایران.سهم.
تولید.انرژی.نو.به.یک.درصد.هم.نمی.رسد.که.این.مساله.نیز.
به.نوبه.خود.می.تواند.نوعی.بحران.تلقی.ش��ود،.بحرانی.که.از.

آن.به.عنوان.عقب.ماندگی.یاد.می.شود.
به.گزارش.ایس��نا،.بسیاری.از.کارشناس��ان.و.صاحب.نظران.
این.عرص��ه.دالیل.موفقیت.کش��ورهایی.نظیر.چین.و.آلمان.
در.ای��ن.تکنول��وژی.را.حمایت.همه.جانب��ه.درقالب.پرداخت.
انواع.سوبس��ید.به.متقاضیان،.دادن.وام.با.نرخ.بهره.های.کم.و.

معافیت.های.مالیات.و.نظایر.آن.عنوان.می.کنند.
در.ح��ال.حاضر.بیش.از.300.میلیون.کیلووات.س��اعت.در.
س��ال.ان��رژی.تجدیدپذیر.در.کش��ور.تولید.می.ش��ود.اما.این.
درحالی.اس��ت.که.باید.سالی.پنج.هزار.مگاوات.ساعت.انرژی.
تجدید.پذیر.در.کش��ور.تولید.ش��ود.و.مبرهن.اس��ت.که.برای.
رس��یدن.به.این.مه��م.برنامه.ریزی.های.گس��ترده.ای.الزم.و.

ضروری.است.
در.همی��ن.زمین��ه،.علیرض��ا.کالهی.رئیس.هی��ات.مدیره.
سندیکای.صنعت.برق.معتقد.است.که.قرار.دادهایی.که.دولت.
در.زمینه.انرژی.های.نو.در.نظر.گرفته.جذاب.است.اما.به.دلیل.
بدهی.های.وزارت.نیرو.سرمایه.گذاران.اقدام.به.احداث.نیروگاه.
نمی.کنند..وی.با.اش��اره.به.عقب.ماندگی.انرژی.نو.نس��بت.به.
سایر.کش��ور.ها،.ایسنا.گفت:.اگر.جبران.مسائل.بودجه.ای.حل.
شود.کمبودها.نیز.به.طور.قطع.جبران.می.شود.اما.تا.زمانی.که.
این.مس��اله.و.مشکل.برطرف.نش��ود.نمی.توان.به.بهبود.این.
وضعی��ت.امیدوار.بود..همچنین.محس��ن.صنیعی.عضو.هیات.

علمی.دانش��گاه.ش��هید.چمران.اهواز.معتقد.اس��ت.که.باید.با.

توج��ه.به.اهمیت.تولید.انرژی.های.نو.در.س��طح.جهان،.تولید.
این.نوع.انرژی.در.اولویت.برنامه.ریزی.های.کشور.قرار.بگیرد.
وی.با.بیان.اینکه.تولید.انرژی.های.نو.یک.مس��اله.پذیرفته.
ش��ده.جهانی.اس��ت.که.بیشتر.کش��ورها.الگوی.تولید.ملی.و.
مصرف.خود.را.در.این.مسیر.پیش.می.برند،.گفت:.وقتی.جهان.
به.س��مت.تولید.انرژی.های.نو.یا.تجدیدپذیر.در.حال.حرکت.
اس��ت.یعنی.انرژی.های.فس��یلی.به.تدریج.اهمیت.خود.را.از.
دست.خواهند.داد..این.کارشناس.با.بیان.اینکه.میزان.و.سهم.
فعل��ی.تولید.انرژی.نو.در.کش��ور.در.عرصه.تولی��د.انرژی.به.
حدی.پایین.است.که.به.یک.درصد.هم.نمی.رسد،.اظهار.کرد:.
ب��ه.طور.کلی.می.توان.گفت.م��ا.در.تولید.این.نوع.انرژی.ها.با.
وجود.اهمیتی.ک��ه.دارند.خیلی.ضعیف.عمل.کرده.ایم.و.برغم.

.اینکه.مس��ئوالن.کش��ور.نیز.اهمیت.تولید.این.نوع.انرژی..را.
درک.کرده.اند.اما.در.جهت.تولید.انبوه.آن.اقدامی.نشده.است.
وی.ادام��ه.داد:.در.حال.حاض��ر.در.برخی.مناطق.پانل.های.
خورش��یدی.دیده.می.ش��ود.اما.در.جهت.تولید.این.نوع.انرژی.
الزم.است.ایس��تگاه.متمرکز.نیروگاه.خورش��یدی.در.مناطق.
مس��تعد.ایجاد.شود.چراکه.تولید.انرژی.های.نو.ضمن.نداشتن.
هیچگونه.عوارض.زیست.محیطی،.هزینه.های.بسیار.کمتری.

نسبت.به.انرژی.و.سوخت.فسیلی.دارند.
ب��ه.طور.کل��ی.می.توان.گفت.ب��ا.توجه.به.اینکه.پتانس��یل.
ایجاد.انرژی.های.نو.در.کش��ور.وجود.دارد.اکنون.تنها.نیازمند.
برنامه.ای.دقیق.و.کارآمد.در.این.بخش.هس��تیم.به.طوری.که.
نحوه.تامین.ان��رژی.را.به.گونه.ای.تعیین.کنیم.که.با.کمترین.

هزینه.و.کمترین.اتالف.انرژی.روبه.رو.باشیم.

 افتتاح برج فناوری دانشگاه امیرکبیر در آینده ای نزدیک
پنج��ره.ایرانیان:.رئیس.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.از.افتتاح.برج.فناوری.این.دانش��گاه.در.

آینده.نزدیک.خبر.داد.
ب��ه.گزارش.خبرنگار.مهر،.س��یداحمد.معتم��دی.در.افتتاحیه.اولین.کنفرانس.مهندس��ی.و.
تکنولوژی.های.سبز.برای.آینده.پایدار.گفت:.اهدافی.که.در.زمینه.توسعه.پایدار.در.دنیا.مطرح.

می.شود.بسیار.آرمانی.و.وسیع.هستند.که.تقریبا.تمامی.زمینه.ها.را.شامل.می.شود.
وی.با.بیان.اینکه.ایجاد.زندگی.س��الم.و.ارتقای.س��المت.افراد.نیز.دیگر.هدفی.اس��ت.که.
در.توس��عه.پایدار،.مدنظر.قرار.دارد،.خاطرنش��ان.کرد:.این.دانشگاه.با.توجه.به.اهمیت.مقوله.
س��المت،.اقدامات.خود.در.این.زمینه.را.در.دانش��کده.مهندس��ی.پزشکی.و.پژوهشکده.های.
مرتب��ط.پیگیری.می.کند..معتمدی.اظهار.داش��ت:.تامین.دسترس��ی.و.مدیریت.پایدار.آب.و.
سیس��تم.فاضالب.برای.همه.نیز.از.دیگر.اهداف.توس��عه.پایدار.اس��ت.که.دانشگاه.امیرکبیر،.
تحقق.این.هدف.را.در.دانشکده.عمران.و.مراکز.پژوهشی.مرتبط.دنبال.می.کند..وی..با.بیان.
اینکه.دانش��گاه.امیرکبیر،.پنج.الی.شش.محور.توسعه.پایدار.را.به.عنوان.رویکردهای.اساسی.
فعالیت.خود.در.حوزه.های.آموزشی،.پژوهشی.و.فناوری.تعریف.و.مشخص.کرده.است،.افزود:.
البته.این.امر،.به.معنای.نادیده.گرفتن.سایر.زمینه.ها.نیست.بلکه.جهت.گیری.های.ما.با.توجه.
به.اولویت.و.نیازهای.واقعی.کش��ور.را.مش��خص.می.کند..معتمدی.بیان.کرد:.پایان.دادن.به.
فقر.در.تمام.حاالت.و.اش��کاالت.در.همه.جا،.یکی.از.اهداف.توس��عه.پایدار.به.ش��مار.می.رود.
که.بس��یار.آرمانی.به.نظر.می.رس��د..البته.حرکت.در.این.مسیر،.یکی.از.اهداف.دانشگاه.ها.در.

تمام.دنیاست.
رئیس.دانش��گاه.امیرکبیر.یادآور.ش��د:.تامین.دسترسی.به.انرژی.قابل.اتکا،.پایدار.و.مقرون.

به.صرفه.برای.همگان.به.عنوان.دیگر.هدف.تعیین.شده.در.توسعه.پایدار.محسوب.می.شود..

این.دانش��گاه.در.این.زمینه.نیز.اقدامات.موثری.انجام.داده.که.تعریف.پروژه.هوشمندس��ازی.

ش��بکه.برق.کشور.توسط.گروه.قدرت.دانشکده.مهندس��ی.برق.از.جمله.آنهاست..وی.تاکید.

کرد:.ایجاد.زیرس��اخت.های.پژوهش.و.نوآوری.به.عنوان.یکی.دیگر.از.اهداف.توس��عه.پایدار.

مطرح.اس��ت.که.ما.باید.در.این.زمینه.حرکت.های.جدی.تری.داش��ته.باش��یم.و.خوشبختانه.

برای.تحقق.آن،.احداث.برج.فناوری.و.افزایش.مراکز.رش��د.و.شرکت.های.دانش.بنیان.را.در.

دس��تور.کار.خود.قرار.داده.ایم..معتمدی،.افزایش.آمار.مراکز.رش��د.دانشگاه.امیرکبیر.طی.دو.

س��ال.گذش��ته.و.فراهم.آوردن.زمینه.مناسب.برای.رشد.شرکت.های.دانش.بنیان.را.از.جمله.

اقدام��ات.حمایتی.این.دانش��گاه.از.فعالیت.های.نوآورانه.ارزیابی.کرد..وی.یادآور.ش��د:.برج.
فناوری.دانشگاه.صنعتی.امیرکبیر.به.زودی.افتتاح.خواهد.شد.

بهرام.ناصرنژاد،.رئیس..دانش��کده.مهندس��ی.شیمی.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.نیز.اظهار.

داشت:.امروز.فعالیت.های.صنعتی.در.دنیا.رشد.پیدا.کرده.است.و.می.توان..آلودگی.های.زیست.

محیطی.را.از.جمله.عوارض.این.پدیده.دانست..وی.فزود:.سازمان.ملل.متحد.در.سال.198۷.

کمیس��یونی.به.منظور.توجه.به.مخاطرات.زیس��ت..محیطی.تشکیل.داد.و.به.صنایع.مختلف.
توصیه.کرد.جهت.گیری.های.خود.را.به.سمت.توسعه.پایدار.و.فرآیندهای.سبز.تغییر.دهند..

ناصرنژاد.خاطرنش��ان.کرد:.دانش��گاه..صنعتی.امیرکبیر.نیز.سال.هاست.دستیابی.به.اهداف.

توسعه.پایدار.را.به.عنوان.شعار.و.رویکرد.اصلی.خود.قرار.داده.و.برگزاری.کنفرانس.مهندسی.

و.تکنولوژی.های.س��بز.برای.آینده.پایدار.نیز.در.مس��یر.تحقق.اولویت.های.کشور.و.دانشگاه،.
در.دستور.کار.قرار.گرفته.است.
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گو
گفت

تحولی همه جانبه در ساختار ماژول
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فروش شرکت شاهین سازه فجر مطرح شد:

 درباره پیشینه شرکت شاهین سازه فجر که امروزه بیش از هر چیزی با نام 
ماژول شناخته می شود، قدری توضیح دهید.

این.شرکت.از.سال.138۶.با.هدف.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.تاسیس.شد..اما.فعالیت.

جدی.این.ش��رکت.از.اواخر.س��ال.1389.آغاز.شد..در.حال.حاضر.کارخانه.این.شرکت.در.

ش��هرک.نصیرآباد.تهران.واقع.ش��ده.که.با.9.خط.اکستروژن.مش��غول.به.تولید.می.باشد..

همچنی��ن.تعداد.قالب.ه��ای.مجموعه.و.نیز.وزن.پروفیل.های.تولی��دی.در.طبقه.بندی.در.
سطح.مطلوبی.قرار.دارد.

 شرکت شما چه محصوالتی تولید می کند؟ 
در.حال.حاضر.دو.برند.در.کارخانه.شرکت.تولید.می.شود..برند.نخست.ما،.ماژول.است.و.
برند.نسبتا.جدید.و.اکونومی.ما.نیز،.وینکو.نام.دارد..البته.این.دو.پروفیل.از.قالب.یکسانی.
برخوردار.هستند.و.ابزار.مورد.نیاز.جهت.کار.با.این.دو.پروفیل.در.کارگاه.های.پنجره.سازی.
یکس��ان.است..هر.دو.برند.پروفیل.های.س��ری.۶0..و.چهار.کاناله.هستند..پروفیل.وینکو.
هم.اکنون.در.پروژه.های.انبوه.س��ازی.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گی��رد..البته.این.نکته.را.هم.
اضافه.کنم.که.در.حال.حاضر.سفارش��ات.رس��یده.به.ماژول،.نهایت.تا.24.ساعت.تحویل.

مشتری.می.شوند.

 در جریان هسـتید یکـی از مواردی که امروزه در صنعت یو.پی.وی.سـی به 
گوش می رسـد، و دائما از سوی برخی مطرح می شود، زرد شدن پروفیل هاست. 
در اینجـا می خواسـتم پرسـش صریحی را طرح کنم، آیا پروفیـل ماژول هم زرد 

می شود؟
مس��اله.زرد.ش��دن،.مدتی.است.که.مطرح.ش��ده.و.برخی.برای.تضعیف.صنعت.یو.پی.
وی.س��ی.به.آن.دامن.می.زنند..اما.جالب.اس��ت.بدانید،.بررسی.های.صورت.گرفته.نشان.
داده.اس��ت.که.در.بیش��تر.مواقعی.که.پروفیلی.زرد.شده،.این.امر.به.دلیل.آلودگی.و.ذرات.
معلق.موجود.در.هوا.بوده.است.که.به.راحتی.با.برخی.مواد.شوینده.تمیز.می.شوند..باالخره.
یکی.از.امتیازات.یو.پی.وی.س��ی.نس��بت.به.دیگر.مصالح.در.و.پنجره،.براق.بودن.و.اکثرا.
سفیدرنگ.بودن.است..روشن.است.که.این.امتیاز.پروفیل،.از.سوی.دیگر.باعث.شده.است.
که.این.محصوالت.در.معرض.آلودگی.هوا.و.نشس��تن.الیه.ای.زرد.رنگ.بر.روی.آن.قرار.
گیرند..اگر.دقت.کرده.باش��ید،.حتی.در.یک.اتاق.دربس��ته.که.مث��ال.تابلویی.به.دیوار.آن.
نصب.ش��ده.اس��ت،.با.برداشتن.تابلو،.پس.از.مدتی.قس��متی.از.دیوار.که.در.زیر.تابلو.قرار.
داش��ته.با.بقیه.قسمت.های.دیوار.تفاوت.رنگ.محسوسی.دارند..در.چنین.شرایطی.روشن.
است.که.پروفیل.سفیدرنگ.یو.پی.وی.سی.که.در.بیرون.از.خانه.نیز.قرار.دارد،.در.معرض.

ره:
شـا

ا

پروفیل ماژول یکی از برندهای نام آشنای صنعت یو.پی.وی.سی کشور است که نیاز به معرفی ندارد. شرکت شاهین سازه فجر که 
با تولید پروفیل ماژول مدت هاست در بازار مشغول فعالیت است، به تازگی برندی دیگر را با نام تجاری وینکو به محصوالت تولیدی 
خود افزوده اسـت. این شـرکت اخیرا برای ارتقاء توانمندی های خود، دست به تغییر و تحوالتی در سیستم مدیریتی خود زده است. 
برای آگاه شـدن از این اتفاقات جدید به شـرکت شاهین سـازه فجر رفتیم و پای صحبت های مدیر فروش جوان اما باتجربه ماژول 
نشستیم. آرش سقایی که به تازگی به این مجموعه پیوسته است، ما را از تازه ترین تحوالت این شرکت باخبر کرد. با هم این گفتگو 

را می خوانیم:
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آلودگی.بیشتری.قرار.داشته.باشد.
البته.موارد.محدودی.نیز.وجود.داشته.است.که.کیفیت.پایین.پروفیلی.علت.تغییر.رنگ.
آن.بوده.است..این.امر.به.فرموالسیون.تولید.پروفیل.و.یکی.از.مواد.افزودنی.و.گرانقیمت.
به.نام.تیتانیوم.مربوط.می.ش��ود..در.تولید.ماژول.با.توجه.به.اینکه.از.مواد.بس��یار.گرانی.با.
فناوری.نانو.بهره.گرفته.می.ش��ود،.هیچگاه.از.میزان.تیتانیوم.مورد.لزوم.کاس��ته.نشده.و.
نخواهد.شد..من.نیز.تاکنون.گزارشی.مبنی.بر.تغییر.رنگ.ماژول.دریافت.نکرده.ام..ضمن.
اینکه.در.صورت.وقوع.چنین.اتفاقی،.تیم.کارشناس��ی.ماژول.سریعا.در.محل.حاضر.شده.

و.در.صورتی.که.مشکل.از.پروفیل.بوده.باشد،.ضرر.و.زیان.مشتریان.جبران.می.شود.
 آیا تاکنون ماژول تالشی برای صادرات محصوالت خود به خرج داده است؟
بله..ما.دفتری.در.کش��ور.گرجستان.تاسیس.کرده.ایم.و.در.حال.بازاریابی.در.کشورهای.
آس��یای.میانه.و.قفقاز.هس��تیم.که.به.نتایج.خوبی.نیز.رسیده.ایم.که.در.آینده.از.آن.باخبر.

خواهید.شد.
 ارزیابی شما از سطح و جایگاه فعلی ماژول در بازار رقابتی کشور چیست؟

ب��ه.نظر.من.ماژول،.با.توجه.به.امکانات،.اب��زار.و.توانمندی.های.خود،.می.تواند.جایگاه.

بسیار.بهتری.را.در.بازار.کسب.کند..با.توجه.به.سابقه.ای.که.در.این.حوزه.دارم.چشم.انداز.

این.ش��رکت.را.بسیار.روش��ن.می.بینم..فقط.بخش.هایی.از.این.ش��رکت.نیاز.به.تغییراتی.

داش��ت.که.با.اعمال.این.تغییرات.مطمئن.باش��ید.شاهد.عملکرد.بسیار.متفاوتی.از.ماژول.
در.بازار.خواهید.بود..

 این تغییرات بیشتر به کدام یک از بخش های شرکت مربوط است؟
بخش��ی.از.این.تغییرات.مربوط.به.بخش.تولید.می.شود..در.گام.نخست.قرار.شده.است.
که.برای.تس��هیل.در.امور.تولید.محل.کارخانه.جابجا.شود..در.حال.حاضر.مراحل.ساخت.
کارخانه.ای.جدید.در.ش��هرک.صنعتی.نصیرآباد.با.1۶.سوله.آغاز.شده.است.که.امیدواریم.
تا.پایان.سال.جاری.این.جابجایی.صورت.گیرد..با.کارشناسان.خارجی.نیز.مذاکرات.الزم.
صورت.گرفته.تا.برای.این.جابجایی.به.ایران.بیایند..با.جرات.می.توان.گفت.چنین.فضایی.
که.تدارک.دیده.ش��ده.است،.یعنی.1۶.سوله.با.20.هزار.متر.مربع.فضا،.وجه.تمایز.ماژول.
نس��بت.به.س��ایر.فعاالن.این.حوزه.خواهد.بود؛.ضمن.اینکه.با.در.نظر.گرفتن.قرار.داشتن.

چنین.کارخانه.بزرگی.در.تهران،.می.توان.به.امتیاز.ماژول.از.این.جهت.بیشتر.پی.برد.
همچنین.در.خصوص.فرموالسیون.نیز.تغییراتی.در.پروفیل.های.تولیدی.ایجاد.کرده.ایم.
و.محصوالت.ما.حدود.دو.ماه.است.که.با.تکنولوژی.نانو.تولید.می.شود..این.امر.سبب.شده.

است.که.کیفیت.پروفیل.های.ماژول.از.نظر.براق.بودن.و.استحکام.ارتقاء.یابد.
از.س��وی.دیگر.تغییراتی.نیز.در.بخش.فروش،.تبلیغات.و.بازاریابی.این.ش��رکت.صورت.
گرفته.است..در.این.راستا.من.و.تعدادی.از.دوستان،.که.هر.کدام.تجربه.بسیار.پرباری.در.
زمینه.کاری.خود.دارند،.به.این.مجموعه.اضافه.ش��ده..و.با.یکدیگر.هم.پیمان.ش��ده.ایم.که.

آینده.درخشانی.را.برای.ماژول.رقم.بزنیم.
 در خصوص مدیریت مجموعه ماژول، چه تغییراتی صورت گرفته است؟

در.گام.نخس��ت.دفتر.مرکزی.این.ش��رکت.به.س��اختمانی.پنج.طبقه.منتقل.شد.تا.هر.

یک.از.بخش.های.ش��رکت.با.ش��رایط.بهتری.فعالیت.کنند..از.نظر.ساختار.منابع.انسانی.

و.اداری.نیز.تغییراتی.صورت.گرفته.و.همچنین.پرس��نل.جدید.و.باتجربه.ای.به.مجموعه.

اضافه.شده.و.بخش.های.مختلف.شرکت.را.تقویت.کرده.اند..همچنین.طی.تغییر.دیگری.

که.صورت.گرفته،.تمامی.ارتباطات.داخل.س��ازمانی،.اعم.از.ش��رکت.و.کارخانه.به.صورت.

مکتوب.و.فقط.از.طریق.ایمیل.انجام.می.شود..بنابراین.همه.امور.به.صورتی.سازمان.یافته.
پیش.می.رود.

ضمن.اینکه.در.سیس��تم.و.سیاس��ت.های.فروش.نیز.تحوالتی.صورت.گرفته.اس��ت.و.

سرفصل.های.جدیدی.را.به.عنوان.دستورالعمل.فروش.ایجاد.و.ابالغ.کرده.ایم..به.طور.کلی.
نظم.اداری.بیش.از.پیش.در.ماژول.در.جریان.است.

 ممکن است مشخصا بفرمایید چه سیاست خاصی در خصوص فروش اتخاذ 
شده است؟ 

دو.اقدام.ابتکاری.در.این.خصوص.صورت.گرفته.اس��ت..نخس��ت.آنکه.خرید.آنالین.از.

س��ایت.ماژول.ممکن.شده.است..این.یک.اتفاق.بزرگ.در.این.زمینه.است،.زیرا.بسیاری.

از.ش��رکت.های.معتبر.هم.هنوز.چنین.کاری.نکرده.اند..افزون.بر.این،.اپلیکیشن.ماژول.را.

نیز.طراحی.و.عرضه.کرده.ایم..این.اپلیکیشن،.ابزار.بسیار.مناسبی.خواهد.بود.که.مشتریان.

با.کمک.آن.می.توانند.در.گوش��ی.موبایل.خ��ود.از.کلیه.اطالعات.الزم.خود،.اعم.از.چک.

کردن.حساب.های.موجود،.وضعیت.بار.ارسالی.و.غیره.آگاه.شوند..به.وسیله.این.اپلیکیشن.
حتی.امکان.انجام.سفارش.و.پرداخت.پول.نیز.وجود.دارد.

 در نظـر بسـیاری ماژول با مسـابقات فوتبال ارتباط تنگاتنگـی دارد. از نظر 
شـما آیا این نظر درسـت است؟ و به طور کلی ماژول از سیاست تبلیغات خود در 

میادین ورزشی چقدر منتفع شده است؟
به.هرحال.ماژول.نیز.مانند.بسیاری.از.شرکت.های.بزرگ،.در.سراسر.جهان،.می.تواند.از.
فرصت.تبلیغات.ورزش��ی.پیش.آمده.استفاده.کند..یک.بار.این.فرصت.برای.ماژول.پیش.
آم��د.و.از.آن.به.بهترین.ش��کل.ممکن.بهره.برد..فراموش.نکنید.با.توجه.به.گس��تردگی.
مخاطبان.مس��ابقات.فوتبال،.درج.نام.یک.پروفیل.روی.لباس.تیمی.چنین.پرطرفدار،.نه.
تنها.به.سود.آن.شرکت.خاص.خواهد.بود.بلکه.به.ترویج.و.شناخته.تر.شدن.بیشتر.صنعت.
یو.پی.وی.سی.نیز.کمک.خواهد.کرد..با.تبلیغ.ماژول.بر.پشت.پیراهن.تیم.استقالل.تهران.
این.اتفاق.به.صورت.مناسبی.افتاد..اما.این.به.معنای.وجود.ارتباط.خاصی.میان.استقالل.
و.ماژول.نیست..همانطور.که.در.جریان.هستید.در.یک.دوره.ماژول.اسپانسر.این.تیم.بود.
و.در.دوره.ه��ای.دیگ��ر.و.همچنین.در.حال.حاضر.ش��رکت.های.دیگر.در.این.نقش.ظاهر.
شده.اند.و.البته.اگر.در.آینده.باز.هم.این.فرصت.برای.ماژول.به.وجود.آید،.به.نظر.من.باید.

از.آن.استفاده.کند.
 ارزیابی شما از بازار پروفیل و در و پنجره کشور چیست؟

رکود.امروز.نتیجه.یک.س��ری.از.سیاست.های.عجوالنه.ای.است.که.5.سال.پیش.روی.

داد..در.آن.دوره.ب��ا.توج��ه.به.حجم.باالی.پروژه.های.س��اختمانی.از.جمله.مس��کن.مهر،.

شرکت.های.بسیاری.در.این.زمینه.تاسیس.شده.و.مشغول.به.کار.شدند..بر.اساس.آماری.

که.در.دس��ت.داریم.در.حال.حاضر.حدود.3000.کارگاه.پنجره.س��ازی.در.سراس��ر.ایران.

مش��غول.به.کار.هستند.و.متاسفانه.رقابت.ناس��المی.میان.آنها.در.گرفته.است..همچنین.

افزایش.کارگاه.های.زیرپل��ه.ای.امروزه.به.بالی.جان.کارخانه.های.بزرگ.و.کلیت.صنعت.

یو.پی.وی.سی.تبدیل.ش��ده.اند..به.دلیل.چنین.شرایطی.برخی.از.مجموعه.های.بزرگ.به.

مرز.ورشکستگی.رسیده.اند..به.نظر.من.اگر.کنترل.و.نظارتی.در.تاسیس.چنین.کارگاه.های.

اعمال.نش��ود،.وضعیت.رو.به.وخامت.خواهد.رف��ت..ما.از.ارگان.های.مانند.انجمن.صنفی.

انتظار.داریم.در.کنار.زحماتی.که.می.کش��ند،.تمهیداتی.را.صورت.دهند.تا.فعالیت.در.این.
صنعت.قانون.مند.و.ضابطه.مند.شود.

ضمن.اینکه.فکر.می.کنم.همین.اتفاقی.که.در.عرضه.پنجره.سازی.افتاد.در.حال.حاضر.

در.حال.روی.دادن.در.حوزه.پروفیل.سازی.است..امروزه.بسیاری.از.شرکت.های.مونتاژکار.

اقدام.به.خرید.دس��تگاه.اکس��تروژن.و.تولی��د.پروفیل.کرده.اند..این.اتفاق.ناخوش��ایندی.

می.تواند.باش��د..ببینید،.میزان.مصرف.پروفیل.کش��ور.در.س��ال،.ح��دود.50.تا.۶0.هزار.

ت��ن.اس��ت،.این.میزان.ظرفیت.تولید.حدود.10.کارخانه.اس��ت،.ول��ی.اکنون.بیش.از.40.

ش��رکت.اقدام.به.تولید.پروفیل.می.کنند..در.نتیجه.ش��ما.امروز.مشاهده.می.کنید.برخی.از.

این.کارخانه.ها.یا.در.حال.تعطیل.شدن.هستند.یا.با.بخشی.از.ظرفیت.خود.در.حال.تولید.

می.باش��ند..این.شرایط.حاصل.نبود.نظارت.و.کنترل.در.این.حوزه.است..فکر.می.کنم.اگر.

تغییری.در.این.وضعیت.رخ.ندهد،.پروفیل.سازان.نیز.با.مشکل.امروز.پنجره.سازان،.یعنی.
تعطیلی.و.ورشکستگی،.روبه.رو.خواهند.شد.

 بـا توجه به تجربـه فراوانی که در این صنعت دارید، چـه راهکاری را   برای 
خروج از این بحران توصیه می کنید؟

البته.من.کوچک.تر.از.آن.هس��تم.که.بخواه��م.راهکار.بدهم.ولی.فکر.می.کنم..صنعت.

یو.پی.وی.سی.باید.مرمت.شود،.این.صنعت.به.هوایی.تازه.نیاز.دارد..باید.شرایطی.فراهم.

آید.که.هرکسی.اجازه.نداشته.باشد.وارد.بخش.تولید.شود..به.طور.کلی.می.توان.گفت.این.

صنعت.در.حال.حاضر.متولی.مش��خصی.ندارد..در.صورتی.ک��ه.اگر.متولی.خاصی.وجود.

داش��ت.و.به.صورت.کامل.بر.فعالیت.های.این.صنعت.نظارت.می.کرد،.برای.مجوز.فعالیت.

دادن،.اوال.بررس��ی.می.کردند.که.آیا.ظرفیتی.برای.اضافه.ش��دن.به.تعداد.تولیدکنندگان.

وجود.دارد،.و.در.وهله.دوم.اگر.کس��ی.خواست.به.جرگه.تولیدکنندگان.بپیوندند،.دست.کم.
ملزم.باشد.کلیه.استانداردهای.الزم.در.این.زمینه.را.رعایت.کند.
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بزرگترین مدیر مجموعه
 آتاتک مشتریان آن هستند

در گفتگوی اختصاصی 
پنجره ایرانیان با حمید اطهری مطرح شد:

 آتاتـک از چه اسـتانداردها و گواهینامه هایـی برای یراق و پروفیـل تولیدی خود 
برخوردار است؟

ش��رکت.آتاتک.دارای.ایزوهای.IMS.)که.خود.دارای.سه.استاندارد.9001،14001،18001.

می.باش��د(.و CE .است..همچنین.در.آینده.ای.نزدیک.از.اداره.استاندارد.ملی.ایران،.گواهینامه.

استاندارد.دریافت.خواهد.کرد..البته.مراحل.اداری.الزم.جهت.دریافت.گواهینامه.مرکز.تحقیقات.
و.مسکن.نیز.در.حال.انجام.می.باشد.و.به.زودی.این.گواهینامه.نیز.به.آتاتک.اعطاء.خواهد.شد.

آتاتک برای اطمینان خاطر مشتریان خود چه اقداماتی انجام داده است؟ 
آتاتک.برای.رفاه.حال.مش��تریان.خود.اقدام.به.دریافت.بیمه.نامه.کیفیت.محصوالت.در.برابر.
تغییر.رنگ.و.تغییر.شکل.به.مدت.10.سال.از.بیمه.ایران.کرده.است..همچنین.این.شرکت.به.
مدت.15.س��ال.کیفیت.پروفیل.خود.را.ضمانت.می.کند.و.برای.یراق.آالت.نیز.2.س��ال.گارانتی.

تعویض.در.نظر.گرفته.شده.است.
افزون.بر.این،.آتاتک.برای.ساماندهی.اقدامات.نظارتی.خود.بر.کیفیت.کار.مونتاژکاران.در.و.

پنجره،.برای.آنان.گواهینامه.رسمی.مونتاژ.در.و.پنجره.صادر.می.کند.
 فکر می کنید مشتریان شما تا چه حد می توانند به این موارد اعتماد کنند؟

با.توجه.به.صدور.کارت.گارانتی.مجزا.برای.هر.پروژه.که.با.مهر.برجس��ته.و.امضای.ش��رکت.

آتاتک.با.هولوگرام.تحت.پوشش.بیمه.ایران.به.مشتریان.نهایی.تقدیم.می.گردد،.می.توان.گفت.

این.اعتمادس��ازی.انجام.شده.اس��ت..ولی.همانطور.که.مستحضر.هستید.بروکراسی.سخت.در.

شرکت.های.بیمه..که.صادرکننده.بیمه.برای.پروفیل.ها.می.باشند،.عمال.استفاده.از.بیمه.را.برای.

مش��تریان.غیر.ممکن.کرده.اس��ت..همچنین.این.بروکراسی.سبب.شده.است.که.بیمه.پروفیل.

امری.نمادین.و.تبلیغاتی.تلقی.ش��ود..اما.کارشناس��ان..شرکت.آتاتک.طی.جلسات.متعددی.که.

با.کارشناس��ان.بیمه.داش��تند،.توانس��تند.روال.آس��ان.و.مفیدی.را.بیابند.که.منافع.مشتریان.را.
تامین.کند..

 به نظر شما چنین اقداماتی در ارتقای صنعت در و پنجره سازی تا چه حد می تواند 
مفید واقع شود؟

.اگر.این.اقدامات.به.صورت.نمایش��ی.صورت.گیرد،.هیچ.دردی.را.دوا.نخواهد.کرد..ش��رکت.

آتاتک.با.توجه.به.پیش��رو.بودن.در.اجرایی.کردن.اقدامات.خود،.به.عنوان.عضوی.از.صنعت.در.

و.پنجره.در.جهت.باال.بردن.کیفیت.محصوالت.تولید.ش��ده.در.این.صنعت.و.نیز.رضایتمندی.

مش��تریان.و.مصرف.کنندگان.نهایی.گام.هایی.برداش��ته.اس��ت؛.در.این.راستا،.آتاتک.رضایت.

مش��تریان.نهایی.را.در.کارت.گارانتی.خود.برای.ادامه.هم��کاری.با.مونتاژکاران.در.نظر.گرفته.

است.و.مشتریان.نهایی.نگران.خرید.محصوالت.آتاتک.نیستند..زیرا.نظارت.در.تمام.مراحل.به.

عهده.تیم.آتاتک.می.باشد.و.در.نهایت.به.هنگام.تحویل.نهایی.پروژه،.کارشناسان.این.شرکت.
همراه.با.کارفرما.پروژه.را.از.مونتاژکار.تحویل.خواهند.گرفت.

 مونتـاژکاران بـدون شناسـنامه ای که کیفیـت را قربانی قیمـت محصوالت خود 
می کنند چه لطماتی به صنعت وارد آورند؟

ای��ن.امر.باعث.رواج.بی.اعتمادی.در.صنعت.می.ش��ود.که.در.دراز.م��دت.اثرات.منفی.خود.را.

نش��ان.می.دهد..بدین.منظور.شرکت.پس.از.بررس��ی.دقیق.متخصصان.و.کارشناسان.خود.به.

صدور.گواهینامه.رس��می.برای.هر.مونتاژکار.که.زیر.نظر.شرکت.آتاتک.فعالیت.می.کند،.اقدام.
کرده.است.

 از نظر شما چگونه می توان مانع از چنین فعالیت هایی در بازار شد؟ 
فک��ر.می.کنم.تولیدکنندگان.پروفیل.نقش��ی.مهمی.را.در.این.زمین��ه.می.توانند.ایفا.کنند..در.

ره:
شـا

ا

آتاتک امروز به پروفیلی آشنا در صنعت یو.پی.وی.سی ایران تبدیل شده است. پشت سرگذاشتن دشواری ها و طی کردن مسیر پیشرفت و رسیدن 
بـه چنیـن نقطـه ای، بدون تردید حاصل مدیریتی علمی و تکیه بر تجاربی گرانبها بوده اسـت. بازار پروفیل در حال حاضر شـاهد رقابت تنگاتنگی 
اسـت که در این میدان سرشـناس و سـربلند باقی ماندن کاری صعب و دشوار می نماید و در این میان سخت تر از همه طی مسیر رشد و بالندگی 
اسـت. آتاتک امروز مفتخر اسـت که با پایبندی بر اصول خود پله های ترقی را یک به یک پشـت سـرمی گذارد. تعیین اصول منجر به موفقیت، و 
سازماندهی مجموعه مبتنی بر این اصول اقدام خطیری است که حمید اطهری به خوبی از پس آن برآمده است. اولین اصل مجموعه آتاتک مشتری 
و مشتری محوری است که با برگرفتن شعار "بزرگترین مدیر مجموعه آتاتک مشتریان ما هستند"، جلب رضایت مشتریان نهایی به نخستین هدف 
مجموعه تبدیل شده است. پافشاری بر این اصل از سوی مدیریت آتاتک، امروز ثمرات خود را به بار آورده است. ارتقای کیفیت آتاتک و در اختیار 
گرفتن سهم عمده ای از بازار، میوه  شیرین تعهد به اصول آتاتک است که با کسب رضایت مشتریان بر حالوت آن نیز افزوده می شود. بیمه 10ساله 
و نیز ضمانت 15 ساله محصوالت آتاتک امروز جهت اطمینان خاطر کامل مشتریان صادر می شود. همچنین نظارت همیشگی آتاتک بر مونتاژکاران 
خود و اعطای گواهینامه رسـمی به این کارگاه ها نشـان از تعهد آتاتک به مشـتریانی دارد که از مزایای پنجره آتاتک در منازل خود بهره می گیرند. 
برای آگاهی از   تازه ترین اقدامات آتاتک پنجره ایرانیان در گفتگو با حمید اطهری، آتاتک و وضعیت امروز بازار در و پنجره ایران را مورد بررسـی 

قرار داد. با هم این گفتگو را می خوانیم: 
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صورت��ی.که.کلیه.پروفیل.س��ازان.کارگاه.های.خود.را.تحت.بازرس��ی.و.نظارت.دقیق.خود.قرار.

دهند،.مطمئنا.تولید.محصوالت.بی.کیفیت.کاهش.چشمگیری.خواهد.یافت..شرکت.آتاتک.در.

این.زمینه.نیز.تالش.های.صورت.داده.اس��ت..آتاتک.همواره.شعار،."فروش.پروفیل.ابتدای.کار.

ماس��ت"،.را.سرلوحه.فعالیت.خود.قرار.داده.اس��ت،.از.این.جهت.نظارت.بر.محصوالت.خود.را.
در.سه.مرحله.اعمال.می.کند:.

ال��ف(.در.زمان.تولید:.در.این.زمان.نمایندگان.آتاتک.بر.نحوه.تولید.و.اقالم.اس��تفاده.ش��ده.

در.پنجره.نظارت.می.کنند؛.ب(.در.زمان.صدور.ضمانتنامه:.در.این.مقطع.نیز.بازرس��ان.ش��رکت.

پروژه.را.مورد.بازرس��ی.نهایی.ق��رار.می.دهند؛.ج(.نظرخواهی.از.مش��تریان.نهایی:.در.پایان.از.

مش��تریان.نهایی.بابت.کار.تحویل.گرفته.ش��ده.جهت.صدور.هولوگرام.در.خصوص.اعتباردهی.
به.ضمانتنامه.نظرخواهی.می.شود.

 شرکت شما تا چه حدی بر مونتاژکارانی که از محصوالت آتاتک استفاده می کنند 
نظارت دارد؟ 

شرکت.آتاتک.با.اشراف.کامل.در.چندین.مرحله.بر.این.موضوع.نظارت.دارد.
قبل.از.فروش.پروفیل.کارگاه.مونتاژکار.به.صورت.کامل.بازرس��ی.می.ش��ود.و.از.چند.جهت.
مورد.بررس��ی.و.کنترل.قرار.می.گیرد:.نحوه.دپو،.چیدمان.دس��تگاه.و.منظم.بودن.کارگاه؛.نحوه.
تولید.و.اقالم.مورد.اس��تفاده.در.تولید.و.نحوه.ف��روش.و.قیمت.گذاری..همچنین.نحوه.تحویل.
به.مش��تری.نهایی.نیز.از.سه.جنبه.مورد.بررس��ی.قرار.می.گیرد:..رضایتمندی.مشتری.از.نحوه.
تولید.کاال؛.رضایتمندی.مشتری.از.نحوه.ارسال.و.تحویل.کاال.و.رضایتمندی.مشتری.از.نحوه.

نصب.و.رگالژ.نهایی.
 به نظر شما شرکت های معتبر تولیدکننده برای باالبردن سطح کیفی این صنعت 

چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
ب��ه.نظر.من.هم��ه.اهالی.این.صنعت.باید.آموزش.نیروی.انس��انی.و.به.کار.گرفتن.نیروهای.
متخصص.در.هر.زمینه.را.یک.اصل.بدانند..ش��رکت.آتاتک.با..س��ر.لوحه.قرار.دادن.این.جمله.
که."باهوش.ترین.افراد.هم.نیاز.به.آموزش.دارند" همواره.س��عی.در.به.روز.کردن.دانش.نیروی.

انسانی.خود.دارد.
 انجمن ها و تشکالت صنفی در این خصوص چقدر می توانند تاثیرگذار باشند؟

تشکالت.صنفی.می.توانند.با.حمایت.بیشتر.و.نظارت.بر.نحوه.تولید.و.فروش.و.قیمت.گذاری.

همکاران.و.توجه.به.این.که.تولیدات.داخلی.ضامن.بقای.کش��ور.و.توس��عه.ملی.و.به.حرکت.در.

آوردن.چرخه.اقتصاد.کش��ور.می.باشد،.باعث.ارتقای.این.صنعت.شوند..با.انجام.این.اقدامات،.از.

یکس��و.در.زمینه.اش��تغالزایی.گام.های.موثری.برداشته.می.شود.و.از.سوی.دیگر.با.جلوگیری.از.
واردات.پروفیل.و.یراق.آالت.بی.کیفیت،.از.خروج.ارز.ممانعت.به.عمل.خواهد.آمد.

 در پایان اگر نکته ای باقیمانده است، بفرمایید.
پی��ش.از.همه،.ه��دف.آتاتک.یک.پنجره.کامل.اس��ت..در.این.راس��تا.در.هر.بخش.اهداف.
مکتوبی.برای.تولید.پروفیل.و.یراق.آالت.و.س��ایر.ملزومات.درحال.اجراس��ت.که.در.پاس��خ.به.

سواالت.باال.به.اختصار.توضیح.داده.شد.
ما.بر.این.باور.هستیم.که.کیفیت.باالی.تولیدی.یکی.از.رموز.اصلی.موفقیت.است،.تمرکز.بر.
این.اصل.تنها.راه.و.تضمین.کننده.موفقیت.در.کس��ب.و.کار.به.ش��مار.می.آید..همچنین.در.میان.
انبوهی.از.محصوالت.مختلف.که.در.بازار.وجود.دارد.بدون.هیچ.تردیدی.می.توان.گفت.موفقیت.

از.آن.محصوالت.باکیفیت.است.
همیش��ه.الزم.اس��ت.به.مش��تریان.خدمات.نوین.ارائ��ه.دهیم،.زیرا.این.ام��ر.توجه.و.عالقه.
مصرف.کنندگان.را.به.دنبال.خواهد.داش��ت..در.صورتی.که.این.موضوع.را.مهم.بدانیم.مس��یر.
سخت.و.دشوار.تولید.حقیقتا.آسان.خواهد.شد..در.ضمن.چشم.انداز.تیم.آتاتک.تولید.محصوالتی.
باکیفیت.تر.و.ارائه.خدماتی.بیشتر.و.جدیدتر.با.مناسب.ترین.قیمت.است..هیچگاه.نباید.فراموش.

کنیم.که.:بزرگترین.مدیر.مجموعه.آتاتک.مشتریان.ما.هستند".
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خبری خوش برای صنعت در و پنجره
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با سیدمحسن صفایی مطرح شد:

 هیات دولت در مردادماه امسـال آیین نامه اجرایی "ماده )12( قانون رفع 
موانـع تولیـد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور" را به تصویب رسـاند. 
ظاهرا این آیین نامه بی ارتباط به صنعت در و پنجره دوجداره نیست. پیش از 
آنکه وارد بحث این مصوبه بشـویم، لطفـا بفرمایید اصوال حمایت های دولتی 

در صنعت در و پنجره چه نقشی می تواند داشته باشد؟
برای.پاس��خ.به.این.سوال.باید.به.س��ال.های.آغازین.این.صنعت.بازگردیم..در.واقع.
یکی.از.دالیل.اصلی.رونق.گرفتن.صنعت.در.و.پنجره.و.دو.جداره.و.رسیدن.به.جایگاه.
ام��روزی.آن،.پیش.بینی.بحران.های.پیش.رو.در.س��ال.های.آینده.ب��ود..یعنی.از.دهه.
13۷0.یا.اوایل.دهه.1380،.دولت.به.این.جمع.بندی.رس��ید.که.تداوم.مصرف.بی.رویه.
انرژی.در.کش��ور.در.س��ال.های.آتی.بحران.آفرین.خواهد.بود..این.تفکر.باعث.ش��د.تا.
نهاده��ای.دولتی.مربوطه.اقداماتی.ب��رای.کنترل.مصرف.انرژی.صورت.دهند..در.این.
راس��تا.بنگاه.های.دیگری.هم.در.زمینه.کاهندگی.مص��رف.انرژی.مانند.تولید.پروفیل.
یو.پی.وی.س��ی.و.س��اخت.در.و.پنجره.های.دوجداره.فعال.ش��دند..ب��ه.عبارتی.اتخاذ.
سیاست.حمایتی.از.سوی.دولت،.البته.درکنار.شرایط.خاص.این.دهه.سبب.شد.تا.این.
صنعت.رش��دی.انفجاری.را.در.دهه.1380.پش��ت.سر.بگذارد.و.بتواند.سراسر.کشور.را.

