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اس��ت.که.ش��رکت.ها.و.کارگاه.ها.و.البته.انجمن.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.ایران.چه.برنامه.و.راهکارهایی.برای.آینده.پساتحریم.اندیشیده.اند؟

صنعت.در.و.پنجره.و.شیش��ه.های.ساختمانی.آبس��تن.تحوالت.بسیار.در.پساتحریم.

خواهد.بود،.هرچند.تحریم.ها.به.تدریج.برداش��ته.خواهد.ش��د،.اما.ممکن.است.برخی.

از.بخش.های.اقتصادی.کش��ور.از.جمله.صنعت.س��اختمان.زودتر.و.س��ریع.تر.شاهد.

نمایان.ش��دن.اثرات.تحریم.ها.باشد.و.بدیهی.است.که.دولت.بخواهد.بخشی.از.منابع.

آزادش��ونده.ارزی.ایران.را.در.بخش.س��اختمان.س��رمایه.گذاری.کند.که.پیش.از.این.

سیاس��تگذاران.اقتصادی.دولت.از.بخش.س��اختمان.به.عنوان.پیشران.اقتصاد.کشور.

یادکرده.بودند..افزون.بر.اینکه.با.نهایی.شدن.طرح.جامع.مسکن.گره.اصلی.این.طرح.

مه��م.یعنی.کمبود.منابع.مالی.با.ورود.س��رمایه.های.خارجی.باز.خواهد.ش��د..بنابراین.

دگرگونی.نقش.ها.و.س��هم.ها.در.صنعت.س��اختمان.و.به.ویژه.صنع��ت.در.و.پنجره.و.

غایب.ش��دن.برخی.برندها.و.ظهور.برندهای.جدید.دور.از.انتظار.نخواهد.بود..شما.چه.
نظری.دارید؟.با.ما.در.میان.بگذارید.

2

3
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ش��رکت.هافمن.اه��داف.اس��تراتژیک.متنوعی.ب��رای.خود.

در.س��ال.94.ترس��یم.نموده.اس��ت.که.یکی.از.ای��ن.اهداف.

پاس��خگوئی.به.مس��ئولیت.اجتماعی.هافم��ن.در.قبال.جامعه.

می.باش��د.همچنین.با.توج��ه.به.ماهیت.اصل��ی.و.آرمان.این.

شرکت.که.تولید.پروفیل.پنجره.های.upvc.می.باشد.هافمن.

همایش��ی.را.تحت.عن��وان.فوق.به.ص��ورت.فرامنطقه.ای.در.

استان.آذربایجان.ش��رقی.برگزار.کرد.که.این.همایش.شامل.

بخش.های.متنوعی.از.قبیل.مباحث.19.انرژی.و.صرفه.جویی.

در.س��اختمان.و.همچنی��ن.وظیفه.و.رس��الت.تولیدکنندگان.

در.قبال.جامعه.و.پیش��برد.این.هدف.ملی.ب��ود.در.اثنای.این.

برنامه.ها.هافمن.بحث��ی.تخصصی.تر.و.نوتر.بیان.نمود.که.بنا.

بر.درخواست.مدعیون.در.این.مقاله.به.تشریح.آن.می.پردازیم..

قابل.ذکر.اس��ت.که.ریشه.و.بنیان.این.تئوری.یعنی.مباحث.

ناب.س��ازی.بر.اساس.ایده.خالق.جناب.آقای.مهندس.شهباز.

پور.مدیریت.تولید.هافمن.بوده.اس��ت.که.در.جلس��ات.راهبرد.

س��ازمان.هافمن.با.اس��تراتژی.های.مان.منطبق.گردیده.و.در.
همایش.ها.عنوان.می.گردد.

خالصه.مطالب.و.فهرس��ت.این.مباحث.یعنی.ناب.س��ازی.

مصرف.انرژی.بر.اساس.تفکر.مدیریت.ناب.شروع.می.گردد.و.

سپس.تئوری.سعی.دارد.:مصرف.کنندگان.و.خریداران.خود.را.

آگاه.نمای��د.که.در.تحلیل.موارد.هزینه.منفعت.بکارگیری.این.

ش��ناخت.و.نگرش.نه.تنها.در.بلند.مدت.بلکه.در.س��ودآوری.
میان.مدت.برند.مثمر.ثمر.خواهد.بود.

در.این.راس��تا.پس.از.اثبات.سود.آوری.در.ایجاد.بکارگیری.

تفکر.ناب.و.ناب.س��ازی،.مس��ئولیت.های.اجتماعی.هافمن.بر.

این.اساس.بیان.گردیده.است.که.ذیال.به.تشریح.آنها.خواهیم.

پرداخت.در.ابتدا.برای.اینکه.بتوانیم.درک.مشترکی.از.مفاهیم.

بیان.ش��ده.داشته.باش��یم.به.تعریف.برخی.از.مفاهیم.در.ذیل.
می.پردازیم.:

مفهوم.ناب.س��ازی:.عرصه.کنونی.کسب.و.کار،تصویری.

به.روز.و.جدید.از.برند.ارائه.می.نماید..دراین.نگرش،سازمان.

مجموعه.ای.از.فرآیند.هائی.است.که.هدف.آن.ایجاد.ارزش.