تحت.پوشش.خود.قرار.دهد.
در.آن.دوره.مجموعه.هایی.که.در.زمینه.تولید.محصوالت.کاهنده.انرژی.فعال.بودند،.
مانند.پنجره.دوجداره،.ش��یرهای.ترموستاتیک،.س��لول.های.خورشیدی.و.مشعل.های.
هوش��مند،.تا.ح��دی.از.حمایت.دولتی.برخ��وردار.بودند..البته.ای��ن.حمایت.ها.چندان.
گس��ترده.و.ویژه.نبودند.ول��ی.به.هرحال.وجود.نگرش.مبتنی.ب��ر.جلوگیری.از.اتالف.
ان��رژی.در.دولتمردان،.در.رونق.و.پویایی.این.صنایع.بی.تاثیر.نبود..اما.در.اواس��ط.این.
دهه.و.با.افزایش.تولیدکنندگان.این.قبیل.محصوالت،.حمایت.های.دولتی.برچیده.شد.
و.مراکز.تولیدی.که.از.این.پس.فعال.ش��دند،.از.همان.مزایای.اندک.نیز.بهره.نبردند..
ش��اید.اگر.آن.سیاس��ت.ها.تداوم.می.یافت،.امروز.کمتر.شاهد.مشکالت.و.آسیب.های.

موجود.بودیم.
 این حمایت ها به چه شکل بود؟

همانطور.که.اش��اره.کردم.حمایت.های.دولتی.در.این.زمینه.چندان.گسترده.نبودند..

برای.مثال،.اگر.در.دهه.1380.یک.تولیدکننده.پروفیل.یا.پنجره.قراردادی.با.سازمان.

بهینه.سازی.منعقد.می.کرد،.موظف.بود.با.رعایت.کامل.استاندارد.مراحل.قرارداد.تولید.

خود.را.به.اتمام.برساند..پس.از.انجام.پروژه.در.صورت.تایید.کیفیت.کار.ارائه.شده،.از.

ره:
شـا

ا

هیات وزیران در تیرماه 94 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای سـطح مالی کشـور را به تصویب خود 
رسـاند. این ماده قانون دربرگیرنده سیاسـت های حمایتی خاص از صنایع کاهنده انرژی اسـت. این مصوبه در صورت اجرا، شـاید بتواند 
ثمراتی را نیز برای صنعت در و پنجره داشته باشد. به همین منظور به سراغ مهندس سیدمحسن صفایی رفتیم و در این باره با او به گفتگو 
نشستیم. از مدیرعامل کهنه کار شرکت همارشتن جویا شدیم که در این فضای یاس آلود، آیا چنین مصوبه ای می تواند خبری خوش برای 

اهالی صنعت باشد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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محل.پش��تیبانی.سازمان.بهینه.سازی،.با.تخفیف.مالیاتی.چهار.درصدی.در.طول.مدت.

تعهد.خود،.مورد.تشویق.قرار.می.گرفت..یعنی.بر.اساس.این.سیاست،.تولیدکننده.مورد.
حمایت.قرار.می.گرفت.و.هم.اینکه.تولید.استاندارد.آن.تضمین.می.شد.

 منظـور شـما این اسـت که سیاسـت های حمایتـی مانع از افـت کیفیت 
تولیدات مورد نظر نیز می شدند؟

بله،.تاحدی..برای.نمونه.اگر.مش��اهده.می.کنید.که.ش��رکت.هایی.مانند.همارش��تن.

مس��یری.کامال.اس��تاندارد.را.طی.کردند،.به.این.دلیل.بود.که.ش��رایط.بالندگی.در.آن.

زمان.مهیا.بود..اما.با.برداش��ته.شدن.این.حمایت.ها.و.چنین.سیاست.هایی،.این.صنعت.

در.محیطی.نه.چندان.پایش��ی.به.رشد.خود.ادامه.داد..مسلما.چنین.رشدی.با.آسیب.ها..

و.کمبودهایی.همراه.بود.و.در.نهایت.این.صنعت.به.نقطه.ای.رس��ید.که.امروز.ش��اهد.
آن.هستیم.

 ظاهرا پس از این سال ها سرانجام دولت گوشه چشمی به صنایع کاهنده 
انرژی انداخته اسـت. ممکن اسـت دربـاره آیین نامه اجرایی مـاده 12 که به 

تصویب هیات وزیران رسیده است، توضیح دهید؟ 
اگر.قرار.باش��د.این.ماده.قانونی.را.به.زبان.س��اده.توضیح.ده��م،.باید.بگویم.که.در.
چارچوب.این.آیین.نامه.یکس��ری.شرکت.های.سرمایه.گذاری.با.عنوان.شرکت.خدمات.
انرژی.)Energy Service Company, ESCO(..یا.اس��کو،.خواهند.توانست.
در.سراس��ر.کشور.تاس��یس.و.راه.اندازی.شوند.که.ارتباط.مس��تقیمی.به.هیچکدام.از.

تولیدکنندگان.ندارند.
در.واق��ع.ش��رکت.های.خدمات.انرژی.یا.اس��کوها،.ش��رکت.هایی.از.ن��وع.خدمات.
مهندس��ی.هس��تند.که.در.کلیه.بخش.های.مصرف.کننده.ان��رژی،.طرح.های.مرتبط.با.
بهبود.کارآیی.انرژی.را.طراحی،.اجرا.و.تامین.مالی.می.کنند.و.با.تضمین.حصول.سطح.
مش��خصی.از.کارآیی.انرژی.و.برعهده.گرفتن.مخاطرات.پروژه،.سهم.خود.را.از.محل.
صرفه.جویی.انرژی.تامین.می.کنند..این.بدان.معناس��ت.که.پرداخت.پول.به.ش��رکت.
خدمات.انرژی.اسکو.مستقیما.وابسته.به.میزان.انرژی.صرفه.جویی.شده.است..خدمات.
انرژی.ش��امل.ممیزی،.مدیریت،.تامین.قطعات،.و.خدمات.پش��تیبانی.نظیر.گرمایش.
فضاها.می.ش��ود..به.عبارت.دیگر.شرکت.های.خدمات.انرژی.در.مورد.کاهش.مصرف.
ان��رژی.تضمین.ه��ای.الزم.را.ارائه.می.دهند.و.ممکن.اس��ت.در.تامین.مالی.پروژه.نیز.

مشارکت.داشته.باشند..
هر.کدام.از.این.شرکت.ها.وندور.لیست.ها.یا.فهرست.تامین.کنندگان.خود.را.خواهند.
داشت..چهل.مورد.از.این.تامین.کنندگان.در.بخش.ساختمان.شناخته.شده.اند،.ازجمله.
تولیدکنندگان.پنجره.های.دوجداره،.مش��عل.های.هوش��مند،.سلول.های.خورشیدی.و.
غیره..فعالیت.کاری.این.چهل.مورد.در.زمینه.کاهش.مصرف.س��وخت.می.باش��د..هر.
کدام.از.این.ش��رکت.های.خدمات.انرژی.وندور.لیس��ت.خود.را.تهیه.می.کنند.و.پس.از.
آن.می.توانند.با.نهادهای.مربوطه.ای.مانند.شرکت.های.گاز.استانی.قراردادی.ببندند..بر.
اساس.این.قرارداد.در.صورتی.که.این.شرکت.در.ساختمان.های.آن.منطقه.پروژه.هایی.
را.در.زمینه.بهینه.سازی.مصرف.انرژی،.مانند.تعویض.پنجره.ها.انجام.دهد.و.به.واسطه.
انجام.این.پروژه.در.طول.یک.بازه.زمانی.دو.ساله،.حداقل.1۷.درصد.کاهندگی.مصرف.
انرژی.حاصل.ش��ود،.ش��رکت..خدمات.انرژی.می.تواند.بهای.میزان.کاهندگی.را.از.آن.

نهاد.دولتی.)مانند.شرکت.گاز(.طلب.کند.
طب��ق.م��اده.دوم.ای��ن.آیین.نامه،.»خرید.کاال.و.ی��ا.خدمات.تولید.ش��ده.در.اجرای.
قراردادهای.موضوع.این.آیین.نامه.توس��ط.دستگاه.اجرایی.صرفا.در.مواردی.که.قانون.
اجرای.سیاست.های.کلی.اصل.44.قانون.اساسی.دولت.را.مجاز.به.دخالت.می.داند.��.
تا.سقف.س��رمایه.گذاری.صورت.گرفته.��.انجام.می.شود..در.خصوص.سرمایه.گذاری.
در.طرح.های.نفت.و.گاز،.بهینه.س��ازی.که.به.کاهش.مصرف.س��وخت.منجر.می.شود،.
بازپرداخت.س��رمایه.گذاری.از.محل.صرفه.جویی.س��وخت.یا.درآم��د.حاصل.از.اجرای.
طرح،.پس.از.تصویب.ش��ورای.اقتصاد.توسط.ش��رکت.های.تابعه.وزارت.نفت.تضمین.

می.گردد«.و.وزارت.نفت.این.مبلغ.را.پرداخت.می.کند.
برای.مثال،.اگر.این.کار.در.بخش.ساختمان.انجام.شود،.سازمان.بهینه.سازی.طرف.
حساب.ش��رکت.های.خدمات.انرژی.خواهد.بود..اگر.در.خصوص.انتقال.گاز.یا.برق.از.

نیروگاه.ها.پروژه.ای.به.انجام.برس��د،.سازمان.مربوطه.وارد.عمل.خواهد.شد..این.موارد.

شامل.هر.حوزه.ای.که.در.آن.آب،.برق.یا.سوخت.های.فسیلی.استفاده.می.شود.و.امکان.
کاهندگی.مصرف.وجود.دارد،.خواهد.بود.

یک��ی.از.حوزه.های.مهم.در.این.خصوص.حوزه.س��اختمان.اس��ت.که.به.صنعت.ما.

نیز.مربوط.می.ش��ود.)برای.کسب.اطالعات.بیشتر.می.توانید.به.سامانه.بهسما.مراجعه.

کنید:.www.behsama.ir.(..بنابراین،.یک.ش��رکت.مرکزی.ایجاد.خواهد.شد.

و.گروه.ه��ای.مختل��ف.کاری.را.گرد.خواه��د.آورد.و.از.این.طریق.عمل.خواهد.ش��د..

به.هرحال،.لزوم.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.بحث.بس��یار.مهم.و.سرنوشت.س��ازی.

اس��ت،.و.اکنون.ب��ا.تصویب.چنین.قانونی.مس��لما.باب.جدیدی.ب��رای.کار.و.فعالیت.
می.تواند.گشوده.شود..

 آنچنان که من استنباط کردم جهت اجرای این طرح، شرکت های مختلف 
خصوصـی و همچنین نهادهای دولتی باید بـا یکدیگر همکاری کنند. با توجه 
به سـابقه نه چندان درخشـان کارهـای گروهی به خصوص میـان بخش های 
خصوصـی و دولتـی در ایران، فکـر می کنید چنین طرحی تا چـه حد می تواند 

موفق باشد؟
به.هرح��ال،.هم��ه.چیز.یک.ش��روعی.دارد؛.اگر.پیش.از.ورود.به.ه��رکار.و.موقعیت.
تازه.ای،.بترس��یم.و.با.پیش.داوری.های.بدبینانه.آن.را.مورد.داوری.قرار.دهیم،.مس��لما.
هیچ.کاری.ش��روع.نخواهد.شد..اگر.این.طرح.جدید.است.برای.همگان.جدید.است.و.
این.برای.نخستین.بار.نیست.که.ما.با.موضوعی.نوظهور.روبه.رو.می.شویم..به.هر.روی.
باید.با.طراحی.و.برنامه.ریزی.دقیق.وارد.کار.ش��د،.با.مشکالت.آن.روبه.رو.شد.و.موانع.

آن.را.از.میان.برداشت..

البته.روشن.اس��ت.که.عده.ای.همواره.منتظر.عملکرد.دیگران.می.نشینند.تا.از.روی.

کار.آنه��ا.تقلی��د.کنند..به.نظ��ر.من.از.هر.موقعیت��ی.باید.نهایت.اس��تفاده.را.برد..این.

ش��رکت.های.خدمات.انرژی.نیز.اگر.ش��کل.بگیرند.و.عملکرد.مناس��بی.داشته.باشند،.

نتیج��ه.فعالیت.آنه��ا.کارآفرینی،.رونق.اقتصادی.و.در.نهای��ت.کاهش.مصرف.انرژی.
خواهد.بود.

 قطعا باید تغییر رویکرد دسـتگاه های دولتی و طرح سیاست های حمایتی 
از ایـن حـوزه را به فال نیـک گرفت. امـا در اینجا با در نظـر گرفتن تجارب 
کشورهای پیشرفته سوال دیگری مطرح می شود. به نظر شما اگر طرح هایی 
اجـرا شـوند که به جـای پرداخت یارانه یا دادن مشـوق بـه تولیدکنندگان یا 
شـرکت های مجری، به مصرف کننـدگان نهایی انرژی، ماننـد خانه ها، یارانه 
پرداخت شود، استقبال بیشتری از طرح های کاهنده انرژی صورت نمی گیرد؟ 

و به تبع آن رکود بازار جای خود را به رونق نمی دهد؟

در چارچـوب ایـن آیین نامـه یکسـری شـرکت های 
سرمایه گذاری با عنوان شرکت خدمات انرژی یا اسکو، 
می توانند در سراسـر کشـور تاسیس شـوند که ارتباط 
مسـتقیمی به هیچکدام از تولیدکنندگان ندارند. در واقع 
شـرکت های خدمات انرژی یا اسـکوها، شرکت هایی از 
نـوع خدمات مهندسـی هسـتند که در کلیـه بخش های 
مصرف کننده انـرژی، طرح های مرتبط بـا بهبود کارآیی 
انـرژی را طراحـی، اجـرا و تامیـن مالـی می کنـد و بـا 
تضمیـن حصـول سـطح مشـخصی از کارآیـی انرژی و 
برعهـده گرفتن مخاطرات پروژه، سـهم خود را از محل 

صرفه جویی انرژی تامین می کند.
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شما.نباید.شرایط.فعلی.رکورد.را.مبنای.تحلیل.و.نگرش.خود.قرار.دهید..این.رویکرد.

بس��یار.ناامیدکننده.و.مخرب.خواهد.بود..به.هرحال.چنین.طرح.هایی.در.کش��ور.عموما.

بس��یار.دیرهنگام.انجام.می.شود..همواره.پس.از.رسیدن.به.نقطه.بحران،.مسئوالن.به.

فکر.چاره.می.افتند.و.معموال.پیش.بینی.های.الزم.به.موقع.انجام.نمی.ش��ود..نمونه.های.
بسیاری.از.این.مساله.را.می.توان.ذکر.کرد.

برای.مثال.در.کش��ور.آلمان.دوسال.پیش.با.شکستن.آخرین.المپ.رشته.ای.موجود.

در.کش��ور.خود،.کنار.گذاش��تن.اس��تفاده.از.این.المپ.ها.را.در.سراس��ر.آلمان،.جشن.
گرفتند..آنها.چگونه.به.این.موفقیت.دست.پیدا.کردند..

مس��ئوالن.آنها.از.حدود.پانزده.س��ال.قبل.با.پیش.بینی.های.الزم،.شروع.به.تعویض.

المپ.های.رش��ته.ای.مردم.با.المپ.های.کم.مص��رف.و.البته.به.صورت.رایگان.کردند،.

با.این.آینده.نگری.که.در.س��ال.های.آتی.س��ود.حاصله.از.همگانی.ش��دن.اس��تفاده.از.

المپ.ه��ای.کم.مصرف،.بیش��تر.از.هزینه.توزیع.این.المپ.ه��ا.به.طور.رایگان.در.میان.
مردم.خواهد.بود.

حال.مقایس��ه.کنید.با.این.مورد.که.حدود.پانزده.س��ال.پیش،.یکی.از.صنعتگران.نیز.

در.کش��ورمان.چنین.طرحی.را.به.دولت.ارائه.داد.که.اگر.این.المپ.ها.را.مجانی.میان.

می��ان.م��ردم.توزیع.کنید،.در.س��ال.های.آینده.به.تعداد.کمتری.نی��روگاه.نیاز.خواهید.

داش��ت..اما.هیچ.حمایتی.از.او.صورت.نگرفت.تا.اینکه.وی.مجبور.ش��د.کارخانه.خود.
را.نیز.تعطیل.کند..

در.س��ال.های.بع��د.دولت.که.احس��اس.می.کرد.این.موضوع.به.حد.بحران.رس��یده.

اس��ت،.سیاس��ت.های.عجوالنه.ای.اتخاذ.کرد.و.با.دادن.یارانه.برای.تولید.المپ.های.

کم.مصرف،.نه.تنها.به.اهداف.مورد.نظر.خود.نرس��ید،.بلکه.با.سوءاستفاده.های.صورت.

گرفته.بر.این.صنعت.نیز.آسیب.های.فراوانی.وارد.شد.و.بازار.از.المپ.های.کم.مصرف.
تقلبی.و.بی.کیفیت.پر.شد..

همچنین.در.این.زمینه.می.توانم.به.ایالت.راجس��تان.هندوس��تان.اشاره.کنم..در.این.

ایالت،.دولت.مالکیت.زمین.ها.را.به.روس��تاییان.منطقه.می.دهد.به.این.ش��رط.که.در.

آن.زمین.ها.س��لول.های.خورش��یدی.کار.بگذارند.و.برق.آنها.را.نی��ز.دولت.به.صورت.

تضمینی.می.خرد..دقت.کنید.که.چنین.سیاستی.چه.نتایج.سودمندی.برای.این.کشور.

می.تواند.در.برداشته.باشد..به.هرحال.متاسفانه.در.کشورمان.هیچگاه.شاهد.اتخاذ.چنین.
سیاست.های.بهنگامی.از.سوی.دولت.نبوده.ایم.

 بـه نظر شـما تصویب این ماده قانونی چـه تاثیری در صنعت در و پنجره 
بر جای خواهد گذاشت؟ و در پایان اگر توصیه ای برای فعاالن این صنعت با 

توجه به رکود حاکم بر بازار دارید، بفرمایید. 
به.لحاظ.اجرایی،.از.این.مصوبه.ش��رکت.های.بزرگ.می.توانند.بهره.ببرند..اما.نکته.
اینجاست.که.تصویب.چنین.طرحی.در.دولت.را.باید.به.عنوان.کورسوی.امیدی.در.این.
فضای.انباش��ته.از.یاس.در.نظر.گرفت..در.واقع.این.مصوبه،.در.مجموع.می.تواند.خبر.
خوش��ی.باش��د.برای.اهالی.این.صنعت،.که.به.هرحال.برای.افراد.توانمند.و.زیرک.در.

بدترین.شرایط.نیز،.همواره.راه.هایی.برای.بقاء.و.همچنین.رشد.وجود.دارد.

نباید.فراموش.کنیم.که.شرایط.وخیم.فعلی.در.چند.سال.گذشته.قابل.پیش.بینی.بود..

خود.من.در.همایش.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.در.خرداد.93،.با.پیش.بینی.بسیاری.

از.مش��کالت.امروز،.تاکید.کردم.که.اگر.هش��یار.نباشیم،.به.زودی.سیلی.خواهد.آمد.و.
همه.ما.را.خواهد.برد.

امروز.می.بینم.که.همه.حدس.و.گمان.های.من.درست.از.آب.درآمد..اگر.آن.زمان.با.

نگاهی.رو.به.آینده،.آسیب.شناس��ی.درستی.صورت.می.گرفت،.شاید.امروز.با.مشکالت.

کمتری.مواجه.بودیم..هم.اکنون.نیز.همه.ما.باید.ش��رایط.را.تحلیل.کنیم؛.چرا.در.این.

سال.ها.بسیاری.از.شرکت.ها.مجبور.به.تعطیلی.شدند؟.کدام.شرکت.ها.ریزش.کردند.و.
کدام.شرکت.ها.و.با.چه.ویژگی.هایی.باقی.ماندند؟

به.طور.کلی.آس��یب.های.صنعت.را.باید.شناس��ایی.کنیم..من.پنج.سال.پیش.هشدار.

داده.بودم.که.در.آینده.بر.س��ر.ارزان.فروشی.رقابت.ش��کل.خواهد.گرفت؛.منظور.این.

نیس��ت.که.من.کار.خارق.العاده.ای.کردم،.هرکس��ی.که.در.آن.زمان.وضعیت.موجود.را.
ارزیابی.می.کرد.به.همین.نتیجه.می.رسید.

در.همان.روزها.من.به.همه.توصیه.می.کردم.که.زیر.فروش��ی.نکنیم؛.اگر.قرار.است.

مالیات.بر.ارزش.افزوده.داده.ش��ود،.باید.همه.بدهیم؛.استانداردهای.الزم.را.در.ساخت.
پنجره.رعایت.کنیم..

ساخت.پنجره.بی.کیفیت.غیر.از.وارد.آوردن.زیان.بر.مشتری،.به.صنعت.خودمان.نیز.

ضربه.خواهد.زد..در.واقع.باید.اهالی.این.صنعت.در.نظر.بگیرند.که.همه.ما.باید.از.این.

صنعت.و.این.بازار.صیانت.کنیم..برای.رسیدن.به.سهمی.از.بازار،.نباید.به.گونه.ای.رفتار.
کرد.که.موجودیت.این.بازار.را.به.خطر.انداخت..

برغم.همه.این.ش��رایط.نامساعد،.من.فکر.می.کنم.که.هنوز.دیر.نشده.و.برای.افراد.
سالم.و.درستکار.فرصت.های.کاری.بسیاری.وجود.دارد.

تصویـب چنیـن طرحـی در دولـت را بایـد به عنـوان 

کورسـوی امیدی در این فضای انباشـته از یاس در نظر 

گرفـت. در واقع ایـن مصوبه، در مجمـوع می تواند خبر 

خوشی باشد برای اهالی این صنعت، که به هرحال برای 

افـراد توانمند و زیـرک در بدترین شـرایط نیز، همواره 

راه هایی برای بقاء و همچنین رشد وجود دارد.
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پنجره ای به سبک آبسکون
در مصاحبه اختصاصی پنجره ایرانیان با هبت اهلل فاضلی مطرح شد:

 جنـاب آقای فاضلـی لطف کنید در خصوص پیشـینه فعالیت های خود قدری 
توضیح دهید.

من.از.سال.134۷.که.به.تهران.آمدم.در.صنعت.آلومینیوم.مشغول.به.کار.بودم..در.آن.

زمان.کارگاهی.داش��تیم.و.در.ماه.حدود..20.ت��ن.در.و.پنجره.تولید.می.کردیم..در.ابتدای.

انقالب.که.دولت.شرکت.های.تعاونی.را.ترویج.و.تشویق.می.کرد،.ما.نیز.ابتدا.یک.تعاونی.

تشکیل.دادیم.و.پس.از.آن.به.تاسیس.اتحادیه.مبادرت.کردیم..یکی.از.فعالیت.های.مهم.

اتحادیه.شرکت.های.تعاونی.صنایع.آلومینوم.در.آن.زمان.توزیع.پروفیل.های.آلومینیوم.در.

سطح.کشور.بود؛.بدین.صورت.که.بیلت.های.ایرالکو.در.اختیار.اتحادیه.قرار.می.گرفت.و.ما.

آن.را.پس.از.تبدیل.به.پروفیل،.میان.تعاونی.های.سراس��ر.کشور.تقسیم.می.کردیم..اما.در.

آن.دوره.مشکالت.و.کمبودهای.بسیاری.در.زمینه.تامین.مواد.اولیه.آلومینیومی.در.کشور.

احس��اس.می.شد..این.موضوع.را.با.دولت.وقت.در.میان.گذاشتیم،.و.مذاکرات.بسیاری.را.

با.مس��ئوالن.انجام.دادیم..حتی.در.س��ال.13۶2.روزنامه.اقتصادی.معتبر.آن.دوره،.یعنی.

روزنام��ه.بورس،.و.دیگ��ر.مطبوعات.مصاحبه..مفصلی.با.من.انج��ام.دادند.و.در.آنجا.قویا.

اع��الم.کردم.که.اگر.وزارت.صنایع.همکاری.کند.ما.می.توانیم.ماش��ین.آالت..تولید.برخی.

ره:
شـا

ا

صنعت آلومینیوم در ایران از قدمتی طوالنی برخوردار بوده و از صنایع پویا و پیشرفته کشور به شمار می آید. شنیدن حکایت فراز و فرودی 
که این صنعت پشت سر گذاشته و جایگاه و اهمیتی که امروزه به خود اختصاص داده از زبان پیشکسوتان این صنعت شنیدنی است. در 
این میان اما، گوش سپردن به کالم شیرین و توصیه های گرانقدر هبت اهلل فاضلی، حین روایت سرگذشت آبسکون، نکات نغز و آموزنده 
بسیاری در دل خود داشت. مدیر عامل شرکت آبسکون که بیش از 50 سال از عمر با برکت خود را صرف اعتالی صنعت کشور کرده است، 
در سـال های سـخت اوائل انقالب و روزهای پرآشوب جنگ تحمیلی، با تشکیل اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع آلومینیوم، در تثبیت و 
تقویت این صنعت نقش بسزایی را ایفا کرده است. رئیس سال های دور اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع آلومینیوم، در همان روز هایی 
که صنعت کشـور با چالش های بسـیاری دست به گریبان بود، برای خودکفایی در عرصه آلومینیوم و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات، 
به دست اندرکاران دولتی فشار می آورد تا هرچه زودتر تولید در کشور بومی شود؛ و پس از تحقق این هدف خود بی درنگ مدرنیزه کردن 
صنعت را در سرلوحه کار خویش قرار داد. هبت اله فاضلی پس از سپری کردن سال ها تالش و تولید، امروز با افتخار از محصوالت آبسکون 
یاد می کند؛ محصوالتی که به زعم او از باالترین استانداردهای جهانی برخوردار است؛ و با افتخار از مجموعه ای سخن می گوید که هم اکنون 

تمام مراحل تولید آلومینیوم ساختمانی را از تولید پروفیل تا اجرای پروژه ها، به سبک اختصاصی خود انجام می دهد.
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با هبت اهلل فاضلی، مدیر عامل شـرکت آبسـکون، نکاتی در خصوص پیشینه صنعت آلومینیوم، 

آبسکون و بازار امروز مطرح شد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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محصوالت.مورد.نیاز.کش��ور.را.وارد.کنیم..در.نهایت.قرار.ش��د.با.حمایت.آنها.کارخانه.ای.

تاس��یس.کنیم.و.ملزومات.مورد.نیاز.کش��ور.را.تامین.کنیم..با.اس��تفاده.از.دانش.و.تجربه..

خود،.توانستیم.بهترین.ماشین.آالت.روز.دنیا.را.از.کشورهای.ژاپن،.آلمان،.فرانسه.و.ایتالیا.
وارد.و.مجتمع.صنعتی.بزرگی.را.در.آمل.راه.اندازی.کنیم.

ای��ن.کارخانه.در.حال.حاضر.نیز.یکی.از.بهتری��ن.برندها.را.تولید.می.کند.و.به.نظر.من.

از.نظر.کیفیت،.با.کاالهای.مش��ابه.خارجی.کامال.قابل.رقابت.اس��ت..پس.از.آن.ش��روع.

کردیم.به.مدرن.کردن.تولید.در.و.پنجره.و.تالش.کردیم.از.حالت.س��نتی.خارج.ش��ویم..

ب��ه.تدریج.پنجره.های.دوجداره.و.ترمال.بریک.را.نیز.تولید.و.در.بخش.نمای.آلومینیومی.

س��اختمان.شرکتی.را.تاس��یس.کردیم..در.حال.حاضر.شرکت.آبس��کون.انواع.پروفیل.و.

مقاطع.آلومینیوم.را.تولید.می.کند..این.ش��رکت.پیش��ینه.صادراتی.قابل.توجهی.دارد.و.در.

سال.دوم.تاسیس،.این.شرکت.حدود.1.5.میلیون.یورو.از.محصوالت.خود.را.به.کشورهای.
آلمان.و.هلند.صادر.کرد..

 ممکن است در مورد محصوالت تولید شرکت آبسکون بیشتر توضیح دهید؟ 
از.همان.زمانی.که.در.حال.خرید.ماشین.آالت.بودیم،.در.این.فکر.بودیم.که.فعالیت.خود.
را.از.حالت.س��نتی.در.آورده.و.ش��کلی.مدرن.به.آن.بدهیم.که.به.لطف.خدا.به.این.هدف.
خود.رس��یدیم..در.حال.حاضر.مقاطع.آلومینیوم.ما.همگی.دارای.استاندارد.آلمان.هستند..
همچنین.فرایند.آنادایز.ما.نیز..مطابق.فناوری.روز.کشور.آلمان.صورت.می.گیرد..در.واقع.
ما.در.تمامی.مراحل.تولید.خود.از.فناوری.روز.بهره.می.گیریم..در.خاطرم.هس��ت.که.امام.
راحل.)ره(.در.خصوص.مس��ائل.نظامی.فرموده.بودند،.ما.به.ژنرال.های.آمریکا.و.شوروی.
نی��از.نداریم..من.از.همان.موقع.به.این.س��خن.امام.فکر.می.کردم،.اما.امروز.می.بینیم.که.
نیروی.نظامی.به.آنچنان.توان.و.قدرتی.رسیده.است.که.به.هیچ.نیروی.خارجی.نیاز.ندارد..
م��ا.نیز.در.این.راه.ت��الش.کردیم.تا.همین.اتفاق.در.بخش.صنعت.آلومینیوم.بیافتد.و.این.

هدف.را.با.مدرن.و.به.روز.کردن.روند.تولیدی.خود.انجام.دادیم.
به.غیر.از.پروفیل.های.ساختمانی،.شرکت.آبسکون.یکسری.پروفیل.های.صنعتی.تولید.
می.کن��د.که.در.صنایع.لوازم.خانگی،.خودروس��ازی،.روش��نایی.و.غیره.کارب��رد.دارد..در.
بخش.تولید.در.و.پنجره.و.نیز.طراحی.و.اجرای.نمای.س��اختمان.صاحب.س��بک.هستیم.
که.متاس��فانه.در.مواردی.با.تقلید.و.کپی.کاری.از.کارهای.خود.روبه.رو.می.شویم؛.حتی.در.
بس��یاری.مواقع.مشاهده.می.کنیم.که.برخی.با.نام.ما.فعالیت.می.کنند.که.البته.کیفیت.کار.

آنها.با.آبسکون.تفاوت.بسیاری.دارد.
 در مسیر رشد و ارتقای صنعت آلومینیوم چه موانعی وجود دارد؟

یک��ی.از.م��وارد.موجود،.فعالیت.برخی.از.آلومینیوم.کاران.به.صورت.س��نتی.اس��ت..به.

نظر.من.این.دوس��تان.هرچه.زودتر.باید.روش.خود.را.به.روز.کنند..این.مساله.ای.است.که.

بسیاری.از.کشورها.به.آن.رسیده.اند..ما.نیز.باید.روش.های.سنتی.را.که.باعث.اتالف.هزینه.
و.انرژی.می.شود.و.هم.راندمان.کمتری.دارد.به.طور.کامل.کنار.بگذاریم.

البته.در.این.خصوص.دولت.نیز.باید.به.این.صنعت.کمک.کند.و.تس��هیالت.مناس��بی.

را.ب��ه.تولیدکنندگان.اختصاص.دهد..با.توجه.به.ش��رایط.آب.و.هوایی.خاص.کش��ورمان،.

بح��ث.صرفه.جویی.در.انرژی.اهمیت.فوق.العاده.ای.یافته.که.تردیدی.در.آن.وجود.ندارد..

به.هرحال.یکی.از.راه.های.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.استفاده.از.پنجره.های.دوجداره.است؛.
بنابراین.دولت.باید.در.این.زمینه.توجه.ویژه.ای.را.به.خرج.دهد.

نکته.بعدی.در.خصوص.ش��رکت.ایرالکو.اس��ت.که.از.پیش.از.انقالب.مش��غول.تولید.

بیلت.های.آلومینیومی.بوده.اس��ت..به.نظر.من.این.ش��رکت.نیز.باید.کیفیت.تولیدات.خود.

را.ارتق��اء.ده��د..من.حتی.این.م��وارد.را.با.وزیر.صنایع.مطرح.ک��ردم..باالخره.با.توجه.به.

توانمندی.های.جوانان.ایرانی.که.در.سراس��ر.دنیا.قابل.مشاهده.است،.می.توان.با.استفاده.
از.این.نیروها.سطح.تولیدات.چنین.کارخانه.هایی.را.باال.برد.
 ارزیابی شما از وضعیت بازار در و پنجره چیست؟ 

در.دوره.های.پیش.در.و.پنجره.های.آهنی.با.شیش��ه.های.4.میلی.متری.در.بازار.جایگاه.

نخس��ت.را.داش��ت..اما.این.محصوالت.از.مشکالتی.رنج.می.برد،.از.جمله.اینکه.در.زمان.

زلزله.بس��یار.خطرناک.بودند.و.در.مقایس��ه.ب��ا.آنها،.پنجره.ه��ای.آلومینیومی.قدیمی.که.

تولید.می.ش��دند،.کارایی.بسیار.بیشتری.داش��تند..پس.از.آن.به.خصوص.به.واسطه.اهمیت.

یافتن.موضوع.انرژی،.یو.پی.وی.س��ی.جای.خود.را.در.بازار.باز.کرد..اما.یو.پی.وی.س��ی.

نی��ز.به.دالیل.متعدد.نتوانس��ت.انتظارات.همه.مصرف.کنندگان.را.برآورده.س��ازد..اما.در.

تمام.این.س��ال.ها.آلومینیوم.بازار.خود.را.داش��ت.و.در.این.س��ال.ها.ب��ا.ورود.پنجره.های.

ترم��ال.بریک،.این.محصوالت.به.عن��وان.یکی.از.پنجره.های.عای��ق..حرارتی.فوق.العاده.

مورد.توجه.مصرف.کنندگان.قرار.گرفت..توجه.داش��ته.باشید.که.آلومینیوم.از.ویژگی.های.

منحصربفردی.برخوردار.است..برای.نمونه.آلومینیوم.کامال.قابل.بازیافت.است.و.به.چرخه.

تولید.بازمی.گردد،.از.این.جهت.نوعی.سرمایه.گذاری.بنیادین.به.شمار.می.رود..همچنین.از.

نظر.زیبایی.و.اس��تحکام.این.عنصر.حرف.اول.را.در.میان.دیگر.مواد.موجود.می.زند..با.در.
نظر.گرفتن.کلیت.این.شرایط،.آلومینیوم.از.بازار.بسیار.خوبی.برخوردار.است.

 برای حفظ وضعیت مساعد بازار آلومینیوم، چه کارهایی باید صورت گیرد؟
ما.در.تشکل.های.موجود.اعم.از.انجمن.ها.و.اتحادیه.ها.و.سندیکا.همواره.این.مسائل.را.
مورد.بحث.و.بررسی.قرار.می.دهیم.و.تالش.می.کنیم.سیاست.هایی.اتخاذ.شود.که.صنعت.

آلومینیوم.به.سمت.کیفیت.بهتر.حرکت.کند.
 بـه نظر شـما بـرای جلوگیـری از تولید محصـوالت بی کیفیت در بـازار چه 

راهکارهایی وجود دارد؟
نخس��ت،.کلیه.تولیدکنندگان.باید.با.س��ندیکای.آلومینیوم.و.اتحادیه.هماهنگ.باشند..
در.سندیکا.همه.قش��رها.مانند.ایرالکو،.کارخانجات.و.سازمان.های.مختلف.دولتی.حضور.
دارند..همچنین.باید.در.خصوص.اطالع.رس��انی.و.آگاهی.بخش��ی.نیز.اقداماتی.بس��یاری.
انجام.شود..از.سوی.دیگر.باید.از.مراکز.و.نهادهای.دولتی.نیز.کمک.گرفته.شود.تا.هرچه.
بهتر.در.مسیر.حفظ.و.ارتقای.کیفیت.تولیدات.این.صنعت.حرکت.کنیم..همچنین.در.این.
مس��یر.باید.مصرف.کنندگان.را.از.قابلیت.های.آلومینیوم.آگاه.کرد.تا.با.افزایش.اس��تفاده.از.
این.محصول.مردم.بیش��تری.از.مزایای.آن.بهره.مند.ش��وند..شرکت.آبسکون.به.نوبه.خود.
برای.اطالع.رسانی.عمومی.ده.برنامه.اختصاصی.در.سیمای.جمهوری.اسالمی.ترتیب.داد.
و.م��واردی.را.که.مردم.باید.در.خصوص.پنجره.ه��ای.آلومینیومی.بدانند،.به.اطالع.عموم.

رساند..به.طور.کلی.باید.فرهنگ.سازی.انجام.شود.
 چگونه می توان در این زمینه  فرهنگ سازی کرد؟

ب��ه.نظر.من.ب��ه.دو.صورت.می.توان.این.فرهنگ.س��ازی.را.انجام.داد؛.بخش��ی.از.این.

فرهنگ.س��ازی.بای��د.متوجه.مصرف.کنن��دگان.باش��د،.و.بخش.دیگ��ر.آن.در.خصوص.

تولیدکنندگان.باید.انجام.ش��ود..ابتدا.باید.به.کمک.رس��انه.های.مختلف.مصرف.کنندگان.

را.از.مزایای.محصوالت.آلومینیومی.آگاه.کرد..از.س��وی.دیگر.باید.تولیدکنندگان.خود.را.

مجاب.کنیم.که.رمز.ماندگاری.در.صنعت،.کیفیت.مطلوب.اس��ت..البته.در.این.س��ال.ها.

اتفاقات.خوبی.افتاده.و.برای.نمونه.تشکیل.مرکز.تحقیقات.مسکن.و.شهرسازی.و.سازمان.

بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.یکی.از.گام.های.موثر..در.این.خصوص.بوده.است..همچنین.

س��ازمان.هایی.مانند.اس��تاندارد.می.توانند.در.ارتقای.کیفیت.محصوالت.تولیدکنندگان.ما.

کمک.بس��یاری.کنند.و.از.س��وی.دیگر،.تش��کل.ها.و.اتحادیه.می.توانن��د.این.اقدامات.را.
پیگیری.کند..

 آیا نهادی وجود دارد که کارگاه ها را به استانداردسازی وادار کند؟
س��ندیکا.و.اتحادیه.صنفی.می.توانند.به.استانداردس��ازی.کم��ک.کنند..در.واقع.دو.نوع.
اس��تاندارد.وجود.دارد،.اس��تاندارد.اجباری.و.نیز.تش��ویقی..در.حال.حاضر.در.صنعت.ما.از.
اس��تاندارد.تشویقی.استفاده.می.شود..در.مقابل،.کاالهایی.که.می.توانند.خطر.جانی.داشته.
باش��ند.از.استاندارد.اجباری.اس��تفاده.می.کنند..اما.پنجره.هنوز.استاندارد.اجباری.ندارد..به.

نظر.من.دست.اندرکاران.این.حوزه.باید.تالش.کنند.که.این.استاندارد.را.اجباری.کنند.
 می دانیم که مدتی است رکودی بر بازار حکمفرما شده است، فکر می کنید در 

صورت رفع تحریم ها آیا گشایشی در این خصوص رخ خواهد داد؟
در.این.س��ال.های.تحریم.در.واقع.دس��ت.تولیدکنندگان.بس��ته.بود،.و.در.این.ش��رایط.
مش��خصا.کار.و.تولید.نیز.آس��ان.نبود..در.صورتی.که.به.امید.خدا.تحریم.ها.برداشته.شود،.
خواهید.دید.که.از.همه.دنیا.به.ایران.س��رازیر.خواهند.شد..در.واقع.امروز.همه.دنیا.به.هم.
احتیاج.دارند..ما.در.حال.حاضر.حتی.نمی.توانیم.یک.ال.سی.باز.کنیم،.آنوقت.برخی.انتظار.
دارند.که.صادرات.هم.داش��ته.باش��یم..مطمئن.باش��ید.در.صورتی.که.تحریم.ها.برداشته.
ش��وند.و.چنین.موانعی.برچیده.ش��وند،.تمامی.این.مس��ائل.حل.ش��ده.و.رکود.به.پویایی.

تبدیل.خواهد.شد.
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نمایی برای هزاره سوم

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان
 با مهندس محمد امین اسدی مطرح شد:

 نماکاران هزاره سوم 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.نماکاران.در.س��ال.138۶.با.هدف.مش��اوره،.طراحی.و.اجرای.نماهای.کامپوزیت.و.

کرتین.وال.تاسیس.گردید..این.شرکت.به.منظور.تامین.و.بهره.گیری.از.دانش.فنی.روز.دنیا.پس.

از.تحقیقات.و.بررسی.های.همه.جانبه،.نسبت.به.اخذ.نمایندگی.انحصاری.شرکت.چوهاداراغلو..

)CUHADAROGLU(..که.یکی.از.پیش��تازان.صنعت.آلومینیوم.در.سطح..جهان.می.باشد،.
اقدام.کرد.

 کارخانـه نمـاکاران هزاره سـوم در کجـا واقع شـده و چه میزان وسـعت دارد؟ 
همچنین پرسنل شما چه تعداد می باشد؟

شرکت.نماکاران.در.سال.1389.در.راستای.پاسخگویی.مناسب.تر.به.کارفرمایان.و.همکاران.

محترم.نسبت.به.احداث.کارخانه.مجهز.در.مساحت.3500.متر.مربع.اقدام.و.با.در.اختیار.گیری.

دس��تگاه.های.تمام.اتوماتیک.سی.ان.س��ی.ش��رکت.الوماتک،.در.س��ال.1390.بهره.برداری.از.

کارخانه.خود.را.آغاز.کرد..ظرفیت.ایجاد.ش��ده.به.واس��طه.امکانات،.تجهیزات.و.نیروی.انسانی.

متخصص.داخلی،.با.بهره.گیری.از.تجربیات.مش��اوران.ش��رکت.چوهاداراغل��و،.امکان.تولید.و.

مونتاژ.انواع.محصوالت.ترکیبی.پیش.س��اخته.آلومینیومی.و.شیش��ه.ای.اع��م.از.در.و.پنجره.و.

کرتین.وال.با.روش.های.اجرایی.Stick.و.Unitized.را.میسر.ساخته.است..در.حال.حاضر.
مجموع.پرسنل.فعال.در.کلیه.بخش.های.این.شرکت.حدود.120.نفر.می.باشد.

 در حال حاضر شرکت شما چه خدماتی ارائه می دهد؟ 
در.حال.حاضرگروه.صنعتی.نماکاران.ضمن.ارائه.مش��اوره.فنی،.خدمات.مهندس��ی.و.اجرایی.
در.خص��وص.نماهای.کرتی��ن.وال،.به.عنوان.تولیدکننده.در.و.پنجره.های.ترمال.بریک.و.نرمال.
آلومینیومی.در.این.عرصه.مش��غول..فعالیت.می.باشد..البته.سیاست.فعلی.این.شرکت.در.جهت.
اعطای.نمایندگی.های.فروش.و.اجرا.در.میان.همکاران.در.سراسر.کشور.می.باشد.که.به.میزان.

بسیاری.در.این.مسیر.پیش.رفته.است.

 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟
ای��ن.ش��رکت.به.منظ��ور.تامین.و.بهره.گی��ری.از.دانش.فن��ی.روز.دنیا.ضم��ن.هماهنگی.و.
بهره.گیری.از.دانش.فنی.ش��رکت.چوهاداراغلو،.با.ش��رکت.های.مش��اور.تخصصی.صنعت.نما.
در.ترکیه.جهت.انجام.خدمات.مهندس��ی.نما.اقدام.به.همکاری.مشترک.کرده.است..همچنین.
این.ش��رکت.با.تخصیص.واحد.تحقیق.و.توسعه..و.حضور.در.نمایشگاه.های.بین.المللی.همواره.
س��عی.داش��ته.حرکتی.روبه.جلو.داشته.باشد..یکی.دیگر.از.راه.های.مهم.که.در.این.مسیر.بسیار.
تاثیرگذار.بوده،.برقراری.ارتباط.با.س��ازنده.های.پرقدرت.دنیا.می.باش��د.که.به.کس��ب.اطالعات.

بیشتر.و.انتقال.دانش.روز.به.سیستم.اجرایی.فعال.در.کشور.منجر.شده.است..
 چه گواهینامه ها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کرده اید؟

ش��رکت.نماکاران.تا.کن��ون.موفق.به.دریافت.گواهینامه.های.سیس��تم.مدیریت.کیفیت.
)ISO 9001: 2008(.از.شرکت.های.TUV NORD.و.CCPL.شده.است.

 کیفیت خدمات نماکاران هزاره سـوم در مقایسـه با استانداردهای جهانی، در چه 
سطحی قرار دارد؟

با.توجه.به.اینکه.کلیه.محصوالت.شرکت.چوهاداراوغلو.دارای.استانداردهای.جهانی.می.باشد.

نماکاران.به.عنوان.نماینده.انحصاری.و.تولیدکننده.این.شرکت.در.ایران،.سعی.در.به.کارگیری.
کلیه.استانداردهای.مذکور.داشته.و.تداوم.فعالیت.در.این.سال.ها.بیانگر.این.موضوع.می.باشد.

 به نظر شما پنجره آلومینیومی مطلوب باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟
با.توجه.به.ذهنیت.مرس��وم.در.عموم.مصرف.کنندگان.از.پنجره.آلومینیومی.قدیمی،.در.حال.
حاض��ر.تولی��د.پنجره.هایی.با.کیفیتی.باال.و.در.عین.حال.تامین.نیازهای.بصری.و.زیباشناس��ی.
در.مصرف.کنندگان.می.بایس��ت.س��رلوحه.تولیدکنندگان.در.این.صنعت.باشد..در.و.پنجره.های.
آلومینیومی.به.عنوان.یکی.از.عوامل.مهم.در.ساختمان.های.مسکونی.و.تجاری.ضمن.دارا.بودن.
عملکرد.معمول.خود.که.انتقال.نور.و.هوای.تازه.به.داخل.ساختمان.می.باشد،.مانعی.برای.ورود.
هوای.گرم.در.تابس��تان.و.هوای.سرد.در.زمس��تان.و.همچنین.نفوذ.آب.باران.می.باشد..بر.این.