برای.مشتری.است.و.این.بدس��ت.نمی.آید.مگر.اینکه.این.

ارزش.در.درون.س��ازمان.پرورش.و.رشد.یابد..درتفکر.ناب.

ب��رای.ایجاد.یک.ارزش.مس��تمر.و.س��رایت.این.ارزش.به.

تمام.مش��تریان.دو.عامل.مهم.وج��ود.داردکه.این.تفکر.را.
شکل.می.دهند:

1-.ریشه.کن.کردن.اتالف
2-آفرینش.و.خلق.ارزش.در.سازمان

ب��رای.این.منظور.می.بایس��ت.تمام.ارکان.س��ازمان.اصول.

پنجگانه.ای.را.بعنوان.راهبرد.برای.رس��یدن.به.این.ارزش.در.
دستور.کار.خود.قرار.دهند.

1-تعیین.دقیق.ارزش.جامعی.برای.هر.محصول
2-شناسائی.روند،جریان.و.پروسه.ایجاد.رشد.ارزش

3-ایج��اد.تعامالت.و.عملیاتی.که.ب��دون.وقفه.در.ایجاد.و.
گسترش.این.ارزش.حرکت.ایجاد.نماید

4-ارائه.و.ایجاد.فرصت.و.امتیاز.برای.مش��تری.که.با.ایجاد.
شناخت.توقع.این.ارزش.را.از.برندو.سازمان.داشته.باشد.

5-پیگیری.و.راهیابی.در.جهت.رسیدن.به.کمال
برای.اینکه.هافمن.از.شعارزدگی.و.یک.بنیان.کلیشه.ای.که.
دس��ت.به.گریبان.کلیه.متولیان.در.این.امر.اس��ت.رها.گردد.و.
تفکری.نو.و.محرک.ایجاد.نماید.به.تحلیل.س��ود.و.منفعت.در.
این.راستا.پرداخته.و.آنرا.برای.مشتریان.خود.ارائه.می.نماید.

درای��ن.تحلیل.ی��ک.بنگاه.اقتص��ادی.که.به.دنبال.س��ود.
می.باشد.بایستی.به.سئواالت.زیر.پاسخ.دهد:.

1-.چ��ه.مناف��ع.مس��تقیمی.از.ای��ن.هزینه.عای��د.خواهد.
شد؟)صرفه.اقتصادی(

2-چ��ه.منافع.غیر.مس��تقیمی.از.این.هزین��ه.عاید.خواهد.
شد؟)مسئولیت.اجتماعی.برند.و.سازمان(

3-آی��ا.منافع.بدس��ت.آمده.یا.پیش.بینی.ش��ده.نس��بت.به.

اهداف برگزاری اولین همایش ناب سازی مصرف انرژی با در و
 پنجره های upvc توسط شرکت هافمن

بابك مشیری فر-مدیر بازاریابی و فروش هافمن
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هزینه.ها.بیشتر.است؟
4-اگر.این.هزینه.ها.انجام.نشودچه.زیانی.متوجه.سازمان.و.برند.است؟

5-اگر.این.اقدامات.ضروری.است.آیا.راهکارهایی.برای.کاهش.هزینه.ها.وجود.دارد؟
بر.اس��اس.م��وارد.فوق.هافم��ن.مس��ئولیت.اجتماعی.خود.را.ک��ه.در.بر.گیرنده.ش��فافیت.
فعالیت.های.کس��ب.و.کار.بر.اس��اس.ارزش.های.اخالقی،.مطابق.ب��ا.الزامات.قانونی،.احترام.
به.افراد،.موارد.زیس��ت.محیطی،.موارد.اجتماعی.و.فرهنگی،.ارزش.های.مذهبی.و.اجتماعی.
است.بصورت.یک.پدیده.منسجم.و.یکپارچه.که.به.صورت.سیستمی.حرکت.می.نماید،.تبیین.

کرده.است.
ل��ذا.این.امر.باعث.می.گردد.تا.س��ازمان.عالوه.بر.کس��ب.س��ود،.مس��ئولیت.آث��ار.و.تبعات.

فعالیت.های.خود.را.بر.تمام.ذینفعان.از.آحاد.جامعه.تا.مدر.زمین.در.نظر.گرفته.و.بپذیرد.
.همچنین.مس��ئولیت.های.هافمن.به.گونه.ای.درک.شده.است.که.این.مسئولیت.ها.عالوه.بر.
اثر.بخش��ی.شامل.خدمت.به.محیط.و.جامعه.ای.باشد.که.در.آن.فعالیت.می.کند.و.این.متضمن.
منافع.مستقیم.برای.هافمن.است..هافمن.رعایت.نکردن.این.مسئولیت.ها.را.بعنوان.بی.اخالقی.

معنی.کرده.که.نتیجه.آن.ضرر.غیر.مستقیم.برای.سازمان.می.باشد.
در.قس��مت.دیگری.از.ارائه.مطال��ب،.مدیران.هافمن.برای.عینی.کردن.ایده.ها.و.نظرات.خود.
و.آگاه.کردن.مش��تریان.و.مصرف.کنندگان.بویژه.بزرگوارانی.که.در.صنایع.س��اختمان.فعالیت.
می.کنند.باتوجه.به.گردآوری.اطالعات.و.پردازش.آنها.اقدام.به.محاسبات.قیمت-سود.در.روند.
خرید.و.نصب.پنجره.های.دوجداره.UPVC.نموده.اس��ت.که.کامال.مشخص.و.موید.این.نکته.
اس��ت.که.صرفه.اقتصادی.اس��تفاده.از.این.سیس��تم.ها.به.مراتب.ملموس.تر.و.سودآورتر.از.آن.

چیزی.است.که.همکاران.عزیز.در.صنعت.ساختمان.تصور.می.نمایند.
بطور.مثال.:.اس��تفاده.از.کیفی.ترین.محصوالت.پنجره.در.مقایسه.با.محصوالت.بی.کیفیت.
درصد.بس��یار.پایینی.)حدود.0.5.درصد(.در.قیمت.و.هزینه.ساختمان.سازها.رقم.زده.و.استفاده.
از.محصوالت��ی.ک��ه.کیفیت.الزم.را.ندارند.ضرر.و.زیانی.غیر.قابل.جبران.هم.برای.تولید.کننده.
مس��کن.و.هم.برای.عموم.جامعه.در.پی.خواهد.داش��ت..برخی.از.این.معایب.و.ضرر.و.زیان.ها.

عبارتند.از.:
1-.از.دست.رفتن.اعتماد.مشتریان
2-.کم.اعتبار.شدن.برند.سازمان

3-.عدم.احساس.مسئولیت.اجتماعی
4-.از.بین.رفتن.ذهنیت.برد-برد

موارد.فوق.به.صورت.مس��تقیم.بر.تولید.کننده.اثرات.منفی.داش��ته.ولی.در.سطح.جامعه.نیز.
مضراتی.در.پی.خواهد.داشت.که.عبارتند.از:

1-.رکود.صنایع.ملی
2-.کاهش.رشد.اقتصادی

3-.بحران.مسکن
4-.مشکالت.و.موارد.زیست.محیطی

در.ادامه.بحث.نیاز.دیده.ش��د.که.مقایسه.ای.بین.استانداردهای.پروفیل.های.درجه.1.ساخت.

داخل.کشور.با.پروفیل.های.وارداتی.که.غالبا.از.حداقل.استانداردهای.الزم.نیز.برخوردار.نیستند.

انجام.گیرد.که.عالقه.مندان.به.این.بحث.می.توانند.به.سایت.شرکت.هافمن.مراجعه.و.جزئیات.

موارد.ذکر.ش��ده.را.مش��اهده.نمایند..براساس.نتیجه.گیری.از.بحث.فوق.شاخص.گردیده.است.

که.استفاده.از.پروفیل.های.وارداتی.با.مشخصات.ذکر.شده.چه.عواقبی.نه.تنها.در.سطح.جامعه.

و.کار.آفرین��ی.ایجاد.می.کند.بلکه.در.س��ودآوری.اس��تفاده.کنندگان.از.ای��ن.نوع.پروفیل.ها.نیز.
تاثیرات.منفی.فراوانی.دارد.

سخن آخر اینکه
طبیعت.از.آن.ماس��ت.در.حفظ.و.نگهداری.انرژی.های.طبیعی.مسئول.هستیم..لذا.استفاده.از.
پنجره.های.دو.یا.س��ه.جداره.با.پروفیل.های.UPVC،.به.ویژه.پروفیل.های.تولید.داخل.که.در.
غالب.موارد.از.اس��تانداردهای.باالیی.برخوردار.می.باش��ند،.یک.ارزش.ایجاد.می.کند..این.تفکر.
و.رویه.ی.فکری،.یک.تفکر.ناب.اس��ت..که.عالوه.بر.موارد.مصارف.انرژی.و.س��وق.دادن.به.
حداقل.مصرف.انرژی،.سود.اقتصادی،.....مسئولیت.های.اجتماعی.را.برای.هافمن.ایجاد.می.کند.

که.از.دید.ما.این.مسئولیت،.یک.ارزش.تلقی.می.شود.
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پنج��ره.ایرانیان:.کمیته.های.مختلف.انجمن.تولید.کنندگان.دروپنجره.ایران.درحالی.در.هفته.

نخس��ت.تیرماه.تشکیل.جلسه.داد.که.جذب.نیرو.و.فعال.س��ازی.کمیته.های.مختلف.انجمن.را.

در.دستور.کار.خویش.قرار.داده.بود..روز.سه.شنبه.مورخ.2.تیرماه.1394.انجمن.تولیدکنندگان.

دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.تشکیل.جلس��ه.داد..این.جلسه.که.بر.اساس.اعالم.قبلی.جذب.نیرو.

در.کمیته.ه��ای.مختل��ف.انجمن.و.فعال.س��ازی.آنها.را.در.دس��تور.کار.ق��رار.داده.بود،.آقایان.

اسماعیل.خانی،.برزگر،.صدقی.نسب،.علی.بخشی،.خان.احمد.دوالبی،.محمدی.نیک،.شبیریان،.

کاظم��ی،.تاجری،.خلیل.زاده،.کیانی،.فرخی.و.امیر.ش��یری.مدیرعامل.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.