ره:
شـا

ا

شـرکت نماکاران هزاره سـوم امـروزه یکی از پرآوازه ترین مجموعه هایی اسـت کـه در زمینه  نماهای سـاختمان و در و پنجره های 
آلومینیومی فعالیت دارد. این شـرکت با بهره گیری از مدیریتی با تجربه و سـختکوش در کمتر از یک دهه که از فعالیت آن می گذرد، 
پروژه های بسـیار عظیمی را در سراسـر ایران در دسـت طراحی و اجرا داشته است که از جمله آنها می توان به پروژه های ساختمان 
بورس تهران؛ میلینیوم، برج هزاره سوم در تهران؛ قو )الماس خاورمیانه( در سلمان شهر مازندران؛ و ساختمان تجاری تبریز اشاره 
کرد. البته این طرح ها تنها گوشـه ای از اقدامات گسـترده نماکاران هزاره سـوم بوده اسـت. برای آگاهی از فعالیت های این شرکت 
توانمند پای صحبت مدیرفروش کوشـای این شـرکت، مهندس محمد امین اسدی نشسـتیم و از چند و چون نماکاران هزاره سوم 

پرسیدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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اس��اس.می.توان.گفت.که.در.و.پنجره.ه��ای.آلومینیومی.می.توانند.نق��ش.عملکردی.در.ایجاد.
فیلتری.میان.فضای.داخل.و.خارج.بنا.با.توجه.به.شرایط.افراد.و.محیط.ایفا.کنند..

ع��الوه.بر.خصوصیات.مذکور،.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.به.مهندس��ان.و.معماران.کمک.

می.کنند.تا.با.طراحی.بنایی.با.حداقل.مصرف.انرژی.)در.مبحث.تامین.س��رمایش.و.گرمایش(.

ضمن.کاهش.مصرف.سوخت.های.نفتی.در.حفظ.منابع.طبیعی.زمین.با.سیستم.پایدار.همسان.

عمل.کنند..تمامی.عوامل.عنوان.ش��ده.مس��تلزم.ایجاد.عایق.حرارتی.و.آب.بندی.مناس��ب.با.
ساختاری.کارا.می.باشد.

.به.عنوان.مثال.ش��رکت.چوهاداراوغلو.ضمن.طراحی.صحیح.و.تامین.نیازهای.سیستم.های.

خود.س��عی.داش��ته.مرغوب.ترین.و.با.کیفیت.ترین.متریال.را.در.بحث.عایق.بندی.مورد.نظر.به.
کار.برده.و.این.نیاز.را.به.بهترین.نحو.ممکن.میسر.سازد.

 برای جلوگیـری از ورود پنجره های آلومینیومی نامرغوب در بازار چه راهکارهایی 
وجود دارد؟

اولی��ن.عامل.تعیین.کنن��ده.در.این.امر.مصرف.کنندگان.می.باش��ند.و.فعاالن.در.این.صنعت.

ضمن.آگاه.س��ازی.عموم.در.خصوص.پیش��رفت.ها.و.امکانات.موجود.در.سیس��تم.های.طراحی.

شده.جدید.در.صنعت.در.وپنجره،.می.بایست.با.در.نظر.داشتن.اولویت.های.مصرف.کننده.اجازه.

ورود.تولیدات.با.کیفیت.پایین.را.به.بازار.نداده.و.کیفیت.را.بر.آن.حاکم.سازند..به.عنوان.مثال،.

این.ش��رکت.با.هدف.فرهنگس��ازی.در.میان.عموم.مصرف.کنندگان.اولویت.تولید.را.بر.مبنای.

تولید.سیس��تم.های.ترمال.بریک.قرار.داده.اس��ت.و.امیدوار.اس��ت.در.آینده.نزدیک.این.آگاهی.
گسترش.یابد.

 آیا برای ساخت پروفیل و نیز پنجره های آلومینیومی، استاندارد مشخصی تدوین 
شـده اسـت؟ فکر می کنید وجود چنین اسـتانداردهایی در ارتقـای این صنعت چقدر 

تاثیرگذار است؟
در.این.خصوص.اس��تانداردهای.متعددی.در.دنیا.وجود.دارد.که.امروزه.با.توجه.به.پیش��رفت.
روزاف��زون.کارخانه.های.تولیدی.در.ایران.و.ایجاد.وضعیت.رقابتی.تولیدکنندگان،.پیروی.از.آنها.
مرس��وم.گردیده.که.یقینا.این.امر.در.باال.بردن.کیفیت.تولیدات.تاثیر.بس��زایی.خواهد.داش��ت...
همچنی��ن.می.ت��وان.گفت.در.حال.حاضر.آگاهی.باال.در.جامعه.فنی.و.دس��تگاه.های.نظارت.در.
این.امر،.بیش��ترین.تاثیر.را.داشته.و.تولید.کنندگان.را.در.مسیر.همسان.سازی.کیفیت.عرضه.و.

تقاضا.هدایت.کرده.است.

 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟
متاس��فانه.رواج.انبوه.س��ازی.غیر.اصولی،.عدم.توانایی.مالی.ب��اال.در.جامعه.فعلی.و.نیز.عدم.

بررسی.کافی.توسط.مصرف.کنندگان،.باعث.شده.محصوالتی.با.کیفیت.پایین.توزیع.شود.
 بـه نظر شـما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیـری بر کلیت صنعت در و پنجره 

دوجداره برجای می گذارد؟
در.وهله.نخس��ت،.این.امر.ممکن.اس��ت.باعث.ایجاد.ذهنیتی.ناخوشایند.در.میان.مردم.شود،.
اما.با.توجه.به.اینکه.کیفیت.همیشه.حرف.اول.رامی.زند،.با.ورود.محصوالت.با.کیفیت.در.بازار.

این.وضعیت.تداوم.چندانی.نخواهد.داشت.
 وضعیـت فعلی و فضـای پیش روی بازار در و پنجره ها و نیـز نماهای آلومینیومی 

را چگونه می بینید؟
در.حال.حاضر.این.صنعت.در.حال.پیش��رفت.روز.افزون.بوده.و.با.توجه.به.س��ازگاری.آن.با.
معم��اری.پایدار.و.ذخی��ره.و.مدیریت.مصرف.انرژی.و.با.هدف.حف��ظ.و.پیروی.از.اولویت.های.
اکولوژیک.دنیای.امروز،.مصرف.کنندگان.تمایل.بیش��تری.در.استفاده.از.این.سیستم.ها.از.خود.

نشان.می.دهند..
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آلومینیوم پیمان ثمره چهار دهه پویایی
  در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل مجتمع صنعتی پیمان مطرح شد:

 مجتمع صنعتی پیمان 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؟

مجتمع.صنعتی.پیمان.در.س��ال.13۶0.تاسیس.ش��ده.و.با.به.کارگیری.ماشین.آالت.مدرن.و.

کادری.مجرب.تحت.پوش��ش.وزارت.صنایع.به.عنوان.یکی.از.معتبرترین.پیش��روان.س��ازنده.و.
ارائه.کننده.خدمات.در.حوزه.پروفیل.های.آلومینیوم.صنعتی.و.ساختمانی.مشغول.فعالیت.است.
در.دهه.۶0.با.توجه.به.انقالب.و.ش��رایط.جنگی.کشور.بازار.آلومینیوم.شرایط.خاصی.داشت..
ما.در.این.دهه.با.توجه.به.کمبود.های.موجود..در.تهیه.مواد.اولیه.عالوه.بر.انجام.فعالیت.های.
روز.مره،.درگیر.مسائل.تحقیقاتی.بودیم.تا.به.دانش.فنی.این.کار.دست.پیدا.کنیم..در.طی.این.
مدت.توانستیم.از.نظر.کیفی.خود.را.به.موقعیت.ممتازی.برسانیم..در.این.دهه.یکسری.نوآوری.

نیز.در.زمینه.تجهیزات.خط.تولید.داشتیم.و.برای.اولین.بار.در.سال.13۶5.نخستین.نمونه.های.

رنگی.آندایز.پروفیل.های.آلومینیوم.را.به.صورت.الکتروکالرینگ.تولید.کردیم..در.س��ال.13۶9.

با.توجه.به.نیاز.کیفی.محصوالت.اولین.دس��تگاه.پیچیدن.نوار.پالس��تیکی.را.برای.بسته.بندی.

پروفیل.طراحی.کرده.و.س��اختیم..این.نوآوری.در.بس��ته.بندی..به.تدریج.در.بازار.رایج.و.در.حال.
حاضر.به.یک.الزام.تبدیل.شده.است.

در.سال.1382.خط.مدرن.آندایزینگ.با.تجهیزات.جانبی.جدید.مطابق.با.آخرین.استانداردهای.

روز.را.راه.ان��دازی.کردیم.که.امکان.تولید.پروفیل.های.آلومینیوم.با.رنگ.های.متنوع.و.مقاوم.در.

سخت.ترین.شرایط.اقلیمی.را.ایجاد.می.کرد..همچنین.با.توجه.به.نیاز.بازار.به.رنگ.های.متنوع.

کوره.ای.و.طرح.های.چوب.که.تحولی.در.طراحی.داخلی.و.بیرونی.می.باش��د.از.س��ال.1382.تا.

ره:
شـا

ا

صنعـت آلومینیـوم ایران فعاالن پرآوازه ای دارد که هر یک به سـهم خود در تعالی این حوزه در کشـورمان نقش داشـته اند. بدون تردید 
مجموعه هایی که از قدمت بیشـتری برخوردارند، تاثیرگذاری بسـیار بیشـتری در پویایی این صنعت داشـته اند. در این میان اما حکایت 
مجمتع صنعتی پیمان، حکایتی دیگر است. این مجموعه که دهه چهارم فعالیت خود را پشت سر می گذارد، امروزه با کوله باری از تجربه 
جایگاه درخشـانی را در صنعت آلومینیوم کشـور به خود اختصاص داده اسـت. از این روی پنجره ایرانیان به سـراغ رئیس هیات مدیره 
کوشای مجمتع صنعتی پیمان، مهندس مهدی عموشعبانی رفت تا از فعالیت های گسترده این مجموعه اطالع حاصل کند. تنوع محصوالت 
و بهره گیری از نسـل جدید ماشـین آالت همه نشان از توانمندی های مجمتع صنعتی پیمان دارد. اما در این گفتگو آنچه بیش از همه جلب 
توجه می کند، تاکید مهندس عموشـعبانی بر لزوم آگاهی بخشـی به بازار و مصرف کننده نهایی است. این رویکرد مدیریت مجمتع صنعتی 
پیمان، گذشـته از آنکه نگرش اخالقی این مجموعه را به نمایش می گذارد، کیفیت بسـیار باالی تولیدات این مجتمع و نیز اطمینان خاطر 
مدیریت آن از محصوالت خود را نشان می دهد؛ زیرا روشن است که افزایش سطح آگاهی مشتریان نهایی، به معنای اقبال بازار به سمت 

کیفیت خواهد بود. با هم این گفتگو را می خوانیم:



98
ره.

م�ا
.ش

.13
94
ذر.

.آ
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

127

گو
گفت

به.حال.خطوط.رنگ.کوره.ای.و.طرح.چوب.با.ظرفیت.تولیدی.12.هزار.شاخه.پروفیل.آلومینیوم.
یا.50.هزار.کیلوگرم.در.روز.ایجاد.گردیده.است..

 مجتمع صنعتی پیمان در کجا واقع شده و از چه بخش هایی تشکیل شده است؟
مجتمع.صنعتی.پیمان.در.ش��هرک.صنعتی.چرم.ش��هر.در.فضایی.به.متراژ.20.هزار.مترمربع.
واقع.اس��ت.که.متش��کل.از.10.هزار.مترمربع.فضای.تولید،.5000.متر.فضای.انبار.و.100.نفر.

پرسنل.می.باشد.
 درباره بخش های تولیدی و نیز محصوالت مجتمع قدری توضیح دهید.

بخش.تولید.این.مجتمع.نیز.از.چند.واحد.مجزا.تشکیل.شده.است.که.عبارتند.از:.واحد.تولید.

پروفیل،.واحد.آندایزینگ،.مجموعه.خطوط.افقی.و.عمودی.رنگ.کوره.ای،.واحد.ترمال.بریک،.
واحد.پولیشینگ.و.براشینگ،.واحدهای.طرح.چوب.

پروفیل.های.تولیدی.این.مجتمع.در.قالب.سیستم.های.لوالیی.وکشویی.ترمال.بریک،.نرمال،.

لیفت..اند.اس��الید.و.نماهای.کرتن.وال.توانایی.برآوردن.نیاز.کلیه.س��ازندگان.در.و.پنجره.را.دارا.

است..همچنین.واحد.فنی.مهندسی.مجتمع..متشکل.از.کارشناسان.مجرب.توان.طراحی.انواع.

مقاطع.اختصاصی.را.بنا.به.درخواس��ت.مش��تریان.دارا.می.باش��د..خدمات.پوشش.سطحی،.در.

حقیقت.هسته.اصلی.فعالیت.مجتمع.صنعتی.پیمان.است.که.کلیه.پوشش.های.قابل.اجرا.روی.
پروفیل.های.آلومینیوم.را.شامل.می.شود.

این.بخش.ها.با.پشتیبانی.واحدهای.آزمایشگاه،.فنی.و.مهندسی،.واحد.آموزش.برون.و.درون.

سازمانی،.واحد.تضمین.کیفیت.و.واحد.کنترل.کیفیت.وبخش.ایمنی.وبهداشت.HSC.و.سیستم.
نظام.آراستگی.محیط.مشغول.به.فعالیت.هستند.

 ظاهرا مجتمع صنایع پیمان از بخش آنادایز پیشـرفته ای برخوردار اسـت، ممکن 
است درباره این بخش توضیح دهید.

در.واح��د.آندایزین��گ.قادریم.کلیه.قطعات.صنعتی.و.س��اختمانی.آلومینیوم��ی.را.از.5.تا.20.

میکرون.آنادایز.کنیم.که.از.این.نظر.هم.جزء..معدود.تولیدکنندگان.محس��وب.می.شویم..واحد.

تحقیق.و.توس��عه.و.آزمایشگاه.مجتمع.تاکنون.توانسته.به.طیف.گسترده.ای.از.در.خواست.های.

صنعت��ی.در.حوزه.صنایع.ش��یمیایی،.تصفی��ه.آب،.قطعات.الکترونیکی.و.صنایع.نظامی.پاس��خ.

دهد.و.مانع.از.خروج.ارز.از.کش��ور.ش��ود..به.عالوه.در.قطعات.و.پروفیل.های.س��اختمانی.دارای..

متنوع.ترین.طیف.رنگ.های.آندایز.هس��تیم.که.تعدادی.از.آنها.به.صورت.انحصاری.فقط.توسط.
ما.اجرا.می.شود.

کلیه.خدمات.پوشش��ی.ما.از.نظر.کیفیت.و.کمیت.کفایت.الزم.را.برای.ش��رکت.های.خارجی.
ایجاد.کرده.تا.تمام.کارهای.محصوالت.خود.را.در.مجموعه.ما.انجام.دهند.

 در خصوص پوشش های رنگی آلومینیوم های تولیدی خود قدری توضیح دهید.
یکی.از.ویژگی.های.قابل.توجه.مجتمع.پیمان.تنوع.رنگ.پودری.است..با.توجه.به.در.اختیار.
داش��تن.4.خط.رنگ.پودری.ما.طیف.گس��ترده.ای.از.رنگ.های.پودری.را.می.توانیم.ارائه.کنیم..
همچنین.با.در.اختیار.داش��تن.اولین.خط.رنگ.پودری.عمودی.در.ایران.که.قادر.به.تولید.انبوه.
به.صورت.پیوس��ته.و.تمام.اتوماتیک.می.باش��د.با.حجم.تولید.روزانه.40.تن،.سهم.عظیمی.در.
ب��ازار.خدمات.رنگ.پودری.را.به.خ��ود.اختصاص.داده.ایم..هم.اکنون.هم.با.تعامالتی.که.با.چند.
ش��رکت.خارجی.و.داخلی.معتبر.تولیدکننده.رنگ.داش��ته.ایم.به.توافقاتی.دست.یافتیم.که.ما.را.
قادر.می.س��ازد.تا.بی.نظیرترین.آلبوم.رنگ.در.انواع.س��اده.چکش��ی.متالیک.و.رنگ.های.آندایز.
را.برای.مش��تریان.محترم.ارائه.کنیم..برای.ارتقاء.س��طح.کیفی.هم.با.اس��تفاده.از.تحقیقات.و.
آزمایشات.استاندارد.تالش.می.کنیم.تا.نسبت.به.رفع.نیاز.مشتریان.و.همینطور.بر.آوردن.نظرات.
آنان.موفق.باش��یم..در.حال.حاضر.تمام.آزمون.های.اس��تاندارد.برای.آزمودن.کیفیت.رنگ.های.
خریداری.ش��ده.در.نظر.گرفته.می.شود.و.در.مراحل.تولید.هم.با.استفاده.از.روش.های.استاندارد.
جهت.کنترل.کیفیت.اقدام.می.کنیم..ش��ایان.ذکر.اس��ت.بر.اس��اس.سیس��تم.مدیریت.تضمین.
کیفیت.هم.اکنون.دس��تورالعمل.های.حرف��ه.ای.مورد.نیاز.در.تمام.فرآیندها.تهیه.ش��ده.و.کلیه.

مراحل.تولید.را.پشتیبانی.می.کند.
در.خص��وص.واحد.طرح.چوب.پوش��ش.های.ط��رح.دکوری.مجتمع.نیز.بای��د.بگوییم،.ما.از.
جمله.ش��رکت.هایی.هستیم.که.از.بهترین.برندهای.اروپایی.خریداری.می.کنیم.و.امروز.یکی.از.

بزرگترین.آلبوم.های.طرح.چوب.در.کشور.را.به.مشتریان.ارائه.می.دهیم..
 شرایط فروش پروفیل شما چگونه است؟

کلی��ه.محص��والت.ما.اعم.از.ترمال.بری��ک.و.نرمال.با.پرداخت.50.درص��د.پیش.فاکتور.به.

صورت.سفارش.به.جریان.گذاشته.می.شود.و.هنگام.تحویل،.نقدی.تسویه.حساب.می.گردد.
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

این.مجتمع.همواره.سعی.داشته.است.با.تکیه.بر.دانش.روز.و.به.کارگیری.فناوری.های.نوین.

ای��ن.صنع��ت،.محصوالتی.مقاوم.و..مطابق.با.اس��تاندارهای.جهانی.را.تولی��د.و.به.بازار.عرضه.

کند..وجود.مدیران.مجرب،.برخورداری.از.کادری.متخصص.و.متعهد،.اس��تفاده.از.نس��ل.جدید.

ماش��ین.آالت.صنعتی.و.مواد.اولیه.مرغوب.اروپایی.از.جمله.مواردی.اس��ت.که.این.مجتمع.را.
به.سطح.یکی.از.موفق.ترین.کارخانجات..تولید.پروفیل.های.آلومینیومی.کشور.رسانیده.است..
 مجتمـع صنعتـی آلومینیوم پیمـان چه گواهینامه هـا و اسـتانداردهایی را تاکنون 

دریافت کرده اید؟
.ISO 9001:2008 مجتمع.در.حال.حاضر.تحت..سیس��تم.بی��ن.المللی.مدیریت.کیفیت
.TUV International.از.موسسه.No.53124 گواهینامه.بین.المللی.خود.را.با.ش��ماره
دریاف��ت.کرده.اس��ت..این.گواهینامه.به.معنای.تقویت.بیش��تر.باور.اصل��ی.و.تعهد.ما.در.تهیه.
محصول.باکیفیت.و.کیفیت.خدمات.قابل.ارائه.به.مش��تریان.خود،.هم.در.داخل.ایران.و.هم.در.

سطح.بین.المللی.است.
 به نظر شما پنجره آلومینیومی مطلوب از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد؟

به.طورکلی،.مرغوب.بودن.محصوالتی.که.برای.اس��تفاده.مس��تقیم.انس��ان.تولید.می.شوند،.

عالوه.بر.توانایی.فنی.و.مکانیکی.ش��امل.موارد.دیگری.نیز.می.ش��ود.که.در.مباحث.طراحی.و.

دیزاین.س��اختمان.هدف.اصلی.آرش��یتکت.ها.می.باش��د.و.آن.هم.رنگ.و.شکل.ظاهری.پنجره.

می.باش��د..از.نظر.فنی.پنجره.خوب.پنجره.ای.اس��ت.که.اس��تانداردهای.موجود.را.رعایت.کرده.

باشد،.از.جمله:.نفوذناپذیری.در.برابر.باد،.آب.و.صدا؛..کیفیت..پوشش.سطحی.و.رنگ.مطابق.با.

ش��رایط.جوی.موجود.در.هر.منطقه؛.مقاومت.مکانیکی.مطابق.با.نیازهای.ساختمانی.و.انسانی؛.
و.از.نظر.زیبایی،.همخوانی.با.طراحی.و.دیزاین.داخلی.و.خارجی.

 برای جلوگیری از تولید پنجره های آلومینیومی نامرغوب چه راه هایی وجود دارد؟
.به.نظر.ما.مشکل.اساسی.وجود.کاالی.نامرغوب،.کافی.نبودن.اطالعات.و.ناآگاهی.مصرف.
کننده.ها.می.باشد..در.صورت.باال.رفتن.اطالعات.مصرف.کننده،.آنها.بهترین.گزینه.را.نسبت.به.

نیاز.خود.انتخاب.می.کنند.و.احتمال.خطای.تولیدکننده.هم.به.حداقل.می.رسد.
 نظر شما درباره کیفیت پروفیل های آلومینیوم موجود در بازار چیست؟

ب��ا.در.نظر.گرفتن.مش��کالت.تحریم.و.کمبودهای.س��ال.های.اخیر،.در.صورت.اس��تفاده.از.

بیلت.اس��تاندارد.و.قالب.ه��ای.وارداتی.تولیدات.داخلی.از.پروفیل.های.ت��رک.چیزی.کم.ندارد..

تولیدکنن��دگان.مط��رح.که.در.رقاب��ت.با.برندهای.وارداتی.هس��تند،.هم��واره.تالش.می.کنند.

که.اس��تانداردهای.مربوطه.را.رعایت.کنند.و.موفق.هم.بوده.اند.و.توانس��ته.اند.بخش��ی.از.بازار.
محصوالت.وارداتی.را.از.آن.خود.کنند.

 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟
متاسفانه.عدم.اطالعات.کافی.مصرف.کننده.و.انتخاب.محصوالت.بر.اساس.معیار.قیمت.

 بـه نظر شـما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیـری بر کلیت صنعت در و پنجره 
دوجداره برجای می گذارد؟

.محصوالت.بی.کیفیت.فقط.با.حربه.ناآگاهی.مش��تریان.فروخته.می.ش��ود..این.امر.به.غیر.از.

اینکه.مسائل.اخالقی.را.زیر.پا.می.گذارد،.حاشیه.امنیت.شغلی.این.افراد.را.نیز.به.خطر.می.اندازد..
ازاین.رو.با.مطلع.شدن.مشتریان،.این.تولیدکنندگان،.بازار.و.اعتبار.خود.را.از.دست.خواهند.داد.
 به نظر شـما وجود پنجره سـازهای بی شناسـنامه در بی اعتبار کردن این صنعت 

چقدر تاثیر دارند؟ و راهکار جلوگیری از فعالیت آنها چیست؟ 
به.هرح��ال.لزوم.وجود.تش��کل.های.صنفی.و.اتحادیه.ها.در.هدای��ت.کلی.صنوف.و.کارگاه.ها.
به.ش��دت.احساس.می.شود..با.این.حال،.من.باز.هم.بر.باال.بردن.سطح.آگاهی.مصرف.کنندگان.

تاکید.دارم..ضمن.اینکه.به.نظر.من.بازار.مصرف،.توان.هدایت.تولیدکننده.ها.را.دارد.
 وضعیت فعلی و پیش روی بازار در و پنجره های آلومینیومی را چگونه می بینید؟

.آلومینیوم.همیشه.مشتریان.خاص.داشته.و.دارد.و.وضعیت.استفاده.از.محصوالت.آلومینیوم.

خوب.بوده.و.خواهد.بود..اگر.شما.صنف.آلومینیوم.را.در.امر.تبلیغات.ضعیف.می.بینید،.به.معنای.

ضعف.بازار.فروش.نیس��ت،.بلکه.به.معنای.تخصصی.بودن.و.خاص.بودن.این.صنعت.اس��ت.

که.مش��تریان.خود.را.دارد.و.فروش.آن.به.هیچ.عنوان.وابس��ته.به.داشتن.هزینه.های.هنگفت.و.
بمباران.تبلیغاتی.نیست.

































نشریـه پنجره ایرانیـان
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چرا گوشه تمیز کن CNC؟ چرا آرتیکون؟
مهندس فرخ ظفرفرخی، رئیس هیات مدیره شرکت کرفت مولر ایران

یکی.از.مهمترین.بخش.های.تولید.پنجره،.فرآیند.تمیزکاری.زائده.های.جوش.می.باش��د..

این.موضوع.عالوه.بر.زیبایی،.نقش.بس��زایی.در.کیفیت.تولید.پنجره.نیز.دارد؛.چراکه.عدم.

تمیزکاری.صحیح.این.قسمت،.قطعا.باعث.کاهش..آب.بندی.در.گوشه.ها.شده.و.عمال.باعث.
ایجاد.درز.و.عبور.باد.و.باران.می.شود.

ای��ن.موضوع.زمانی.اهمیت.بیش��تری.پی��دا.می.کند.که.پروفیل.ها.به.صورت.الس��تیک.

س��رخود.باشند..در.سیستم.های.الستیک.سرخود.به.دلیل.عدم.جوش.خوردن.مناسب.خود.

الستیک.ها.از.سویی.)عدم.استفاده.از.جوش.پرس.الستیک(.به.علت.عدم.امکان.تمیزکاری.

صحیح،.خود.به.خود.فاصله.آب.بندی.در.محل.قرارگیری.گوشه.ها.بر.روی.هم.شکل.گرفته.
و.عمال.آب.بندی.کامل.انجام.نمی.شود.و.نهایتا.کیفیت.پنجره.تولیدی.کاهش.می.یابد.

ره:
شـا

ا

یکی از بخش های تولید پنجره های یو.پی.وی.سـی که نقش بسـیاری در کیفیت و همچنین زیبایی این محصوالت ایفا می کند، عملیات 
برداشـتن زائده هـای حاصل از جوش اسـت. در حال حاضر در کارگاه هـا روش های مختلفی برای انجام این عمل به کار گرفته می شـود؛ 
از روش های دسـتی تا بهره گیری از ماشـین آالت بسـیار پیشـرفته. واقعا چه تفاوتی میان اجرای این روش ها وجود دارد؟ و اسـتفاده از 
ماشین آالت گرانقیمتی مانند سیستم های CNC چه مزایایی می تواند داشته باشد؟ در نوشتار پیش رو مهندس فرخ ظفرفرخی، رئیس هیات 

مدیره شرکت کرفت مولر ایران به این سوال ها پاسخ داده است. با هم این مقاله را می خوانیم:
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از.دیگر.موضوعاتی.که.در.گوش��ه.تمیزکن.های.PLC.اهمیت.دارد،.بروز.خطاهای.

انس��انی.در.فرآیند.تولید.است..ممکن.است.در.حین.انجام.عملیات.تمیزکاری،.کارگر..

دقت.نداش��ته.و.در.انتخاب.تیغچه.اش��تباه.کند.و.این.موضوع.باعث.شکستن.پروفیل.

ش��ود..عدم.قرار.دادن.صحیح.قاب.داخل.دس��تگاه.نیز.می.تواند.باعث.کاهش.کیفیت.
عمل.تمیز.کردن.گوشه.ها.شود.

البته.باید.به.این.نکته.توجه.داشته.باشید.که.تمامی.این.مشکالت.در.سیستم.گوشه.

تمیز.کن.PLC.کرفت.مولر.حل.شده.و.این.سیستم.خود.قادر.به.شناسایی.پروفیل.ها.از.

لحاظ.نوع.پروفیل.)فریم.یا.بازشو(.یا.سری.).۶0.یا.۷0(.می.باشد.و.در.عین.حال.امکان.

مدیریت.تیغچه.تراش،.تیغچه.های.باال.و.پایین،.س��رعت.عملیات.و.غیره.را.داراس��ت.
که.در.انواع.مشابه.وجود.ندارد.

اما گوشه تمیز کن CNC چگونه برای ما مزیت ایجاد می کند؟
�.گوشه.تمیز.کن.های.CNC.قابلیت.شناسایی.پروفیل.را.دارا.می.باشند.و.در.صورت.
اش��تباه.بودن.پروفیل.اخطار.می.دهند..بنابرای��ن.خطایی.در.تولید.یا.کاهش.بهره.وری.

تولید.نخواهند.داشت.
�.ع��دم.نیاز.به.انواع.تیغچ��ه.و.کاهش.زمان.مورد.نیاز.ب��رای.تعویض.تیغچه.ها.در.

زمان.تغییر.پروفیل.
�.در.سیس��تم.های.جدید،.امکان.زائده.برداری.برای.پروفیل.های.لمینیت.تعبیه.شده.
و.ابزارهای.مناس��ب.برای.تمیز.کردن.آن.وجود.دارد..بنابراین.نیازی.به.ایجاد.ش��یار.
عمیق،.تمیز.کردن.و.ماژیک.کاری.طبق.سیس��تم.های.س��نتی.وجود.ندارد.)منوط.به.

استفاده.از.جوش.0.2.میلی.متر(.
�.در.سیس��تم.های.مدرن.تر،.امکان.تمیز.کردن.زائده.های.پروفیل.الس��تیک.دار.نیز.
تعبیه.ش��ده.بنابراین.زائده.الس��تیک.درزگیر.عمال.به.گونه.ای.تمیز.می.ش��ود.که.اوال.
حی��ن.تمیز.کاری.از.بین.نرود.یا.پاره.نش��ود.و.در.عین.ح��ال.زائده.های.مازاد.آن.مانع.

آب.بندی.گوشه.ها.نشود.
آرتیکون چه مزایای بیشتری در اختیار شما قرار می دهد؟

سیس��تم.گوش��ه.تمیز.کن.CNC.آرتیکون.در.واقع.رباتی.اس��ت.که.معایب.س��ایر.

سیس��تم.ها.را.خصوصا.در.خدمات.پس.از.فروش.از.بین.برده.و.به.ش��ما.این.امکان.را.

می.دهد.که.با.آن.ارتباطی.دو.س��ویه.برقرار.کنید.و.بتوانید.خواس��ته.های.خود.را.بدون.
محدودیت.به.دستگاه.انتقال.دهید..این.مزایا.به.این.شرح.می.باشند:

.1..در.سیس��تم.های.ع��ادی.برای.تعریف.ه��ر.پروفیل.باید.فای��ل.اتوکد.پروفیل.را.

در.اختیار.داش��ته.باشید.تا.بتوانید.پروفیل.را.برای.دس��تگاه.تعریف.کنید..در.حالی.که.

آرتیکون.این.امکان.را.به.ش��ما.می.دهد.که.با.سیس��تم.جواستیکر،.بدون.نیاز.به.فایل.

اتوکد،.هر.پروفیلی.را.برای.دس��تگاه.تعریف.کنی��د.و.در.عین.حال.امکان.تعریف.نوع.
استفاده.از.ابزارها.برای.تمیز.کاری.نیز.با.اختیار.بیشتری.در.خدمت.اپراتور.می.باشد.

2..سیس��تم.آرتیکون.امکان.بک.آپ.گیری.از.تمامی.فایل.ها.توس��ط.کارت.حافظه.را.

دارا.می.باشد.که.این.امکان.را.می.دهد.که.در.صورت.پاک.شدن.حافظه.یا.دستکاری،.

ب��دون.اتالف.وق��ت.اقدام.به.انتقال.اطالع��ات.از.کارت.حافظ��ه.و.راه.اندازی.مجدد.
دستگاه.کرد..همچنین.امکان.انتقال.این.اطالعات.از.طریق.اینترنت.را.مهیا.می.سازد.

3..امکان.توسعه.سیستم.حافظه.از.سایر.قابلیت.های.این.دستگاه.می..باشد.
4..نرم.افزار.این.دس��تگاه.بر.مبنای.سیس��تم.عامل.IOS.نوش��ته.شده.که.احتمال.
انتقال.ویروس.یا.آس��یب.دی��دن.نرم.افزار.در.حین.اتصال.به.اینترن��ت.یا.کامپیوتر.به.

حداقل.رسیده.است.

سیستم جو استیکر 
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دفتر شرکت نمایشگاه های نورنبرگ در ایران رسما افتتاح شد
طی برگزاری همایشی توسط شرکت گسترش تجارت فراسو:

هت��ل.اوی��ن.ته��ران.در.تاری��خ.2۷.مهرماه.94.میزب��ان.همایش.معرفی.ش��رکت.

نمایش��گاه.های.نورنبرگ.بود..در.این.نشس��ت.که.نمایندگان.ش��رکت.نمایش��گاهی.

نورنب��رگ،.اصح��اب.جراید.و.نش��ریات،.روس��ای.اتحادیه.ها.و.انجمن.ه��ای.مرتبط،.

تولیدکنندگان.و.صاحبان.صنایع.مربوطه،.شرکت.های.مهندسین.مشاور.و.نیز.نماینده.

س��ازمان.توس��عه.تجارت.ایران.برگزار.می.ش��د،.شرکت.گس��ترش.تجارت.فراسو.به.

عنوان.نماینده.انحصاری.ش��رکت.نمایش��گاهی.نورنبرگ.در.سه.کشور.ایران،.عراق.
و.آذربایجان،.رسما.فعالیت.خود.را.آغاز.کرد.

به.گزارش.س��رویس.خبری.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.گس��ترش.تجارت.فراسو،.که.

بخش��ی.از.هلدینگ.تجارت.فراسو.به.ش��مار.می.رود،.جهت.شناس��اندن.فعالیت.های.

گس��ترده.این.ش��رکت.نمایش��گاهی.آلمانی.به.فعاالن.بخش.های.مختلف.تجاری.و.
صنعتی.کشورمان.اقدام.به.برگزاری.این.همایش.کرده.بود.

در.این.نشس��ت.جولیا.هولزینگ��ر،.مدیر.بخش.روابط.بین.الملل.و.تجارت.ش��رکت.

نمایش��گاه.های.نورنب��رگ،.جانر.الدریم،.مدیر.پروژه.نمایش��گاه.تاسیس��ات.ش��رکت.

نمایشگاه.های.نورنبرگ.یا.چیلونتا.)Chillventa(.و.هرمز.مهبد،.مدیریت.هلدینگ.

تجارت.فراسو.به.ایراد.سخنانی.پرداختند.
پی��ش.از.همه.آقای.مهبد.ضمن.تش��کر.از.حضار.به.معرفی.مهمانان.و.س��خنرانان.

همایش.پرداخت..
در.ادام��ه.خان��م.جولیا.هولزینگر.با.اش��اره.ب��ه.اهمیت.تجاری.ش��هر.نورنبرگ.در.
اروپ��ا.س��خنان.خود.را.آغ��از.کرد..وی.ریش��ه.اهمیت.امروزین.این.ش��هر.را.به.لحاظ.
نمایش��گاهی،.در.گذش��ته.های.دور.نورنبرگ.عنوان.کرد.و.اظهار.داش��ت:.»نورنبرگ.
به.لحاظ.جغرافیایی.در.نقطه.مهمی.واقع.ش��ده.و.عبور.راه.های.ارتباطی.از.این.ش��هر،.
نورنبرگ.را.به.تقاطعی.استراتژیک.در.میان.شهرهای.مختلف.اروپا.تبدیل.کرده.است..
این.ویژگی.س��بب.ش��ده.که.از.حدود.س��ده.10.میالدی.این.شهر.به.تدریج.از.اهمیت.
اقتصادی.و.تجاری.قابل.توجهی.برخوردار.شود.و.از.همان.زمان.ها.بازارهای.بین.المللی.

بزرگی.در.آن.تشکیل.گردد.«.
وی.در.ادام��ه.ضمن.اش��اره.به.تبدیل.ش��دن.نورنبرگ.به.دروازه.ورود.کش��ورهای.
اروپای.شرقی.به.اتحادیه.اروپا،.افزود:.»این.جایگاه.نورنبرگ.با.گذشت.زمان.استحکام.
بیشتری.پیدا.کرد.تا.جایی.که.این.شهر.امروز.یکی.از.مهمترین.شهرهای.نمایشگاهی.
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اروپا.و.جهان.به.شمار.می.رود.«
مدیر.بخش.روابط.بین.الملل.و.تجارت.ش��رکت.نمایش��گاه.های.نورنبرگ،.در.بخش.
دیگری.از.س��خنان.خود.به.معرفی.ش��رکت.نمایش��گاه.های.نورنبرگ.پرداخت..وی.
ب��ا.بی��ان.این.مطلب.که.هم.اکنون.ش��رکت.نمایش��گاهی.نورنبرگ.جزو.ده.ش��رکت.
نمایش��گاهی.برتر.آلمان.و.پانزده.شرکت.نمایش��گاهی.برتر.جهان.قرار.گرفته.است،.
از.هدف.این.ش��رکت.برای.قرار.گرفتن.جزو.پنج.ش��رکت.نمایش��گاهی.برتر.آلمان.تا.

سال.2020.خبر.داد.
خانم.هولزینگر.در.توصیف.ویژگی.های.این.ش��رکت.نیز،.بیان.داش��ت:.»ش��رکت.
نمایش��گاه.های.نورنبرگ.تا.کنون.1۶0.نمایشگاه.در.آلمان.و.سایر.نقاط.جهان.برگزار.
کرده.است..نمایش��گاه.های.برگزار.شده.توسط.این.شرکت.ساالنه.حدود.1.3.میلیون.
بازدید.کننده.و.30.هزار.غرفه.گذار.از.سراسر.جهان.دارد..همچنین.فضای.نمایشگاهی.
این.ش��رکت.در.نورنبرگ.1۷0.هزار.مترمربع.اس��ت.و.۶50.پرس��نل.در.این.ش��رکت.

مشغول.به.کار.هستند.«
وی.در.پایان.س��خنان.خود.به.این.نکته.اش��اره.کرد.که.ش��رکت.گسترش.تجارت.
فراسو.یکی.از.شرکت.های.زیرمجموعه.شرکت.نورنبرگ.بوده.که.نمایندگی.انحصاری.

این.شرکت.را.در.ایران،.عراق.و.آذربایجان.بر.عهده.دارد.
سخنران.بعدی.این.جلسه،.آقای.جانر.الدریم.مدیر.پروژه.نمایشگاه.تاسیسات.شرکت.
نمایشگاه.های.نورنبرگ.یا.چیلونتا.بود..وی.ابتدا.در.باره.نمایشگاه.تاسیسات.چیلونتا.که.

در.10.تا.13.اکتبر.201۶.برگزار.می.شود.توضیحاتی.داد.
.وی.س��پس.به.معرفی.دیگر.نمایش��گاه.هایی.که.توسط.ش��رکت.نورنبرگ.برگزار.
می.ش��ود،.پرداخت.و.اطالعات��ی.را.درباره.تعدادی.از.این.برنامه.ه��ا.ارائه.داد..از.جمله.
نمایشگاه.های.بین.المللی.مختلفی.که.وی.توضیحاتی.درباره.آنها.داد.می.توان.به.این.

موارد.اشاره.داشت:
�.صنعت.ریخته.گری.فلزات.سبک

�.محصوالت.و.مواد.غذایی.ارگانیک
�.تجهیزات.پلیس.و.امنیت.ملی

�.در.و.پنجره.و.چارچوب
�.سخت.افزار.و.قطعات.الکترونیکی

�.مدیریت.انرژی
�.صنعت.تولید.پودر.و.گرانول

�.یکپارچه.سازی.سیستم.ها
�.مواد.اولیه.و.ماشین.آالت.بسته.بندی

یکی.از.نمایشگاه.هایی.که.آقای.الدریم.به.توضیحاتی.درباره.آن.پرداخت.نمایشگاه.

بین.المللی.در.و.پنجره.و.چارچوب.)FENSTERBAU FRONTALE(.بود.که.در.

1۶.تا.19.مارس.201۶،.به.همراه.نمایش��گاه.صنایع.چوب.در.نورنبرگ.برگزار.خواهد.

ش��د..وی.با.اشاره.به.استقبال.وسیعی.که.از.دور.قبل.این.نمایشگاه.به.عمل.آمده.بود،.

گفت.که.دوره.قبل.این.نمایشگاه.بیش.از.صدهزار.بازدید.کننده.داشت.که.عدد.بسیار.
قابل.توجهی.است.

مدیر.پروژه.نمایش��گاه.تاسیسات.شرکت.نمایشگاه.های.نورنبرگ.با.تاکید.بر.اهمیت.

و.اعتبار.جهانی.نمایش��گاه.در.و.پنجره.نورنبرگ،.اظهار.داش��ت:.»در.این.نمایش��گاه.

معتبرترین.ش��رکت.های.مرتبط.با.صنعت.در.و.پنجره.س��ازی.ش��رکت.کرده.و.آخرین.
فناوری.ها.و.دستاوردهای.خود.را.در.این.زمینه.به.نمایش.می.گذارند.«

وی.در.پایان.س��خنان.خود.با.اشاره.به.رتبه.بندی.بازدیدکنندگان.کشورهای.واقع.در.

خاورمیانه،.رتبه.بازدیدکنندگان.ایرانی.را.بسیار.باالتر.از.سایر.کشورها.برشمرد.و.اظهار.
امیدواری.کرد.تعداد.بازدیدکنندگان.ایرانی.در.هر.دوره.افزایش.بیشتری.یابد.

.در.ادام��ه،.آقای.هرمز.مهبد.س��خنان.خود.را.با.توضیح��ی.درباره.هلدینگ.تجارت.

فراس��و.آغاز.کرد.و.گفت:.»شرکت.دروازه.تجارت.فراسو.در.تیرماه.1390.فعالیت.خود.

را.به.عنوان.نماینده.انحصاری.نمایش��گاه.فرانکفورت.آغاز.کرد..از.مهرماه.1393.نیز.

ش��رکت.دوم.هلدینگ.تجارت.فراس��و.با.نام.گسترش.تجارت.فراسو.آغاز.به.کار.کرد..

این.شرکت.نیز.نمایندگی.انحصاری.شرکت.نمایشگاهی.نورنبرگ.آلمان.در.سه.کشور.
ایران،.عراق.و.آذربایجان.را.در.اختیار.دارد.«

وی.در.ادام��ه.ضمن.تاکید.بر.س��اده.و.قابل.وصول.ب��ودن.اهداف.هلدینگ.تجارت.
فراسو،.این.اهداف.را.به.طور.خالصه.چنین.برشمرد:.

�.ارائ��ه.خدمات.به.صاحبان.صنایع.و.بازرگانان.ایرانی.و.کمک.به.صنعت.کش��ور.از.
طریق.معرفی.موفق.ترین.نمایشگاه.های.جهان؛

�.تسهیل.حضور.غرفه.گذاران.و.بازدیدکنندگان.این.نمایشگاه.ها؛.
�.کمک.به.برقراری.روابط.تجاری.مختلف.در.طول.برگزاری.این.نمایشگاه.ها.

مدیرعامل.ش��رکت.گسترش.تجارت.فراسو.در.ادامه.ضمن.اشاره.به.ارائه.مشاوره.و.

خدمات.الزم.جهت.تحقق.این.اهداف،.در.خصوص.خدمات.این.ش��رکت.توضیح.داد:.

»برای.کسانی.که.مایل.به.ش��رکت.در.نمایشگاه.های.بین.المللی.به.عنوان.غرفه.گذار.

هس��تند،.در.مرحله.اول،.برای.انتخاب.نمایشگاه.مناسب.حال.آنها،.مشاوره.الزم.ارائه.

می.شود..پس.از.انتخاب.نمایشگاه،.مراحل.اداری.الزم.برای.غرفه.گذاری.در.نمایشگاه.

مورد.نظر.طی.می.ش��ود..پ��س.از.تعیین.غرفه.گذاری.نیز.تمام��ی.خدمات.الزم.مانند.
غرفه.سازی.و.غیره.و.حتی.کمک.های.الزم.برای.دریافت.ویزا.ارائه.می.شود.«

آقای.مهبد.در.خصوص.افرادی.که.مایلند.به.عنوان.بازدیدکننده.از.این.نمایش��گاه.ها.

دیدن.کنند.نیز.گفت:.»تمام.خدمات.الزم.به..آنها.ارائه.شده.و.کلیه.اقدامات.الزم.جهت.

تهیه.مدارک.الزم.انجام.می.ش��ود..ضمن.اینکه.ب��رای.گرفتن.ویزای.آلمان.به.کارت.

حضور.در.نمایش��گاه.نیاز.است.که.ما.آن.را.با.قیمتی.حتی.نازل.تر.از.باجه.های.مستقر.

در.نمایشگاه.تهیه.می.کنیم..ضمن.اینکه.با.توجه.به.مشکالت.حاصل.از.نوسانات.ارز،.
قیمت.آنها.را.به.صورت.ریالی.تثبیت.کرده.ایم.«.

وی.در.پایان.س��خنان.خود.به.یکس��ری.خدمات.جانبی.نیز.که.از.سوی.شرکت.به.

مش��تریان.ارائه.می.ش��ود.اش��اره.کرد؛.از.جمله.خدمات.مس��افرتی.مانند.گرفتن.وقت.

مصاحبه.از.س��فارت.آلمان.و.مواردی.از.این.دس��ت..بر.اس��اس.اظهارات.آقای.مهبد،.

ش��رکت.گسترش.تجارت.فراس��و.در.صورت.تمایل.عالقمندان،.این.خدمات.را.نیز.به.
آنها.ارائه.می.دهد.

در.انتهای.این.جلس��ه.ش��رکت.کنندگان.س��واالتی.را.مطرح.کردند.که.س��خنرانان.

و.همچنین.نماینده.س��ازمان.توس��عه.تجارت.ایران.که.در.جلس��ه.حاضر.بود.به.این.
پرسش.ها.پاسخ.داد.
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تعریف اصطالحات کلیدي در بازاریابي و تبلیغات اینترنتي
بخش نخست/ آرش سقایی، مدیر فروش ماژول

امروزه.مدیریت.کس��ب.وکار.و.بازاریابی.به.فرایندی.حرفه.ای.تبدیل.شده.است..از.این.جهت.

اصطالحات.و.مفاهیمی.بسیاری.شکل.گرفته.اند.که.شاید.با.آنها.چندان.مانوس.نبوده.و.اطالع.

درس��تی.از.آنها.نداریم..روش��ن.اس��ت.که.برای.بهره.گیری.از.قابلیت.های.متنوع.و.جدید.این.

عرصه.در.گام.نخست.باید.اطالع.درستی.از.این.مفاهیم.به.دست.آورد..از.این.رو.در.نظر.داریم.

در.هر.ش��ماره.از.نشریه.پنجره.ایرانیان،.شما.عزیزان.را.با.اصول.و.مفاهیم.بازاریابی.و.مدیریت.

آش��نا.کنیم..در.بخش.نخس��ت.این.سلس��له.مقاالت.تالش.کرده.ایم.تا.تعریفی.از.برخی.از.این.
اصطالحات.کاربردی.در.در.بازاریابي.و.تبلیغاتي.اینترنتي.ارائه.دهیم..

تبلیغات بصري  
به.اس��تفاده.از.بنرهاي.تبلیغاتي.در.دیگر.وبس��ایت.ها.یا.وبالگ.ها.به.منظور.جلب.ترافیک.به.
وبس��ایت.مورد.نظر.یا.افزایش.آگاهي.از.محصوالت.یا.خدمات.یک.کس��ب.و..کار.خاص.اطالق.
مي.شود..از.مهمترین.مباحث.در.این.روش.تبلیغاتي.مي.توان.به.طراحي.مناسب.بنرها.براي.هر.
گروه.از.مخاطبان.به.نحوي.که.متمایز.و.چش��مگیر.بوده.و.ترکیب.مناسبي.از.وبسایت.ها.براي.
پوشش.کامل.مخاطبان.اشاره.کرد..در.صورت.به.کارگیري.ترکیب.مناسب.از.ویژگي.هاي.ذکر.

شده،.بنرها.با.یکدیگر.داراي.اثري.تشدید.شده.و.موثرتر.خواهند.بود...
بازاریابي با استفاده ار موتورهاي جستجوگر  

روش��ي.در.بازاریابي.که.تالش.دارد.با.اس��تفاده.از.دیده.ش��دن.وبسایت.ها.در.صفحات.نتایج.

جس��تجوهاي.اینترنتي.به.ارتقا.آنها.یاري.رس��اند..خرید.کلمات.کلیدي.یکي.از.انواع.این.شیوه.

اس��ت..در.این.روش.مجموعه.اي.از.کلمات.کلیدي.مرتبط.با.کس��ب.و.کار.در.نظر.گرفته.شده.و.

بر.اساس.بودجه.بندي.وارد.کمپین.مي.شوند..این.کلمات.مي.توانند.به.صورت.مستقیم.در.ارتباط.

با.کس��ب.و.کار.باش��ند.یا.به.صورت.غیر.مس��تقیم.در.معرض.دید.مخاطبان.بالقوه.محصوالت.و.
خدمات.قرار.گیرند...

بهینه سازي براي موتورهاي جستجو  
در.ای��ن.روش.انجام.تغییراتي.در.کدهاي.یک.وبس��ایت،.باعث.مي.ش��ود.که.آن.س��ایت.در.
صفحه.نتایج.موتورهاي.جس��تجوگر.در.جایگاه.بهتري.دیده.ش��ود..موتورهاي.جس��تجوگر.بر.
اس��اس.یک.سري.اصول.و.قوانین.میزان.اهمیتي.براي.هر.صفحه.اینترنتي.قائل.مي.شوند.که.
مستقیما.بر.ترتیب.نشان.داده.شدن.نتایج.آنها.تاثیر.مي.گذارند..بهبود.خوانایي.و.برجسته.سازي.
محتوا.و.ارتباطات.متقابل.با.صفحات.مرتبط.از.عوامل.موثر.بر.این.مبحث.هستند..تکنیک.هاي.

بهینه.سازي.براي.موتورهاي.جستجو.این.حوزه.را.هدف.قرار.مي.دهند...
بازاریابي در شبکه هاي اجتماعي  

ب��ه.فرایند.جل��ب.ترافیک.با.اس��تفاده.از.ش��بکه.هاي.اجتماعي.اطالق.مي.گردد..گس��ترش.

ش��بکه.هاي.اجتماعي.فضاهاي.تازه.اي.براي.تعامل.کاربران.اینترنت.در.س��ال.هاي.اخیر.ایجاد.

کرده.اس��ت..با.توجه.به.این.که.داده.هاي.ارزش��مندي.از.عالقمندي.ها.و.رفتارهاي.کاربران.در.

این.ش��بکه.ها.وجود.دارد،.اس��تفاده.از.این.امکانات.براي.معرفي.خدمات.و.محصوالت.برندها.
مورد.توجه.ویژه.قرار.گرفته.اند...

بازاریابي ارجاعي  
در.این.روش.براي.برجسته.سازي.محصوالت.یا.خدمات.به.مشتریان.تازه.از.ارجاع.به.افرادي.

ره:
شـا

ا

امروزه با پیشـرفت پرشـتاب فناوری های نوین، ابزار مورد اسـتفاده در حوزه های مختلف نیز به سـرعت در حال تغییر و تحول هسـتند. 
در ایـن میـان، بازاریابی و تبلیغات نیز از این قاعده مسـتثنا نبوده و به سـرعت از شـکل سـنتی خود فاصله می گیـرد. در چنین فضایی 
بهره گیری از قابلیت های نوظهور، مسلما بر قابلیت های هر مجموعه خواهد افزود. استفاده از چنین امکاناتی در گام اول نیازمند آشنایی 
با اصطالحات و مفاهیم ابزار جدید اسـت. در این نوشـتار مدیر فروش دانش پژوه شرکت ماژول کوشیده است تا ما را در برداشتن گام 
نخسـت این مسـیر، با ارائه تعریف هایی از اصطالحات کلیدي در بازاریابي و تبلیغاتي اینترنتي یاری رسـاند. آنچه در ادامه می خوانید 
بخش نخسـت از سلسـله مقاالتی اسـت که در این زمینه به قلم آرش سقایی به رشـته تحریر در آمده است. الزم به ذکر است، آرش 
سقایی دارای کارشناسی ارشد ام بی ای ازدانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر نیز دانشجوی DBA از دانشگاه کار 

آفرینی دانشگاه تهران می باشد. با هم این مقاله را می خوانیم.
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خاص.و.مرجع.در.هر.حوزه.استفاده.مي.شود؛.براي.مثال.استفاده.از.تبلیغات.شفاهي.و.دهان.به.

دهان.)word of mouth(.براي.معرفي.یک.برند..با.توجه.به.ویژگي.هاي.کاربران.ایراني.

و.نحوه.کسب.داده.هاي.آنها.در.هر.مورد،.استفاده.از.این.روش.در.برساختن.شخصیت.حقوقي.

هر.برند.بسیار.موثر.بوده.و.یکي.از.مهمترین.عواملي.است.که.ادراک.اجتماعي.کاربران.درباره.
هر.برند.را.مي.سازد...
بازاریابي ایمیلي  

ارس��ال.پیام.تبلیغاتي.به.طور.مستقیم.براي.پس��ت.الکترونیکي.مخاطبان.را.بازاریابي.ایمیلي.

مي.نامند..س��رویس.هاي.گوناگون.در.س��طح.جهان.وجود.دارند.که.با.امکانات.موثري.فرصت.

ارتباط.مس��تقیم.ب��ا.مخاطبان.را.از.این.طری��ق.فراهم.آورده.و.داده.هاي.ارزش��مندي.در.مورد.

واکن��ش.کاربران.ب��ه.این.ایمیل.ها.در.اختیار.ارس��ال.کننده.قرار.مي.دهند..طراحي.مناس��ب.و.

انتخاب.دقیق.گروه.هاي.مخاطبان.از.نکات.ویژه.اي.اس��ت.که.در.این.روش.مي.بایس��ت.مورد.
توجه.قرار.گیرد...

نرخ تبدیل  
نس��بت.کساني.که.اقدام.به.خرید.مي.کنند.به.کل.بازدیدکنندگان.یک.وبسایت.را.نرخ.تبدیل.
مي.نامند..در.حالي.که.ذهنیت.اکثریت.افراد.بر.باالتر.بردن.بازدید.متمرکز.اس��ت،.س��نجه.هایي.
مانند.نرخ.تبدیل.با.دقت.بیشتري.میزان.کارایي.و.بازدهي.را.نشان.مي.دهند..نرخ.تبدیل.به.طور.

معمول.در.حدود.3.تا.9.درصد.براي.هر.وبسایت.است...
مفهوم بازدید در تبلیغات اینترنتي  

تعامل.میان.یک.کاربر.یا.ربات.اینترنتي.با.یک.وبسایت.است.که.مي.تواند.یک.یا.چند.صفحه.
بازدید.شده.را.در.بر.گیرد...

مفهوم بازدیدکننده یکتا در تبلیغات اینترنتي  
افراد.متمایزي.)ش��امل.ربات.ه��اي.اینترنتي.و.بدافزارها.نمي.گردد(.ک��ه.در.یک.دوره.زماني.

مشخص.از.یک.وبسایت.بازدید.می.کنند..هر.فرد.تنها.یک.بار.شمرده.مي.شود...
مفهوم بازدیدکننده تازه در تبلیغات اینترنتي  

بازدیدکننده.یکتا.که.در.یک.دوره.زماني.براي.بار.اول.از.یک.وبسایت.بازدید.مي.کنند...
مفهوم بازدیدکننده تکراري در تبلیغات اینترنتي  

بازدیدکننده.هاي.یکتایي.که.در.یک.دوره.زماني.دو.بار.یا.بیشتر.از.یک.وبسایت.بازدید.کنند...
مفهوم بازدیدکننده بازگشتي در تبلیغات اینترنتي  

بازدیدکننده.هاي.یکتایي.که.پیش.از.این.دوره.زماني.از.وبس��ایت.بازدید.کرده.بودند،.در.یک.
دوره.زماني.وارد.وبسایت.شوند...

مفهوم بازدیدکننده مستقیم در تبلیغات اینترنتي  
بازدیدکننده.اي.که.به.صورت.مس��تقیم.و.بدون.واسطه.موتور.جستجوگر.یا.وبسایت.دیگري.

به.وبسایت.مراجعه.کرده.است...

مفهوم بازدیدکننده ارجاعي در تبلیغات اینترنتي  
بازدیدکننده.اي.که.از.طریق.لینکي.که.در.س��ایتي.ثالث.وجود.دارد.به.وبسایت.مراجعه.کرده.

است...
مفهوم بازدیدکننده از موتور جستجوگر در تبلیغات اینترنتي  

بازدید.کننده.اي.که.از.طریق.جس��تجوي.کلیدواژه.اي.در.یک.موتور.جس��تجوگر.به.وبسایت.
وارد.شده.است...

مفهوم تعداد صفحات بازدید شده از سوي یک بازدیدکننده در تبلیغات اینترنتي
تعداد.تعامل.هاي.میان.یک.بازدیدکننده.یکتا.و.یک.وبسایت.در.هر.بازدید...

مفهوم زمان ماندگاري یک بازدیدکننده در تبلیغات اینترنتي  
م��دت.زمان��ي.که.از.لحظه.اي.که.ی��ک.بازدیدکننده.بازدید.را.آغاز.ک��رده.تا.زماني.که.آن.را.

خاتمه.دهد.طي.مي.شود...
مفهوم CPM  در تبلیغات اینترنتي  

هزینه.به.ازاي.هر.1000.بار.نمایش،.این.مدل.نش��ان.مي.دهد.که.ش��ما.به.ازاي.هر..1000.

ب��ار.نمای��ش.آگهي.خود.چه.مبلغي.پرداخت.مي.کنید..این.مدل.مناس��بي.براي.وبس��ایت.هاي.

پخش.کنن��ده.آگهي.مي.باش��د،.چرا.که.بدون.توج��ه.به.موفقیت.یا.ع��دم.موفقیت.یک.کارزار.
تبلیغاتي.هزینه.خود.را.دریافت.مي.کنند...
مفهوم CPC  در تبلیغات اینترنتي 

هزینه.به.ازاي.هر.کلیک.یا.مبلغي.که.ش��ما.به.ازاي.هر.کلیک.پرداخت.مي.کنید؛.این.بدان.

معناس��ت.که.شما.وقتي.که.مخاطبي.روي.بنر.شما.کلیک.کرد.و.وارد.وبسایت.شما.شد.هزینه.
پرداخت.مي.کنید..

مفهوم CPA  در تبلیغات اینترنتي 
هزینه.به.ازاي.یک.عمل،.ش��ما.به.ازاي.یک.عملیاتي.که.در.وبس��ایت.ش��ما.انجام.مي.شود.
هزین��ه.پرداخت.مي.کنید..به.عنوان.مثال،.عملي.چون.خرید،.یا.پر.کردن.یک.فرم،.یا.عضویت.

در.خبرنامه،.ثبت.نام.و.دانلود.و.مواردی.از.این.دست...
مفهوم CPR  در تبلیغات اینترنتي 

نسبت.کلیک.به.نمایش،.این.مقدار.از.تقسیم.میزان.کلیک.بر.میزان.نمایش.به.دست.مي.آید،.

به.عنوان.مثال،.CTR..به.میزان.2%.یعني.اینکه.از.هر.100.نمایش.بنر.دو.بار.روي.بنر.توسط.
مخاطبان.کلیک.مي.شود.

 مفهوم Landing Page  در تبلیغات آنالین  
در.تبلیغ��ات.اینترنتي.یا.آنالین.Landing Page.ک��ه.به.صفحات.جمع.آوري.کیس.هاي.
بازاریابي.نیز.معروف.اس��ت،.صفحاتي.مي.باش��ند.ک��ه.کاربر.با.کلی��ک.روی.نتایج.موتورهاي.
جس��تجو.ی��ا.تبلیغات.وارد.این.صفحات.مي.ش��ود..این.صفحات.از.این.جه��ت.که.اولین.نقطه.

ارتباطي.مخاطبان.با.یک.کسب.وکار.مي.باشد.از.اهمیت.ویژه.اي.برخوردار.هستند..
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مشروح گفتگوی رادیویی اعضای انجمن تولیدکنندگان در و پنجره

موضوع برنامه اول
مواد اولیه ساخت پنجره های یو.پی.وی.سی و چگونگی تامین آنها

 درباره پیشینه صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی توضیح دهید؟ 
معتضـدی:.از.اوایل.دهه.1380.این.صنعت.در.کش��ور.ما.فعالیت.خود.را.به.صورت.
جدی.آغاز.کرد.و.در.این.15.سال.به.سرعت.رشد.کرده.است..در.ابتدا.تولید.کنندگان.
فقط.از.پروفیل.های.خارجی.استفاده.می.کردند.اما.امروز.حدود.40.تولید.کننده.پروفیل.
و.بی��ش.از.2000.تولیدکننده.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.ایران.مش��غول.فعالیت.
هس��تند..به.طور.کلی.می.توان.گفت.این.صنعت.از.س��طح.اش��تغالزایی.بس��یار.باالیی.

برخوردار.بوده.است.
 آیا همه این 2000 تولیدکننده از اعضای انجمن هستند؟ 

معتضدی:.نه،.ما.فقط.اعضایی.را.می.توانیم.بپذیریم.که.دارای.ش��رایط.الزم.باشند؛.

یعنی.شرکتی.را.به.ثبت.رسانده،.از.وزارت.صنایع.و.معادن.پروانه.بهره.برداری.دریافت.

کرده.باشند.و.از.نیروی.کاری.برخوردار.باشند.که.آنها.را.بیمه.تامین.اجتماعی.معرفی.
کرده.باشند..این.موارد.جز.اصول.اولیه.بابت.پذیرش.اعضا.به.شمار.می.آیند..

 آیا مواد اولیه پنجره های یو.پی.وی.سـی در کشور خودمان تولید می شود 
یا از خارج وارد می شود؟

جاللی پـور:.پایه.ای.تری��ن.مواد.اولی��ه.در.این.زمینه،.در.واقع.مواد.س��اخت.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.اس��ت..مواد.اولیه.این.پروفیل.ها.پودر.پی.وی.س��ی.و.یکسری.مواد.

افزودنی.اس��ت..ایران.یکی.از.تولید.کنندگان.عمده.پودر.پی.وی.سی.در.جهان.است..

بنابرای��ن.تولیدکنن��دگان.داخلی.این.ماده.را.از.داخل.کش��ور.تهی��ه.می.کنند،.اما.مواد.

افزودنی.از.خارج.از.کش��ور.تامین.می.ش��ود..بدین.صورت.که.م��واد.اولیه.آن.از.ایران.

به.خارج.از.کش��ور.رفته.و.در.آنجا.فرآوری.می.ش��ود.و.تولیدکنندگان.ما.این.مواد.را.از.
خارج.تهیه.می.کنند.

 یعنی امکان فرآوری کردن این مواد در ایران وجود ندارد؟
جاللی پـور:.دانش.ای��ن.کار.در.ایران.وجود.دارد،.اما.ظاهرا.صرفه.اقتصادی.ندارد.و.

دوستان.دنبال.انجام.این.کار.نرفته.اند..
 با توجه به اینکه این مواد در کشـورمان به خصوص در عرصه سـاختمان 
سـازی اسـتفاده های فراوانـی دارد، چه طور ممکن اسـت صرفـه اقتصادی 

نداشته باشد؟
جاللی پور:.بر.اساس.گفته.های.دوستان.پروفیل.ساز.نوع.داخلی.این.مواد.گران.تر.از.
نوع.خارجی.آن.اس��ت..در.حقیقت.یکی.از.چالش.هایی.که.این.دوس��تان.با.پتروشیمی.

دارند.این.است.که.چنین.موادی.در.خارج.از.کشور.ارزان.تر.است.

ره:
شـا

ا

رئیس هیات مدیره و دبیرکل انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سـی در اواخر مهرماه امسـال مهمان رادیو اقتصاد بودند. آقایان 
اکبر معتضدی و وحید جاللی پور با شرکت در سه برنامه از سری برنامه های چهارسوق، مسائل این صنعت را مورد تجزیه تحلیل قرار دادند. 
البته در دو نشست از این برنامه ها با آقایان حسن خان احمد دوالبی، مدیر عامل شرکت کاما تجارت و سیدرضا اخوان دستمالچی، نایب 

رئیس هیات مدیره انجمن نیز ارتباط تلفنی برقرار شد. با هم مشروح این گفتگوها را می خوانیم:
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 از نظر کیفیت، تولیدات داخلی تولید بهتر هستند یا خارجی؟ 
جاللی پور:.کیفیت.امری.نس��بی.اس��ت..در.داخل.یا.خارج.از.کش��ور،.این.تولیدات.
می.توانند.باکیفیت.باش��ند.یا.بی.کیفی��ت..البته.هم.اکنون.نیز.تولیدکنندگانی.هس��تند.
که.محصوالتی.با.کیفیت.بس��یار.باال.تولید.می.کنند..اما.در.عین.حال.ش��اهد.واردات.
محصوالت.بی.کیفیت.نیز.هستیم..مشکلی.که.وجود.دارد.آن.است.که.در.داخل.کشور.
ارگانی.که.متولی.نظارت.بر.کیفیت.این.گونه.تولیدات.باشد،.وجود.ندارد،.اگر.هم.باشد،.
فعال.نیست..انجمن.ما.می.تواند.یکی.از.مراجعی.باشد.که.در.بحث.کیفیت.مواد.اولیه.
اظهارنظر.کند.و.ما.داریم.تالش.خود.را.می.کنیم.تا.حداقل.اعضای.انجمن.را.نس��بت.

به.این.امور.آگاه.کنیم.
 کیفیت تولیدات داخلی در چه سطحی است؟

معتضدی:.بیشتر.تولیدات.داخلی.کیفیت.خوب.و.عالی.دارند.
 انجمن چگونه می تواند بر کیفیت مواد تولیدی یا وارداتی نظارت کند؟

معتضـدی:.در.رابطه.با.اعضای.خودمان.این.نظارت.را.داریم؛.و.این.کار.را.با.بازدید.از.

کارگاه.های.تولیدی.انجام.می.دهیم..ولی.به.این.نکته.توجه.داشته.باشید.که.انجمن.قدرت.

اجرایی.ندارد.که.بتواند.جلوی.تولیدات.نامطلوب.را.بگیرد..مراکزی.مانند.اداره.اس��تاندارد،.

وزارت.مس��کن.و.شهرس��ازی،.نظام.مهندسی.و.مرکز.تحقیقات.س��اختمان.می.توانند.از.
انجمن.به.عنوان.کارشناس.و.بازوی.اجرایی.خود.در.این.خصوص.استفاده.کنند.

 آیا مراکزی که نام بردید چنین همکاری هایی را از شما خواسته اند؟
معتضدی:.تا.به.این.لحظه.نه..البته.در.رابطه.با.استانداردسازی،.جلسات.متعددی.با.

آنها.داشته.ایم..ولی.تاکنون.هیچ.استفاده.کاربردی.از.انجمن.نکرده.اند.
جاللی پـور:.آنچه.ک��ه.میان.انجمن.ما.و.موسس��ات.اس��تاندارد.و.مرکز.تحقیقات.
س��اختمان.اتفاق.افت��اده.در.حقیقت.یک.تبادل.اطالع��ات.دو.طرفه.در.جهت.تدوین.
اس��تانداردهای.موجود.بوده.اس��ت..با.توجه.به.نوپا.بودن.این.صنعت،.با.همکاری.این.

دوستان.توانستیم.حدود.40.استاندارد.تدوین.کنیم.
 آیا کیفیت تولیدات داخلی در حد صادرات است یا نه؟

معتضـدی:.تولیداتی.ک��ه.در.داخل.تولید.می.ش��ود.کیفیت.باالی��ی.دارد.و.امکان.

صادرات.وجود.دارد..اما.به.دلیل.مش��کالت.موجود.میزان.صادرات.به.حداقل.خودش.
رسیده.است.

 چگونه می توان بر مشکالت موجود فائق آمد و صادرات را افزایش داد؟
معتضـدی:.مش��کل.اصل��ی.رکود.حاکم.ب��ر.اقتصاد.اس��ت..در.ح��ال.حاضر.اکثر.
تولیدکنن��دگان.کمتر.از.30.درص��د.ظرفیت.خود.تولید.می.کنند..بانک.ها.در.این.زمینه.
می.توانند.بس��یار.راهگش��ا.باش��ند،.اما.فعال.بانک.ها.در.این.زمینه.کمکی.نمی.کنند.و.
صنعت.ما.نیز.دیگر.توانی.ندارد.که.بیش.از.این.س��رمایه.گذاری.کند..از.س��وی.دیگر.
سیاس��ت.انقباضی.که.دولت.با.هدف.کاهش.نرخ.رش��د.تورم.اتخاذ.کرده،.بزرگترین.
مشکلی.است.که.دامن.تولیدکنندگان.را.گرفته.است..در.چنین.شرایطی.بانک.ها.دارند.
فش��ار.می.آورند.که.اقس��اط.معوقه.خود.را.وصول.کنند..اما.وقتی.شما.در.حالت.رکود.
هس��تید.چگونه.می.توانید.اقساط.بانکی.خود.را.پرداخت.کنید..به.نظرم.در.این.شرایط.
دول��ت.بای��د.بانک.ها.را.موظف.کند.که.از.یک.طرف.تولیدکنن��دگان.را.تغذیه.کند،.از.

سوی.دیگر.در.پرداخت.اقساط.آنها.تنفسی.ایجاد.کند.
 یارانه ای که به تولید اختصاصی پیدا کرده  چقدر اجرایی شده است؟

معتضـدی:.ت��ا.کنون.اجرایی.نش��ده.و.هیچ.یارانه.ای.به.تولیدکنن��ده.تا.این.لحظه.
پرداخت.نشده.است.

 آیا شـما مشـکالت خـود را در مراکز ذیربط مانند اتـاق بازرگانی ایران و 
تهـران منعکس کرده اید؟ اگر این کار را کرده اید چه پاسـخی از سـوی این 

مراکز دریافت داشته اید؟
معتضدی:.ما.در.جلس��ات.متعددی.مش��کالت.و.شرایط.خود.را.به.گوش.مسئوالن.
رس��انده.ایم..اما.برغم.پاسخ.های.مثبتی.که.در.این.جلسه.ها.دریافت.می.داریم،.تاکنون.

هیچگونه.حمایتی.صورت.نگرفته.است.

 آیـا در پـروژه بزرگی مانند مسـکن مهـر از محصوالت یو.پی.وی.سـی 
استفاده شده است؟

معتضدی:.بله،.پنجره.ها.همه.یو.پی.وی.سی.و.شیشه.ها.دوجداره.هستند،.ولی.غالبا.
بی.کیفیت.می.باشند.

 آیا تاکنون از انجمن در خصوص اجرای مسـکن مهر درخواست همکاری 
شده است؟

معتضدی:.نه.در.ابتدای.این.پروژه.ها.و.نه.در.حال.حاضر،.هیچ.درخواست.همکاری.

از.ما.نش��د..با.این.حال.تالشی.بس��یاری.کردیم.تا.اطالع.رسانی.کنیم،.اما.دوستان.به.

این.قضیه.به.صورت.کامال.سطحی.نگاه.کردند.و.فقط.به.دنبال.تحویل.سریع.و.ارزان.
واحدهای.مسکونی.بودند.و.به.کیفیت.هیچ.توجهی.نشد.

 آیـا در میان تامین کنندگان پنجره های مسـکن مهـر، اعضای انجمن نیز 
حضور داشتند؟

معتضدی:.تا.جایی.که.من.می.دانم.اعضای.انجمن.با.مسکن.مهر.کار.نکردند..فقط.

در.یک.مورد.یکی.از.اعضا.همکاری.محدودی.با.یکی.از.س��ازندگان.داش��ت..اما.این.
سازنده.پس.از.آن.به.دنبال.محصوالت.ارزان.تر.و.بی.کیفیت.تر.رفت.

 وضعیت دیگر مواد اولیه مورد استفاده در تولید پنجره های یو.پی.وی.سی 
به غیر از پروفیل چگونه است؟

معتضدی:.اجزاء.دیگر.این.پنجره.ها.گالوانیزه.و.یراق.آالت.است..از.پروفیل.گالوانیزه.

درون.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.به.منظور.مقاوم.کردن.این.محصوالت.اس��تفاده.

می.ش��ود..گالوانیزه.مورد.اس��تفاده.تولیدکنندگان.به.طور.کامل.در.داخل.کش��ور.تولید.

می.ش��ود..بخش.دیگر،.یراق.آالت.و.دس��تگیره.می.باش��د.که.غالبا.از.خارج.از.کش��ور.

وارد.می.ش��ود..البته.اخیرا.چند.تولیدکننده.داخلی.اقدام.به.تولید.قس��مت.هایی.از.این.

یراق.آالت.کرده.اند..اما.به.خاطر.اطمینانی.که.باید.به.مشتری.خود.بدهیم،.کماکان.از.
یراق.آالت.خارجی.استفاده.می.کنیم..

 آیا نمی توان کیفیت یراق آالت تولید داخل را افزایش داد؟ 
معتضـدی:.این.مقوله.مربوط.می.ش��ود.به.اس��تاندارد.محص��ول.تولیدی،.که.خود.
تولیدکنندگان.باید.جهت.استانداردس��ازی.محصول.خ��ود.اقدام.کنند..به.هرحال.برای.
اینکه.یک.محصول.به.کیفیت.پایداری.برسد،.به.گذشت.زمان.نیاز.است..من.به.عنوان.
یک.پنجره.س��از،.وقتی.محصول.خود.را.با.10.س��ال.گارانتی.به.بازار.عرضه.می.کنم،.
حتما.باید.از.اجزاء.مختلف.پنجره.تولیدی.خود.اطمینان.خاطر.داشته.باشم.و.همچنین.

مواد.اولیه.آن.نیز.از.ضمانت.های.الزم.برخوردار.باشد.
 آیا یراق آالت تولید داخل، چنین ضمانت هایی را ارائه نمی کنند؟ 

معتضـدی:.خیر..در.مقابل.ش��رکت.های.تولید.کننده.ی��راق.آالت.خارجی،.نه.تنها.

10.س��ال.بلکه.20.س��ال.هم.پس.از.زمان.فروش.محصول،.در.صورت.بروز.مشکل.

پاسخگو.هستند.و.به.سرعت.نماینده.یا.کارشناس.فنی.آنها.در.محل.حاضر.شده.و.اگر.
محصول.آنها.دارای.مشکل.باشد.نسبت.به.تعویض.آن.اقدام.می.کنند.

 به نظر می رسـد جهت ارتقای کیفیت تولیـدات داخلی از جمله یراق آالت 
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره نباید فقط مصرف کننده صرف باشـد، بلکه 

نقش آگاهی بخشی و اطالع رسانی را نیز ایفا کند.
معتضدی:.این.اطمینان.خاطری.اس��ت.که.خود.تولیدکنندگان.الزم.اس��ت.داشته.
باش��ند..همانطور.که.اشاره.کردم،.با.توجه.به.گارانتی.که.تولیدکننده.روی.پنجره.خود.
ارائه.می.کند،.الزم.اس��ت.ابتدا.خود.به.اطمینان.خاطر.برسد.سپس.فرهنگسازی.کند..
در.س��ال.های.ابتدایی.ما.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.نیز.نداشتیم.اما.هم.اکنون.
تولیدکنندگان.بسیاری.در.این.زمینه.داریم.و.می.توانیم.فرهنگ.سازی.الزم.را.نیز.انجام.
دهی��م..در.واقع.با.توجه.به.تولیدات.خوبی.ک��ه.هم.اکنون.در.بازار.وجود.دارد،.مصرف.

کننده.حق.انتخاب.پیدا.کرده.است..
 این صنعت در زمینه اشتغال زایی، تا چه حدی موفق بوده است؟

جاللی پور:.کامال.موفق.بوده.اس��ت..این.صنعت.که.حدود.یک.دهه.از.فعالیت.آن.
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می.گذرد،.توانسته.است.بیش.از.دو.هزار.واحد.تولیدی.را.راه.اندازی.کند..اگر.هر.واحد.

صنعت��ی.را.در.کوچکترین.مقیاس.آن.در.نظر.بگیرید،.۷.تا.10.نفر.در.آن.مش��غول.به.

کار.هستند؛.روشن.است.که.چه.قشر.عظیمی.در.طول.این.ده.سال.جذب.این.صنعت.

ش��ده.اند..از.سوی.دیگر.این.واحدهای.تولیدی.اکثرا.با.کمترین.هزینه.تولیدی.و.غالبا.
با.سرمایه.گذاری.بخش.خصوصی.تاسیس.شده.اند.

 آیا افراد شاغل در این صنعت متخصص هستند؟
جاللی پـور:.نمی.توانی��م.بگوییم.که.همه.آنها.متخصص.هس��تند،.ام��ا.عمده.این.
دوس��تان.آموزش.های.اولی��ه.را.گذرانده.اند..در.اوایل.دهه.80.که.این.صنعت.بس��یار.
نوپا.بود،.اکثر.افرادی.که.وارد.این.حوزه.ش��دند،.در.کش��ورهایی.مانند.آلمان.و.بعدها.
در.ترکی��ه.آموزش.های.اولیه.را.فراگرفتند.و.پس.از.آن.این.آموزش.ها.به.صورت.دهان.
به.دهان.در.کارگاه.ها.انتقال.پیدا.کرد..کمتر.مجموعه.ای.را.س��راغ.داریم.که.به.صورت.
حرفه.ای.اقدامات.ویژه.ای.را.در.جهت.آموزش.فراهم.آورده.باش��د..البته.انجمن.بیش.
از.یک.س��ال.اس��ت.که.کمیته.آموزش.مبانی.و.اصول.آموزش.را.تشکیل.داده.است.تا.
یک.بازآموزی.کلی.برای.دوستان.فراهم.آید.و.منابع.انسانی.موجود.به.صورت.حرفه.ای.

پرورش.یابند.
 آیا در این زمینه به یک رشته خاص نیاز است، یا هرکسی با هر گرایشی 

می تواند با فراگیری مباحث کلی در این بخش فعالیت کند؟
جاللی پور: تحصیالت.آکادمیک.در.هر.رش��ته.باید.وجود.داشته.باشد،.پنجره.صرفا.

بریدن.پروفیل.و.جوش.دادن.آن.نیست.که.هرکسی.بتواند.فعالیت.کند.
  منظورم رشته تحصیلی خاصی است؟

جاللی پور:.می.تواند.داش��ته.باش��د..اکنون.در.کش��ور.آلمان.یک.رش��ته.تحصیلی.
دانشگاهی.به.آن.اختصاص.یافته.است..اما.متاسفانه.در.ایران.چنین.رشته.ای.نداریم..

موضوع برنامه دوم
تولیدکنندگان پنجره های یو.پی.وی.سی و چگونگی فعالیت آنها

 آیـا انجمن هـا و اصناف در زنجیره تامین کاال می توانند مفید واقع باشـند 
یا نه. اصوال عملکرد انجمن یو.پی.وی.سی را در این خصوص توضیح دهید؟
معتضدی:.انجمن.در.زیرس��اختی.که.در.نظ��ر.گرفته.قادر.به.تامین.در.و.پنجره.در.
سراس��ر.ایران.می.باش��د..اما.در.حال.حاضر.کمتر.از.تقاضا.ظرفیت.دارد.و.با.توجه.به.
بازاری.که.برای.مصرف.انرژی.وجود.دارد،.مردم.تمایل.باالیی.برای.اس��تفاده.از.این.

محصول.دارند.
 درباره فرایند تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی توضیح دهید؟

جاللی پور:.محصوالت.بر.اساس.سفارش.مشتری.تولید.می.شوند..شرایط.در.داخل.

کش��ور.هنوز.به.آن.مرحله.نرس��یده.اس��ت.که.بتوانیم.از.پیش.تولید.داشته.باشیم..اگر.

س��اختمان..سازها.و.مس��ئوالن.بتوانند.با.ما.همکاری.کنند.و.در.مورد.استانداردسازی.

به.ما.کمک.کنند.وضعیت.بس��یار.بهتر.می.ش��ود..اما.به.هرحال.فعال.تولیدات.بر.حسب.

تقاضای.مش��تری.انجام.می.شود.و.این.امر.به.یکی.از.مشکالت.موجود.در.این.زمینه.

تبدیل.شده.است..باید.شرایطی.فراهم.شود.که.تولیدکنندگان.ما.به.سوی.پنجره.تیپ.

حرکت.کنند..به.این.معنی.که.برای.پنجره.ها،.اس��تاندارد.و.ابعاد.مشخصی.تعیین.شود.
تا.کارخانه.ها.طبق.این.استانداردها.محصوالت.خود.را.تولید.کنند.

 آیا در این خصوص گامی برداشته اید؟
جاللی پـور:.ت��ا.به.حال.خیر..انجمن.تالش.خودش.را.صورت.داده.اس��ت،.اما.هیچ.
یک.از.دست.اندرکاران.با.ما.همکاری.نکردند..بارها.با.ارگان.های.مربوطه.نامه.نگاری.

کردیم،.ولی.جوابی.گرفته.نشد.
 یکی از راه های یکسـان سازی می توانست پروژه مسکن مهر باشد، چرا 

در این خصوص قدمی برداشته نشد؟
معتضدی:.مس��کن.مهر.بیشتر.به.سمت.ارزان.س��ازی.رفته.بود..اگر.نگاه.کنید.در.
مسکن.مهر.از.کاالی.باکیفیت.استفاده.نشده.است..با.توجه.به.اینکه.پروژه.به.صورت.
انبوه.سازی.بود،.این.امکان.وجود.داشت.که.تیپ.مشخص.برای.آن.تعریف.کرد..ولی.

متاسفانه.با.انجمن.همکاری.نکردند.
 بعضی از مصرف کنندگان به گران بودن این محصوالت اشـاره می کردند، 

در این مورد چه نظری دارید؟
معتضـدی:.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.اجزاء.مختلفی.مانن��د.پروفیل،.گالوانیزه.و.
ی��راق.آالت.دارد..که.هر.کدام.از.این.اجزاء.با.توجه.به.کیفیت.آنها.قیمت.های.متفاوتی.
هم.دارند..اما.نکته.حائز.اهمیت.آن.است.که.با.نصب.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.حدودا.
۷0.درص��د.از.انرژی.مصرفی.کاه��ش.می.یابد.و.اتالف.انرژی.س��اختمان.ها.از.میان.
می.رود..با.توجه.به.اینکه.ما.س��االنه.نزدیک.به.15.ت��ا.1۶.میلیارد.دالر.در.واحدهای.
مسکونی.پرت.انرژی.داریم.و.اگر.قسمت.های.تولیدی،.تجاری.و.اداری.را.اضافه.کنیم.
این.میزان.بس��یار.بیشتر.می.شود..روشن.اس��ت.که.در.صورت.استفاده.از.پنجره.های.
دوجداره،.با.از.میان.بردن.اتالف.انرژی.از.نظر.هزینه.نیز.منافع.بسیاری.برای.خانوارها.

حاصل.می.شود.
 برای مقابله با سازندگانی که برای سود بیشتر محصوالت بی کیفیت تولید 

می کنند، چه نظارت هایی وجود دارد؟
جاللی پـور:.یک��ی.از.راه.ه��ای.جلوگیری.از.چنی��ن.تولیداتی،.آن.اس��ت.که.طرح.
شناس��نامه.دار.کردن.ساختمان.ها.را.جدی.بگیریم..اگر.ش��رایط.به.گونه.ای.باشد.در.و.
پنجره.ها.تولید.کارخانجاتی.باش��ند.که.عوام��ل.موثر.در.کیفیت.آنها.در.داخل.کارخانه.
قاب��ل.رصد.باش��د،.در.این.صورت.نظارت.ب��ر.این.تولیدات.قابل.نظ��ارت.و.پیگیری.

خواهد.بود.
 وضعیت و کیفیت پروفیل و مواد تامین کننده را چگونه می بینید؟

خان احمد دوالبی:.باید.توجه.داش��ت.که.با.پروفیلی.که.در.مواد.اولیه.آن.نوس��ان.

وج��ود.دارد،.نمی.ت��وان.پنج��ره.ای.باکیفیت.تولید.ک��رد..از.این.جهت.م��واد.اولیه.و.

فرموالس��یون.پروفیل.اهمیت.بس��یاری.دارد..مجموعه.ما.حدود.14.سال.است.که.در.

زمینه.تامین.این.افزودنی.ها.فعالیت.دارد..ما.با.اس��تفاده.از.دانش.فنی.پیش��رفته.ترین.

ش��رکت.های.آلمانی،.تالش.کرده.ایم.تا.در.جهت.تثبی��ت.کیفیت.باالی.پروفیل.های.

ساخت.داخل.حرکت.کنیم..اما.به.هرحال.مشکالتی.در.این.زمینه.نیز.وجود.دارد..البته.

در.زمینه.ماده.اصلی.تولید.پروفیل.یعنی.پودر.پی.وی.س��ی.به.لطف.پتروش��یمی.های.

داخل.کش��ور،.تولیدکنندگان.ما.مشکلی.ندارند..اما.در.خصوص.مواد.افزودنی.وضعیت.

متفاوت.اس��ت..برای.مثال.چهار.افزودنی.با.کاربردهای.مختلف��ی،.مانند.پایدارکننده.

در.مقاب��ل.زردی،.پایدارکنن��ده.در.مقابل.دمای.هوا،.تیتان.که.تامین.کننده.س��فیدی.

پروفیل.اس��ت.و.فیلره��ای.تخصصی،.وجود.دارند.که.غیر.یکنواختی.و.در.دس��ترس.

نبودن.آنها،.باعث.نوس��ان.کیفیت.می.شود..از.س��وی.دیگر.میزان.ترکیب.این.مواد.یا.

همان.فرموالس��یون.نیز.اهمیت.باالیی.در.مرغوبیت.تولیدات.دارد،.که.خوشبختانه.در.

این.زمینه.تولیدکنندگان.داخلی.به.پیش��رفت.هایی.نائل.شده.اند..با.این.حال،.برخی.از.

تولیدکنندگان.از.تجهیزات.الزم.برخوردار.نبوده.و.قادر.به.تکرار.یکس��ان.فرمول.خود.
نیستند،.در.نتیجه.این.موارد.نیز.باعث.نوسان.و.افت.در.کیفیت.می.شود.

 کیفیت محصوالت داخلی در مقایسه با محصوالت خارجی در چه سطحی 
قرار دارد؟

خان احمد دوالبی:.ایران.در.س��ال.2001.تا.2005.مدرن.ترین.ماش��ین.آالت.تولید.

پروفیل.را.وارد.کرد..همچنین.با.توجه.به.مزیت.تولید.داخلی.پودر.پی..وی.س��ی.و.نیز.

دان��ش.باالی.داخل��ی،.تولیدات.ایرانی.از.نظر.کیفی.با.محصوالت.کش��ورهایی.مانند.

ترکیه.و.چین.کامال.قابل.رقابت.هستند..اما.به.نظر.من،.ما.باید.تولیدات.خودمان.را.با.

کشورهای.اروپایی.مقایسه.کنیم..اگر.خواهان.ارتقای.سطح.تولیدات.خود.هستیم.باید.
رقابت.با.کشورهای.پیشرفته.را.در.دستور.کار.قرار.دهیم.

 آقای دوالبی اشاره کردند که برخی از تولیدکنندگان فاقد تجهیزات الزم 
هستند، در این زمینه توضیح دهید؟

معتضـدی:.ش��رایط.این.گونه.اس��ت.که.تعدادی.از.تولیدکنندگان.آزمایش��گاهای.

مجه��زی.دارند.و.تولیدات.خ��ود.را.به.صورت.روزانه.آزمایش.می.کنند،.اما.بخش��ی.از.
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تولیدکنن��دگان.نیز.فاقد.چنین.امکاناتی.هس��تند.و.از.آزمایش��گاه.های.همکاران.خود.

اس��تفاده.می.کنند..خوشبختانه.اخیرا.اداره.اس��تاندارد.آزمایشگاه.های.بخش.خصوصی.

راه.ان��دازی.ک��رده.و.در.اختیار.کلی��ه.تولیدکنندگان.قرار.داده.اس��ت..اما.در.خصوص.

اتوماس��یون.با.توجه.به.هزینه.های.س��نگین.آن،.اکثر.تولیدکنندگان.داخلی.فاقد.این.
سیستم.هستند..

 نوسـان کیفیت محصوالت تولیدی پروفیل به دلیـل در اختیار نبودن مواد 
اولیه مرغوب است یا کسب سود بیشتر؟

جاللی پور:.متاس��فانه.به.واس��طه.ش��رایط.حاکم.بر.بازار،.برخی.از.تولیدکنندگان.ما.

مجب��ور.به.تولید.محصوالتی.ارزان.و.بی.کیفیت.هس��تند..دلیل.اصلی.این.امر.هم.آن.

اس��ت.که.ما.هنوز.به.تعامل.مش��خصی.با.اداره.اس��تاندارد.نرس��یده.ایم..در.واقع.رویه.

اعطای.گواهینامه.اس��تاندارد.هنوز.تعریف.نشده.است..بسیاری.از.گواهینامه.هایی.که.

از.سوی.این.اداره.داده.می.ش��ود،.گواهینامه.های.جزئی.هستند.یعنی.فقط.نشاندهنده.

تایید.بخش.خاصی.از.تولید.پنجره.هستند..آنچه.مد.نظر.انجمن.است،.گواهینامه.های.

کلی.اس��ت.که.همه.جوانب.س��اخت.و.تولید.را.دربرگیرد.و.تالش.داریم.به.این.سمت.
حرکت.کنیم.

 اخیرا رئیس جمهور بسته حمایتی خروج از رکود را ارائه کرده که بخشی 
هم برای صنعت در نظر گرفته شده است. ارزیابی شما در خصوص این بسته 

حمایتی چیست؟ 
معتضـدی:.مهمترین.مس��اله.ای.که.برای.تولیدکنندگان.وجود.دارد.آن.اس��ت.که.
به.لح��اظ.اقتص��ادی.بتواند.مواد.اولیه.خود.را.تهیه.کند.ت��ا.به.تولید.خود.ادامه.دهد..در.
چنین.ش��رایطی.شاهد.هستیم.که.بانک.ها.هیچ.همکاری.نمی.کنند..به.نظر.من.دولت.
باید.بانک.ها.را.وادار.سازد.که.تنفسی.در.پرداخت.اقساط.وام.های.تولیدکنندگان.ایجاد.