و.همچنی��ن.اعضای.هیات.مدی��ره.انجمن.تولیدکنن��دگان.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.آقایان.
معتضدی،.عزیزی،.جاللی.پور،.ابن.الرضا،.دستمالچی.در.آن.حضور.داشتند.

به.گزارش.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.این.جلس��ه.با.توضیح��ات.وحید.جاللی.پور.دبیر.

انجمن.تولیدکنندگان.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.پیرامون.کمیته.های.مختلف.انجمن،.مشروح.

اهداف.آنها،.محورها.و.برنامه.های.این.کمیته.ها.آغاز.ش��د..در.این.جلس��ه.درون.صنفی.که.در.

مح��ل.انجمن.برگزار.مي.ش��د،.حاضرین.و.اعض��ای.انجمن.نقطه.نظ��رات.مختلفی.را.در.این.

خصوص.مطرح.کردند،.همچنین.ش��بهات.و.سواالت.تامل.برانگیزی.در.این.خصوص.به.میان.

آم��د..در.ادامه.معتض��دی.رئیس.و.جاللی.پور.دبیر.انجمن.با.بیان.توضیحاتی.به.این.س��واالت.

پاسخ.دادند..گفتنی.است.اصل.کارکرد.و.خط.مشی.هریک.از.کمیته.ها.مشخص.و.جزئیات.آن.

به.خود.کمیته.ها.واگذار.شد..جاللی.پور.با.بیان.اینکه.این.انجمن.متعلق.به.تک.تک.اعضاست،.

خاطرنش��ان.کرد:.حضور.و.فعالیت.جدی.اعضا.در.ای��ن.کمیته.ها.مي.تواند.پویایی.و.تعالی.را.به.

انجمن.هدیه.کند..وی.همچنین.از.همه.اعضاي.انجمن.خواس��ت.تا.از.فعالیت.ها.و.برنامه.های.

انجمن.استقبال.حداکثری.داشته.باشند..دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.درو.پنجره.با.دعوت.از.کلیه.

اعضا.و.حامیان.انجمن.جهت.حضور.پرشور.در.این.کمیته.ها.از.مدیرعامل.نشریه.پنجره.ایرانیان.

درخواس��ت.کرد.تا.ش��رح.کلی.فعالیت.کمیته.های.مذکور.با.ذکر.اهداف.آنها.که.توسط.انجمن.

تدوین.شده.است،.را.در.سایت.پنجره.ایرانیان.درج.کرده.تا.به.اطالع.عالقمندان.برسد..وی.به.

درخواست.حاضرین.نام.شرکت.های.ثبت.نام.کرده.در.کمیته.های.مختلف.انجمن.تولیدکنندگان.
دروپنجره.یو.پی.وی.سی.به.این.ترتیب.اعالم.کرد:

کمیته.روابط.عمومی:.پنجره.س��ازان.پاس��ارگاد،.آلتین.س��ازه.مکث،.نگین.البرز،.ایلیا.صنعت.
پنجره.

کمیته.حقوقی.و.رس��یدگی.به.شکایات:.سام.آریا،.پنجره.سازان.پاسارگاد،.زرین.بنای.پارسیان،.
نگین.البرز.

کمیته.نرخ.گذاری.و.ارزشیابی.مالی:.نگین.البرز،.هورامکو،.پاسارگاد،.آلتین.سازه.مکث.
کمیته.بازرگانی.و.پش��تیبانی:.افام،.کاما.تجارت،.نوید.تجارت.ارس��ام،.هورامکو،.زرین.بنای.

پارسیان،.پرسان.صنعت،.ایلیا.صنعت.پنجره.و.نگین.البرز.
کمیته.فنی.و.استاندارد:.روزوین،.سام.آریا،.کاما.تجارت،.کرفت.مولر،.ساتیان،.پاسارگاد،.نوید.
تجارت.ارسام،.هورامکو،.آلتین.سازه.مکث،.زرین.بنای.پارسیان،.پویش.پارت.سیمین،.مهربان.

نوین،.نگین.البرز،.پرسان.صنعت.
آم��وزش:.روزوین،.س��ام.آریا،.آلتین.س��ازه،.پرس��ان.صنعت،.مهرس��ان.نوی��ن،.نگین.البرز،.

پنجره.سازان.پاسارگاد.و.نوید.تجارت.ارسام،.ساتیان.و.کرفت.مولر.
جاللی.پور.حضور.یک.ش��رکت.در.چند.کمیته.را.بالمانع.دانست.و.تصمیم.گیری.برای.تعداد.
اعضا.حاضر.در.هر.کمیته.را.به.عهده.اعضا.هر.کمیته.نهاد..سپس.از.حاضراني.که.قصد.انصراف.
یا.ثبت.نام.در.این.کمیته.ها.را.دارند،.نظرخواهی.ش��د.و.در.پی.آن.علیرضا.صدقی.نس��ب،.مدیر.
عام��ل.س��اتیان.از.کمیته.آموزش.و.فرخ.ظفرفرخی.مدیرعامل.کرف��ت.مولر.انصراف.خود.را.از.
حض��ور.در.کمیته.های.فنی.و.اس��تاندارد.و.آموزش.اعالم.کردند.در.خاتمه.این.جلس��ه.تهیه.و.

تدوین.جزئیات.فعالیت.این.انجمن.ها.به.تفکیک.موضوعی.چنین.اعالم.شد:
.دوش��نبه.8.تیرم��اه.1394.اعضا.کمیته.ه��ای.بازرگانی.-.روابط.عموم��ی.-.نرخ.گذاری.و.
ارزش��یابی.مالی.راس.س��اعت.3.در.انجمن.تشکیل.جلس��ه.داده.و.روز.بعد.سه.شنبه.9.تیرماه.
1394.در.همین.س��اعت.اعضا.کمیته.های.حقوقی.و.رس��یدگی.به.شکایات،.فنی.و.استاندارد.و.
آموزش.در.محل.انجمن.به.مباحث.مختلف.این.کمیته.ها.به.بحث.و.گفتگو.خواهند.نشست..

کمیته هاي تخصصي انجمن در و پنجره فعال تر مي شود
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شرکت.کاروانسرای.نازنین.تولید.کننده.پروفیل.با.نشان.

تجاری.دکتروین.در.راس��تای.طرح.توس��عه.و.گس��ترش.
فعالیت.های.خود.مقاطع.مختلف.و.متفاوت.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.را.روان��ه.بازار.ک��رد..امیر.طی��ار.روابط.عمومی.
شرکت.کاروانس��رای.نازنین.در.این.خصوص.به.خبرنگار.
نش��ریه.پنجره.ایرانی��ان.گفت:.دکتروین.در.س��ال.جدید.
فعالیت.های.مختلف.و.گسترده.اي.را.آغاز.کرده.است.و.در.
نخستین.گام.و.مهمترین.آنها.مي.توان.به.صادرات.پروفیل.
دکتروین.به.آس��یای.میانه.اشاره.کرد..وی.در.ادامه.افزود:.

ط��رح.تحول.و.گس��ترش.دکتروین.ب��ا.پنل.های.متفاوت.

تبلیغاتی.ادامه.پیدا.خواهد.کرد،.اما.در.گام.دیگر.خط.تولید.

جدیدی.احداث.و.به.بهره.برداری.رس��انده.ایم..مدیرروابط.

عمومی.کاروانس��رای.نازنین.با.اشاره.به.این.خطوط.تولید.

عنوان.کرد:.از.اول.تیرماه.پروفیل.های.کشویی.تک.ریلی،.

پروفیل.کش��وئی.دو.ریلی،.پروفیل.بازس��ازی.و.زهوار.سه.

ج��داره.روانه.بازار.خواهد.ش��د..وی.در.پای��ان.اظهاراتش.

خطاب.به.مش��تریان.این.ش��رکت.گفت:.منتظر.خبرهای.
جدیدی.از.دکتروین.باشید.

راه اندازی خطوط تولید جدید دکتروین
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عصر.روز.جمعه.مورخه.12.تیر.ماه.1394.در.محل.همایش.های.هتل.ش��یان.جمعی.از.

فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.UPVC..گرد.هم.آمدند.تا.افتخار.آفرینی.شرکت.جی.اس..ای.

را.جش��ن.بگیرند...این.ضیافت.افطاری.از.س��وی.مدیران.شرکت.جی.اس.ای،.در.پی.اخذ.

گواهینامه.ift.rosenheim..آلمان.تدارک.دیده.ش��ده.بود...در.ابتدای.این.گردهمایی.

دکت��ر.عام��ری.مدیر.عامل.ش��رکت.GSA..به.ایراد.س��خن.پرداخت..دکت��ر.عامری.در.
بخش.هایی.از.سخنان.خود.عنوان.داشت.:

گروه.صنعتی.جی.اس.ای.برای.کسب.گواهینامه.ift..زحمات.و.سختی.های.بسیاری.را.

متحمل.شده.است.و.در.فاصله.بسیار.کمی.از.دریافت.گواهینامه.ift..به.عنوان.کار.آفرین.

برتر.استان.خراسان.رضوی.بزرگ.وهمچنین.در.لیست50.شرکت.برتر.ایران.قرار.گرفتیم..

عمده.ترین.هدف.شرکت.جی.اس.ای.ایجاد.اشتغال.و.کار.آفرینی.در.منطقه..بوده.است..

در.مجموعه.GSA.نزدیک.به.150.نفر.مستقیما.مشغول.به.کار..می.باشند.که.بالغ.بر.45.

مهندس.در.بخش.های.طراحی،.ساخت.وتولید.و.کنترل.کیفی.مشغول.به.کارند..شروع.کار.

شرکت.GSA.از.سال.90.آغاز.شده.است.و.در.مرحله.اول.کار.تحقیقاتی.و.تولید.آزمایشی.

با.موفقیت.س��پری.ش��د..نگاه.مدیران.ارشد.س��ازمان.به.تولیدی.با.کیفیت.همراه.با.ایجاد.

..ift.اش��تغال.و.کارآفرینی.می.باش��د..نگاهمان.نگاه.بلند.مدت.است.و.برای.اخذ.گواهینامه

.upvc.تالش.های.بسیاری.انجام.دادیم...همانطور.که.دوستان.و.دستاندر.کاران.صنعت

اطالع.دارند.ش��رکت..ift.یکی.از.معتبر.ترین.ش��رکت.ها.در.زمینه.تست.یراق.آالت.در.و.