کند..تا.چنین.اقدامی.صورت.نگیرد،.راهکارهای.دیگر.چندان.موثر.نخواهند.بود.
جاللی پور:.به.نظر.من.کمک.به.استانداردسازی.صنعت.نیز.می.تواند.فایده.بسیاری.

داشته.باشد..
 یعنی اقداماتی مانند شناسـنامه دار کردن سـاختمان ها، به صنعت کمک 

می کند تا کاالی با کیفیت تولید کند؟
معتضدی:.بله..ما.همواره.تولید.محصول.استاندارد.را.تشویق.کرده.ایم.ولی.از.سوی.
دیگر.اهرم.های.نظارتی.نیز.باید.وجود.داش��ته.باشند..این.اهرم.های.نظارتی.می.توانند،.

اداره.استاندارد،.وزارت.مسکن،.مرکز.تحقیقات.ساختمان،.نظام.مهندسی.باشند.
 آیا در حال حاضر نظارتی در این زمینه وجود ندارد؟

معتضدی:.بس��یار.کم.است..به.ویژه.بر.کارگاه.های.بدون.شناسنامه.که.اصوال.هیچ.
نظارتی.اعمال.نمی.شود.

 چگونه می توان تولیدکنندگان بدون شناسنامه را شناسایی کرد؟
معتضـدی: کاری.که.ما.می.توانیم.انجام.دهیم.آن.اس��ت.که.مراکز.شناس��نامه.دار.
را.معرفی.کنیم.و.دس��تگاه.های.نظارتی.در.صورتی.که.اراده.ای.وجود.داش��ته.باش��د،.
می.توانند.مراکز.بدون.شناس��نامه.را.شناس��ایی.کنند..اما.همواره.دالیلی.مانند.افزایش.

بی.کاری.و.غیره.مطرح.بوده.است.
 در پایان اگر سخنی باقیمانده است، بفرمایید.

معتضدی:.می.خواهم.از.این.فرصت.استفاده.کنم.و.اعالم.کنم.که.تولیدکنندگانی.که.

می.خواهند..عضو.انجمن.شوند.باید.آگهی.روزنامه.رسمی.داشته.و.محل.کارخانه.آنها.

مشخص.باشد،.همچنین.برای.پرسنل.خود.حق.بیمه.پرداخت.کنند..مصرف.کنندگانی.
نیز.که.دچار.مشکالتی.شده.اند.می.توانند.با.شماره.های.انجمن.تماس.حاصل.کنند.

موضوع برنامه سوم
توزیع و خدمات پس از فروش

 ارزیابی شما از بازار این محصوالت چیست؟ استقبال مصرف کنندگان از 
تولیدات یو.پی.وی.سی تا چه حد بوده است؟

معتضدی:.مصرف.کنندگان.تولیدات.ما.را.به.دو.دس��ته.می.توان.تقسیم.کرد:.دسته.

اول،.انبوه.س��ازان.و.برج.سازان.هستند..پنجره.های.یو.پی.وی.سی.به.لحاظ.عایق.بندی.

صوت��ی.و.حرارتی.فوق.العاده.خود،.به.ش��دت.مورد.اس��تقبال.این.بخ��ش.از.بازار.قرار.

گرفته.است..دس��ته.دوم،.خانه.هایی.هستند.که.پنجره.های.قدیمی.خود.را.می.خواهند.

ب��ا.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.تعویض.کنند..در.این.خصوص.بزرگترین.مش��کل.ما.

تولیدات.بی.کیفیت.هس��تند..مصرف.کنندگان.ما.هنوز.آگاهی.الزم.را.برای.تش��خیص.

کیفیت.این.تولیدات.ندارند.و.در.بعضی.مواقع.جنس.ارزان.را.به.جای.جنس.باکیفیت.

انتخاب.می.کنند..با.این.حال،.اگر.ساخت.وس��از.از.رکود.خود.خارج.ش��ود،.این.صنعت.

ضمن.اش��تغال.زایی.بس��یار.باالیی.که.می.تواند.داشته.باش��د،.این.پتانسل.را.دارد.که.

پاس��خگوی.نیاز.این.بخش.صنعت.س��اختمان.در.قسمت.های.مس��کونی،.تجاری.و.
اداری.باشد.

 آیا شبکه توزیع در این صنعت سازماندهی یافته است یا خیر؟
جاللی پور: هنوز.به.س��ازماندهی.الزم.نرس��یده.است..زیرا.ش��بکه.حمل.و.نقل.در.
اختیار.یکس��ری.بخش.های.خاص.است..و.بخش.های.کوچک.تر.حمل.و.نقل.آشنایی.
با.محصوالت.ما.ندارند..ما.اقالمی.مانند.پروفیل،.شیشه،.یراق.آالت.و.غیره.داریم،.اما.
حم��ل.و.نقل.صحیحی.نداریم..اگر.یک��ی.از.زیرمجموعه.های.اصلی.توزیع.را.حمل.و.

نقل.بدانیم،.در.این.خصوص.بسیار.ضعیف.هستیم.
از.مشکالت.دیگری.که.وجود.دارد.این.است.که.در.بسیاری.از.نقاط.یک.عده.بدون.
هیچ.اطالعاتی.وارد.کار.تولید.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.ش��ده.و.بدون.شناس��نامه.
مش��غول.به.این.کار.هس��تند..چون.ظاهر.این.کار.ساده.است،.هر.کسی.به.خود.اجازه.
می.دهد.وارد.چرخه.تولید.و.توزیع.این.سیستم.شود؛.این..کارگاه.ها.مراکز.بی.شناسنامه.
را.تش��کیل.می.دهند..در.این.جا.باید.مراجع.صنعتی.و.صنفی.و.نظارتی.مختلف.کشور.
کم��ک.کنند.تا.جلوی.این.تولیدات.بی.شناس��نامه.گرفته.ش��ود.تا.ش��رکت.هایی.که.
سرمایه،.ماشین.آالت،.امکانات.مناس��ب.و.همچنین.نیروهای.آموزش.دیده.در.اختیار.

دارند.بتوانند.کار.خود.را.انجام.دهند..
 چگونه می توان در این صنعت اطالع رسـانی صحیحی انجام داد تا مردم 

بدانند استفاده از پنجره های یو.پی.وی.سی برای آنها بهتر است؟
معتضدی:.در.این.زمینه.باید.از.دوس��تان.پروفیل.س��از.تش��کر.کنم.که.با.تبلیغات.
گس��ترده.خود.در.این.رابطه،.مصرف.کننده.را.با.پروفیل.و.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
آشنا.کردند..ولی.فرهنگ.سازی.به.صورت.خاص.انجام.نشده.است..این.فرهنگ.سازی.
بای��د.قب��ل.از.تولید.در.و.پنجره.توس��ط.مراکز.دولت��ی.و.مراکز.تهیه.م��واد.اولیه.این.
تولیدات.انجام.شود..از.سوی.دیگر،.با.توجه.به.اینکه.حتی.در.دورافتاده.ترین.نقاط.هم.
تولیدکنندگان.بی.شناس��نامه.مشغول.فعالیت.هس��تند،.ارگان.های.نظارتی.دولتی.باید.
وارد.عمل.ش��وند،.یک��ی.از.این.نهادها.که.کمک.بس��یاری.در.این.خصوص.می.تواند.
بکند،.س��ازمان.نظام.مهندسی.است..جزو.وظایف.این.س��ازمان،.نظارت.بر.کاالهای.
مصرفی.در.س��اختمان.اس��ت..نهاد.دیگر.اداره.استاندارد.می.باشد..این.نهاد.می.تواند.با.
نظارت.خود.از.مبدا.مانع.تولید.محصوالت.بی.کیفیت.و.بی.شناسنامه.در.کشور.شوند.

 ایـن نهادهـا چگونـه می تواننـد از ورود محصـوالت بی کیفیـت بـه بازار 
جلوگیری کنند؟

معتضدی:.یکی.از.راهکارها،.این.می.تواند.باش��د.که.نهادهای.مربوطه.از.انجمن.ها..

به.عنوان.بازوی.اجرایی.خود.کمک.بگیرند.و.از.آنها.استفاده.کنند..در.تمام.کشورهای.

دنیا.انجمن.ها.یک.جایگاه.به.خصوصی.دارند،.آنها.به.دولت.ها.مش��اوره.می.دهند.و.به.

ام��ر.نظارت.کمک.می.کنند..من.فک��ر.می.کنم.یکی.از.دالیلی.که.ارگان.های.مختلف.

در.این.خصوص.مماش��ات.می.کنند.و.سخت.گیری.نمی.کنند.این.است.که.نگران.باال.
رفتن.آمار.بی.کاری.هستند.

 انجمن شما در خصوص فرهنگ سازی در این زمینه چه اقداماتی داشته است؟
جاللی پور:.یکی.از.کارهای.ما.برقراری.ارتباط.با.رس��انه.های.مختلف.بوده.اس��ت..
همینطور.از.طریق.چاپ.یکس��ری.از.بولتن.ها.س��عی.ش��ده.تا.این.اطالعات.در.اختیار.
مصرف.کنندگان.قرار.بگیرد..همچنین.رس��انه.ملی.نیز.می.تواند.در.امر.اطالع.رس��انی.
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کمک.بسیاری.کند.
 البته، ما در رادیو اقتصاد همواره آماده همکاری هستیم.

 جاللی پور:.ببیند،.بر.اساس.آمار.و.اطالعاتی.که.ما.از.واحدهای.تولیدی.و.مشتریان.

خود.داریم،.حتی.کوچکترین.مش��تریان..م��ا.که.مثال.فقط.به.تعویض.چند.پنجره.خود.

اقدام.کردند،.در.مقایس��ه.قبوض.انرژی.خود،.متوجه.کاهش.چشمگیر.مصرف.انرژی.

خود.می.شوند..اگر.این.اطالعات.به.درستی.به.گوش.مصرف.کنندگان.برسد،.خود.آنها.

اس��تقبال.خواهند.کرد.و.متوجه.خواهند.ش��د.که.هزینه.ای.را.که.برای.تعویض.پنجره.
صرف.می.کنند.در.واقع.در.جیب.خود.می.گذارند.

 شـاید برخـی از مردم به دالیل مسـائل اقتصادی امـکان تعویض پنجره 
نداشـته باشند، آیا برای چنین مواردی تسـهیالت خاصی در نظر گرفته شده 

یا خواهد شد؟
جاللی پور: ببینید.در.تمام.این.س��ال.ها.روش.های.مختلفی.برای.این.منظور.به.کار.
گرفته.شد.که.هیچ.یک.موفقیتی.در.برنداشت؛.برای.نمونه.بانک.ها.مدتی.برای.فروش.
اقس��اطی.پنجره.خدمات��ی.ارائه.دادند؛.در.یک.مقطع.دیگر،.دولت.از.طریق.س��ازمان.
بهینه.سازی.به.این.امر.یارانه.پرداخت.کرد؛.همچنین.در.آبان.ماه.138۷،.هیات.وزیران.
مبل��غ.1352.میلیارد.توم��ان.در.خصوص.عایق.کاری.پوس��ته.های.داخلی.و.خارجی.
س��اختمان.ها.و.همچنین.پنجره.های.دوجداره.مصوب.کرد؛.اما.هیچ.کس.متوجه.نشد.

این.مبلغ.در.کجا.هزینه.شد.
به.هرح��ال.دولت.به.خوبی.می.داند.که.با.تعویض.ه��ر.پنجره.چه.میزان.در.مصرف.
انرژی.صرفه.جویی.می.شود..اگر.بخواهیم.به.یک.مثال.اشاره.کنیم،.در.کشور.فرانسه،.
ش��هرداری.ها.در.یک.اقدام.به.صورت.ناحیه.ای.خانه.ه��ا.را.وادار.کردند.که.پنجره.های.
خود.را.تعویض.کنند..هر.کسی.که.این.عمل.را.انجام.داد.مبلغی.را.به.عنوان.یارانه.از.

دولت.دریافت.می.داشت..این.فرایند.در.ایران.می.تواند.کمک.بسیاری.کند.
 رونـد توزیع این صنعت با چه معضالتی روبه روسـت و چـه راهکارهایی 

برای این معضالت وجود دارد؟
دسـتمالچی: متاس��فانه.هنوز.اس��تاندارد.اجباری.در.خصوص.کیفیت.پنجره.های.
یو.پی.وی.س��ی.نداریم،.و.مش��تریان.نیز.نمی.توانند.محصوالت.باکیفیت.را.تشخیص.
دهند..باید.شرایط.به.گونه.ای.شود.که.محصوالت.با.کیفیت.تولید.شده.و.خدمات.پس.
از.ف��روش.هم.تمامی.مش��کالت.پس.از.تولید.را.حل.کند،.اما.این.سیس��تم.هنوز.در.
کشور.جا.نیافتاده.است..یکی.از.راه.های.حل.مشکل.توجه.به.انجمن.می.باشد..اعضای.
انجم��ن.در.حال.حاضر.همه.تولیداتی.باکیفیت.و.خدمات.پس.از.فروش.کاملی.دارند؛.
گذشته.از.آن،.اگر.هم.مشکلی.به.وجود.بیاید،.واحد.رسیدگی.به.شکایات.انجمن،.حتما.
رس��یدگی.و.پیگیری.می.کند..همانطور.که.در.س��ال.گذش��ته.مشکالتی.را.که.به.این.

واحد.ارجاع.شد.حل.کردند.
 به عنوان یک تولیدکننده بازار مصرف را چگونه می بینید؟

دستمالچی:.بازار.مصرف.در.ایران.بسیار.بیشتر.از.تولیدات.ماست،.با.این.حال.یکی.

از.مش��کالت.مهم.همانطور.که.اشاره.کردیم.عدم.آگاهی.مردم.است..با.آگاهی.مردم.

از.مزای��ای.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی،.آنها.حتما.به.تعوی��ض.پنجره.های.خود.اقدام.

می.کنند..از.س��وی.دیگر.با.تصویب.اس��تاندارد.اجباری،.بای��د.از.تولید.و.نصب.پنجره.

بی.کیفیت.جلوگیری.کرد..اگر.استاندارد.اجباری.شود،.درست.است.که.احتماال.بخشی.

مجبور.به.خروج.از.این.صنعت.می.ش��وند،.ام��ا.در.عوض.محصوالت.بی.کیفیت.دیگر.
تولید.نمی.شود.و.مشکالت.متعاقب.آنها.نیز.از.بین.می.رود.

 من فکر می کنم در خصوص فرهنگ سـازی کارهای بسـیاری شده، شاید 
در ایران کمتر کسـی باشـد کـه از مزایـای پنجره های یو.پی.وی.سـی آگاه 
نباشـد، اما به نظر می رسد سـازمان های مربوطه مانند استاندارد اهمیت الزم 
را به این امر نمی دهند. در نتیجه مشـکل اصلی محصوالت بی کیفیت یا همان 

بی شناسنامه است. در این خصوص باید چه کرد؟
معتضدی:.اولین.کار.نظارت.بر.تولید.و.جلوگیری.از.تولید.محصوالت.بی.کیفیت.در.

مبدا.است.که.همانطور.که.گفتیم.وظیفه.سازمان.هایی.مانند.نظام.مهندسی.و.استاندارد.

اس��ت.و.البته.سازمان.استاندارد.در.این.زمینه.مشکالتی.هم.دارد.و.یکی.از.مهمترین.

آنها.تامین.بودجه.است..اما.به.هر.حال.از.انجمن.به.عنوان.یکی.از.بازوهای.اجرایی.در.

این.خصوص.می.توان.استفاده.کرد..در.بخش.دیگر.مرکز.تحقیقات.مسکن.وجود.دارد..

با.مذاکراتی.که.با.این.مرکز.و.آقای.مهندس.ش��کرچی.زاده.داش��تیم،.مساعدت.های.

از.س��وی.این.مرکز.با.ما.شده.اس��ت..از.جمله.در.خصوص.برچسب.انرژی..امیدواریم.

زودتر.بتوانیم.موضوع.برچس��ب.انرژی.و.شناس��نامه.دار.کردن.ساختمان.ها.را.اجرایی.

کنیم..این.امر.خودش.نوعی.فرهنگ.سازی.است.و.اطمینان.خاطری.به.مصرف.کننده.
خواهد.داد.

 چرا تاکنون در خصوص صادرات این محصوالت اقداماتی موثری صورت 
نگرفته است؟

معتضدی: تا.موضوع.بانکی.حل.نشود.و.ما.نتوانیم.نقل.و.انتقاالت.مالی.را.از.طریق.
بانک.انجام.دهیم،.عمال.کسی.صادر.نخواهد.کرد..

 آیا مشکالت موجود در این زمینه فقط مسائل مالی است یا از نظر کیفیت 
هم مساله ای وجود دارد؟

معتضـدی: با.اطمینان.خاطر.می.گویم.که.کیفیت.تولی��دات.داخل.در.حد.تولیدات.

کش��ورهای.اروپایی.اس��ت...اما.چند.مس��اله.وجود.دارد:.یک.مس��اله.بانکی،.دیگری.

مش��کل.نفراتی.که.برای.نصب.پنجره.ها.باید.به.کش��ور.مقصد.بفرستیم،.این.ها.همه.

جزو.معضالت.است..کشورهای.اطراف.ما.همه.به.نوعی.آشفته.هستند.و.در.این.حالت.
کسی.حاضر.نیست.به.این.کشورهای.هدف.برود.و.سرمایه.گذاری.کند.

 این صنعت چه خدمات پس از فروش و تضمین هایی را به مصرف کنندگان 
ارائه می دهد؟

جاللی پور:.همانطور.که.گفتیم.هر.در.و.پنجره.از.اجزایی.تش��کیل.ش��ده.اند،.و.هر.

کدام.از.آنها.از.گارانتی.هایی.برخوردار.هس��تند..به.هر.حال.ش��رکت.های.شناس��نامه.

دار.از.مواد.اولیه.ای.اس��تفاده.می.کنند.که.آنها.هم.شناس��نامه.دار.هس��تند.و.در.نتیجه.

تضمین.های.خود.را.دارند..از.این.جهت.ما.نیز.می.توانیم.به.مشتریان.خود.تضمین.های.
کیفی.5.ساله،.10.ساله.یا.بیشتر.دهیم.

متاس��فانه.روی.گارانت��ی.محصوالت.بی.کیفیت.تاکید.بیش��تری.می.ش��ود..این.امر.

مش��تری.را.فری��ب.می.دهد.که.کاالی.ارزان.ت��ری.را.ظاهرا.با.دوام.بیش��تری.بخرد..

ما.درصدد.هس��تیم.که.توقع.را.در.مصرف.کنندگان.خود.باال.ببریم.که.وقتی.در.حال.

تهیه.جنس.مورد.نظر.خود.هستند.بدانند.که.از.این.کاال.چه.توقعی.باید.داشته.باشند..

بنابرای��ن.اعضای.انجمن.در.زمان.فروش.محصوالت.خ��ود،.این.اطالعات.و.آگاهی.

را.به.مش��تریان.خ��ود.می.دهند.و.گارانتی.های.مواد.اولیه.مانند.شیش��ه.را.عینا.به.آنها.
تحویل.می.دهند.

 نکته پایانی را بفرمایید.
در.اینجا.می.خواهم.جهت.نشان.دادن.اهمیت.استفاده.از.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.
در.س��اختمان.چند.آم��ار.ارائه..دهم..مصرف.انرژی.در.ایران.از.س��ال.1350.تا.1390.
به.طور.متوس��ط.سه.برابر.میانگین.مصرف.انرژی.جهانی.است..یعنی.به.طور.متوسط.
روزانه.300.هزار.بشکه.نفت.اتالف.انرژی.داشتیم..مصرف.انرژی.سالیانه.کشور.148.

میلیارد.دالر.بوده.که.35.تا.40.درصد.آن.را.می.توان.کاهش.داد.
در.مقابل،.مصرف.انرژی.در.اروپا.120.کیلووات.در.هر.مترمربع.س��اختمان.اس��ت،.
اما.در.ایران.طبق.آمار.س��ال.1392.در.مناطق.معتدل.310.کیلوات.در.متربع.مصرف.

انرژی.داشته.ایم.که.البته.این.رقم.در.مناطق.گرمسیر.بسیار.بیشتر.است.
یکی.از.راهکارهای.کاهش.این.میزان.مصرف.اس��تفاده.از.در.و.پنجره.های.یو.پی.
وی.س��ی.اس��ت.که.می.تواند.مصرف.انرژی.را.تا.۷0.درصد.کاهش.دهد..این.نکته.را.
نی��ز.مصرف.کنندگان.نباید.از.نظر.دور.دارن��د.که.این.پنجره.ها.غیر.از.صرفه.جویی.در.
هزینه.انرژی.خانوارها،.هزینه.س��اخت.آنها.نیز.در.مقایس��ه.با.پنجره.های.دیگر.بسیار.

ارزان.تر.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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عناصر آمیخته  بازاریابی
بخش نخست / دکتر علیرضا شهبازپور ـ مدیر تولید هافمن

در.دنی��اي.رقابتي.امروز.مش��تریان.در.کان��ون.اصلي.توجه.قرار.دارن��د.و.رضایتمندي.

آنها.عامل.اصلي.کس��ب.مزیت.رقابتي.سازمان.هاس��ت..محصوالت.)کاال.یا.خدمت(.باید.

مطابق.با.مزایاي.مورد.انتظار.مش��تریان.باشد..قیمت.باید.متناسب.با.توانایي.هاي.خریدار.

باش��د..این.محصول.باید.در.دس��ترس.مش��تري.قرار.بگیرد.تا.در.خرید.آن.دچار.مشکل.

نش��ود.و.در.نهایت.تبلیغات.الزم.نیز.انجام.گیرد.تا.مصرف.کنندگان.بالقوه.از.وجود.چنین.

محصولي.باخبر.ش��وند..در.واقع.آمیخته.بازاریابي،.مسیر.عملکرد.سازمان.را.با.استفاده.از.

یک.س��ري.متغیره��اي.قابل.کنترل.در.محیطي.که.عوامل.غیر.قاب��ل.کنترل.دارد.)بازار.
خارجي(.مشخص.مي.کند..

س��ازمان.ها.ب��ه.منظور.بقاي.خ��ود.نیاز.به.اس��تفاده.از.فنون.بازاریاب��ي.و.نیز.تحقیقات.

تخصصي.بازاریابي.دارند..بررس��ي.ها.نش��ان.داده.اس��ت.که.ناموفق.بودن.ش��رکت.ها.از.

ناتوان��ي.آنها.در.بهره.گیري.از.فنون.بازاریابي.نش��ات.مي.گیرد..این.ش��رکت.ها.تحوالت.

بازار.و.تغییرات.الگوي.مصرف.مش��تریان.را.نادی��ده.مي.گرفتند.و.به.جاي.روي.آوردن.به.

بازاریابي.پیش��رفته،.به.فروش.مي.پرداختند.و.کسب.س��ود.بیشتر.را.بر.رضایت.مشتریان.

ترجیح.مي.دادند..بازاریابي.در.عین.حال.یک.جنگ.اس��ت؛.منتهي.نه.جنگ.با.اس��لحه.یا.

تفن��گ.بلکه.چنانکه.آلبرت.امري.در.این.رابطه.مي.گوید:.»بازاریابي.یک.جنگ.متمدنانه.

اس��ت.که.در.اغلب.این.نبردها،.شرکت.ها.و.س��ازمان.هایي.موفق.مي.شوند.که.از.کلمات،.

ایده.ها.و.نظم.فکري.مطلوب.تري.استفاده.مي.کنند،.به.عبارت.دیگر.شرکت.ها.باید.داراي.
مدیریت.بازاریابي.به.روز.و.منسجمي.باشند.تا.بتوانند.در.صحنه.هاي.رقابت.موفق.باشند«.
همچنین.کاتلر.در.این.رابطه.اعتقاد.دارد.که.اکثر.ش��رکت.ها.توجه.بس��یاری.به.کاهش.
هزینه.مي.کنن��د،.در.حالي.که.عدم.صرف.هزینه.هاي.بازاریابي،.هزینه.هاي.بیش��تري.را.

ایجاد.مي.کند..
مدیری��ت.بازاریاب��ي.یکي.از.بخش.هاي.مدیریت.کالن.س��ازمان.اس��ت.که.با.نگرش.
سیس��تمي.به.اجزاي.س��ازمان،.روابط.بی��ن.آنها،.نحوه.تاثیرگذاري.ب��ر.یکدیگر.و.ارتباط.
داخلي.آنها.به.صورت.یک.نظام.یکپارچه.و.جامع،.عوامل.مؤثر.را.مورد.بررس��ي.قرار.داده.
و.مورد.تحلیل.قرار.مي.دهد..به.عبارت.س��اده.تر.مطالعه.و.بررس��ي.دقیق.بر.روي.عوامل.
»تحقیقات.بازاریابي«.در.این.فرآیند.با.انجام.دروني.و.بیروني.س��ازمان.و.محصول.مورد.

ره:
شـا

ا

بـا تغییرات روزافزون جهانی در حوزه های اقتصادی و تجاری، به نظر می رسـد روش های سـنتی تبلیغاتـی و بازاریابی دیگر ابزار چندان 
سودمندی برای شرکت ها و سازمان ها به شمار نمی آیند. درصورتی که شرکتی نتواند روش های فعالیت خود را همپای این تحوالت به روز 
سـازد، به سـختی می تواند امیدوار به ادامه بقا در بازار رقابتی امروز باشـد. صنعت در و پنجره دوجداره نیز از این قاعده مستثنا نبوده، و با 
قاطعیت می توان گفت یکی از نیازهای مبرم بازار در و پنجره بهره گیری از  فنون بازاریابي و نیز تحقیقات تخصصي بازاریابي اسـت. در 
مقاله پیش رو که به قلم دکتر علیرضا شهبازپور، مدیر تولید هافمن، نگاشته شده این موضوع به دقت مورد واکاوی قرار گرفته است. این 

مقاله به بررسی عناصر و بخش های مختلف بازاریابی پیشرفته می پردازد. با هم این مقاله را می خوانیم:  
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مطالعه.قرار.مي.گیرد..همچنین.با.بررس��ي.و.تحلیل.عوامل.درون.س��ازماني.و.مرتبط.با.

محصول،.از.جنبه.هاي.گوناگون.مدیریتي،.مالي،.کیفي.محصول.و.بازاریابي.که.تاثیرگذار.

و.تعیین.کننده.مي.باش��ند،.تالش.مي.گردد.تا.مقایس��ه.اي.مناسب.بین.این.عوامل.صورت.

گرفته.و.بالطبع.مناسب.ترین.استراتژي.ها.و.راهکارهاي.عملي.مورد.بررسي.قرار.گرفته.و.
در.راستاي.پیشبرد.اهداف.سازمان.پیشنهاد.گردد.

»بازاریابي.عبارت.از.فعالیت.هاي.نیروي.انس��اني.است.که.از.طریق.تبادل.فرآیندها.به.

سمت.ارضاء.نیازها.و.خواسته.ها.هدایت.شود.«.براي.روشن.تر.کردن.این.تعریف،.نگاهي.

به.واژه.هاي.ذیل.خواهیم.داشت:.احتیاجات،.خواسته.ها،.تقاضاها،.محصوالت،.داد.و.ستد،.
معامالت.و.بازارها.

احتیاجات:.اساسي.ترین.و.زیربنایي.ترین.مفهوم.بازاریابي،.نیازهاي.بشر.مي.باشد.که.ما.

آن.را.به.شرح.زیر.تعریف.مي.کنیم:.احتیاجات.عبارت.از.بیان.احساس.کمبود.در.یک.فرد..

وقتي.که.یک.نیاز.ارضاء.نش��ود،.ش��خص.ناراحت.است..یک.فرد.ناراضي.یکي.از.این.دو.

کار.را.انجام.مي.دهد:.یا.به.دنبال.چیزي.خواهد.گشت.که.نیاز.او.را.برطرف.کند.یا.کوشش.

مي.کند.که.نیازهایش.را.کاهش.دهد..مردم.در.جوامع.صنعتي.سعي.مي.کنند.کاالهایي.را.

پیدا.کرده.یا.توس��عه.دهند.که.خواسته.هاي.آنها.را.ارضاء.کند..مردم.در.جوامع.فقیر.سعي.
مي.کنند.که.خواسته.هاي.خود.را.به.چیزهایي.که.قابل.دسترس.باشند.کاهش.دهند.

خواسته ها:.دومین.مفهوم.اساسي.در.بازاریابي،.خواسته.هاي.بشر.مي.باشد..خواسته.هاي.

بشر.زماني.که.توسط.فرهنگ.و.شخصیت.افراد.شکل.بگیرند،.شناخته.مي.شوند..همراه.با.

تکامل.جامعه،.خواس��ته.هاي.اعضاي.آن.نیز.افزایش.و.گسترش.مي.یابد..مردم.در.معرض.

کااله��اي.متنوعي.که.عالق��ه.و.تمایالت.آنها.را.برمي.انگیزد.ق��رار.دارند..تولیدکنندگان.

کوش��ش.مي.کنند.که.می��ان.چیزهایي.که.آنها.تولید.مي.کنن��د.و.نیازهاي.مردم.رابطه.اي.
برقرار.کنند.

تقاضاها:.مردم.اکثرا.خواس��ته.هاي.نامحدود،.ام��ا.منابع.محدود.دارند..آنها.تولیداتي.را.

انتخاب.مي.کنند.که.حداکثر.رضایتمندي.را.در.مقابل.پولشان.ایجاد.کند..خواسته.ها.وقتي.

تبدیل.به.تقاضاها.مي.ش��وند.که.با.قدرت.خرید.همراه.باشند..مصرف.کنندگان.به.تولیدات.

به.عن��وان.مجموعه.هاي.پرمنفعت.مي.نگرند.و.کاالهای��ي.را.انتخاب.مي.کنند.که.بهترین.

و.بیش��ترین.اس��تفاده.را.به.آنها.مي.دهد..پس.یک.تویوتا.یعني.یک.حمل.و.نقل.اساسي،.

یک.قیمت.پایین.و.س��وخت.اقتصادي.)کم.مصرف(،.ی��ک.اتومبیل.خوب.یعني:.راحتي،.

تجمل.و.منزلت..مردم.کاالیي.را.انتخاب.مي.کنند.که.حداکثر.رضایتمندي.را.در.ارتباط.با.
خواسته.ها.و.منافع.آنها.ایجاد.کند.

محصوالت:.احتیاجات،.خواس��ته.ها.و.تقاضاهاي.بشر،.اشاره.ضمني.به.این.مطلب.دارد.

که.محصوالتي.وجود.دارند.که.مي.توانند.آنها.را.ارضاء.کنند..بر.این.اس��اس،.ما.محصول.

را.به.شرح.ذیل.تعریف.مي.کنیم:.یک.محصول.عبارت.از.هر.چیزي.است.که.بتواند.جهت.

اطالع.و.رویت،.اکتس��اب،.اس��تفاده.یا.مصرف،.به.بازار.ارائه.ش��ود.و.بتواند.یک.خواسته.

یا.یک.نیاز.را.ارضاء.س��ازد..تمامي.محصوالت.به.طور.مس��اوي.مورد.درخواست.نیستند..

قابل.دس��ترس.ترین.و.کم.قیمت.ترین.محصوالت.محتم��ال.در.درجه.اول.اهمیت،.براي.

خریده.شدن.قرار.دارند..مفهوم.یک.محصول.محدود.به.اشیاء.فیزیکي.نمي.باشد.بلکه.هر.

عاملي.که.توانایي.برآورده.کردن.یک.نیاز.را.داش��ته.باش��د.یک.محصول.است.عالوه.بر.

کاالها.وخدمات.محصول.ش��امل:.افراد،.مکان.ها،.سازمان.ها،.فعالیت.ها.وایده.ها.مي.باشد..

یک.مصرف.کننده.در.مورد.س��رگرمي.هایش.تصمیم.مي.گیرد:.تلویزیون.تماش��ا.کند،.به.

چه.مکان.هایي.براي.تعطیالت.برود،.در.س��ازمان.ها.عضو.ش��ود.یا.از.چه.عقاید.و.نظراتی.

حمایت.کند..براي.مصرف.کننده.تمام.این.ها.یک.محصول.هس��تند..اگر.واژه.»محصول«.
مناسب.نباشد،.مي.توانیم.از.واژه.هاي.ارضاءکننده.»منبع.یا.پیشنهاد«.استفاده.کنیم.

مبادله: بازاریابي.زماني.صورت.مي.گیرد.که.مردم.تصمیم.مي.گیرند.نیازها.و.خواسته.هاي.

خودشان.را.از.طریق.مبادله.ارضاء.کنند..مبادله.عبارت.است.از.عمل.به.دست.آوردن.چیز.

مورد.درخواس��ت.از.یک.ش��خص.و.دادن.چیزي.در.مقابل.آن..مبادله.طریقه.اي.است.که.

مردم.مي.توانند.توس��ط.آن.کاالي.مورد.نیاز.و.درخواست.خود.را.به.دست.آورند..مبادله.از.

محدودیت.خاص.خود.برخوردار.اس��ت:.مردم.ناچار.به.التماس.یا.محتاج.بخشش.دیگران.

نیس��تند..مردم.باید.داراي.مهارت.ها.و.تخصص.هایي.باشند.که.بتوانند.چیز.مورد.احتیاجي.

را.تولی��د.کنن��د.یا.خدمت.مورد.نیازي.را.ارائه.کنند.و.در.مقابل.کار.یا.کاالي.تولید.یا.ارائه.

ش��ده.دیگران.را.به.دس��ت.آورند..مبادله.هدف.اصلي.بازاریابي.مي.باشد..براي.اینکه.یک.

مبادله.صورت.پذیرد،.شرایط.متعددي.وجود.دارد.که.باید.در.نظر.گرفته.شوند:.باید.حداقل.

دو.طرف.وجود.داش��ته.باش��د.و.هر.طرف.نیز.باید.چیز.ارزش��مندي.براي.طرف.مقابل.در.

اختیار.داشته.باشد،.هر.طرف.باید.بخواهد.تا.با.طرف.دیگر.معامله.کند.و.هرکدام.باید.در.

قبول.یا.رد.محصول.ارائه.شده.توسط.دیگري.آزاد.باشند.و.باالخره.هر.طرف.باید.قادر.به.

برقراري.ارتباط.و.تحویل.کاال.باش��د..این.شرایط،.مبادله.را.ممکن.مي.سازد..براي.اینکه.

یک.معامله.واقعا.صورت.پذیرد،.دو.طرف.باید.به.توافق.برس��ند..اگر.آنها.موافق.باش��ند،.

چنی��ن.نتیجه.مي.گیریم.که.عمل.مبادله،.طرفین.را.در.ش��رایط.و.موقعیت.بهتري.از.کار.

قرار.داده.است..زیرا.هر.یک.از.آنها.در.قبول.یا.رد.پیشنهاد.آزاد.بوده.است..با.این.توصیف،.

درس��ت.همانطور.که.تولید.محصول.ایجاد.ارزش.مي.کند،.مبادله.نیز.ایجاد.ارزش.مي.کند.
و.این.امر.توانایي.هاي.مصرفي.بیشتري.را.به.مردم.مي.دهد.

معامـالت:.از.آنجای��ي.که.مبادله.ه��دف.اساس��ي.بازاریابي.مي.باش��د،.معامله.محور.

فعالیت.هاي.بازاریابي.اس��ت..معامله.عبارت.است.از.یک.دادوستد.ارزش.ها.بین.دو.طرف..

یک.معامله.حداقل.ش��امل.دو.چیز.با.ارزش،.ش��رایطي.که.در.یک.زمان.معین.روي.آنها.

توافق.ش��ده.و.یک.محل.مورد.توافق.اس��ت..بازاریابي.مجموعه.اقداماتي.است.در.جهت.
رساندن.تولیدات،.خدمات،.ایده.ها.و.امثال.آن.به.مرحله.مبادله.یا.معامله.

مکان عرضهتبلیغات پیشبرديقیمت فروشمحصول )کاال(

تنوع.کاال
کیفیت
طرح

ویژگي.ها
نام.تجاري
بسته.بندي
اندازه
خدمات
تضمین.ها
مرجوعي.ها

لیست.قیمت
تخفیفات

تخفیفات.فوق.العاده
زمان.پرداخت
شرایط.اعتبار

تخفیفات.پیشبرد.فروش
فروش.شخصی
تخفیفات.رسانه.اي

معرفی
روابط.عمومي
بازاریابي.مستقیم

کانال.هاي.توزیع
پوشش.کاال
جور.بودن
نقاط.عرضه

موجودي.جنسي
حمل.ونقل

ترکیب عناصر بازار یابي و متغیرهاي اصلي هر P از دیدگاه فلیپ کاتلر



98
ره.

م�ا
.ش

.13
94
ذر.

.آ
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

202

ـه
قال

م

بازارهـا:.مفهوم.معامالت.ما.را.به.مفهوم.یک.ب��ازار.هدایت.مي.کند..یک.بازار.عبارت.

است.از.مجموعه.خریداران.واقعي.و.بالقوه.یک.کاال..همانطور.که.تعداد.افراد.و.معامالت.

در.یک.جامعه.رو.به.افزایش.است،.تعداد.تجار.و.مکان.هاي.بازار.نیز.رو.به.افزایش.است..

در.جوام��ع.پیش��رفته،.لزومي.ندارد.که.بازار.به.صورت.مکاني.که.خریدار.و.فروش��نده.در.

آن.به.دادوس��تد.ارزش.ها.مي.پردازند،.باش��د؛.زیرا.با.حمل.ونق��ل.و.ارتباطات.مدرن،.یک.

تاجر.مي.تواند.یک.کاال.را.در.برنامه.آخر.ش��ب.تلویزیون.تبلیغ.کند..توسط.تلفن.از.صدها.

مش��تري.س��فارش.بگیرد.و.روز.بعد.آن.کاال.را.براي.خریداران.پس��ت.کند،.بدون.اینکه.

هیچگونه.برخورد.حضوري.با.خریدار.داش��ته.باش��د..یک.ب��ازار.مي.تواند.در.اطراف.یک.

محصول،.یک.خدمت،.یا.هر.چیز.با.ارزشي.رشد.کند..به.عنوان.مثال:.یک.بازار.کار،.شامل.

افرادي.اس��ت.که.تمایل.دارند.کار.خود.را.در.مقابل.دس��تمزد.یا.محصوالت،.ارائه.دهند..

موسس��ات.مختلفي.از.قبیل.موسس��ات.کاریابي.و.موسسات.مشاوره،.در.اطراف.یک.بازار.

کار.رشد.کردند.تا.بتوانند.به.عملکرد.آن.به.نحو.بهتري.کمک.کنند..بازار.پول.یکي.دیگر.

از.بازارهاي.مهم.مي.باشد.که.براي.این.به.وجود.آمده.است.تا.احتیاجات.مردم.را.برآورده.
کند،.بنابراین.آنها.مي.توانند.پول.قرض.بگیرند،.قرض.بدهند.یا.پس.انداز.کنند.

آمیخته بازاریابي
عناص��ر.آمیخته.بازاریابي.مجموع��ه.اي.از.متغیرهاي.بازاریابي.قابل.کنترل.اس��ت.که.
ش��رکت.آنها.را.براي.نیل.به.اهداف.بازاریابي.در.ب��ازار.هدف.و.براي.ایجاد.واکنش.مورد.
نیاز.خود.ترکیب.مي.کند..این.ترکیب.شامل.هر.نوع.اقدامي.است.که.شرکت.بتواند.براي.
کاالي.خ��ود.و.به.منظور.تح��ت.تاثیر.قرار.دادن.تقاضا،.انجام.دهد..معموال.این.عناصر.را.
تحت.عنوان.4p.مي.شناسند.که.عبارتند.از.محصول،..قیمت،.توزیع.و.ترفیع..این.عناصر.
که.همراه.با.اجزاء.تابع.هر.کدام.در.جدول.صفحه.قبل.ارائه.ش��ده.اس��ت.اس��اس.فعالیت.

بازاریابان.را.تشکیل.مي.دهد.
مفهوم.آمیخته.بازاریابي.براي.اولین.بار.در.دهه.1950.به.وس��یله.نیل.بوردن..معروف.
گش��ت..آمیخته.بازاریابي.بر.مدل.ها.و.روش.هاي.س��نتي.4p.برتری.یافت.و.به.مدیریت.
ب��ازار.مانن��د.روش.کارکردگراي.پویاي.آلدرس��ون.در.کنار.س��ایر.روش.هاي.سیس��تمي.
و.نیز.تئوري.پارامتر.که.توس��ط.دانش��گاه.کپنهاگ.در.اروپا.توس��عه.یاف��ت،.غلبه.کرد.و.
روش.ه��اي.جدید.مانن��د.دیدگاه.محصولي،.دیدگاه.وظیفه.اي.و.دی��دگاه.جغرافیایي.نیز.با.
چنین.سرنوش��تي.مواجه.شدند..تنها.تعداد.کمي.از.این.مدل.ها.توانسته.اند.بقاي.خود.را.در.

مقابل.4p.حفظ.کنند.
آمیخت��ه.بازار.عبارت.اس��ت.از.مجموعه.اي.از.ابزارهاي.مداخل��ه.در.بازار.که.به.صورت.

وابس��ته.به.هم.عمل.مي.کنند،.به.طوري.که.تاثیر.الزم.یا.مورد.نظر.را.در.بازار.مي.گذارند..

آمیخته.بازاریابي.نمایانگر.فعالیت.هاي.اساس��ي.مدیران.بازاریابي.اس��ت..پس.از.انتخاب.

یک.بازار.هدف،.مدیران.بازاریابي.باید.یک.برنامه.سیستماتیک.براي.فروش.به.مشتریان.

و.ایج��اد.روابط.بلندمدت.تدوین.کنند..برنام��ه.بازاریابي.از.تصمیماتي.راجع.به.محصول،.

قیمت،.ترفیع.و.توزیع.تش��کیل.مي.ش��ود..این.ها.مهمترین.نوع.بخش.هایي.هس��تند.که.

مدیران.بازاریابي.براي.رس��یدن.به.اهداف.فروش.و.س��ودآوري،.منابع.ش��رکت.را.به.آنها.

تخصیص.مي.دهند..آمیزه.بازاریابي،.عناصر.بازاریابي،.ترکیب.بازاریابي،.ابزارهاي.بازاریابي.

و.تاکتیک.هاي.بازاریابي،.همگي.واژه.هایي.هس��تند.که.براي.ترجمه.آمیخته.بازاریابي.به.

کار.رفته.اند..منظور.از.آمیزه،.آمیخته.یا.ترکیب.این.اس��ت.که.بین.این.اجزاء.مي.بایس��ت.

یک.نگرش.سیس��تمي.و.هماهنگ.برقرار.باش��د.تا.بتوانند.در.تاثیرگذاري.و.متقاعدسازي.

مش��تریان.موثر.باش��ند..به.عبارتي،.محصول.مناسب.با.قیمت.مناسب.از.نظر.مشتریان.با.

توزیع.مناسب.و.به.کارگیري.شیوه.هاي.ارتباطي.مناسب.همگي.با.هم.عمل.مي.کنند.و.اگر.

هر.یک.از.این.اجزا.ناهماهنگ.با.س��ایرین.باش��د،.نتیجه.آن.کاهش.اثر.بخشي.و.کارایي.

مجموعه.بوده.و.ش��رکت.را.از.دس��تیابي.به.اهداف.باز.مي.دارند..اما.منظور.از.تاکتیک.یا.

ابزار.آن.است.که.وسیله.و.ابزار.شرکت.ها.براي.جنگیدن.در.بازار.و.توفیق.بیشتر.نسبت.به.

رقبا.همین.عوامل.هس��تند..مدل.آمیخته.بازاریابي.که.بسیاري.آن.را.با.نام.4P.بازاریابي.

مي.شناس��ند،.ابزاري.توانمند.اس��ت.که.مي.تواند.به.بازاریابان.در.تعریف.اس��تراتژي.هاي.

بازاریابي.کمک.کند..بازاریابان.از.این.ابزار.براي.تعیین.پاس��خ.هاي.مناسب.به.بخش.هاي.

مورد.نظرشان.در.بازار.استفاده.مي.کنند..نباید.فراموش.کرد.که.آمیخته.بازاریابي.آن.دسته.

از.عواملي.هس��تند.که.در.کنترل.مدیریت.اس��ت.و.مي.توان.ادعا.کرد.که.اکثر.برنامه.ها.و.
تصمیمات.بازاریابي.بر.اساس.یکي.از.این.زمینه.ها.اتخاد.مي.شوند.

آمیزه.بازاریابي.مجموعه.اي.از.ابزارهاي.قابل.کنترل.بازاریابي.اس��ت.که.شرکت.آنها.را.

در.هم.مي.آمیزد.تا.پاس��خگوي..بازار.هدف.خود.باش��د..آمیزه.بازاریابي.در.بر.گیرنده.همه.

فعالیت.هایی.اس��ت.که.شرکت.مي.تواند.انجام.دهد.تا.بر.میزان.تقاضا.)براي.محصوالت.

خ��ود(.اثر.بگذارد..ج��روم.مک.کارتي.در.اوای��ل.دهه19۶0.میالدی.آمی��زه.بازاریابي.را.

با.چهار.متغیر.ش��ناخته.ش��ده.ب��ه.عنوان.چه��ار.p.طبقه.بندي.کرد.که.عب��ارت.بودند.از.

محصول،.قیمت،.توزیع.)مکان(.و.ترویج.که.هر.یک.از.این.ابزارهاي.بازاریابي.داراي.زیر.
مجموعه.هایي.هستند.