پنجره.در.اروپا.می.باشد..فرایند.اخذ.این.گواهینامه.نزدیک.به.یک.سال.به.طول.انجامید..

انتخاب.نوع.پروفیل.و.دیگر.ملزومات.از.نکات.مهمی.بود،.همانند.دستگیره.،.لوالی.،.که.

تمامی.این.قطعات.در.شرکت.GSA..تولید.شده.است..ما.قبل.از.اینکه.یراق.جی.اس.ای.
را.به.ift..بفرستیم.دائما.با.آزمایشگاه.های.داخل.در.ارتباط.مستقیم.بودیم..

ش��رکت.GSA.ب��ا.احترام.به.حق��وق.مصرف.کننده.ب��رای.تمام.ی��راق.آالت.تولیدی.

خودگارانت��ی.تعویض.به.مدت.10.س��ال.را.درنظر.گرفته.اس��ت.و.ای��ن.مجموع.با.نگاهی.

به.آینده.امیدوار.اس��ت.که.هرس��ال.یک.نوع.آوری.و.محصول.جدید.در.س��بد.کاالی.خود.
قرار.دهد..

ب��ا.امید.به.اینک��ه.در.آینده.نزدیک.با.دریاف��ت.گواهینامه.ift.برای.سیس��تم.دو.حالته.

بتوانیم.این.محصول.را.هم.در.خط.تولید.قرار.دهیم..هم.اکنون.تس��ت.مجموعه.دو.حالته.

در.ش��رکت.ift.در.حال.انجام.اس��ت.و.همزمان.با.آن.در.چندین.نقطه.از.میهن.عزیزمان.

با.ش��رایط.مختلف.نیز.مجموعه.دو.حالته.در.حال.تس��ت.می.باش��د..در.ادامه.این.ضیافت.

دکتر.عامری.مدیرعامل..شرکت.تولید.کننده.یراق.آالت.جی.اس.ای.با.دعوت.از.محمود.
صداقت.مدیر.عامل.شرکت.ویستا.بست.تریبون.را.به.این.فعال.صنعتی.سپرد..
صداقت.اظهارات.خود.را.در.خصوص.استفاده.از.تولید.داخلی.چنین.آغاز.کرد.:

امروزه.هر.اقدامی.در.هر.نقطه.ای.از.دنیا.بر.جامعه.ما.اثر.می.گذارد.،.از.این.رو.تحریم.ها.

خ��واه.ی��ا.ناخواه.بر.جامعه.اثر.منفی.خواهند.گذاش��ت.که.برای.مقابله.ب��ا.اثرات.منفی.این.

تحریم..ها.نیاز.اس��ت.که.از.الگوی.مصرف.مناس��ب.اس��تفاده.کنیم...الزم.است.در.شرایط.

تحریم.به.آنچه.که.مقام.معظم.رهبری.تاکید.ویژه.دارند.رجوع.کنیم...باید.توان.و.استعداد.

داخل.جامعه.را.جدي.گرفت.یعنی.بخش��ی.از.محصوالت.که.توانایی.تولید.آنها.را.داریم.از.

واردات.آنها.صرف.نظر.کرده.و.تولید.خودمان.را.به.جامعه.عرضه.کنیم.تا.س��رمایه.های.در.

حال.گردش.در.جامعه.مانع.از.اثرات.منفی.تحریم.ها.بر.جامعه.ش��ود...مهمترین.دیدگاهی.

که.امروز.در.جهان.برای.رفع.مشکالت.کشور.وجود.دارد.،.استراتژی.توسعه.اقتصادی.است.

که.در.این.رویکرد.در.مورد.رفع.مش��کالت.کالبدی.کش��ور.و.اقتصادی.کردن.ش��هر.بحث.

می.شود.،.در.این.رهگذر.خود.باوري؛.اعتماد.به.نفس.و.توکل.به.پروردگار.جایگاه.ویژه.خود.

را.دارد.که.نباید.نادیده.گرفته.شود..بنده.به.عنوان.یک.تولید.کننده.داخلی.دست.،.دوستانم.

در.مجموعه.جی.اس.ای.را.صمیمانه.می.فشارم.چرا.که.با.وجود.تمام.این.مشکالت.سعی..

و.اهتم��ام.ورزیدند.تا.س��رانجام.پ��س.از.راه.اندازی.خط.تولید.یراق.آالت.ایرانی.و.کس��ب.
گواهینامه.های.متعدد.داخلی.گواهینامه.تخصصی.ift..آلمان.را..نیز.کسب.کنند..

GSA فعاالن صنعت در و پنجره در ضیافت افطاری
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انجمن.تولید.کنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.متشکل.از.71.عضو.آمادگی.

خود.را.برای.انجام.پروژه.های.بزرگ.انبوه.سازی.و.همچنین.تعویض.پنجره.ها.اعالم.کرد..

گفتنی.اس��ت.این.اعضاء.همگی.از.برجسته.ترین.و.با.تجربه.ترین.تولیدکنندگان.کشور.