بخش.دوم.این.مقاله.که.در.ش��ماره.آینده.به.چاپ.خواهید.رس��ید،.با.مبحث.تجزیه.و.
تحلیل.آمیزه.بازاریابي.ادامه.خواهد.یافت..
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تهران در مسیر فاجعه لندن قرار گرفته است
در.یکی.از.روزهای.دهه.۶0میالدی.نخس��تین.خبری.که.انگلیس��ی.ها.از.رس��انه.های.خود.
ش��نیدند،.خبر.مرگ.3.هزار.نفر.از.اهالی.لندن.بر.اثر.آلودگی.هوا.بود..این.فاجعه.باورنکردنی.بر.
اثر.ساخت.وس��از.بی.رویه.در.این.کالنش��هر.رخ.داده.بود.و.مرگ.هزاران.شهروند.بریتانیایی.در.

واقع.هشداری.برای.توقف.گسترش.شهر.لندن.بود.
هشداری.که.برای.انگلیسی.ها.بسیار.پرهزینه.تمام.شد.تا.لندن.به.شرایط.اصولی.ساخت.وساز.
بازگ��ردد..حاال.تهران.گام.به.گام.به.فاجعه.لندن.نزدیک.تر.می.ش��ود..موضوعی.که.بارها.عباس.
آخوندی.وزیر.راه.وشهرس��ازی.به.آن.اشاره.کرده.و.از.بخش.مهجور.مانده.این.وزارتخانه.یعنی.
شهرس��ازی،.گفته.است..براساس.گزارش.صندوق.جمعیت.س��ازمان.ملل،.تهران.شانزدهمین.
شهر.پرتراکم.جهان.است..مساحت.این.کالنشهر.در.طرح.جامع.شهر.تهران.۶3۶.کیلومترمربع.
اع��الم.و.جمعیت.آن.حدود.8.5..میلیون.نفر.در.ش��ب.برآورد.ش��ده.اس��ت..بر.این.اس��اس.در.
ه��ر.10مترمربع.مس��احت.تهران.13.نفر.زندگی.می.کنند،.این.درحالی.اس��ت.که.در.نیویورک.
که.ابرش��هر.جهان.نامیده.می.ش��ود،.در.ه��ر.10مترمربع.تنها.2.5.نفر.زندگ��ی.می.کنند..با.این.
حال.تهران.بدون.هیچ.ضابطه.و.قانونی.رش��د.می.کند..برج.ها.و.س��اختمان.های.چند.طبقه.در.
کوچه.های.تنگ.و.باریک.س��ر.به.آسمان.می.کش��ند.و.افق.دید.شهروندان.را.تنگ.تر.می.کنند..
درختان.و.باغ.هایی.که.ش��بانه.تخریب.می.ش��وند.و.جای.خود.را.به.س��اختمان.ها.می.سپارند.و.
فضاهای.خدماتی.که.به.مس��کونی.تغییر.کاربری.می.دهند..ساخت.وس��از.بی.ضابطه.در.تهران،.
حاال.آنقدر.رونق.گرفته.که.به.آپارتمان.س��ازی.روی.گس��ل.ها.رس��یده.اس��ت..این.موضوع.به.
گفته.پیروز.حناچی،.دبیر.ش��ورایعالی.شهرس��ازی.و.معماری،.تهران.را.به.بحران.دهه.۶0.لندن.
نزدیک.تر.کرده.است..بحرانی.که.سرنخ.آن.به.ضابطه.فروشی.در.ساخت.وساز.ایران.برمی.گردد.
حاال.سال.هاست.که.استفاده.از.مصالح.بی.کیفیت.و.ریزش.ساختمان.های.چند.طبقه.خبرساز.
می.ش��ود،.قطع.ش��بانه.درختان.تهران.و.حتی.ویرانی.بافت.ارزش��مند.تاریخی.و.س��بز.ش��دن.
آپارتمان.ه��ا.و.برج.ه��ای.بلند.و.متراکم..خیابان.هایی.که.از.ترافی��ک.بند.آمده.و.مناطقی.که.از.
ش��دت.ازدحام.در.لیس��ت.قرمز.آلودگی.هوا.قرار.دارند،.حس.خفقان.در.کوچه.های.درهم.تنیده.
و.تنگ،.آس��مانی.که.دیگر.از.زمین.پیدا.نیست،.حریم.نقض.شده.خانه.ها.به.خاطر.ساختمان.های.
مرتفع��ی.ک��ه.در.چند.قدمی.هم.قرار.دارند.و....همه.و.همه.موضوعاتی.اس��ت.که.بارها.عباس.
آخوندی.وزیر.راه.وشهرسازی.به.آن.اشاره.و.از.شهرسازی.به.خطا.رفته.ایران.گالیه.کرده.است..
او.از.فروش.قانون.نیز.مکررا.انتقاد.کرده.اس��ت..قانونی.که.اجازه.می.دهد.متخلفانه.بس��ازی.و.
با.پرداخت.جریمه.برایت.پروانه.صادر.می.کند..در.این.میان.س��ازندگان.سودجو.نیز.سال.هاست.
که.راه.و.چاه.دور.زدن.این.قوانین.را.یاد.گرفته.اند..»با.بنرها.نمای.س��اختمان.را.می.پوش��انی.یا.
ش��بانه.دس��ت.به.کار.می.شوی..می.سازی.هر.جور.که.دلت.خواس��ت،.با.هر.قانونی.که.دوست.
داری.و.کافی.است.تا.سازه.بی.قانون.را.مبله.کنی.تا.دست.از.سرت.بردارند.و.با.پرداخت.مبلغی.
جریمه،.پروانه.بگیری«..مهدی..هاش��می.رئیس.پیشین.سازمان.نظام.مهندسی.در.گردهمایی.
اخیر.مش��ترک.مدیران.س��ازمان.مدیریت.بحران.و.اس��تاندارد.با.اش��اره.به.جزئیات.تخلف.در.
ساخت.وساز.می.گوید:.شهرداری.وظیفه.دارد.به.محض.مشاهده.تخلف.در.ساخت.وساز.بالفاصله.
آن.را.متوقف.کند.و.پرونده.متخلف.را.به.کمیسیون.ماده.100.بفرستد.و.بر.اساس.رای.صادره.
با.تخلفات.برخورد.ش��ود،.اما.درحال.حاضر.هنگام.رس��یدگی.به.پرونده،.ساخت.وس��از.غیرمجاز.
ادامه.پیدا.می.کند،.آن.هم.تا.زمانی.که.عده.ای.در.آن.س��اختمان.س��اکن.ش��وند.و.در.این.زمان.
طبیعی.اس��ت.که.به.دلیل.تبعات.اجتماعی.احتمالی،.تخریب.بنای.غیرمجاز.امکان.پذیر.نیست..
او.همچنین.با.تاکید.بر.این.که.بخش.قابل.توجهی.از.ساخت.وس��ازهای.ایران.حداقل.کیفیت.را.
دارند،.توضیح.می.دهد:.متوس��ط.عمر.ساختمان.در.کش��ور.ما.حدود.30.سال.است،.در.صورتی.
که.میانگین.عمر.س��اختمان.در.کش��ورهای.پیشرفته.حدود.100.س��ال.است..هاشمی.توضیح.
می.دهد:.عمر.کوتاه.س��اختمان.در.ایران.باعث.شده.اس��ت.که.هر.30.سال.یک.بار.ساخت.وساز.
در.کش��ور.تجدید.ش��ود..این.موضوع.به.معنی.اتالف.مصالح.ساختمانی،.انرژی.و.آلودگی.های.
بیشتر.زیست.محیطی.و.غیره.است..در.صورتی.که.با.رعایت.استانداردها.نه.تنها.کمترین.آسیب.

شهروندان.را.تهدید.می.کند.که.در.بلندمدت.منافع.اقتصادی.دارد..با.این.حال.یکی.از.مهمترین.

متهمان.پرونده.تخلفات.ساخت.وس��از.ش��هرداری.ها.و.سازمان.نظام.مهندسی.به.شمار.می.آیند..

در.قوانین.ایران.شورای.عالی.شهرسازی.قانونگذار.است.و.شهرداری.مجری.قوانین.و.ضوابط.

شهرس��ازی.شناخته.می.شود.و.نهاد.سومی.به.نام.س��ازمان.نظام.مهندسی.ناظر.بر.اجرای.این.

قوانین.به.شمار.می.آید..این.درحالی.است.که.تا.دیروز.ساختار.نظام.مهندسی.کشور.به.گونه.ای.

تعریف.ش��ده.بود.که.در.ساختار.آن.کارمندان.ش��هرداری.و.شوراهای.شهر.نیز.حضور.داشته.و.

به.این.ترتیب.مجری.و.ناظر.قانون.هر.دو.از.یک.ارگان.انتخاب.می.ش��دند!.این.موضوع.باعث.

ش��ده.بود.که.در.بخش.ساخت.وساز.شهری.شائبه.های.فراوانی.از.فساد.مطرح.شود،.به.گونه.ای.

که.حامد.مظاهریان.با.اش��اره.به.ساخت.وساز.متخلفانه.روی.گسل.ها.و.کمربند.زلزله.در.تهران.

اعالم.کرد:.فساد.در.بخش.نظارت.ساخت.وساز.به.اندازه.ای.رسیده.که.برخی.نمایندگان.مجلس،.

موضوع.انحالل.س��ازمان.های.نظام.مهندسی.را.مطرح.کرده.اند.زیرا.نظام.کنترل.ساختمان.به.

ش��دت.معیوب.اس��ت.و.تضاد.منافع.آش��کار.در.این.بخش.وجود.دارد،.همچنین.نظام.کنترل.

س��اختمان.در.بخش.شهرس��ازی.و.معماری.نامش��خص.اس��ت.و.همه.نهادها.مشکالت.را.به.

گردن.دیگري.می.اندازند..مظاهریان.با.تاکید.بر.این.که.وزارت.راه.وشهرسازی.اصالحات.نظارت.

بر.ساخت.وس��از.و.ضوابط.شهرس��ازی.را.در.دستورکار.خود.قرار.داده.اس��ت،.می.گوید:.درحال.

حاضر.پرونده.هایی.از.تخلف.ساخت.وس��از.از..س��ال.1389.در.ش��ورای.انتظامی.نظام.مهندسی.

بالتکلیف.مانده.است..پیروز.حناچی،.معاون.آخوندی.با.تاکید.بر.این.که.بیشتر.از.۷0.درصد.درآمد.

ش��هرداری.ها.حاصل.از.جرایم.و.تخلفات.ساخت.وساز.است،.می.گوید:.وقتی.جرایم.ساخت.وساز.

تبدیل.به.منبع.درآمد.ش��هرداری.شده.اس��ت،.چطور.انتظار.دارید.که.این.نهاد.به.محض.وقوع.

تخلف.آن.را.متوقف.کند؟.منابع.درآمدی.شهرداری.به.مرور.زمان.از.مسیر.اصلی.خود.منحرف.

ش��ده.و.این.مساله.به.ش��دت.گرفتن.تخلفات.ساخت.وساز.دامن.زده.و.درحال.حاضر.این.ماجرا.

آن.قدر.پیچیده.شده.است.که.برای.سالم.سازی.آن.موانع.فراوانی.وجود.دارد..وی.ادامه.می.دهد:.

شهرداری.دخل.و.خرجش.یکی.نیست..آرزوهای.گسترده.و.بلندمدتی.برای.شهر.دارد.که.باید.

منابعش.از.یک.جایی.تامین.ش��ود..متاس��فانه.اعتبارات.هم.از.منابع.سالم.تامین.نمی.شود..وی.

تاکید.می.کند:.درحال.حاضر.شاهدیم.که.فضای.سبز.تهران.به.صورت.بی.رویه.قلع.وقمع.شده.و.

جای.خود.را.به.مجتمع.های.مسکونی.داده.یا.فضای.خدماتی.تغییر.کاربری.داده.و.به.مسکونی.

تبدیل.ش��ده.است..این.گسترش.بی.رویه.ساختمان.سازی.در.یک.منطقه.ما.را.به.سمت.بحران.

تامین.آب،.امنیت،.فضای.س��بز،.آلودگی.هوا.و.غیره.س��وق.داده.است..بحرانی.که.گام.به.گام.به.

آن.نزدیک.تر.می.ش��ویم.و.در.یک.نقطه.س��رانجام.ما.را.متوقف.می.کند.که.در.آن.صورت.دیگر.

جبران.بحران.بسیار.پرهزینه.خواهد.بود،.نظیر.آنچه.در.لندن.دهه.۶0.رخ.داد..حناچی.با.تاکید.

بر.این.که.باید.هرچه.زودتر.برای.شهرسازی.در.ایران.چاره.اندیشی.شود،.توضیح.داد:.این.مقوله.

در.دولت.یازدهم.به.ش��دت.مورد.تاکید.اس��ت.و.شخص.وزیر.راه.وشهرسازی.نیز.اقداماتی.برای.

اصالح.قانون.و.س��اختار.نهادهای.مربوط.انجام.داده.اس��ت..به.عنوان.مثال.ممانعت.از.حضور.

کارکنان.ش��هرداری.ها،.شورای.شهر.و.وزارت.کشور.در.انتخابات.سازمان.نظام.مهندسی.از.آن.

جمله.اس��ت..ایشان.اشاره.کامال.درستی.به.مقوله.داشت؛.مگر.می.شود.شخصی.هم.این.طرف.

میز.و.هم.آن.طرف.میز.باش��د؟.از.این.طرف.برای.شهرس��ازی.طراحی.کند.و.از.آن.طرف.میز.

نظارت.کند؟.با.این.وجود.نخس��تین.گام.های.عباس.آخوندی.وزیر.راه.وشهرسازی.برای.اصالح.

س��اختار.شهرسازی.در.ایران.با.حاش��یه.هایی.همراه.بود..حاشیه.هایی.که.گفته.می.شد.»دخالت.

در.انتخابات.نظام.مهندس��ی«.یکی.از.علل.طرح.استیضاح.وزیر.در.مجلس.بوده.است..البته.در.

این.میان.تعدادی.از.نمایندگان.مجلس.و.کمیسیون.عمران.نیز.که.پیش.از.این.در.ساختار.نظام.

مهندسی.صاحب.مقام.بوده.اند،.به.وزیر.راه.وشهرسازی.درباره.برخورد.از.موضع.مجلس.هشدار.

دادند.و.البته.»حسین.مظلوم«.مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.نیز.با.اشاره.به.اصالح.انتخابات.نظام.

مهندس��ی.به.خبر.آنالین.گفت:.آخوندی.خودش.می.دانس��ت.مبارزه.با.رانت.در.نظام.مهندسی.
هزینه.دارد.اما.وارد.این.حوزه.شد..)روزنامه.شهروند.-.شماره.۶9۷(
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کاهش مشارکت مهندسان

نگاه.آماری.به.میزان.مش��ارکت.در.انتخابات.استان.تهران.نشان.می.دهد،.بر.اساس.

آمار.موجود.از.انتخابات.دوره.قبل،.در.اس��تان.تهران.بیش.از.۷5.هزار.عضو.واجد.رای.
وجود.داشت.که.کمتر.از.10.هزار.نفر.شرکت.کردند.

به.گزارش.معماری.نیوز،.هفتمین.دوره.انتخابات.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

کش��ور.با.حاش��یه.و.چالش.های.فراوان.برگ��زار.و.نهایتا.اس��امی.منتخبان.آن.اعالم.

ش��د،.برغم.اینکه.این.س��ازمان،.نهادی.حرفه.ای.و.غیرانتفاعی.اس��ت.اما.از.سویی.به.

دلیل.آنکه.بازوی.اجرایی.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.پیاده.س��ازی.قوانین.و.مقررات.

ملی.س��اختمان.محسوب.می.شود.و.از.س��وی.دیگر.به.دلیل.عضویت.داشتن.بیش.از.

300.هزار.مهندس.در.این.س��ازمان.و.تعیین.ریاست.آن.توسط.رئیس.جمهور،.جایگاه.
ویژه.تری.نسبت.به.سایر.انجمن.های.مردم.نهاد.دارد.

با.مروری.بر.سوابق.کاندیداها.و.داوطلبان.ورود.به.این.سازمان.می.توان.به.خوبی.به.

اهمی��ت.جایگاه.هیات.مدیره.این.نهاد.صنفی.پی.برد..چنانکه.پنج.تن.از.وزرای.س��ابق.

و.19تن.از.معاونان.وزرای.س��ابق.برای.ش��رکت.در.این.انتخابات.کاندیدا.شده..بودند..

ف��ارغ.از.انصراف.اکبر.ترکان،.اما.حبیب.اهلل.بیطرف.و.احمد.خرم.حائز.بیش��ترین.رای.

ش��دند،.این.موضوع.نشان.از.عالقه.خاص.سیاسیون.و.افراد.تراز.اول.به.کاندیداتوری.
و.حضور.در.این.سازمان.دارد.

با.این.حال.،.گزارش.های.میدانی.پیام.ساختمان.حاکی.است،.برخی.مهندسان.عضو،.

حضور.مس��ئوالن.و.معاونان.وزرای.سابق.در.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.را.به.

دلیل.تجربه.و.توانمندی.آنان.در.امور.اجرایی.اتفاقی.مثبت.قلمداد.می.کنند..اما.برخی.

دیگر.از.مهندس��ان.بر.این.باورند.حضور.افرادی.که.سابقه.مدیریت.دولتی.دارند.منجر.
به.این.شود.که.نگرش.و.مدیریت.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.نیز.دولتی.شود.

اگرچه.مهمترین.دغدغه.مهندس��ان.عضو.این.س��ازمان،.حض��ور.دائم.و.تمام.وقت.

رئیس.درس��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.اس��ت،.اما.سابقه.18.سال.گذشته.روسای.

س��ازمان،.نش��ان.داده.که.به.دلیل.تعدد.وظایف.و.مس��ئولیت.اغلب.روس��ای.پیشین.

امکان.حضور.تمام.وقت.آنان.نبوده.است،.حال.آنکه.طبق.ماده.1۶.قانون.نظام.مهندسی.

س��اختمان،.رئیس.سازمان.با.توجه.به.وظایف.و.مس��ئولیت.های.متعدد.می.بایست.به.
شکل.تمام.وقت.و.نه.نیمه.وقت.در.سازمان.حضور.داشته.باشد.

ف��ارغ.از.چهره.های.شناخته.ش��ده،.در.ای��ن.دوره.از.انتخابات.بی��ش.از.همه.حضور.

متع��دد.گروه.ها.و.ائتالف.ها.بود.که.آن.را.از.س��ایر.دوره.ها.متمایز.کرد.و.ویژه.تر.از.آن.

اس��امی.نامزدهایی.که.در.اغلب.لیست.های.موجود.مش��ترک.بود..واجدان.شرکت.در.

این.انتخابات.بیش.از.320.هزار.نفر.بودند.که.عضو.س��ازمان.نظام.مهندسی.هستند.و.

اغلب.آنان.در.فضاهای.مجازی.فعالیت.گسترده.ای.برای.تبلیغات.انجام.دادند،.به..این..

ترتیب.تفاوت.این.دوره.با.دوره.های.قبل.دسترسی.آسان.کاندیداها.و.جامعه.مهندسی.
به.فضاهای.مجازی.بود..

رصد.این.گروه.ها.به.راحتی.نشان.می.داد.که.بناست.در.این.دوره.روی.چه.اشخاصی.

ب��رای.رای.دادن.حس��اب.باز.کنند،.به.گونه.ای.که.مهندس��انی.که.از.پش��توانه.حزبی.

برخوردار.بوده.و.در.پیشبرد.اهداف.صنفی.خود.موفق.تر.بودند،.توانستند.در.مجالس.و.
مجامع.تأثیرگذارتر.عمل.کنند.

نگاهی به هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
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میزان مشارکت در انتخابات این دوره
نگاه.آماری.به.میزان.مش��ارکت.در.انتخابات.استان.تهران.نشان.می.دهد،.بر.اساس.
آمار.موجود.از.انتخابات.دوره.قبل،.در.اس��تان.تهران.بیش.از.۷5.هزار.عضو.واجد.رای.
وجود.داش��ت.که.کمتر.از.10.هزار.نفر.ش��رکت.کردن��د.و.کاندیداها.با.آرای.میانگین.
900.تا.2100.رای.توانستند.به.هیات.مدیره.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.راه.
یابند..اما.در.انتخابات.این.دوره.استان.تهران.که.بیش.از.100.هزار.نفر.عضو.سازمان.
هستند.اگر.در.یک.مشارکت.حداکثری.حدود.۷0.هزار.نفر.هم.در.رای.دهی.مشارکت.
داشته.باشند.طبق.گزارش.ها.9205.نفر.در.این.دوره.از.انتخابات.در.تهران.رای.دادند.
دو.هزار.و.4۶4.کاندیدا.در.هفت.رش��ته.برای.تصاحب.3۶۷.پس��ت.هیات..مدیره.با.
ه��م.رقاب��ت..کردند؛.به.عبارتی.برای.هر.س��مت.در.هیات.مدی��ره.۷/۶.دهم.نفر.نامزد.
وجود.داش��ت..گفته.می.شود.میزان.مشارکت.مهندس��ان.عضو.سازمان.نظام.مهندسی.
در.هفتمین.دوره.انتخابات.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.در.کل.کشور.حدود.22.

درصد.و.در.استان.تهران.کمتر.از.9.درصد.بوده.است.!
حوادث تلخ از استعفا تا لغو انتخابات

یکی.از.عجیب.ترین.اتفاقات.در.جریان.برگزاری.این.دوره.از.انتخابات.این.بود.که.در.

نیمه.های.راه،.رای.گیری.متوقف.شد..برگزاری.انتخابات.سراسری.و.تمام.الکترونیکی.

تصمی��م.خاص.ای��ن.دوره.از.انتخابات.بود.که.در.اولین.س��اعات.رای.گیری.در.برخی.

از.اس��تان.ها.با.اخالل.مواجه.ش��د.و.به.دنبال.آن.فرضیه.های.مختلفی.برای.بروز.این.

اشکال.طرح.ش��د..ازجمله.فرضیات.مطرح.شده.اظهارات.مظاهریان.معاون.وزیر.راه.و.

شهرسازی.بود.که.احتمال.توطئه،.خرابکاری.یا.سهل.انگاری.تا.ضعف.زیرساخت.های.
اینترنتی.در.کشور.و.دانش.فنی.را.داد.

علی.بنیادی.نژاد،.رئیس.ش��ورای.انتظامی.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.و.عضو.

هیات.نظارت.کش��ور.یکی.از.افرادی.بود.که.نس��بت.به.عواقب.عدم.رعایت.قوانین.و.

رفتارهای.دوگانه....و.تبعیض.آمیز.توس��ط.هیات.اجرایی.و.نظارت.در.برخی.اس��تان.ها.

واکنش.نش��ان.داد.و.با.هشدار.به.عواقب.جبران.ناپذیر.این.مسائل.در.تاریخ.13مهرماه.
1394.از.هیات.نظارت.کشور.کناره.گیری.کرد.

او.در.مغایرت.عملکرد.هیات.های.اجرایی.و.دستگاه.نظارت.نسبت.به.قوانین.و.اعمال.

سالیق.شخصی،.تصمیم.های.فراقانونی.واکنش.نشان.داد.و.به.موارد.جالبی.همچون.

تصمیمات.دوگانه.و.بعضا.چندگانه.در.پذیرش.یا.عدم.پذیرش.مدارک.تحصیلی.مرتبط.

و.غیر.اصلی.داوطلبان،.پذیرش.کاندیداتوری.اشخاصی.که.رای.محکومیت.درجه.سه.

از.ش��ورای.انتظامی.نظام.مهندس��ی.دارند،.یا.در.س��مت.های.ذکرشده.در.دستورالعمل.

انتخابات.اس��تعفا.نداده.اند.و.حتی.پذیرش.کاندیداتوری.اش��خاصی.که.فاقد.عضویت.
معتبر.در.موعد.مقرر.قانونی.بوده.اند،.اشاره.کرد.

بااین.حال.روز.بیس��ت.و.س��وم.که.انتخابات.بعد.از.تعویق.یک.هفته.ای.برگزار.ش��د،.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.استان.تهران.با.اشاره.به.اقدامات.سازمان.متبوعش.جهت.

برگزاری.انتخاباتی.س��الم.و.قانونی.گفت:.برخی.گروه.ه��ای.انتخاباتی.غیرقانونی.که.

قص��د.آنها.ایج��اد.اخالل.و.بی.نظم��ی.در.انتخابات.هفتم.نظام.مهندس��ی.تهران.بود،.

شناسایی.ش��ده.اند..به.گفته.واحدی،.دایره.حقوقی.اداره.کل.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.

تهران.شاکی.اصلی.فعالیت.های.غیرقانونی.گروه.های.متخلف.انتخاباتی.بوده.و.پرونده.
آنها.در.مراجع.قضایی.در.حال.پیگیری.است.

جزئیات تخلفات از قول ترکان
اولین.روز.هفته،.پس.از.اعالم.نتایج.انتخابات،.نامه.ای.در.رس��انه.ها.منتش��ر.شد.که.
در.آن.از.تخلفات.گس��ترده.در.انتخابات.نظام.مهندسی.ساختمان.خبر.داده.بود،.اگرچه.
روز.بع��د.اعالم.ش��د.نامه.مذک��ور.محرمانه.بوده.و.در.اثر.یک.بداخالقی.منتشرش��ده.
اس��ت!.در.این.نامه.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.کش��ور.خطاب.به.عباس.آخوندی،.
وزیر.راه.و.شهر.سازی.خواستار.ابطال.و.برگزاری.مجدد.هفتمین.دوره.انتخابات.هیات.
.مدیره.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.ش��ده.بود..ازجمله.مواردی.که.ترکان.به.آن.
اشاره.داشته.نقص.گس��ترده.و.اختالل.وسیع.در.نرم.افزار.جامع.انتخابات.الکترونیکی،.

عدم.نصب.آخرین.نسخه.نرم.افزار.روی.سرویس.دهنده.اصلی،.وجود.اسامی.داوطلبان.

انصرافی.در.نرم.افزار،.قطع.برق.و.ش��بکه.در.تعدادی.از.اس��تان.ها،.ارائه.نام.کاربری.و.

رم��ز.عبور.به.صورت.فله.ای.و.از.پیش.تولید.ش��ده.که.بای��د.در.لحظه.و.منحصربه.فرد.

تولید.و.ارائه.می.ش��د،.اخذ.رای.ش��رکت.کنندگان.بدون.احراز.هویت.کافی.و.درنتیجه.

ش��رکت.برخی.افراد.به.جای.صاحبان.حقیقی،.تاخیر.قابل.مالحظه.و.متفاوت.در.زمان.

ش��روع.رای.گیری،.بی.نظمی.گس��ترده.در.زمان.خاتمه.رای.گیری،.جابه.جایی.در.ثبت.

اسم.نامزدها.خصوصا.رشته.های.برق.و.مکانیک،.تعلیق.و.تعویق.چندساعته.در.جریان.

اخذ.آرا،.ازجمله.ایرادات.وارده.در.این.نامه.به.انتخابات.برگزارشده.نظام.مهندسی.بوده.

است..همچنین.در.این.نامه.تاکید.شده.در.تمام.استان.ها.رای.گیری.از.اعضای.معتبر.و.
نامعتبر.صورت.گرفته.که.برخالف.قانون.و.شیوه.نامه.اجرایی.انتخابات.است.

مقامی با چند مسئولیت در حوزه نظارت
ام��ا.در.هیاهوی.برگزاری.انتخابات،.یکی.از.برجس��ته.ترین.انتقادات.مهندس��ان.به.
وزارت.راه.و.شهرس��ازی.به.نحوه.برگزاری.انتخابات،.اشاره.به.موضوع.صدور.ابالغیه.
ممنوعیت.حضور.چندش��غله.ها،.سعی.در.سپردن.این.سازمان.به.افرادی.با.مشغله.های.
کمتر.بود.که.تحت.این.ش��رایط.چرا.این.وزارتخانه.فردی.را.به.ریاست.هیات.اجرایی.
انتخابات.برگزیده.که.همزمان.ریاس��ت.دس��تگاه.نظارت.را.نیز.عهده.دار.است!.فارغ.از.
سایر.مسئولیت.های.وی.که.آن.را.از.دالیل.عمده.بی.نظمی.های.این.دوره.از.انتخابات.
و.مهم.ترین.آن.مش��کالت.فنی.نحوه.برگزاری.انتخابات.دانس��تند.یعنی."مشغله.های.

متعدد" یک.مقام.مسئول.در.سازمان!
رد صالحیت ها خبرسازترین رویداد

موضوع.رد.صالحیت.ها.هم.از.دیگر.خبرس��ازترین.رویدادهای.این.دوره.از.انتخابات.

بود.که.نه.تنها.به.نامه.نگاری.های.متعدد.مس��ئوالن.چندین.نهاد.دولتی.خالصه.نش��د،.

بلکه.مهندس��ان.نیز.با.تبلیغات.گس��ترده.در.فضای.مجازی.و.تجمعات.متعدد.مقابل.
نهادها.نسبت.به.ابالغیه.وزیر.راه.و.شهرسازی.واکنش.نشان.دادند.

ابالغی��ه.ای.ک��ه.مبنای.آن.اصل.141.قانون.اساس��ی.جمهوری.اس��المی.ایران.و.

تبصره.4.ماده.واحده.قانون.ممنوعیت.تصدی.بیش.از.یک.شغل.مصوب.13۷3.بود..تا.

به.منظور.مقابله.با.فساد.و.به.جهت.وجود.تعارض.منافع،.منع.انحصار.و.تسهیل.رقابت.

س��الم،.عضویت.همزمان.کارکن��ان.مراجع.صدور.پروانه.س��اختمان،.حضور.کارکنان.

وزارت.کشور،.ش��هرداری.ها.و.اعضای.شورای.اسالمی.شهر.و.روستا.در.هیات..مدیره.

س��ازمان.نظام.مهندسی.یا.کاردانی.ساختمان.استان.یا.عضویت.در.شورای.انتظامی.یا.
تصدی.سمت.بازرس.در.این.سازمان.ها.را.برای.کاندیداتوری.مردود.بداند.

در.آن.زمان.بس��یاری.از.دولتی.هایی.که.فرصت.حضور.در.انتخابات.س��ازمان.نظام.

.مهندسی.را.از.دست..داده.بودند.به.این.منع.حضور.خود.واکنش.شدیدی.نشان.دادند.و.

انتقادات.خود.را.به.وزیر.کشور.رساندند..بااین.حال.مدیران.راه.و.شهرسازی.استان.های.

سراس��ر.کشور.که.خواس��ته.وزارتخانه.را.قانونی.می.دانس��تند،.طی.گردهمایی.که.در.

تهران.برگزار.شد.متفق.القول.از.آخوندی.حمایت.کردند.و.از.او.خواستند.بر.تصمیمش.
استوار.بماند.

دوره جدید در عمر سازمان های مهندسی
با.تمام.این.تفاسیر.به.دنبال.انتخاب.اعضای.هیات..مدیره.های.جدید،.دوره.جدیدی.
در.عمر.سازمان.های.مهندسی.س��اختمان.آغازشده.است..مهندسانی.که.رای.دادند.و.
مهندسانی.که.مشارکت.نکردند.یک.خواسته.عمده.دارند،.آن..هم.اینکه.نظام..مهندسی.
به.جایگاهی.برسد.که.تمام.سازمان.های.دولتی.و.غیردولتی.اعم.از.شهرداری.ها.آن.را.
به.رس��میت.شناخته.و.حساب.ویژه.ای.روی.این.تشکل.صنفی.باز.کنند..آنها.معتقدند؛.
در.حال.حاضر.این.تش��کل.صنفی.نه.در.بیرون.و.نه.در.درون.س��ازمان.در.میان.سایر.

سازمان.ها.و.حتی.مهندسان.عضو.سازمان.از.اعتبار.کافی.برخوردار.نیست!
همچنین.عرصه.ساخت.وساز.به.متخصصان.واقعی.آن.برگردانده.شود،.به.باور.آنان،.
اگر.تمام.ساخت.وس��ازهای.موجود.زیر.نظر.نظام.مهندس��ی.صورت.گیرد.بس��یاری.از.

مهندسانی.که.بیکارند،.وارد.بازار.کارشده.و.اشتغال.پایدار.ایجاد.خواهد.شد.
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هنر مدیریت به زبان ساده

نکاتی از مقاله گذشته:
تعریف.مدیریت:.هنر.انجام.دادن.کار.به.وسیله.دیگران.

تعریف.برندینگ:.مجموعه.صفات.و.تصورات.ذهنی.)تداعیات(.که.در.زمان.مواجهه.
با.عناصر.یک.برند.در.ذهن.مخاطب.نقش.می.بندد،.به.عنوان.برندینگ.یاد.می.شود.

المان.های.برندینگ:.ش��ش.عنص��ر.اصلی.برندینگ.عبارتند.از:.ن��ام.)نام.تجاری(،.

لوگو،.لوگوتایپ.)نحوه.نوش��تن.نام.در.لوگو(،.اسلوگان.)شعار.سازمانی(،.رنگ.سازمانی.
و.سمبل.

راحت.ترین.روش.تش��خیص.جایگاه.برند.شرکت:.بدون.مقدمه.از.افراد.بپرسید.که.
نام.10.برند.صنعت.شما.را.نام.ببرند.

چالش اصلی این مقاله:
در.این.نوشتار.سعی.بر.آن.شده.است.ضمن.تعریف.انواع.برندینگ.)مرتبط.با.صنعت.
در.و.پنجره(.به.این.س��ئوال.نیز.پاس��خ.داده.شود.که.آیا.صرف.اینکه.نام.برند.شما.در.
لیس��ت.فوق.وجود.داش��ته.باشد،.برندینگ.شما.و.مجموعه.ش��ما.موفق.بوده.است.یا.
آیا.برندینگ.ش��ما.زاییده.هنر.مدیریت.شما.و.مدیران.مجموعه.شماست.یا.به.صورت.

خودجوش.بوده.است؟
به.زبان.س��اده.هر.برند.در.وهله.اول،.فقط.یک.نام.یا.یک.المان.اس��ت.که.مشتری.

ی��ا.مخاطب.در.زمان.مواجهه.با.آنها.به.صورت.ناخودآگاه.خاطره.یا.صفات.یا.مواردی.

از.این.دست.را.به.یاد.می.آورد..برای.روشن.شدن.این.موضوع.باید.به.این.نکته.اشاره.

کرد.که.طبق.اصول.روانشناس��ی.هر.فردی.تصورات.مختلفی.از.یک.لغت.را.در.ذهن.

دارد..ازاین.رو.هنر.مدیران.برندینگ.این.است.که.صفاتی.را.به.عنوان.تداعیگر.برند.در.
نظر.بگیرند.که.اکثریت.مخاطبان.تعریف.یکسانی.از.آن.دارند.

برای.روش��ن.ش��دن.این.موضوع.به.مراحل.تولد.یک.برند.)چه.برای.خدمات.و.چه.

برای.محصول(.اش��اره.می.گ��ردد.)البته.ذکر.این.نکته.الزامی.اس��ت.که.در.این.متن،.

خدمات.یا.محصول.مشخص.می.باشد.و.در.حال.حاضر.نیازی.به.خلق.ایده.یا.محصول.

یا.خدمات.توس��ط.تیم.های.R&D.و.بازاریابی.و.غیره.نداریم..این.موضوع.در.بحث.
بازاریابی.در.آینده.مطرح.خواهد.شد(.

 Marketing Research,( 1. بررسـی خروجی گزارشـات تحقیقات بازار
Benchmark, …( از نحوه عملکرد رقبا

در.این.قس��مت.تیم.های.بازاریابی.المان.های.مختلف��ی.را.در.طول.زمان.گردآوری.

می.کنند.و.جایگاه.های.رقبا.را.در.نمودار.مشخص.می.کنند..معموال.با.توجه.به.اهمیت.

باالی.مسائل.مالی،.یکی.از.محورهای.این.نمودار،.قیمت.محصول.یا.خدمت.می.باشد.

و.س��ایر.المان.ها.مانند.ش��رایط.توزیع،.کیفیت،.تنوع،.جامعه.آم��اری.مخاطب.و.....در.

ره:
شـا

ا

بخـش دوم از مقالـه هنـر مدیریت به زبان سـاده، نوشـته مهنـدس قائمیان از نظر شـما می گذرد. این سـری از مقاالت  با زبانی سـاده، هنر 
مدیریت را با اتکا بر اصول نوین مدیریتی و نیز ذکر مثال و داسـتان هایی کوتاه مورد بررسـی قرار می دهد. در بخش نخسـت این مقاالت که 
در شـماره پیشـین منتشر شد، شـالوده اصلی این بحث بیان شـد. در این مقاله مبحث برندینگ مورد بررسـی قرار گرفته است. الزم به ذکر 
اسـت که مهندس قائمیان دارای مدرک لیسـانس مهندسـی متالورژی و فوق لیسانس ام بی ای با گرایش استراتژی بوده و در سابقه کاری15 
سـاله ایشـان، حدود 6 سال فعالیت تخصصی در حوزه ارائه خدمات مشاوره کسـب و کار در حوزه های برندینگ، مارکتینگ و منابع انسانی به 
سازمان های مختلف و 3 سال سابقه 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.

 بخش دوم / مهندس محمدرضا قائمیان ـ قائم مقام مدیر عامل فوم اینداستری
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محور.دیگر.قرار.می.گیرند..)ش��ایان.ذکر.می.باش��د.که.این.متود.بس��یار.ش��بیه.روش.
جایگاه.سازی.یا.Positioning  در.ساختار.بازاریابی.می.باشد(.

2. تعیین جایگاه مورد نظر برای ورود به بازار
در.نهایت.پس.از.مشخص.ش��دن.جایگاه.رقبا.در.نمودارهای.مختلف،.در.جلسه.ای.
با.حضور.مدیران.ارش��د.مجموعه،.صاحبان.برند،.مدیران.برندینگ،.بازاریابی،.فروش،.
تولید.و.خدمات.پس.از.فروش.و.مشاوران.)جز.اصلی.جلسه(.جایگاه.مد.نظر.این.برند.
مشخص.می.گردد..دلیل.اصلی.استفاده.از.مشاوران.در.این.بحث،.رویکرد.غیر.مادری.
)چون.ذینفع.برند.نیس��تند.می.توانند.واقعیات.را.ببینند.و.مطرح.کنند..زیرا.س��ایر.افراد.
حاضر.در.جلس��ه.احس��اس.تعلق.خاطر.به.برند.دارند(.به.محصول.یا.خدمت.می.باشد.
و.از.این.رو.مطالبی.که.مشاور.ارائه.می.کند.از.درجه.اعتبار.باالتری.برخوردار.است.

3. تعیین شخصیت یا هویت برند
.Brain(.پس.از.تعیین.جایگاه،.تیم.برندینگ.با.اس��تفاده.از.جلسات.طوفان.فکری
Storming(.یا.اس��تفاده.از.روش.های.محتلف.مانند.تکنیک.6HAT.و.غیره.اقدام.
به.خلق.شخصیت.برند.و.المان.های.برند.)۶.عنصر.برندینگ(.می.کند.که.خروجی.این.
جلسات،.المان.های.برندینگ.برای.تیم.طراحی.و.شالوده.اصلی.تدوین.استراتژی.برای.

تدوین.استراتژی.برندینگ،.بازاریابی.و.فروش.و.غیره.است.
4. طراحی

در.این.قس��مت.مراحل.طراحی.از.خلق.تصوی��ر.و.المان.ها.تا.تکمیل.طراحی.تحت.
نظارت.تیم.فوق.صورت.می.پذیرد.

5. تدوین استراتژی های دستیابی به این هویت
پ��س.از.خلق.برند.از.نظر.بصری،.مراحل.تدوین.اس��تراتژی.های.دس��تیابی.به.این.
ش��خصیت.توس��ط.تیم.اس��تراتژی.و.برندینگ.ص��ورت.می.پذیرد.ک��ه.معموال.این.
اس��تراتژی.ها.روی.تولید.و.بس��ته.بندی.)برای.محصول(،.قیمت.گذاری،.مکانیزم.های.
فروش،.تبلیغات،.خلق.تصویر.در.ذهن.مش��تری.و.مواردی.از.این.دس��ت.تاثیر.اصلی.

را.دارد.
6. نظـارت بـر روی اسـتراتژی ها و عملکرد مدیران و پرسـنل و غیره و در 

صورت نیاز بازنگری استراتژی ها
در.این.قس��مت.تیم.تحقیقات.اقداماتی.نظیر.نظارت.مس��تمر.روی.مراحل.ورود.به.
بازار،.اخذ.بازخوردها.و.مواردی.از.این.دست.را.به.انجام.می.رساند.و.تیم.فروش.با.ارائه.

گزارشات.فروش،.مراحل.خلق.برند.را.به.تیم.برندینگ.گزارش.می.دهد.
مبهم.ترین.نکته.در.مراحل.فوق،.تدوین.شخصیت.یک.برند.می.باشد..شخصیت.یک.
برند.ش��امل.جنسیت.برند،.ضریب.سنی.برند،.صفات.مد.نظر.برند.و.غیره.است..برای.
روشن.شدن.موضوع.به.مثال.مقاله.پیشین.اشاره.می.شود..طبق.جدول.زیر.شخصیت.
مختصر.دو.برند.بنز.و.پژو.20۶.مشخص.شده.است.که.می.توان.در.دو.پوستر.تبلیغاتی.

روبرو.نیز.این.شخصیت.ها.را.مشاهده.کرد:

حال.به.س��ئوال.اصلی.این.مقاله.باز.می.گردیم..آیا.حضور.ش��ما.در.لیس��ت.ذهنی.
مخاطبان.دلیل.موفقیت.شماست؟

در.پاس��خ.باید.اذعان.داشت.که.این.لیست.تنها.جایگاه.ذهنی.برند.شما.را.مشخص.

می.کند.و.هیچ.دلیلی.برای.موفقیت.ش��ما.نیس��ت..برای.تکمیل.مسیر.در.ابتدا.باید.از.

مخاطب.پرسید.اگر.با.هریک.از.المان.های.برندینگ.ما.مواجه.شوید.چه.صفتی.در.ابتدا.

در.ذهن.ش��ما.نقش.می.بندد..به.عنوان.مثال.زمانی.که.اس��م.همراه.اول.را.می.شنوید.
اولین.صفت.یا.شخصیتی.که.در.ذهن.شما.نقش.می.بندد،.چیست؟

در.صورتی.که.این.صفت.یکی.از.صفات.تدوین.شده.توسط.تیم.برندینگ.برند.شما.

باشد،.مشخص.می.شود.که.شما.و.مدیران.و.پرسنل.مجموعه.شما.در.عرصه.برندینگ.
موفق.عمل.کرده.اند.و.مراحل.باال.را.به.خوبی.طی.کرده.اند.

مجددا.خاطر.نش��ان.می.کنم.که.تمامی.این.صفات.نباید.از.منظر.صاحب.برند.خوب.

و.زیبا.باش��د.و.ارزش.برند.به.تش��ابه.صفات.در.ذهن.مخاطبان.اس��ت..زیرا.در.پاره.ای.

از.م��وارد.یک.صفت.با.ارزش.منفی.نیز.می.تواند.برای.یک.برند.دارای.ارزش.باش��د.و.

جامعه.هدف.خود.را.جلب.کند..به.عنوان.مثال.وقتی.اتیکت.چینی.روی.جنسی.نقش.

می.بن��دد.اولین.صفتی.که.در.ذهن.ش��کل.می.گیرد،.کیفیت.پایین.آن.اس��ت،.ولی.در.

حین.حال.صفت.ارزان.بودن.هم.در.ذهن.تداعی.می.ش��ود.که.خود.برای.جامعه.هدف.

این.نوع.برندها.دارای.ارزش.می.باشد..آیا.به.نظر.شما.یک.برند.آلمانی.می.تواند.برای.
این.جامعه.آماری.)اقشاری.با.درآمد.پایین(.جذاب.باشد؟

در.حقیق��ت.یک.برند.مش��خص.کننده.جامعه.هدف.خود.نیز.می.باش��د.و.به.همین.

جهت.بود.که.در.مقاله.پیش��ین.اشاره.ش��د،.افراد.برندها.را.خریداری.می.کنند.تا.با.آن.
زندگی.کنند.نه.آنکه.از.آن.استفاده.کنند.

در.اینجا.برای.ورود.به.بحث.آس��یب.شناسی.برندینگ.در.ایران،.می.بایست.به.انواع.

توضیحپژو.206بنز.S500ردیف

زنمردجنسیت
این.شخصیت.در.طراحی.خودرو.
و.خطوط.و.تبلیغات.و.غیره.تاثیر.

گذار.است

تقریبا.جامعه.هدف.را.مشخص.30-5520-45حدود.سن
می.کند

اطمینانصفت.ها
ایمنی
قدرت
لوکس

سرعت
شادابی
اقتصادی
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برندینگ.اش��اره.گردد..در.حالت.کلی.بیش.از.20.نوع.برندینگ.وجود.دارد.که.در.زیر.
به.مهمترین.انواع.آن.اشاره.می.شود.که.برای.این.صنعت.نیز.قابل.استفاده.باشد.

  )Personal Branding( 1. برندینگ فردی
این.برند،.شخصیت.یک.فرد.را.شامل.می.شود.که.می.تواند.طبق.المان.های.طراحی.
برند.بر.پایه.برنامه.ریزی.های.مش��خص.و.مدون،.مس��یر.تکامل.و.رشد.و.ارتقا.جایگاه.
فرد.از.منظر.شخصیت.اجتماعی،.اعتبار،.شخصیت.علمی.و.رویکرد.اجرایی.را.در.جهت.
دستیابی.به.فرصت.های.جدید،.تقویت.کند..این.برنامه.ریزی.برای.رشد.و.ارتقا.از.یک.