هس��تند.که.در.امر.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کنند..عمده.فعالیت.های.

اعض��ای.انجمن.یادش��ده،.تولید.و.نصب.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.جهت.نصب.

در.پروژه.های.انبوه.س��ازی.بوده.و.همچنین.در.همین.راس��تا.دایره.ش��مول.فعالیت.اعضا.

شامل.پروژه.های.بازسازی.و.نوسازی.بافت.های.فرسوده.شامل.می.شود...برآوردها.نشان.

می.دهد.که.در.مجموع.با.پتانسیل.موجود.و.امکانات.به.روز.که.اعضاء.تولید.کننده.دارند،.

توانایی.تولید.حداقل.6000.الی.8000.قطعه.در.و.پنجره.و.شیش��ه.دو.جداره.را.دارند..از.

طرف��ی.در.کنار.و.همراه.این.اعضاء.تولید.کنن��دگان.و.تامین.کنندگان.مواد.اولیه.جهت.

تولی��د.در.و.پنجره.اعم.از.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی،.گالوانیزه،.یراق.آالت،.

الستیک.آب.بند،.شیشه.دو.جداره،.پیچ.و.دیگر.ملزومات.و.ماشین.آالت.حضور.دارند.که.

به.عنوان.حامیان.و.پش��تیبانان.این.صنعت.محسوب.می.شوند..جملگی.محصوالت.آنان.

از.نوع.با.کیفیت.و.مطابق.با.استانداردهای.روز.جهان.است.که.با.این.توصیف.اعضاء.این.

انجمن.با.پش��تیبانی.همدیگر.آمادگی.خود.را.جهت.حضور.در.پروژه.های.انبوه.س��ازی.و.

این.انجمن.قابل.رهگیری.بوده.و.کیفیت.محصول.نهایی.توسط.انجمن.گواهی.می.شود..عظیم.را.دارند..یادآوری.می.شود:.روند.تولید.تمامی.محصوالت.تولید.شده.توسط.اعضاء.

آمادگی انجمن پنجره یو.پی.وی.سی برای حضور در پروژه های انبوه سازی

ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنجره.با.هدف.گسترش.و.ایجاد.

تنوع.در.س��بد.محصوالت.خود.اقدام.به.واردات.و.عرضه.

پروفیل.های.جدیدی.از.ش��رکت.وکای.آلمان.کرده.است..

ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنج��ره.از.جمله.تولی��د.کننده.های.

دروپنجره.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.در.پی.سیاس��ت.های.

تدوین.ش��ده.خود،.در.س��ال.1394.اقدام��ات.ویژه.ای.را.

تدارک.دیده.است..این.شرکت.به.جهت.گسترش.و.ایجاد.

تنوع.محصوالت.و.خدمات.خود.به.مش��تریان.و.مصرف.

کنندگان،.اف��زون.بر.ارائه.محصوالت.قبلی.خود.اقدام.به.

واردات.و.عرضه.پروفیل.های.جدیدی.از.ش��رکت.وکای.

آلمان.کرده.اس��ت..در.همین.خصوص.اس��ماعیل..خانی.

مدیرعامل.ش��رکت.ایلیا.صنعت.پنجره.به.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.گفت:.سیس��تم.های.58.میلیمتر.سه.حفره.

VEKA.و.سیس��تم.های.یو.پی..وی.سی.روکش.شده.با.
Aluminum.Skirt� .پروفیل.آلومینیومی.موسوم.به
ing.برای.سیس��تم.هایSoftline AD 70.را.نیز.در.

سبد.محصوالت.خود.قرار.داده.است.
اسماعیل.خانی.افزود:.ایلیا.صنعت.پنجره.از.اواسط.سال.
1393.که.با.واردات.سیس��تم.های.پروفیلی.جدید.5.حفره.
.VEKA Softline AD 70.70.میلی.متر.موسوم.به
عرضه.سیس��تم.های.س��ه.حفره.را.متوقف.نموده.بود.بار.
دیگ��ر.این.محصول.با.کیفیت.را.که.به.پروژه.های.بزرگ.

و.اقتصادی.اختصاص.دارد.را.از.سرگرفت.

مدیر.عامل.ایلیا.صنع��ت.پنجره.در.ادامه.اظهارت.خود.

عنوان.داشت:.کلیه.پروفیل.های.روکش.شده.طرح.چوب.

و.اختصاص��ا.پروفیل.ه��ای.لمینیت.وینچس��تر.وکا.برای.

س��ری.70.میلی.متر.نیز.از.دیگر.محصوالت.این.شرکت.
جهت.ارائه.به.مشتریان.می.باشد.

این.فعال.صنعتی.در.خصوص.همکاری.خود.با.شرکت.

وکای.آلم��ان.تاکید.کرد:.با.توجه.به.گس��ترش.و.تعمیق.

رواب��ط.گروه.وکای.آلمان.با.ایلیا.صنعت.پنجره.به.عنوان.

ش��ریک.تج��اری.و.نماینده.آن.ش��رکت.در.ای��ران،.این.

امکان.فراهم.گردیده.اس��ت.که.بر.اساس.خواست.و.نیاز.