جایگاه.به.جایگاه.دلخواه.را.برندینگ.فردی.می.گویند.
  )Corporate or Company Branding( 2. برندینگ شرکت

طبق.گفته.آقای.دیوید.آکر:.برند.ش��رکتی،.معرف.ش��رکتی.اس��ت.که.پشت.ارزش.

پیش��نهادی.به.مشتری.ایستاده.است..ش��رکت.باید.این.اطمینان.را.به.مشتریان.خود.

بدهد.که.برند.ش��رکتی.حاوی.میراث.غنی،.دارایی.ها.و.توانایی.ها،.کارکنان،.ارزش.ها.

و.اولویت.ه��ا،.نماینده.قواعد.اصلی.و.مرجع.بومی.یا.جهانی،.برنامه.های.ش��هروندی.و.
سابقه.عملکرد.است.

در.حقیق��ت.در.این.نوع.از.برندینگ،.هیچ.ش��خصی.وجود.ندارد.و.تنها.یک.برند.به.

عن��وان.برند.اصلی.مطرح.می.ش��ود..بهترین.مثال.از.این.نوع.برند،.ش��رکت.گوگل.یا.

ش��رکت.هایی.مانند.مرس��دس.بنز.و.بی.ام.دبلیو.و.غیره.هستند.که.ارزش.برند.شرکتی.

آنها.به.قدری.باالس��ت.که.تقریبا.هر.محصول.یا.خدمتی.که.از.این.ش��رکت.به.بازار.
روانه.شود،.هویتی.یکسان.و.قدرت.همان.برند.شرکت.را.دارا.می.باشد.

  )Product Branding( 3. برندینگ محصول
در.ای��ن.ن��وع.برندینگ.هویت.محصول.بر.هویت.برندینگ.ش��رکت.غالب.اس��ت..
بهتری��ن.مث��ال.ایرانی.از.این.نوع.برندینگ،.پفک.نمکی.یا.س��اقه.طالیی.می.باش��د..
fast moving con� )معموال.این.نوع.برندینگ.ب��رای.کاالهای.مصرفی.تندرو.
sumer.goods(.استفاده.می.شود..برای.درک.مثال.فوق.توجه.کنید.که.اگر.مثال.
بگویند.محصوالت.مینو.را.نام.ببرید.ش��اید.کمی.فکر.کنید.و.نام.پفک.نمکی.یا.ساقه.
طالی��ی.را.به.یاد.بیاوری��د؛.ولی.اگر.بگویند.پفک.نمکی،.ناخ��ودآگاه.مینو.در.کنارش.

نقش.می.بندد.
   )Service Branding( 4. برندینگ خدمات

همان.برندینگ.محصول.اس��ت.اما.توان.طی.مس��یر.این.برندینگ.بسیار.دشوارتر.

از.برندینگ.محصول.می.باش��د..س��خت.بودن.آن.هم.از.این.منظر.قابل.درک.اس��ت.

که.ارزش��گذاری.و.س��اخت.یک.هویت.برای.چیزی.که.وجود.ندارد.و.ملموس.)قابل.

لمس(.نیست.بسیار.پیچیده.و.دشوار.می.باشد..نمونه.بارز.این.برندینگ،.شرکت.گوگل،.
شرکت.های.خدمات.مسافرتی،.بانک.ها.و.غیره.می.باشد.

  )Luxury Branding( 5. برندینگ لوکس
این.نوع.از.برندینگ.به.نوعی.تنها.با.تکیه.بر.اعتبار.و.ایجاد.جایگاه.اجتماعی.خاصی.
برای.مش��تری.امکان.پذیر.است..مهمترین.استراتژی.این.برندینگ،.تصویرسازی.نوع.
زندگی.لوکس.بر.اساس.کیفیت.به.همراه.داستان.های.مختلف.می.باشد..البته.این.نوع.
از.برندینگ.در.مقابل.اعتماد.متغیر.مش��تریان.و.مخاطبان.خود.به.ش��دت.آسیب.پذیر.
هستند.و.از.سوی."برندهای.نوظهور.)گاهی.لوکس(.و.مقرون.به.صرفه" همواره.تهدید.
می.شوند..البته.محل.درآمد.اصلی.این.محصوالت.یا.خدمات،.تنها.برندینگ.آنهاست؛.
زیرا.شما.هزینه.ای.را.پرداخت.می.کنید.تنها.برای.برندینگ.بوده.نه.محصول.یا.خدمت..
مث��ال.بارز.این.نوع.از.برندینگ،.مثال.مقاله.پیش��ین.در.خصوص.س��اعت.رولکس.و.
ساعت.معمولی.می.باشد..هر.دو.محصول.یک.کار.را.می.کنند.ولی.شخصی.که.ساعت.
رولکس.بر.دس��ت.دارد.هویتی.را.با.خود.جابه.جا.می.کند.یا.در.ذهن.مخاطب.می.سازد.

که.ساعت.های.دیگر.تصور.آن.را.هم.نمی.توانند.داشته.باشند.
ب��ا.توج��ه.به.این.موضوع.ک��ه.انواع.دیگر.برندین��گ،.اکثرا.در.حد.مل��ی.یا.جهانی.
می.باش��ند.یا.به.نوعی.تعبیر.متفاوت.مدل.های.فوق.می.باش��ند،.در.بحث.این.نوش��تار.

اشاره.ای.به.آنها.نمی.شود.

آسیب شناسی برندینگ در ایران
در.اینجا.به.آسیب.شناس��ی.برندینگ.در.ایران.اشاره.مختصری.می.شود..مهمترین.
و.اصلی.ترین.مش��کل.برندینگ.در.ایران،.با.تمام.احترام.به.دوس��تان.این.صنعت،.این.
اس��ت.که.بیشتر.تمرکز.برندینگ.در.ایران.)برای.شرکت.های.دولتی،.خصوصی،.نیمه.
خصوص��ی.و.به.ویژه.ش��رکت.های.مدیر.مالکی(.روی.برندینگ.فردی.اس��ت.که.این.
موضوع.نش��ات.گرفت��ه.از.نیاز.بیش.از.ح��د.ایرانیان.به.قدرت.طلب��ی.و.انحصارطلبی.
می.باش��د..مدیران.ایرانی.بیشتر.بر.برند.کردن.نام.خود.متمرکز.هستند،.به.گونه.ای.که.
در.برخ��ی.مذاکرات.)معموال.با.افراد.قدرتمند.بازار(،.بیش��تر.از.تاثیر.خود.در.مجموعه.

و.تغییرات.روند.فروش.و.تعهدات.آن.شخص.صحبت.می.شود.تا.سیستم.شرکت..
در.حقیق��ت.در.ایران.بیش��تر.صحبت.از.من.در.میان.اس��ت.تا.م��ا..تاثیر.اصلی.این.
موضوع.را.زمانی.متوجه.می.ش��وید.که.تغییری.در.س��اختار.ش��رکت.صورت.پذیرد.و.
به.عنوان.مثال.یکی.از.مدیران.ش��رکت.تغییر.کند..پس.از.مدت.زمان.کوتاهی.از.این.
تغییر،.معضالت.و.مشکالت.جدیدی.آغاز.می.شود.که.مهمترین.آن.پایین.آمدن.سطح.
فروش.و.نحوه.وصول.مطالبات.و.مواردی.از.این.دس��ت.اس��ت..شایان.ذکر.می.باشد.
که.این.گونه.مدیران.در.طول.مدت.زمان.حضور.در.ش��رکت،.از.تمام.عوامل.ش��رکت.
نظیر.تبلیغات،.تماس.ها.و.حضور.نمایشگاهی.و.غیره.تنها.برای.برندینگ.خود.استفاده.
می.کنند.و.چون.میزان.فروش.را.باال.برده.اند،.معموال.از.قدرت.خوبی.نیز.در.ش��رکت.
برخوردار.هستند.به.صورتی.که.به.تعبیر.مدیران.برندینگ،.شاهرگ.شرکت.در.اختیار.

این.افراد.می.باشد..
راه��کار.مبارزه.با.این.رویکرد.اس��تفاده.از.س��اختارهای.CIG،.نظارت.بر.سیس��تم.
ف��روش،.حضور.دو.نفره.در.جلس��ات.)البته.نفر.دوم.بای��د.دارای.نفوذ.و.توان.تصمیم.
باش��د،.منظور.منشی.جلسات.نیست(،.استفاده.از.مش��اوران.)حتما.خارج.از.مجموعه(..
ب��رای.تدریس.سیس��تم.های.کار.گروهی.یا.Team.Work.در.ش��رکت.با.حضور.

مدیران.ارشد.و.پرسنل.مانند.اولیگوپولی.و.غیره.می.باشد.
برای.روشن.شدن.موضوع.در.ذهن.دوستان.عزیز،.تنها.به.این.موضوع.فکر.کنید.که.
اگر.از.شما.پرسیده.شود.در.صنعت.در.و.پنجره.نام.برندهای.معتبر.)افراد.یا.شرکت.ها(.
در.گروه.های.مختلف.را.به.یاد.بیاورید،.چه.تعداد.نام.افراد.و.چه.تعداد.نام.برند.به.ذهن.

شما.خواهد.رسید..
دومین.چالش.برندینگ.در.ایران،.وفاداری.مشتریان.به.برندهای.شرکت.یا.محصول.
می.باش��د.که.این.نیز.ب��ه.نوعی.از.برندینگ.فردی.تاثیر.گرفته.اس��ت..در.حقیقت.به.
قدری.ارتباطات.در.ایران.بر.پایه.این.برندینگ.ش��کل.گرفته.است.که.استقبال.عموم.
مردم.نیز.از.برندینگ.شخصی.بیشتر.است..برای.روشن.شدن.این.موضوع.باید.اشاره.
کرد.که.اگر.با.ش��خصی.در.یک.ش��رکت.دارای.مراودات.مالی.و.کاری.هستید.و.این.
ش��خص.به.ناگاه.از.آن.ش��رکت.به.ش��رکت.دیگری.برود،.آیا.مجددا.حاضر.هستید.با.
همان.برند.و.با.سیستم.جدید.فروش.آن.شرکت.میزان.خرید.قبلی.را.داشته.باشید؟

در.نهایت.باید.اش��اره.ک��رد.که.م��ا.در.زمان.نامه.نگاری.ه��ای.اداری.نیز.به.دنبال.

برندین��گ.فردی.هس��تیم،.زیرا.در.ابتدا.نام.مدیر.و.پس.از.آن.پس��ت.س��ازمانی.وی.

را.می.نویس��یم..البته.ممکن.اس��ت.این.نکته.به.ذهن.برس��د.که.این.روش.نوش��تن،.

نوعی.عرف.در.جامعه.ماس��ت،.اما.باید.بدانیم.زمانی.برندینگ.شرکتی.یا.محصول.بر.

برندینگ.فردی.غالب.می.ش��ود.که.ش��ما.به.جایگاه.افراد.در.یک.شرکت.و.نه.به.خود.
شخص.نگاه.می.کنید.

این.مقاله.اشاره.مختصری.داشت.به.بحث.برندینگ.در.بازار.ایران..البته.در.صورتی.

ک��ه.بخواهیم.این.موضوع.را.به.ص��ورت.کامل.مورد.بحث.و.واکاوی.قرار.دهیم.الزم.

اس��ت.زمان.بسیار.بیشتری.به.این.موضوع.اختصاص.دهیم..اما.با.توجه.به.محدودیت.

زم��ان.و.فضای.نوش��تاری،.واکاوی.برندینگ.تا.این.حد.قابل.قبول.می.باش��د..برای.

ش��ماره.آتی.این.نش��ریه.س��عی.بر.آن.خواهد.بود.تا.عالوه.بر.آغاز.مباحث.بازاریابی.و.

تبلیغات،.اشاره.مختصری.نیز.به.گروه.های.مختلف.صنعت.در.و.پنجره.)همانند.جدول.
مقایسه.بنز.و.پژو(.صورت.پذیرد.
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کلید توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور
در.ش��رایط.کنونی.و.با.افزایش.قیمت.خری��د.تضمینی.برق.تجدیدپذیر.و.افزایش.دوره.
زمانی.قراردادهای.خرید.آن،.الزم.اس��ت.نگرانی.س��رمایه.گذاران.بخش.غیردولتی.درباره.
احتمال.تاخیر.در.پرداخت.بهای.برق.تولیدی.توسط.وزارت.نیرو.با.ارائه.ضمانت.نامه.های.

معتبر.رفع.شود.
در.ح��ال.حاضر،.حدود.93.درصد.برق.کش��ور.در.نیروگاه.های.حرارتی.تولید.می.ش��ود.
و.تولید.برق.کش��ور.وابس��تگی.فراوانی.به.س��وخت.های.فس��یلی.دارد..اما.تولید.برق.در.
بس��یاری.از.کشورهای.جهان،.با.استفاده.از.س��بد.متنوعی.از.سوخت.های.فسیلی.و.دیگر.
مناب��ع.اولیه.انرژی.از.جمله.انرژی.برق.آبی،.هس��ته.ای.و.تجدیدپذیر،.صورت.می.گیرد..با.
توجه.به.پیش��رفت.فناوری،.اس��تفاده.از..منابع.تجدیدپذیر،.یکی.از.مهم.ترین.بس��ترهای.
تنوع.بخشی.به.سبد.تولید.برق.محسوب.می.شود.که.تامین.پایدار.برق.را.در.بلندمدت.به.
همراه.دارد..بررس��ی.نحوه.گسترش.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.برای.تولید.برق.در.
دنیا.نش��ان.می.دهد.که.کشورهای.پیش��رو.در.این.زمینه.با.استفاده.از.»سیاست.راهبردی.
خرید.تضمین��ی«،.زمینه.حضور.بخش.غیردولتی.را.برای.س��رمایه.گذاری.در.این.بخش.

فراهم.کرده.اند.
در.س��ال.های.اخیر،.استفاده.از.این.سیاس��ت.راهبردی.در.کشور.مورد.توجه.قرار.گرفته.
است،.اما.به.علت.نواقص.موجود.در.اجرای.این.سیاست.از.جمله.پایین.بودن.قیمت.های.
خرید.تضمینی.و.کوتاه.مدت.بودن.دوره.اعتبار.این.قرارداد،.میزان.تولید.برق.با.اس��تفاده.
از.منابع.تجدیدپذیر.افزایش.چندانی.نداش��ته.اس��ت..طبق.ماده.139.برنامه.پنجم.توسعه.
قرار.بود.تا.پایان.این.برنامه.یعنی.ظرف.5.سال،.زمینه.تولید.5.هزار.مگاوات.برق.بادی.و.
خورشیدی.در.کشور.توسط.وزارت.نیرو.فراهم.شود،.اما..تاکنون.تنها.حدود.300.مگاوات.
برق.تجدیدپذیر.توس��عه.یافته.و.کمتر.از.1.درصد.از.کل.برق.کش��ور.با.اس��تفاده.از.این.

منابع.تولید.می.شود.
حدود.سه.ماه.قبل.بود.که.وزارت.نیرو.مصوبه.جدیدی.درباره.قراردادهای.خرید.تضمینی.
برق.منابع.تجدیدپذیر.ابالغ.کرد.که.گام.مهمی.در.بهبود.شرایط.برای.توسعه.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.در.کش��ور.محسوب.می.شد.و.انتظار.می.رفت.موجب.ایجاد.تحوالت.مثبتی.در.

این.حوزه.شود..این.مصوبه.دارای.نکات.مثبتی.از.جمله.افزایش.دوره.زمانی.قرارداد.خرید.

تضمینی.از.5.س��ال.به.20.سال.و.ایجاد.مزیت.برای.استفاده.از.فناوری.های.تولید.داخل.

بود..به.عالوه،.در.این.مصوبه،.قیمت.های.خرید.تضمینی.برق.متناس��ب.با.ظرفیت.انواع.

نیروگاه.های.تجدیدپذیر.ارائه.شده.بود.که.انگیزه.سرمایه.گذاران.برای.توسعه.نیروگاه.های.
تجدیدپذیر.بادی.و.خورشیدی.را.افزایش.می.داد.

با.وجود.ابالغ.این.مصوبه.وزارت.نیرو،.همچنان.تحرک.خاصی.در.این.حوزه.از.س��وی.

این.س��رمایه.گذاران.بخش.غیردولتی.دیده.نمی.ش��ود..دلیل.این.امر،.غفلت.وزارت.نیرو.

از.تضامی��ن.پرداخت.بهای.برق.تجدیدپذیر.به.بخش.غیردولتی.اس��ت..علیرضا.کالهی،.

رئیس.س��ندیکای.صنعت.برق.در.گفت.وگو.با.خبرگزاری.ایس��نا.در.تاریخ.5.تیرماه.درباره.

این.موضوع.گفت:.»مشکل.اصلی.در.این.زمینه.نرخ.ها.و.قیمت.گذاری.نیست،.چرا.که.در.

حال.حاضر.نرخ.ها.برای.جذب.بخش.خصوصی.جذاب.اس��ت..مساله..مهم.و.اصلی.بخش.

خصوصی.در.تولید.برق.نبود.تضامین.پرداخت.است.که.اگر.این.مساله.برطرف.شود.قطعا.

تالش.بخش.خصوصی.در.این.زمینه.افزایش.می.یابد..اگر.بخش.خصوصی.بخواهد.برای.

پروژه.خود.فاینانس.بگیرد.هیچ.بانکی.بدون.تضمین.ثانویه.وزارت.دارایی.یا.وزارت.نفت.
سرمایه.گذاری.نمی.کند«.

با.توجه.به.بدهی.باالی.وزارت.نیرو.به.پیمانکاران.غیردولتی.در.سال.های.اخیر،.سرمایه.

گذاران.نگران.آن.هس��تند.که.پرداخت.بهای.برق.تولیدی.خود.را.نتوانند.به.موقع.از.این.

وزراتخانه.دریافت.کنند..در.نتیجه،.در.ش��رایط.کنونی.اقتصاد.کشور،.ورود.سرمایه.گذاران.

غیردولت��ی.ب��ه.این.صنعت.نیازمند.ارائه.ضمانت.های.الزم.به.آن.ها.اس��ت..ضرورت.دارد.

وزارت.نیرو.هر.چه.س��ریع.تر.نس��بت.ب��ه.برطرف.کردن.این.نگران��ی.منطقی.متقاضیان.

س��رمایه.گذاری.در.این.بخش.اقدام.کند.تا.شرایط.الزم.برای.متنوع.شدن.سبد.تولید.برق.
کشور.با.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.با.توان.بخش.غیردولتی.فراهم.شود..

)خبرگزاری.تسنیم:.محمود.سحابی.�.کارشناس.انرژی(
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 نگاهی کوتاه به آلومینیوم، ساختمان
 بازاریابی، برند و الگوبرداری سازمانی

 بخش نخست/ دکتر شهرام علیزاده ـ مدیر عامل آلوکد

.صنع��ت.آلومینی��وم.و.مصنوع��ات.تولی��دی.این.صنع��ت.در.بخش.س��اختمان.یکی.از.

پرحجم.ترین.تولیدات.آلومینیوم.را.در.جهان.ش��امل.می.گردد..به.دلیل.قابلیت.ش��کل.پذیری.

مناس��ب.این.محصول.و.مقاومت.مناس��ب.آن.در.ش��رایط.آب.و.هوایی.متف��اوت.و.امکان.

تولید.محصوالت.جدید.با.تکنولوژی.های.نوین،.امروزه.اقبال.بس��یاری.در.این.خصوص.به.

س��وی.این.محصول.بوده.اس��ت..لیکن.با.توجه.به.این.ش��رایط.و.وجود.کارخانه.های.بسیار.
و.تولیدکنندگان.این.محصوالت،.هم.از.فرصت.و.هم.از.تهدید.بسیاری.برخوردار.است.

افزایش.تنوع.محصول.از.تهدیدهای.این.صنعت.است،.به.صورتی.که.با.توجه.به.پیشرفت.

تکنولوژی.ه��ای.تولید.آلومینیوم.در.صنعت.س��اختمان،.محص��والت.جدید.در.حال.ورود.به.

بازار.مصرف.می.باش��ند.و.این.امر.مش��کالت.عمده.ای.را.در.موفقیت.روبه.رش��د.شرکت.ها.

ایجاد.می.کند..چرا.که.باید.به.صورت.مداوم.در.حال.رش��د.و.تولید.محصوالت.جدید.بوده.و.

ش��رایط.فروش.آنها.را.فراهم.کرده،.و.با.هر.محصول.جدید.با.رقبای.جدید.ایجاد.ش��ده.نیز.
مقابله.کنند.

در.خص��وص.صنعت.آلومینیوم.در.س��اختمان.تمرکز.روی.بس��ته.بندی.چندان.با.اهمیت.

نبود،.لیکن.با.افزایش.تعداد.برندها.تعداد.رقبا.نیز.افزایش.یافته.است.تعداد.برندهای..بیشتر.

حمالت.رقابتی.را.مش��کل.تر.کرده.است.و.غلبه.بر.برندهای.مختلف.بسیار.سخت.می.باشد..

همچنین.س��ازگاری.با.نیازهای.مصرف.کنندگان.با.توجه.به.تنوع.محصوالت.بس��یار.دشوار.

بوده.و.عرصه.را.جهت.موفقیت.تنگ.تر.می.کند؛.به.همین.دلیل.تنوع.محصولی.افزایش.یافته.
و.فض�ای.رقاب�تی.در.این.تن�وع.م�حصولی.بسیار.س�خت.می.باشد.

.با.توجه.به.افزایش.تنوع.محصول.و.مش��کالت.ناش��ی.از.آن.رویکردهای.بازاریابی.نقش.
مهمی.را.در.دسترسی.به.انبوه.مشتریان.بازی.می.کند.

بدی��ن.ص��ورت.که.بخش��ی.از.فعالیت.ه��ای.بازاریابی.ام��روزه.از.طری��ق.اینترنت.انجام.

می.پذیرد..در.بازاریابی.س��نتی،.محص��والت.جدید.محدود.بوده،.کانال.های.توزیع.واس��طه.

بودند.و.قیمت.گذاری.توسط.شرکت.ها.صورت.می.گرفت..در.حالی.که.در.بازاریابی.مبتنی.بر.

فناوری،.محصوالت.جدید.بر.اس��اس.درخواست.مش��تری.تولید.می.گردد،.کانال.های.توزیع.

مس��تقیم.بوده.و.قیمت.گذاری.به.وسیله.مشتریان.صورت.می.گیرد.و.بخش.بندی.محصوالت.

و.بازاریابی.آنها.بر.اس��اس.خصوصیات.رفتاری.مش��تریان.می.باش��د..در.گذش��ته.فقط.تنوع.

مح��دود.محص��ول.مثال.در.و.پنج��ره.آلومینیوم.وجود.داش���ت؛.در.حالی.ک��ه.امروزه.تنوع.

بس��یاری.در.این.محصول.ها.ایجاد.ش��ده.است..کانال.های.توزیع.توس��ط.واسطه.ها.بود،.در.

ره:
شـا

ا

همـگام با گسـترش روزافزون حوزه های مختلف صنعتـی، ملزومات فعالیت در این حوزه ها نیز بیش از پیش تخصصی شـده اند. در این میان، 
مباحـث مدیریـت و بازاریابی با اینکه حوزه های عام تلقی می شـوند که در بخش های مختلف کاربرد دارند، امـا روز به روز صورتی تخصصی تر 
به خود می گیرند. آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست از سلسله مقاالت آموزشی است که مقوله برندسازی، بازاریابی و الگوبرداری سازمانی 
را در صنعت آلومینیوم مورد بررسی قرار داده است. این مقاله به قلم دکتر شهرام علیزاده، مدیرعامل فرهیخته شرکت آلوکد به نگارش درآمده 
اسـت. شـهرام علیزاده دانش آموخته مهندسـی عمران از سال 1375 و کارشناس ارشد شهرسـازی از سال 1380 و DBA )دکتری مدیریت 

کسب و کار( از سال 1392 می باشد. ضمن سپاس از دکتر علیزاده، با هم این مقاله را می خوانیم:
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حالی.که.هم.اکنون.کارخانه.های.تولیدی.مس��تقیما.با.مصرف.کنندگان.در.ارتباط.هس��تند..

قیمت.توسط.کارخانه.های.تولیدی.مشخص.می.شد.ولی.هم.اکنون.مقدار.مصرف.مشتریان.

از.یک.محصول،.مش��خص.کننده.قیمت.محصول.اس��ت،.و.این.دقیقا.پارادایم..بازاریابی.را.

تداعی.می.کند.به.طوری.که.از.تک.برندی.و.ی�ا.مارک.های.گس��ترده.به.سوی.تنوع.برندها.

و.محص��والت.پی��ش.رفته.ایم،.از.تفکر.عرض��ه.ای.یک.محصول.خاص.ب��ه.تفکر.تقاضای.

محصوالت.بر.اساس.شرایط.آب.و.هوایی.و.موقعیت.پرداختی.)ریالی.یا.ارزی(.پیش.رفته.ایم...

از.تک.گویی.).فقط.همین.محصول.هس��ت.و.بس(.به.گفتگوی.دوطرفه.)امکان.پیشنهاد.و.

تغییر.در.محصوالت(.پیش.رفته.ایم..از.عرضه.تک.محصولی.به.سوی.عرضه.محصوالت.بر.
اساس.نیاز.مشتری.پیش.رفته.ایم..

به.عنوان.مثال،.هم.اکنون.ش��رکت.هایی.در.ایران.می.توانند.هر.نوع.محصولی.و.متناس��ب.

با.طراحی.س��اختمان.و.مورد.نیاز.مش��تری.را.از.طریق.اینترنت،.از.هر.کش��وری.خریداری.

کرده.و.در.اختیار.مش��تریان.خود.در.داخل.کش��ور.قرار.دهند..همچنین.درخواس��ت.خرید.و.

ارائه.اطالعات.از.طریق.اینترنت.و.واریز.مبلغ.کاال.از.طریق.ش��ماره.حساب.های.بین.المللی.

و.دریافت.کاال.در.زمان.معین.از.جمله.امکاناتی.اس���ت.ک�ه.ب�ر.اس��اس.فن�اوری.ج�دی�د.
می.توان.به.راحتی.به.آن.دست.یافت.

بازاریابی 
بازاریابی اینترنتی: جوابگوی.نیازهای.در.حال.افزایش.مش��تریان.و.محیط.رقابتی.و.در.
حال.رقابت.اس��ت..با.توجه.به.دسترسی.جهانی،.دسترس��ی.فوری،.فضای.نامحدود،.تعامل.

دوطرفه.و.چند.رسانه.ای.بودن.در.جذب.مشتری.در.زمان.کوتاه.نقش.موثری.دارد.
 بازاریابـی پارتیزانـی: روش��ی.نامنظم.بر.مبنای.یک.بودجه.بس��یار.کم.اس��ت..تمرکز.
بازاریابی.روی.س��ود.اس��ت.و.بودجه.زیادی.ص�رف.بازاریابی.نمی.شود.و.از.سه.محور.خاص.
یعنی.مش��تریان.جدید،.افزایش.تع��داد.معامالت،.افزایش.حجم.ریال��ی.معامالت.برخوردار.
می.باش��د..شرکت.تولیدی.در.صنعتی.با.شرایط.رقابتی.ش��دید.دارای.فناوری.باال.و.سرمایه.
ان��دک.می.تواند.از.بازاریابی.پارتیزانی.بهره.مند.ش��ود..در.ای��ن.روش.فعالیت.های.ترفیعی.بر.
مبنای.بودجه.بسیار.کم.است.و.خالقیت.و.استفاده.از.متدهای.نامنظم.و.غیرمعمول.در.ارتقاء.
و.پیشبرد.فروش.موثر.است..در.این.روش.همچنین.استفاده.از.روش.های.بازاریابی.ترکیبی.

بسیار.کاربردی.می.باشد..
با.استفاده.از.این.روش.می.توان.تعداد.معامالت.با.مشتریان.فعلی.را.افزایش.داد..مشتریان.

جدیدی.جذب.و.در.نتیجه.حجم.ریالی.معامالت.را.بیشتر.کرد.
بازاریابـی کارآفرینانـه: از.دیگ��ر.روش.ه��ای.بازاریابی.در.این.ن��وع.صنعت.می.توان.
ب��ه.بازاریابی.کارآفرینان��ه،.یافتن.راه.حل.ه��ای.خالقانه.جدید.غیرعادی.برای.مش��کالت،.
ریس��ک.پذیری.حساب.ش��ده،.آمادگی.برای.به.کارگیری.منابع.مش��خص.جهت.استفاده.از.
فرصت.های.دارای.ریسک.منطقی.و.پیشگامی.)کسب.نتایج.مورد.نظر.از.طریق.به.کارگیری.
هر.نوع.ابزار.الزم(.اشاره.کرد..بازاریابی.کارآفرینانه.در.مورد.فعالیت.بازاریابی.در.شرکت.هایی.
که.با.محدودیت.منابع.مواجه.بوده،.به.کار.گرفته.می.شود.و.بر.مبنای.شناسایی.و.بهره.گیری.
از.فرصت.ها.برای.جذب.و.حفظ.مش��تریان.س��ودآور.از.طریق.رویکردهای.نوآورانه.و.خلق.

ارزش.و.مدیریت.ریسک.پذیری.پایه.گذاری.می.شود.
بازاریابی سبز پایدار : این.نوع.بازاریابی.همزمان.با.تقاضاهای.فراوان.مردم.و.باال.رفتن.
انتظارات.آنها.و.سختگیری.دولت.ها.به.وجود.آمد..طبق.این.رویکرد.باید.نیاز.نسل.های.بعدی.
را.نیز.مورد.توجه.قرار.داد،.زیرا.اگر.سیستم.تولید.و.مصرف.امروز.ناپایدار.باشد.قدرت.انتخاب.

نسل.بعد.از.او.گرفته.می.شود.
بازاریابی سیاسی: 

همچنین.می.توان.از.بازاریابی.سیاس��ی.نیز.در.این.خصوص.بهره.مند.ش��د..از.این.طریق.

می.ت��وان.به.دنبال.ایجاد،.حف��ظ.و.ارتقای.روابط.بلندمدت.رای.دهندگان.به.س��ود.جامعه.و.

احزاب.سیاس��ی،.به.طوری.که.اهداف.بازیگران.سیاس��ی.درگیر،.چه.به.صورت.فردی.و.چه.
سازمانی.برآورده.شود.

بازاریابی حسـی: .ش��رکتی.که.مش��تریان.اصلی.خود.را.افراد.تحصیلک��رده.و.با.درآمد.

باال.قرارداده.اس��ت،.صنعت.آن.از.نظر.تبلیغات.اش��باع.شده.و.محصوالت.آن.خاص.به.نظر.

می.رس��د،.بازاریابی.حسی.در.این.خصوص.می.تواند.موثر.باشد..در.این.نوع.بازاریابی.تمرکز.

ب��ر.روی.تجربیات.مصرف.کننده.اس��ت.و.مصرف.کنندگان.را.اف��رادی.در.نظر.می.گیرند.که.

احس��اس.می.کنند،.تفکر.کرده.و.ارتباط.برقرار.می.کنند.و.ش��خص.را.از.طریق.به.یاد.ماندن.

درگی��ر.می.کند..از.دیگر.روش.ه��ای.بازاریابی.در.این.صنعت.می.توان.به.بازاریابی.پیوس��ته.

اش��اره.کرد..این.نوع.بازاریابی.چتری.برای.عملیات.بازاریابی.اس��ت.که.هدف.آن.این.است.

که.مش��تریان.در.ارتباط.با.نام.تجاری.صحبت.کنند..همچنین.رویکرد.مبلغانه.جهت.درگیر.

س��اختن.مش��تریان.وفادار.و.تبدیل.آنها.به.طرفداران.نام.تجاری.این.نوع.بازاریابی.تاکید.بر.
جلب.حمایت.مشتری.برای.محصول.و.نام.تجاری.خواهد.داشت.

برند: برند.یا.نام.تجاری.زمانی.در.یک.سازمان.یا.شرکت.معنی.می.یابد.که:
1..بتواند.در.فضای.آزاد.رقابتی.قرار.گیرد.

2..جهان.ش��مول.باشد.یا.حداقل.به.قس��متی.از.محدوده.جغرافیایی.خارج.از.کشوری.که.
صاحب.برند.است.نفوذ.داشته.باشد..

با.کمال.تاس��ف.اکثر.شرکت.های.ایرانی.تولیدی.در.این.مبحث.قوی.نمی.باشند..به.عنوان.

مثال.رادیو.و.ش��بکه.های.تلویزیونی.زمانی.برند.خواهند.بود.که.مابین.ده.ها.ش��بکه.رادیو.و.

تلویزیونی.مقایس��ه.گردد،.نه.اینکه.بنده.و.ش��ما.مجبور.به.پیگیری.برنامه.های.ش��بکه.های.

مش��خص.ش��ده.باش��یم...بیمه.های.ایرانی.در.کجای.دنیا.شناخته.ش��ده.اند،.لطفا.زمانی.که.

س��فر.خارجی.انجام.می.دهید.س��وال.بفرمایید.بیمه.های.ایرانی.که.می.شناسند.و.قبول.دارند.

کدام.یا.کدام.ها.هس��تند؟!.موسس��ه.های.پولی.نیز.از.این.امر.مستثنا.نمی.باشند؟.آیا.موسسه.

پولی.را.می.شناسید.که.با.ارائه.وام.های.مناسب.در.خرید.ملک.یا.راه.اندازی.صنایع.در.بخش.

خصوصی.و.غیر.رانتی.فعالیتی.داشته.باشند؟.ما.در.ایران.سیستم.نوینی.از.بانکداری.را.تجربه.

می.کنی��م..در.این.سیس��تم،.دریافت.نقدینگی.از.جامع��ه.و.هزینه.آن.در.بخش.های.مختلف.

اقتصادی.و.صنعتی.و.ایجاد.ارزش.افزوده.برای.س��ازمان.انجام.می.شود،.بدون.اینکه.رسالت.
اصلی.انجام.گیرد.

ب��ه.این.دلیل.به.نظر.می.رس��د.مبحث.برن��د.در.صنعت.تولید.محصوالت.س��اختمانی.در.

ایران.درحد.یک.واژه.بوده.و.تا.زمانی.که.س��ازمان.های.دولتی.وجود.دارند.و.س��ازمان.ها.زیر.

نظر.دولت.و.دولتی.یا.نیمه.دولتی.هس��تند.و.همچنین.امکان.خروج.از.مرزهای.جغرافیایی.

کش��ور.فراهم.نباش��د،.این.مبحث.صرفا.به.عنوان.اطالعات.ارائه.شده.در.مجامع.پژوهشی.و.
دانشگاهی.باقی.خواهند.ماند.

الگوبرداری: البته.در.این.خصوص.می.بایس��ت.شرایط.جغرافیایی.و.فرهنگی.و.سیاسی.

ایران.را.جداگانه.مورد.مطالعه.قرار.داد..الزم.به.ذکر.اس��ت.الگوبرداری.نه.تنها.در.بازاریابی.

حتی.در.مواردی.از.جمله.مدیریت.نیز.در.ایران.پاسخ.نداده.است..آنچنانکه.الگوبرداری.یک.

روش.سیس��تماتیک.است.که.س��ازمان.ها.به.وسیله.آن.فعالیت.های.خود.را.بر.اساس.بهترین.
صنعت.یا.سازمان.اندازه.گیری.و.اصالح.کنند..اما.این.ضرورت.از.کجا.ناشی.می.شود.

1..رقابت.جهانی.و.وجود.ش��رایط.رقابتی.بازار.کار:.طبیعتا.با.توجه.به.بازار.فعلی.ایران.در.

اغلب.زمینه.ها.رقابت.جهانی.نداریم.و.ش��رایط.رقابت.در.بازار.کار.نیز.با.توجه.به.عدم.جهان.
شمولی.تجارت،.کاربردی.ندارد.

2..پیش��رفت.های.سریع.و.قابل.توجه.در.علم.و.تکنولوژی:.در.این.بخش.نیز.به.جز.برخی.

موارد.علمی.و.پژوهش��ی.در.صنعت،.از.تکنولوژی.های.روز.فاصله.داش��ته.و.متدهای.جدید.

را.با.فاصله.زمانی.که.در.صنعت.دیرهنگام.اس��ت،.پیاده.می.کنیم..از.جمله.گام.های.مهم.در.

الگوبرداری،.چرخش.س��ریع.و.دقیق.اطالعات.در.سازمان.هاست،.در.حالی.که.در.نظام.های.

دولت��ی.با.توجه.به.لحاظ.کردن.موارد.سیاس��ی.و.دولتی.از.ارائ��ه.اطالعات.دقیق.خودداری.

می.گردد..همچنین.از.گام.های.مهم.دیگر.اس��تفاده.از.مش��اوران.داخل.سازمانی.است.که.به.

تمام.س��ازمان.اشراف.کامل.دارند،.ولی.آیا.این.مشاوران.در.سازمان.ها.به.صورت.تخصصی.
و.تربیت.شده.وجود.دارند؟.

به.ط��ور.خالص��ه.وجود.موانع.فرهنگی،.آموزش��ی،.اجتماعی.از.یک.س��و.و.نبود.اطالعات.

درست.و.مشاوران.خبره.باعث.عدم.کاربردی.بودن.مدل.های.الگو.برداری.در.ایران.شده.است..

در.مجال.های.آتی.سعی.خواهیم.کرد.به.این.موارد.که.تیتروار.اشاره.شد.به.صورت.مبسوط.
و.تخصصی.بپردازیم.
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درها و پنجره ها – اصطالحات و تعاریف
1- هدف و دامنه کاربرد

ه��دف.از.تدوین.این.اس��تاندارد،.ارائه.تعریف.هاي.مربوط.ب��ه.تولید.و.اجراي.درها.

و.پنجره.ها.اس��ت..گونه.هاي.مختلف.با.شکل.نش��ان.داده.شده.است..واژه.هایي.که.
عمومي.تلقي.مي.شوند.در.این.واژه.نامه.ارائه.نشده.اند.

2- مراجع الزامي
مدرک.الزامي.زیر.حاوي.مقرراتي.اس��ت.که.در.متن.این.استاندارد.ملي.ایران.به.آن.
ارجاع.داده.ش��ده.اس��ت..بدین.ترتیب،.آن.مقررات،.جزئي.از.این.استاندارد.ملي.ایران.

محسوب.مي.شود.
در.صورتي.که.به.مدرکي.با.ذکر.تاریخ.انتش��ار.ارجاع.داده.شده.باشد،.اصالحیه.ها.و.
تجدیدنظرهاي.بعدي.آن.مورد.نظر.این.استاندارد.ملي.ایران.نیست..در.مورد.مدارکي.
که.بدون.ذکر.تاریخ.انتشار.به.آنها.ارجاع.داده.شده.است،.همواره.آخرین.تجدیدنظر.و.

اصالحیه.هاي.بعدي.آنها.مورد.نظر.است.
استفاده.از.مرجع.زیر.براي.این.استاندارد.الزامي.است:.

3- اصطالحات و تعاریف
.در.این.استاندارد،.اصطالحات.و.تعاریف.زیر.به.کار.مي.رود..

درها و پنجره هاـ  اصطالحات و تعاریف
بازخوانی استانداردهای ساخت در و پنجره های یو.پی.وی.سی

ره:
شـا

ا

وحید جاللی پور: هر صنعتی برای پویایی و قرار گرفتن در مسیر مستمر رشد و پیشرفت، باید با تهیه اصول و قوانینی برای جنبه های مختلف فنی 
و تولیدی خود، چارچوبی ارائه کند. این چارچوب در واقع تعریف کننده حداقل کیفیت تولید بوده و رویه مشترکی را برای کلیه فعاالن آن صنعت 
فراهم می آورد. امروزه در سراسـر دنیا چنین اصول و چارچوبی در قالب اسـتانداردهایی از سوی کارشناسان و نیز مراکز مسئول و صنفی تدوین 
شده و تمامی اهالی آن صنعت به نوعی ملزم به رعایت مفاد آن هستند. استاندارد مدون هر صنعتی حداقل کیفیت محصوالت را برای تولیدکننده 

و نیز مصرف کننده تعیین می کند و بدین ترتیب چالش ها و سوءتفاهم ها میان کارفرما و سازنده به حداقل می رسد.
در صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سـی نیز، با اینکه تقریبا از سـال های ابتدای شـروع به کار این صنعت در ایران، به همت جمعی از دلسـوزان، 
اسـتانداردهای الزم تدوین شـد، اما به دلیل مشکالتی چند از جمله یاری نرساندن مراکز نظارتی و فقدان برخی زیرساخت ها، متاسفانه رعایت 
ایـن اسـتانداردها در کارگاه های کشـور عمومیت نیافته اسـت. از این جهت بر آن شـدیم تا به کمک نشـریه پنجره ایرانیان بـه بازخوانی این 
اسـتانداردها بپردازیم تا ضمن تشـریح نکات آن به زبانی سـاده، عموم اهالی این صنعت را به التزام به ضوابط این اسـتانداردها تشویق کنیم. 
چرا که در غیاب سـازمان های نظارتی، فعاالن این صنعت خود می توانند بهترین عامل برای عمومیت یافتن این اسـتانداردها و در نتیجه ارتقای 
روزافزون صنعت باشند. به این نکته نیز باید توجه داشت که رعایت تمامی موارد این مجموعه از استانداردها می تواند به معنای تولید محصولی 
اسـتاندارد باشـد، نه رعایت بخشـی از آنها؛ و از این جهت اخیرا با سازمان استاندارد مذاکراتی صورت گرفته تا تمهیداتی اندیشیده شود که با 
تایید یک مورد از این استانداردها، مثال هوابندی، نشان استاندارد به کارگاهی تعلق نگیرد، زیرا مشخص نیست که جوانب دیگر ساخت اصولی 

محصوالت رعایت شده باشد.
 در اوایل دهه 1380 برخی از شـرکت هایی که این دغدغه را احسـاس می کردند، از جمله شـرکت های پنجره سـاز صنعت، فراپن، صنایع یو.پی.
وی.سی ایران )سمنان(، سهند پی.وی.سی مراغه و پارس توسن )چمستان آمل( گرد هم آمدند و به همراهی مراکز ذیربطی مانند اداره استاندارد 
استان مازندران، مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز بهینه سازی با کمک آخرین منابع معتبر جهانی اقدام به تدوین این استانداردها کردند که اولین 
گام آن تهیه استاندارد پروفیل های سخت بود. تالش این مجموعه که چندین سال به طول انجامید، ایجاد وحدت در اقدامات مختلفی بود که در 
این زمینه و هر یک از زاویه دید خود صورت می گرفت تا بدین ترتیب یک رویه مشترک و نزدیک به معیارهای روز جهانی برای کلیه فعاالن صنعت 
تهیه شود. نخستین بخش از استانداردها که در این شماره منتشر می شوند، "درها و پنجره هاـ  اصطالحات و تعاریف" است. در این بخش تالش 
شـده اسـت ضمن تعریف اصطالحات تخصصی، ادبیات مشـترکی نیز از واژه های کاربردی این صنعت ارائه شـود. چراکه در حال حاضر واژه ها و 
اصطالحاتی به زبان های مختلف اعم از انگلیسی، ترکی و آلمانی در میان کارگاه ها رواج دارد، که این استاندارد در صورت رعایت شدن می تواند به 
زبان مشترکی برای تمامی فعاالن صنعت در و پنجره کشور تبدیل شود. از سوی دیگر پیش از این زبان مشترکی برای انتقال بسیاری از مفاهیم 
در این صنعت وجود نداشت، و این امر باعث دشواری های بسیاری در حین همکاری میان بخش های مختلف تولید و طراحی و نصب می شد. در 
حالی که در عرف بین الملل چنین مشـکالتی رفع شـده اند، و برای ارتباط بخش های مختلف زبان مشـترکی وجود دارد. رعایت این اسـتاندارد در 
واقع زبان مشـترکی را نیز برای انتقال مفاهیم به وجود آورده اسـت. برای تدوین این بخش، تا حد امکان از منابع به روز جهانی اسـتفاده و تالش 
شده است که کلیه اصطالحاتی که در سطح بین المللی کاربرد دارند، گردآوری شده و برای آنها معادلی فارسی اختصاص داده شود. در این مسیر 
از کمک فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، استادان دانشگاه و همچنین تجربیات صنعتگران قدیمی که در حوزه ساخت پنجره های چوبی، آهنی و 
آلومینیومی فعالیت داشتند، استفاده شده است. این استانداردها ابتدا به اصطالحات مشترک میان در و پنجره می پردازند. نکته مهمی که در اینجا 
باید مورد توجه باشد آن است که درها و پنجره ها عناصری مشترک و همچنین غیرمشترک دارند. بنابراین نخست اصطالحات مشترک میان در 
و پنجره آورده شـده اسـت و پس از آن اصطالحات تخصصی پنجره ها و سپس درها ذکر شـده اند. در بخش های بعدی نیز مبحث اندازه گیری و 
بازشـوها، که هرکدام اهمیت خاص خود را دارند، ارائه شـده اسـت. در پایان از کلیه دوستان می خواهم که این مجموعه را مطالعه کنند و آن را به 
عنوان الگوی اصلی کار خود در نظر بگیرند و اگر مواردی وجود دارد که می تواند به تکمیل این مجموعه منجر شـود، این اطالعات را در اختیار ما 

بگذارند. ما با دعوت از شما و بررسی این اطالعات در صورت تصویب آنها، این موارد را با نام شما منتشر خواهیم کرد. 

 بخش نخست
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3-1-1 - آب بندي
قابلیت.یک.در.یا.پنج�ره.ب�سته.در.جل�وگیري.

از.عبور.آب.تحت.تأثیر.فشار.تفاضلي.
 3-1-2- آزمونه

مطاب��ق. ک��ه. کامل��ي. پنج��ره. ی��ا. در.

دس���تورالعمل.ه�اي.نصب.س��ازنده،.در.دستگاه.
نصب.مي.ش�ود.و.م�ورد.آزمون.قرار.مي.گیرد.

3-1-3- ابعاد بیرون به بیرون
ارتفاع.و.عرض.بی��رون.به.بیرون.یک.محصول.

ک�ه.برحسب.میلیمتر.بیان.مي.شود.
3-1-4- بادخور

فاصل��ه.بین.دو.س��طح.و/.ی�ا.لب���ه.همج�وار.،.

ب�راي.مث���ال.فاص�له.ب�ین.کن���اره.ی�ا.لنگ�ه.در.
و.کن�اره.لوالخور.چهارچوب.

3-1-5- بار

3-1-6- بازشو
به.بخش.4.رجوع.کنید.

3 -1-6-1- درگاه 
به.شکل.۶-4.رجوع.کنید.

3-1-6-2- بازشو مفید سطح
.به.شکل.1-4.رجوع.کنید.

3-1-7- یکطرفه حرکت
حرکت.لنگه.در.یا.پنجره.که.فقط.در.یک.جه�ت

باز.مي.شود.
3-1-8- پرکننده

مجموعه.اي.از.م�صالح.س�اده.ی�ا.مرک�ب،.ک�ه.

در.داخل.بخش��ي.از.سازه.نما.یا.چهارچوب،.ب�راي..
پ�ر.کردن.درزها.یا.شکاف.ها.به.کار.مي.رود.

3-1-9- پیچش
پیچ.و.تابي.که.در.یک.مح�صول،.ب�ه.واس���طه.
ب�ار.اس��تاتیکي.وارد.ب��ه.گوش��ه.آزاد.انته��ایي.
آن.و.زمانیکه.گوش��ه.دیگر.آن.ب�ه.ج�ایي.ب�س��ته.

ش�ده.باشد،.ایجاد.مي.شود.
3-1-10- چهارچوب پیشاني

عضوي.که.س��تون.هاي.چهارچوب.را.از.باال.به.
ه�م.وصل.مي.کند..)به.شکل.3-5.رجوع.کنید.(

3-1-11- ترمز
وس���یله.اي.ک���ه.حرک���ت.در.ی���ا.پنج�ره.را.

مح�دود.مي.کند.
3-1-12- تغییرشکل )ناگونیا شدن(

تغییرش��کل.چهارچوب.در.اث��ر.نیروهاي.اعمال.

3-1- اصطالحات مشترک درها و پنجره ها
Water tightness
Perméabilité à l'eau
Schlagregendichtheit
Test specimen
Corps d'épreuve
Prüfkörper

Overall dimensions
Dimensions hors tout
Außenabmessungen
Gap
Jeu
Spalt

Load
Charge
Blastung
Opening
Ouverture
Öffnung
Structural opening
Baie
Lichtes Rohbaumaβ
(wandöffnung)
Clear opening
Passage
Durchgangslichte
Single action
Simple action
Einfachfunktion
Infill
Remplissage
füllung

Torsion
Torsion
Verwindung

Head / frame-head
Traverse haute
Oberstes Rahmenteil
Stop
Arrêt
Anschlag
Racking
Déformation

Verschiebung

Direction of rotation
Sens d'ouverture
Drehrichtung
Test cycle
Cycle d'essai
Prüfzyklus
Full cycle
Cycle complet
Vollständiger Ablauf
Latch
Pene demi tour
Schloßfalle
Safety device
System de securité
Sicherheitsvorrichtung

Fixed stop
Butée
Anschlagspunkt

Frame
Dormant
Rahmen/Zarge
Double action
Va�et�vient
Doppelfunktion
Resistance class
Classe de résistance
Widerstandsklasse
Joint
Joint
Fuge
Seal
Garniture d'etanchéité
Abdichtung
Ventilation unit
Bouche de ventilation
Lüftungseinheit
Handle
Poignée
Griff
Endurance
Endurance
Dauerhaftigkeit
Guide
Guide

شده.م���وازي.س���طح.ص���فحه.از.م���ستطیل.
ب���ه.متوازي.االضالع..

3-1-13- جهت چرخش بازشو
جهت.متداول.بازشو.براي.باز.شدن.

3-1-14- آزمون چرخه
آزمون.یا.مجموع�ه.آزم�ون.ه�ایي.ک�ه.ب�ه.ص�ورت.

گردشي.بر.روي.آزمونه.هایي.تکرار.مي.شوند.
3-1-15- کامل چرخه

مجموع��ه.کاملي.از.عملی���ات،.در.ط�ول.ی�ک.
دوره.)چرخه(.آزمون.است.

3-1-16- چفت
عنصر.نصب.ش���ده.اي.ک�ه.ی�ک.لنگ�ه.بازش�و.
را.در.حالت.بس��ته.نگه.مي.دارد.و.مي.توان.آن.را.با.

دست.آزاد.کرد.
3-1-17- چفت ایمني/ قطعه یراق ایمني
به.تعریف.محدودکننده.حرک�ت.بازش�و.مراجع�ه

کنید.
3-1-18- ثابت چفت

عنص��ر.نصب.ش��ده.در.م��کان.ثابتي،.ک��ه.بازه.

حرک���ت.لنگه.در.یا.پنجره.ل�والیي.ی�ا.ک�ش��ویي.
را.مح�دود.مي.کند.

3-1-19- چارچوب /چهارچوب
کناره.هاي.احاطه.کننده.یک.در.ی�ا.ش�کل.دهن�ده.

محیط.پیرامون.یک.پنجره.
3-1-20- حرکت دوطرفه )بادبزني(

حرکت.لنگه.در.یا.پنج�ره.ک�ه.در.دو.جه�ت.ب�از
مي.شود.

3-1-21- مقاومت درجه 
میزان.مقاومت.در.یا.پنجره.

3-1-22- اتصال درز
ناپیوستگي.خط�ي.ب�ین.دو.ج�زء.ی�ا.چه�ارچوب

مجاور.
3-1-23- درزبند

م�اده.م�سدودکننده.در.داخ�ل.درز.ک�ه.از.عب�ور
عناصر.ناخواسته.جلوگیري.مي.کند.

3-1-24- تهویه دریچه
عنصر.نصب.ش��ده.در.یک.در.یا.پنجره.که.عبور.

هوا.را.با.دبي.کنترل.شده،.ممکن.مي.سازد.
3-1-25- دستگیره

قطعه.اي.ک��ه.حرکت.لنگه.در.یا.پنجره.ل�والیي.
ی�ا.کشویي.را.با.دست.ممکن.مي.سازد.

3-1-26- مکانیکي دوام
توانای��ي.مقاوم��ت.و.دوام.در.براب��ر.نیروه��اي.

خارجي،.در.طول.دوره.بهره.برداري.
3-1-27- راهنما

قطعه.اي.ک�ه.جه�ت.حرک�ت.بخ�ش.متح�رک.
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را.کنترل.مي.کند.
3-1-28-روکوب

قسمت.ثابت.قرار.گرفته.در.کناره.یک.دیواره،.به.

گونه.اي.ک�ه.درز.بین.دیوار.با.چهارچوب.و.س��ازه.
مجاور.را.مي.پوشاند.

3-1-29- رویه )سطح( بازشدن
روی��ه.اي.)س��طحي(.از.لنگه.ک��ه.در.جهت.باز.

ش�دن.قرار.دارد.)سمت.لوال(.

3-1-30- رویه )سطح( بستن
روی����ه.اي.)س����طحي(.از.لنگ����ه.ک����ه.در.
جه��ت.بسته.شدن.قرار.دارد.)سمت.مقابل.لوال(.

3-1-31- بستن زمان
مدت.زم��ان.الزم.براي.تغییر.وضعیت.یک.لنگه.
در.یا.پنجره.لوالیي.یا.کش��ویي.از.حالت.کاماًل.ب�از.

ب�ه.حالت.کاماًل.بسته.
3-1-32- زوار )زهوار( شبکه

پروفیلي.که.پنجره.را.به.اجزاي.کوچکتر.جداگانه
تقسیم.مي.کند.تا.در.ادام�ه.بخ�ش.ه�اي.نورگ�ذر.

نصب.شوند.
3-1-33- چهارچوب زیرسري

پایین.تری��ن.جزء.یک.چهارچوب.یا.س���اختاري.

ک�ه.مي.تواند.یک.نش��یمنگاه.ب��راي.چه�ارچوب.
ف�راهم.کند.

3-1-34- ستون لنگه )بائو(
ق�س��متي.ک�ه.یک�ي.از.کن�اره.ه�اي.عم�ودي.
ی�ک.مجموعه،.واحد.یا.جزء.را.تشکیل.مي.دهد.

3-1-35- صدابندي
ح��د.کیفیت.آکوس��تیکي.ی��ک.مجموعه.کامل.
لنگ���ه.و.چهارچ��وب.اس��ت..این.مق��دار.فیزیکي.
ان�دی��س.دار.با.واحد.dBA.ب��راي.یک.محصول.

ارائه.مي.شود.
3-1-36- نورگذر سطح

سطح.پرکننده.در.ی�ا.پنج�ره.مانن�د.شی�شه.ک�ه
اج��ازه.عبور.نور.را.مي.دهد،.ام��ا.م�انع.از.عب�ور.

führung
Architrave
Couvre�joint
Deckleiste

Opening face
Face d'ouverture
Öffnungsfläche

Closing face
Face de fermeture
Schließfläche

Closing time
Temps de fermeture
Schließzeit

Glazing bar
Petit bois
sprosse

Sill
Traverse basse de dormant, 
pièce
d’appui
Blendrahmen�Unterstück,
Sohlbank, Wetterschenkel
Stile
Montant de rive d’ouvrant
Aufrechtes Flügel�Rah�
menteil
Sound insolation
Isolation acoustique
Schalldämmung

Glazing
Vitrage
verglasung

ه�وا.مي.شود.
3-1-37- فشار

فشار.تفاضلي.بین.دو.سطح.نمونه.تح�ت.آزم�ون
که.برحسب.پاسکال.بیان.مي.شود.

3-1-38- تفاضلي فشار
تف��اوت.بین.فش��ار.ه��واي.مطلق.روي.س��طح.
خارجي.در.یا.پنج�ره.و.ف�شار.ه�واي.مطل�ق.روي.

س�طح.داخلي.آنها.
3-1-39- قفل

عنصر.نصب.ش�ده.اي.ک�ه.ی�ک.لنگ�ه.بازش�و.را.
در.حالت.بسته.نگه.مي.دارد.و.با.کلید.کار.مي.کند.

3-1-40- قید
به.شکل.4-5.رجوع.کنید.

3-1-41- لوالخور کناره
کن��اره.بازش��و.ک��ه.مح��ل.اتص��ال.ل���وال.ب�ه.

چه�ارچوب.است.
3-1-42- یراقخور کناره
به.شکل.5-۶.رجوع.کنید.

43-1-3 گشتاور باز شدن
گش��تاوري.ک���ه.در.زم���ان.ب�از.ش���دن.ی�ک.
عن�صر.چرخشي.)در.یا.پنجره(.بر.روي.این.عناصر.

ایجاد.مي.شود.
3-1-44- بسته شدن گشتاور

گش��تاور.ایجاد.ش��ده.ب��ر.روي.اج���زاي.در.ی�ا.

پنج�ره.ک�ه.در.زم�ان.ب�ستن.ی�ک.در.ی�ا.پنج�ره.
اعم�ال.مي.شود.

3-1-45- لغاز
کناره.ه��اي.عمودي.مج��اور.چهارچ��وب.در.یا.

پنجره.

3-1-46- لنگه بازشوي اصلي
لنگ��ه.اي.از.یک.مجموعه.چندلنگه.بازش��و،.که.

بای�د.قبل.از.بقیه.گشوده.شود.
3-1-47- لنگه بازشوي فرعي

لنگ��ه.دري.ک��ه.تکیه.گاه.لنگه.بازش��وي.اصلي.

اس�ت.و.تنها.در.صورتي.مي.تواند.حرکت.کند.ک�ه.
لنگ�ه.بازشوي.اصلي.باز.شده.باشد.

3-1-48- لوال
قطعه.اي.که.دو.قس��مت.مج��اور.در.یا.پنج�ره.
را.ب���ه.هم.اتص��ال.م�ي.ده���د.و.چ�رخش.ی�ک.
ق�سمت.را.نسبت.به.دیگري.امکانپذیر.مي.سازد.

3-1-49- محدودکننده حرکت بازشو
عنصري.که.ی��ک.لنگ�ه.در.ی�ا.پنج�ره.ل�والیي.
ی�ا.کشویي.را.به.چهارچوب.آن.اتصال.مي.ده�د.و.
ب�ا.وجود.اینکه.حرکت.آنها.را.امکانپذیر.مي.سازد،
امنیت����ي،.از.حرک��ت.ه��اي. ب��ه.دالی����ل.

Pressure
Pression
Druck
Differential pressure
Pression differenteille
differezdruck

Lock
Serrure
Schloß
Transom
Traverse intermédiaire
Riegel/Kämpfer
Reveal
Tableau/ébrasement
Leibung
Rebate
Feuillure
Falz
Opening moment
Moment d'ouverture
Öffnungsmoment

Closing moment
Moment de fermeture
Schließmoment

Jamb
Montant de rive de 
dormant
Aufrechtes rahmenteil
Active leaf
Vantail de service
Hauptflügel, Gehflügel
Inactive leaf
Vantail secondaire
Standflügel

Hinge
Paumelle
Band

Restrictor
Entrebâilleur
Öffnungsbegrenzer
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فرات��ر.از.مح�دوده.ه�اي.از.پ�یش.تعی�ین.ش���ده.
جل�وگیري.مي.کند.

3-1-50- آزمون مراحل
مجموع��ه.مراحل�ي.ک�ه.ط�ي.آن.ی�ک.آزمون�ه.
در.بخش.هاي.مختلف.تحت.آزمون.هاي.مختلف.

ق�رار.مي.گیرد.
3-1-51- مقاومت در برابر آتش

توانای��ي.ی��ک.در.یا.پنجره.یا.بخش��ي.از.آن.د.ر.

حفظ.عملکردهاي.در.نظر.گرفته.ش��ده.)ای�ستایي.
و/.ی�ا.جداکنندگي(،.در.هنگام.آتش.سوزي.

3-1-52- مقاومت در برابر باد
قابلیت.مقاومت.یک.در.یا.پنجره.در.برابر.تأثیرات

فشار.تفاضلي.

3-1-53- مقاومت در برابر سرقت
خاصیت.یک.در.یا.پنجره.براي.جلوگیري.از.ورود
اف��راد.ناخواس����ته.ب��ه.داخ����ل.ات��اق.ی��ا.
ف��ضاه��اي.حفاظت.ش��ده،.به.کم��ک.مجموعه.

ابزارهاي.از.پ�یش.تعیین.شده.
3-1-54- مقاومت در برابر گلوله

قابلی��ت.مقاوم��ت.ی��ک.در.یا.پنج��ره.در.براب�ر.
پرتاب�ه.سالح.گرم.)گلوله(.

3-1-55- نفوذپذیري هوا
خصوصیت.ی��ک.در.یا.پنجره.بس��ته.که.امکان.
عبور.هوا.را،.زماني.که.در.معرض.اخ�تالف.ف�شار.

ق�رار.مي.گیرد،.فراهم.مي.سازد.
3-1-56- نوار درزبند )هوا و آب(

نوار.انعطافپذیري.که.براي.ک�اهش.نف�وذ.ه�وا.و
آب.طراحي.شده.است.

3-1-57- نیروي ادامه حرکت
ح��داقل.نی��روي.موردنی����از.ب��راي.ادام��ه.

حرک��ت.شروع.شده.

3-1-58- نیروی اولیه
حداقل.نیروي.موردنیاز.براي.شروع.حرکت.

3-1-59- نیروی بازکردن
نیروي.موردنی��از.براي.باز.کردن.ی�ک.لنگ�ه.در.

ی�ا.پنجره.لوالیي.یا.کشویي.
3-1-60- نیروی بستن

نیروي.موردنی�از.ب�راي.ب�س��تن.ی�ک.لنگ�ه.در.
ی�ا.پنجره.لوالیي.یا.کشویي.

3-1-61- یراق آالت
تمام��ي.تجهیزات.ض��روري.براي.باز.و.بس��ته.
ک�ردن.بخش.ه��اي.متح��رک.در.و.پنجره،.نظیر.

لوال،.قفل.و......

Test sequence
Séquencement
Prüfablauf

Fire resistance
Résistance au feu
Feuerschutz; Brandschutz

Wind resistance
Résistance au vent
Widerstandsfähigkeit 
gegen Wind
Burglar resistance
Résistance à l'effraction
Einbruchhemmung; Wid�
erstand
gegen Einbruch
Bullet resistance
Pare�balles
Beschußhemmung; wid�
erstand
gegen Beschuß
Air permeability
Perméabilité à l'air
luftdurchlässigkeit

Weather-seal
Joint de calfeutrement
Dichtungsband
Sustaining force
Force de movement
Unterstütyende
bedienungskraft
Initial force
Force initiale
Ausgangsbetätigungskraft
Opening force
Force d'ouverture
Öffnungskraft
Closing force
Force de fermeture
Schließkraft
Hardware
Quincaillerie
Beschlag

3-2- اصطالحات پنجره
3-2-1- پنجره

جزء.ساختماني.براي.تأمین.امکان.عبور.نور.و.در
بعضي.موارد.تهویه.فضاها.

3-2-2- پنجره با لنگه دوتایي
به.شکل.3-۶.رجوع.کنید.

3-2-3- سقفي پنجره
پنج��ره.اي.ک��ه.در.س��قف.نصب.م�ي.ش���ود..
ای�ن.ن�وع.پنج�ره.تم�امي.خ�صوصیات.م�ش��ابه.
پنج�ره.ه���اي.نص��ب.ش���ده.در.دیواره�ا،.نظی�ر.

عملک�رد،.نظاف�ت،.نگهداري.و.دوام.را.دارد.
3-2-4- پنجره لنگه ثابت
به.شکل.2-1-8.رجوع.کنید.

3-2-5- پنجره لوالیي
پنج��ره.اي.که.ش��امل.ی�ک.ی���ا.چن�د.لنگ�ه.

لوالیی.باشد.
3-2-6- تک پنجره

به.شکل.2-۶.رجوع.کنید.

3-2-7- دو پنجره
به.شکل.4-۶.رجوع.کنید.

3-2-8- قید
جزء.افقي.پنجره.که.ارتفاع.آن.را.به.بخ�ش.ه�اي

کوچکتر.تقسیم.مي.کند.
3-2-9- کتیبه

بخ���ش.کوچ�ک.ب�االیي.ی���ک.در.ی�ا.پنج�ره.
ک�ه.مي.تواند.قابل.باز.شدن.باشد.

3-2-10- پایین کتیبه
بخش.پاییني.یک.پنجره.قدي.

3-2-11- لنگه پنجره لوالیي
جزء.متحرک.و.قفل.ش��دني.ی��ک.پنج�ره.ک�ه.

داراي.اتصال.لوالیي.به.چهارچوب.است.
3-2-12- لنگه پنجره کشویي

ج��زء.متح��رک.ی��ک.پنج��ره.که.ب��ه.ص�ورت.
ک�شویي.باز.و.بسته.مي.شود.

3-2-13- وادار
ج��زء.عم��ودي.پنج��ره.ک��ه.ع��رض.آن.را.به.

بخش.هاي.کوچکتر.تقسیم.مي.کند.
3-3- اصطالحات در
3-3-1- چشمي در

قطع��ه.ن��صب.ش����ده.روي.در.ک��ه.اج��ازه.
روی��ت.یکطرفه.را.ممکن.مي.سازد.

3-3-2- چهارچوب در
را. در. لنگ���ه. حرک��ت. ک��ه. در. از. بخش��ي.

Window
Fenêtre
Fenster
Coupled window
Fenêtre à vantaux dédoublés
Verbundfenster/Doppelfenster
Roof window
Fenêtre de toit
Dachflächenfenster

Fixed window
Fenêtre fixe
Fixverglasung
Casement window
Fenêtre battante
Kastenfenster
Single window
Fenêtre standard
Einfachfenster
Double window
Double Fenêtre monobloc
Doppelfenster/kastenfenster
Transom
Traverse intermédiaire
kämpfer
Fanlight
Imposte
Oberlicht
Sublight
Allège
Unterlichte
Casement
Vantail de fenêtre à frappe
Drehflügel
Sash
Vantail coulissant
Schiebeflügel
Mullion
Meneau
Pfosten

Door viewer
Judas
Türspion
Door frame
Dormant de porte
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امک�انپ�ذیر.مي.سازد.
3-3-3- در

جزء.ساختماني.براي.پ�ر.ک�ردن.ی�ک.درگ�اه.در
دیوار.که.امکان.ورود.و.خروج.را.فراهم.مي.سازد.

3-3-4- آتش بند در
دري.که.در.برابر.آتش.مقاوم.است.

3-3-5- در بیروني
دري.که.فضاي.داخل.را.از.خارج.جدا.میکند.

3-3-6- در پنجره
پنجره.قدي.که.امکان.عبور.را.فراهم.مي.سازد.

3-3-7- در چپ بازشو
دري.که.با.یک.حرکت.چرخشي.باز.مي.ش�ود.و
لوالي.آن،.در.س���مت.چ�پ.ط�رف.بازش���دن.در.
قرار.گرفته.اس��ت..در.پالن،.جه�ت.بازش���دن.در.

جهت.عقربه.هاي.ساعت.است.
3-3-8- در داخلي

دري.که.در.داخل.س��اختمان.فضاهاي.مختل�ف.
را.از.هم.جدا.مي.کند.

3-3-9- در دوطرفه )بادبزني(
در.محوري.یا.لوالشده.که.مي.توان�د.در.ه�ر.دو

جهت.باز.شود.
3-3-10- در راست بازشو

دري.که.با.یک.حرکت.چرخشي.باز.مي.ش�ود.و
لوالي.آن،.در.س��مت.راس��ت.ط�رف.بازش�دن.در.
قرار.گرفته.اس��ت..در.پالن،.جه�ت.بازش���دن.در.

جهت.خالف.عقربه.هاي.ساعت.است.
3-3-11- در ساده )بدون تزئینات(

لنگه.دري.ک�ه.داراي.ه�یچگون�ه.ت�ورفتگي.ی�ا.
بیرون.آمدگي.یا.شکافي.نیست.

3-3-12- در ورودي آپارتمان
دري.که.در.یک.آپارتمان،.ف�ضاهاي.خ�صوصي.هر.
واحد.را.از.فضاهاي.مشترک.دسترسي.ج�دا.مي.کند.

3-3-13- رویه )سطح( ضربه خور
رویه.اي.)سطحي(.از.در.که.هنگام.آزمون،.مورد

ضربه.قرار.مي.گیرد.
3-3-14-کتیبه ثابت همجنس در

یک.قطع�ه.ثاب�ت.ک�ه.در.مح�دوده.پی�شاني.و
س���تون.ه�اي.چه�ارچوب.در.ب�دون.قی�د.ن�صب.
مي.ش��ود..این.بخش.از.نظر.ضخامت.و.ظاهر.ب�ه.

لنگه.در.شباهت.دارد.
 3-3-15- لنگه در

عنصر.نصب.ش��ده.با.لوالهای��ي.در.چه�ارچوب.
در،.که.بخشي.از.مجموعه.در.را.تشکیل.مي.دهد.

3-3-16- مجموعه در

Türstock/Zarge
Door
Porte
Tür(e)
Fire door
Porte coupe feu
Feuerschutztür(e);Brands
chutztür(e)
External door
Porte extérieure
Außentür
Casement door
Porte�fenêtre
Fenstertüer
Left hand door
Porte ouvrant à gauche
Links

Internal door
Porte intérieure
Innentür
Double action door
Porte va�et�vient
Pendeltür
Right hand door
Porte ouvrant à droite
Rechtsöffnende Tür

Flush door (leaf)
Vantail de porte plane
Glattes türblatt/Sperrtür
Flat entrance door
Porte paillière
wohnungseingangstür(e)
Impact face
Face d'impact
angriffsfläche
Flush overpanel
Panneau d'imposte
Glatte oberblende

Door leaf
Vantail de porte
Türblatt
Door set

یک.واحد.کامل،.شامل.چهارچوب.در،.ی�ک.ی�ا.

چند.لنگه.همراه.با.یراقآالت.ضروري.و.درزبند.هوا،.

به.عنوان.یک.محصول.ک�ه.از.ی�ک.منب�ع.تأمین.
شده.است.

3-3-17- مجموعه در سرهم شده
مجموعه.کامل.سرهم.شده.ش�امل.چه�ارچوب،.
یک.ی��ا.چند.لنگه.همراه.ب�ا.ی�راق.آالت.ض�روري.

که.از.منابع.مختلف.تأمین.شده.است.
4- اندازه گذاري ها  

(g/a) 4-1- عرض/ ارتفاع مفید بازشو

(h/b) 4-2- عرض/ ارتفاع لنگه پنجره لوالیي

(i/c) 4-3- عرض /ارتفاع اسمي بازشو

(j/d) 4-4- عرض/ارتفاع چهارچوب پنجره

(k/e) 4-5- عرض/ارتفاع درگاه با نازک کاری

(l/f) 4-6- عرض/ارتفاع درگاه

Bloc porte
Türelement (von einem 
Anbieter)

Door assembly
Bloc porte assemblé
Türelement (von ver�
schiedenen Anbietern)

Clear opening width/height
Passage en largeur/
hauteur
Lichte Öffnungsbreite
/Öffnungshöhe
Leaf casement or sash  
width/height
largeur/hauteur du 
vantail
Flügelbreite/�höhe
Nominal opening width/
height
Ouverture nominale 
(largeur/hauteur)
Lichte Falzbreite/lichte 
Falzhöhe
Frame width/height
Dormant hauteur/largeur
Rahmen/Stockaußen�
maßbreite/�
höhe
Coordinating dimension 
Axe de coordination
Koordinierungsmaß
Structural opening 
width/height
Baie largeur/hauteur
Lichtes Rohbaumaß
(Wandöffnung) 
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(m) 4-7- ارتفاع آستانه/ زیر سری چهارچوب

5- اجزاي در و پنجره

)a) 5-1- نعل درگاه

)b) 5-2- کتیبه

)c) 5-3- چهارچوب پیشاني

)d) 5-4- قید

)f) یا لنگه پنجره لوالیي )e) 5 -5- لنگه در

)g)5-6-  ستون چهارچوب

)h) 5-7- آستانه

)j) 5-8- پایین کتیبه

 )k) 5-9- پیشانی لنگه

)l) )5-10- ستون لنگه )بائو

Sill/Threshold height 
Hauteur de traverse basse de
dormant/seuil
Schwelle/ Schwellenhöhe

Lintel
Linteau
Sturz
Fanlight
Imposte
Oberlichte
(Frame-)head
Traverse haute du dormant 
Blendrahmen�Oberstück
Transom
Traverse intermédiaire
Riegel (Kämpfer)
Doorleaf or casement or sash
Vantail
Türblatt oder Fensterflügel
(Frame-) jamb
Montant de rive
Senkrechter Rahmenteil
Threshold
Seuil
Schwelle
Sublight
Allège
Unterlicht
Toprail
Traverse haute
Oberstück des Flügelrahmens
Stile
Montant de rive ou de bat�
tement
Senkrechter Teil des
Flügelrahmens

(m) )5-11- زیرسري لنگه )پاسار

 (n) 5-12- وادار

(o) 5-13- چهارچوب زیرسري

(p) 5-14- زوار )زهوار( شبکه

6- انواع بازشوها و مقاطع عرضي
6-1- انواع بازشوها

6-2- پنجره تک

6-3- پنجره با لنگه دوتایي

6-4- دو پنجره 

6-5- تنظیمات کناره یراقخور
6-5-1- صاف لبه داراي

6-5-2- داراي کناره یراقخور )نشیمنگاه(

دوتایـي  یراقخـور  کنـاره  داراي   -3-5-6
)نشیمنگاه دولبه اي(

Bottom rail
Traverse basse
Unterstück des Flügelrahmens
Mullion
Meneau
pfosten
Sill
Traverse basse de dormant
Blendrahmen�Unterstück,
Sohlbank (Schwelle),Wetterschenkel
Glazing bar
Petit bois
Sprosse

Single window/casement door
Fenêtre/ porte� fenêtre standard
Einfachfenster/Einfachfenstertür

Coupled window/casement door
Fenêtre/ porte� fenêtre à vantaux
dédoublées
Doppelfenster/Verbundfenster/
Verbundfensttertür
Double window/casement door
Double fenêtre monobloc/ porte
fenêtre
Doppelfenster/ Kastenfenster

Unrebated
À bord franc
Stumpf

Rebated
À feuillure
Gefälzt

Double rebated
Double feuillure
Dopplet gefälzt
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7- جهت مانور )حرکت(
7-1- موارد کلي

حرکت.بازش��و.به.طرف.کاربر.با.خط.پر.نش��ان.داده.شده.است..حرکت.بازشو.در.جهت.

عکس.)در.صورتي.که.بازش��و.از.کاربر.دور.ش��ود(.با.خط.چین.نش��ان.داده.شده.اس��ت..
راهنماي.شکل.هاي.شماتیک.در.زیر.ارائه.شده.است.

7-2- جهت باز شدن
شکل.هاي.زیر.جهت.چرخش.بازشوها.را.نشان.مي.دهند.

6-6- مقاطع عرضي
6-6-1- روکوب

6-6-2- چهارچوب/ لغاز

6-6-3- چهارچوب انتظار )پیشقاب(

6-6-4- ترمز

6-6-5- عنصر نورگذر

6-6-6- تکیه گاه شیشه

6-6-7- زوار )زهوار( 

6-6-8- نشیمنگاه شیشه

Architrave
Couvre� joint
Deckleiste
Frame/Jamb
Montant de rive/ dormant
Rahmen/zarge, aufrechtes
Rahmenteil
Sub frame
Dormant de pose
Blindstock
Stop
Arrêt
Anschlag
Glazing/infill panel
Vitrage
Verglasung
Glazing rebate upstand
Listel�batté
Glasfalzhöhe
Glazing bead
Parclose
Glashalteleiste
Glazing rebate platform
(fond de) feuillure
Glasfalzgrund

7-2-1- چپ بازشو
در.جهت.عقربه.هاي.ساعت

7-2-2- راست بازشو
در.جهت.عکس.عقربه.هاي.ساعت

7-3- گروهبندي حالتهاي مختلف
7-3-1- بازشو کشویي

در.یا.پنجره.اي.که.به.صورت.افقي.ی�ا.پنج�ره.اي
ک�ه.ب�ه.ص�ورت.عم���ودي.در.مح�دوده.پنج�ره،.

مي.تواند.لغزانده.شود.
7-3-2- بازشو لوالیي

در.ی��ا.پنج�ره.گردان�ي.ک�ه.داراي.ل�وال.در.ی�ک.
کناره.چهارچوب.باشد.

7-3-3- بازشو محوري
در.یا.پنجره.اي.که.مي.تواند.ح�ول.ی�ک.مح�ور.

بچرخد.
7-3-4- ثابت

غیربازشو

Sliding
Coulissante – oscillo�battante
Schiebe� 

Hinged
Battante
Dreh�
Pivoted
Basculante�pivotante
Schiebe�
Fixed
Fixe
Fest

Fixed light
Châssis fixe
Festverglasung

Fixed window
Fenetre fixe
Fixiertes fenster (fester
Flügelrahmen)

Single side-hung casement, 
opening inwards
Fenêtre battante a un vantail,
ouverture vers l’intérieur
Drehflügelfenster, einflügelig 
nach innen öffnend
left
gauche
links

8- شکل هاي شماتیک
در.این.قسمت،.شکل.هاي.مربوط.به.پنجره.ها.و.درها.شامل.نما،.مقطع.و.پالن.مطابق.
توضیحات.بند.۷-1..ارائه.گردیده.است..در.برخي.شکل.هاي.مربوط.به.درها،.براي.درک.

آسانتر،.به.جاي.مقطع،.سه.بعدي.آنها.نمایش.داده.شده.است.
8-1-  پنجره ها

8-1-1- پنجره ثابت

8-1-2- پنجره لنگه ثابت

8-1-3- پنجره یک لنگه بازشو به داخل

8-1-3-1- چپ بازشو
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right
droite
rechts

Single side-hung casement, 
open out
Fenêtre battante a un vantail,
ouverture vers l’extérieur
Drehflügelfenster, einflügelig 
nach außen öffnend
left
gauche
links

right
droite
rechts

Vertical pivot casement
Fenêtre pivotante
Wendefenster
centre, left
axe central, gauche
mitting, linksöffnend

centre, right
axe central, droite
mitting, rechtsöffnend

8-1-3-2- راست بازشو 

8-1-4- پنجره یک لنگه بازشو به خارج

8-1-4-1- چپ بازشو 

8-1-4-2- راست بازشو

8-1-5- پنجره پاشنه اي عمودي

8-1-5-1- محور وسط، چپ بازشو

8-1-5-2- محور وسط، راست بازشو

8-1-5-3- محور غیر مرکزی، چپ بازشو

8-1-5-4- محور غیر مرکزی، راست بازشو

8-1-6- پنجره پاشنه ای افقی

8-1-6-1- مرکز محور 
.

8-1-6-2- باال محور

8-1-7- پنجره کشویي عمودي

8-1-7-1- دو لنگه بازشو

off-centre, left
axe deporté, gauche 
außermitting, linksöffnend

off-centre, right
axe deporté, droite 
außermitting, rechtsöffnend

Horizontal pivot casement 
Fenêtre basculante
Schwingfenster
centre pivot
axe central
mitting angeschlagen

off-centre pivot
axe déporté
außermitting angeschlagen

Vertical sliding sash
Fenêtre à guillotine
Vertikalschiebefenster
double sashes
à deux vantaux
zweiflügelig
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8-1-7-2- بازشو به باال

8-1-7-3- بازشو به پایین

8-1-8- پنجره کشویی افقی

8-1-8-1- کشویی به چپ

8-1-8-2- کشویی به راست

8-1-9- کشویی دولنگه بازشو

8-1-9-1- بازشو چپ جلوي بازشو راست

Single bottom sash
à un vantail
einflügelig unten

single top sash
à ouvrant supérieur
einflügelig oben

Horizontal sliding
Coulissants horizontaux
Horizontalschiebefenster
Single sash left
Un vantail coulissant à gauche 
Einflügelig nach links

Single sash right
Un vantail coulissant à droite
Einflügelig nach rechts

Double horizontal sliding sash
Fenetre coulissante à 
l’horizontale deux vantaux
Horizontalschiebefenster,
zweiflügelig
Left sash along the front of 
right sash
Vantail de gauche passant 
devant le vantail de droite
Flügel links vor flügel rechts

8-1-9-2- بازشو راست جلوي بازشو چپ

8-1-10- بازشو کلنگی کشویی

8-1-10-1- بازشو به راست

8-1-10-2- بازشو به چپ

8-1-11- بازشو کشویي بلندشو

8-1-11-1- بازشو به راست

8-1-11-2- بازشو به چپ

8-1-12- پنجره لوال بغل-کشـویي بازشو 
به خارج

Right sash along the front of 
left sash
Vantail de droite passant de�
vant le vantail de gauche
Flügel rechts vor flügel links

Double tilting sliding sash
Fenêtre oscillo�coulissante
Hebeschiebekipp�Fenster/�Tür
Service hatch sliding to right
Ouvrant de service à droite
Flügel nach rechts öffnend

Service hatch sliding to left
Ouvrant de service à gauche
Flügel nach links öffnend

Lifting sliding sash
Fenêtre coulissante à levage
Hebeschiebe�Fenster/�Tür
Service right
Ouvrant de service à droite
Flügel nach rechts öffnend

Service left
Ouvrant de service à gauche
Flügel nach links öffnend

Sliding projecting, side-hung
casement, open out
Fenêtre à visière simple à axe
vertical, overture vers 
l’extérieur Schiebedrehfenster 
nach auβen öffnend
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8-1-12-1- چپ بازشو

8-1-12-2- راست بازشو 

8-1-13- پنجره باال محور-کشویي بازشو 
به خارج

8-1-14- بازشو چرخشي کلنگي

8-1-14-1- چپ بازشو.

8-1-14-2- راست بازشو

8-1-15-کلنگي از باال )لوال پایین(

8-1-16-کلنگي از پایین )لوال باال(

8-1-17- پنجره کرکره ای

8-1-17-1- کرکره ای عمودی محور

8-1-17-2- کرکره ای افقی محور

8-1-18- پنجره آکاردئوني

left
gauche
links

right
droite
rechts

Sliding projecting top hung 
casement
(Italian style window)
Fenêtre projetante, (à visière 
simple), à axe coulissant 
(Fenêtre à l’italienne) 
Senkklappfenster

Tilt and turn
Fenêtre oscillo battante à un 
vantail
Drehkippfenster
left
gauche
links

right
droite
rechts

Bottom hung casement
Fenêtre à soufflet
Kippfenster

Top hung casement 
opening outwards
Fenêtre projetante
Klappfenster

Louvred window with 
intermediate axis
Fenêtre jalousie à lames 
orientables
Lamellenfenster
vertical
verticale
vertikal

horizontal
horizontale
horizontal

Sliding folding window
Fenêtre accordéon
Faltfenster
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8-2- درها
8-2-1- لنگه ساده )بدون تزئینات(

8-2-2- لنگه طرحدار

8-2-3-در یک لنگه بازشو

8-2-3-1- چپ بازشو

8-2-3-2- راست بازشو 

8-2-4- در لوالیی دولنگه بازشو

8-2-4-1- اول راست بازشو

8-2-4-2- اول چپ بازشو

8-2-5- در دوتایي

8-2-5-1-  هم محور

8-2-5-2- غیرهم محور

8-2-6- یک لنگه بادبزني

Flush door leaf
Vantail de porte plane
Glattes Türblatt

Panelled/Glazed door leaf
Vantail de porte menuisée
Füllungstür/verglastes 
Türblatt

Single side-hung door
Porte battante à un vantail
Drehflügeltür
left
gauche
links

right
droite
rechts

Double leaf door
Porte battante à deux 
vantaux
Drehtür, zweiflügelig

Active leaf right
vantail de service à droite
Gehflügel rechts

Active leaf left
vantail de service à gauche
Gehflügel links

Double door
Double porte
Doppeltür
Doors hung on the same jamp
Ferrée sur le même montant
Am selben Rahmenteil
angeschlagen

Doors hung on opposite jamps
Ferrée sur les deux montant 
opposés
An gegenüberliegenden
Rahmenteilen angeschlagen

Single leaf double swing door
Porte va�et�vient à un vantail
Einflügelige pendeltür/
Schwingtür
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8-2-8-4- تودلي بازشو به چپ

8-2-9- در گردان ) سه یا چهار لنگه ای(

8-2-10- در آکاردئوني

8-2-11- در آکاردئوني محور وسط

8-2-7- دو لنگه بادبزني

8-2-8- در کشویي

 8-2-8-1- بازشو به راست.

8-2-8-2- بازشو به چپ

8-2-8-3- تودلی بازشو به راست

Double leaf double swing door
Porte va�et�vient à deux 
ventaux
Zweiflügelige pendeltür/
Schwingtür

Sliding door
Porte coulissante
Schiebetür
Right sliding
Vantail externe, dé�
gagement à droite
Nach rechts öffnend, 
vor der Wand laufend

left sliding
Vantail externe, dégage�
ment à
gauche
Nach links öffnend, vor der 
Wand 
Laufend

Right sliding into wall cavity
Vantail interne, dégage�
ment à droite
Nach rechts öffnend, in 
der Wand
laufend

Left sliding into wall cavity
Vantail interne, dégagement à
gauche
Nach links öffnend, in der 
Wand
laufend

Right revolving door (three 
or four leaves)
Porte carrousel (à tambour) 
(à trois ou quarte vantaux)
Rechtsdrehende Karusseltür 
(dreoder vierflügelig)

Folding door
Porte accordéon
Falttür

Centre fold door
Porte repliable





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

ت 
وما

ملز
ش 

بخ
سی

ی 
ی و

و پ
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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
اس�تخدام تکنس�ین فنی ماش�ین آالت مونت�اژ یو.پی.

وی.سی و شیشه دوجداره
تلفن: 021-22910387

آدرس جدید شرکت تورآسا
ش�رکت مهندسی بازرگانی تورآس�ا به اطالع می  رساند 
دفتر مرکزی این ش�رکت به محل کارخانه به آدرس ذیل 

انتقال یافت.
آدرس: ک�رج � ج�اده م�الرد � بعد از نی�روگاه برق 
منتظر قائم � جنب جایگاه دو منظوره البرز � خیابان 

گلستان � پالک19
تلفن: 026-36573040 �  026-36573131 
026-36574850 � 026-36574698

فروش دستگاه شیشه دوجداره  CMS ) کم کارکرده(
CNC 1- شستشو            2- پرس پانل              3- برش
4- پلی سوالید      5- میزگردون               6- تزریق گاز
7- فریزروهیتر      8- سیلیکاژل پرکن      9- بوتیل زن

نصب وراه اندازی بعهده فروشنده می باشد.
تلفن : 26414173  -22910387  - 09120344123                                                      

فروش خط تولید کامل توری رولینگ
ش�رکت توریس�از پیش�رو پاس�ارگاد در نظ�ر دارد خط 
تولیدکام�ل توری رولینگ خود را یکجا بفروش برس�اند 

که شامل:
1- ست کامل قالب  های پالستیک

2- ست کامل قالب  های الکسترود آلومینیوم
650×250×85 Roll pack (cm( 3- میز

4- دستگاه دوخت نوار پی.وی.سی
5- تور – مویی و نوار پی.وی.سی

تلفن: 09125185486
فروش یک ست کامل در و پنجره

یک س�ت کام�ل خط تولی�د در و پنج�ره یو.پی.وی.س�ی 
)7تکه(،دو سر با برند مرات ترکیه در حد نو به فروش می رسد. 
تلفن: 09123036796- 09123705208
sepehr_61_983@yahoo.com

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای مهندس چیذری

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

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای مهندس یزدانی

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

استخدام کارشناس فروش
اس�تخدام کارش�ناس فروش در و پنجره یو.پی.وی.سی و 

آلومینیوم ترمال بریک
تلفن: 021-26414129

فروش بست مولیون
شرکت تک نما در نظر دارد بست مولیون 2 الی 2/5 میل 

خود را بفروش برساند.
تلفن: 09147997732� 04435265464
 mehranjelibaghou@gmail.com

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

آدرس جدید شرکت بازرگانی سفیر
ش�رکت بازرگانی سفیر به اطالع می  ر ساند دفتر مرکزی 

این شرکت به محل ذیل انتقال یافت.
آدرس: ته�ران � آهن مکان � بل�وار غربی � نبش فاز 5 

مرکزی � پالک 1307
تلفن:  55449016-021 � فکس: 021-55449021
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

فروش ماشین االت
دستگاه چهارسر جوش مرآت ماشین KD-664 و دستگاه 

CNC-776 مرآت ماشین به فروش می رسد.
تلفن: 09121754503

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رس�می یراق آالت 
Gu آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 � فکس:  88850413
Email: info@parsansanat.com

آدرس جدید شرکت دکونیک
ش�رکت دکونیک تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی به 
اطالع می  رس�اند آدرس دفتر مرکزی ش�رکت به آدرس 

ذیل انتقال یافت.
آدرس: تهران � چهارراه پاس�داران � خیابان مغان � بعد 
از پ�ل مغان � ابت�دای خیابان وفامنش � کوچه عیس�ی 

بیگی � پالک 7 � طبقه 5 � واحد 5
تلفن:021-22985214 � 021-22985207

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره
گ�روه نصب درویش با تکیه بر نیروه�ای کار آمد و مجرب 

آماده خدمت رسانی در زمینه های زیر می باشد:
 1- اندازه گیری نهایی) نوسازی وبازسازی و اشکال خاص(

2- نص�ب ان�واع پنج�ره )فری�م س�نگ – فری�م فلزی- 
بازسازی- پارتیشن و...(

3- دارای چند تیم نصب با لباس های فرم
4- اس�تفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب 

و فوم ترک و... (
5- دارای تمامی لوازم نصب )دریل معمولی- دریل هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(
6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب
8- دارای سابقه 6 ساله با شرکت های معتبر )آریا منظر – 
آپادانا پنجره - عایق اسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  
تلفن: 88473667  - 09125001322
  emad.darvishnoori@gmail.com  

استخدام نیروی متخصص
ش�رکت تک ف�راز در زمینه در و پنجره و نمای شیش�ه 

نیروی متخصص استخدام می کند.
تلفن: 09111540961)صادقی(

فروش دستگاه شستشوی شیشه
دستگاه شستشوی شیشه دوجداره با کیفیت استثنایی 

به فروش می  رسد.
تلفن: 071-38739195 �� 09177207048
  hamid_2008@yahoo.com          

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس چیذری
غفران الهی را برای مادر مرحومتان و صبر بر مصیبت وارده 

را برای حضرتعالی از درگاه ایزد منان خواستاریم.
شرکت ایران کربن

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای مهندس چیذری

درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ طلب صبر و سالمتی 

برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.
شرکت دیاکو

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس چیذری
غفران الهی را برای مادر مرحومتان و صبر بر مصیبت وارده 

را برای حضرتعالی از درگاه ایزد منان خواستاریم.
شرکت بنیس

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای مهندس چیذری

درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ طلب صبر و سالمتی 

برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.
شرکت دکونیک

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






