مشتریان.هر.یک.از.سیستم.ها.و.محصوالت.وکای.آلمان.

ک��ه.در.انبار.این.ش��رکت.در.ایران.موجود.نمی.باش��د،.بر.

اساس.سفارش��ات.قبلی.تامین.می.شود..شایان.ذکر.است.

کلیه.سیس��تم.های.در.و.پنجره.های.تولیدی.شرکت.ایلیا.

.Tropical Compound.صنعت.پنجره.بص��ورت

تحت.لیس��انس.گروه.وکای.آلمان.ب��وده.و.پروفیل.های.

آن.مستقیما.از.منطقهSendenhorst.در.آلمان.وارد.

کش��ور.می.گردد.و.این.ش��رکت.قویا.کلیه.مطالب.عنوان.

ش��ده.در.خصوص.واردات.این.سیستم.ها.از.مبدا.دیگری.
. را.رد.می.کند.

واردات پروفیل وکا توسط  ایلیا صنعت پنجره
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ات��اق.بازرگان��ی،.صنایع.و.مع��ادن.و.کش��اورزی.ایران.

به.عن��وان.پارلمان.بخ��ش.خصوصی.در.نامه.ای.رس��می.

از.س��ید.محس��ن.صفایی.عضو.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.

صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.و.مدیرعامل.گروه.صنعتی.

همارش��تن.قدردانی.کرد.و.این.فع��ال.اقتصادی.را.یکی.از.

تاثیرگذارترین.نیروهای.مح��رک.اقتصاد.بخش.خصوصی.
ایران.دانست.

به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک،.

در.ای��ن.نامه.ک��ه.به.امضای.کیوان.کاش��فی،.عضو.هیئت.

رئیس��ه.ات��اق.بازرگان��ی،.صنای��ع،.مع��ادن.و.کش��اورزی.

ایران.رس��یده.اس��ت،.از.مهندس.صفایی.ب��ه.عنوان.یکی.

از.تاثیرگذارتری��ن.نیروه��ای.مح��رک.اقتص��اد.در.بخش.

خصوصی،.یاد.ش��ده.و.آمده.اس��ت:.انصافا.ک��ه.اتاق.ایران.

وجهه،.اعتبار.و.شان.خود.را.در.تمامی.دوره.ها.مدیون.چنین.

اعضای.دلس��وز.و.جس��ور.و.اهل.تفکر.و.تیزبینی.است.که.

توانس��ته.امروز.در.تمام.عرصه.های.اقتصادی.به.پش��توانه.

همین.یاران.همدل،.سرافرازنه.و.پیروزمندانه.ظاهر.شود..در.

بخش.پایانی.این.نامه.ضمن.اظهار.تشکر.و.سپاس.از.آقای.

صفای��ی.و.دیگر.همکاران.ایش��ان.در.انجم��ن.ملی.عنوان.

شده.اس��ت:.امیدوارم.با.همان.جدیت.و.احساس.مسئولیت.

که.در.24.خرداد.ماه.1394.داش��تید،.در.ادامه.نیز.یاورمان.

باشید..گفتنی.است.مهندس.صفایی.در.دوره.هشتم.فعالیت.

چهارساله.اتاق.بازرگانی،.صنایع.و.معادن.و.کشاورزی.ایران.

به.عنوان.نماینده.رس��می.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.و.

پلیمر.ایران.فعالیت.خواهد.کرد..دیدگاه.ها.و.برنامه.های.او.

را.م��ی.توانید.در.گفتگوی.وی��ژه.پنجره.ایرانیان.که.در.این.
شماره.به.چاپ.رسیده.است،.بخوانید.

تقدیر پارلمان بخش خصوصی از مدیرعامل همارشتن

اگر.قصد.آشنایی.و.اطالع.از.آخرین.محصوالت.و.همکاری.با.شرکت.تولیدکننده.پروفیل.

آورتا.را.دارید،.پانزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.ایران،.بهترین.فرصت.

برای.دیدار.نزدیک.با.مدیران.این.ش��رکت.صاحب.نام.در.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

ایران.خواهد.بود..گفتنی.اس��ت.پانزدهمین.نمایش��گاه.تخصصی.و.بین.المللی.صنعت.

ساختمان.ایران.که.یکی.از.بزرگترین.عرضه.های.نمایشگاهی.خاورمیانه.به.شمار.می.

آید،.از.18.تا.21.مرداد.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.بین.المللی.تهران.برگزار.می..شود..

رواب��ط.عمومی.ش��رکت.آورتا.حض��ور.در.پانزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.و.

س��اختمان.را.فرصت.بسیار.مناس��بی.دانست.تا.تمامی.بازدیدکنندگان.با.گروه.صنعتی.

آورتا.آش��نا.شده.و.از.نزدیک.از.نمونه.پروفیل.های.موجود.در.غرفه.این.شرکت.بازدید.

کنند.وهمچنین.سؤاالت.و.بحث.های.تخصصی.خود.را.با.مدیران.فنی،.تولید،.کنترل.
کیفیت.و.بازرگانی.آورتا.در.میان.بگذارند..

یادآوری.می.شود.که.شرکت.آورت�ا.در.سال.1385،پس.از.مطالعات.فراوان.در.زمینه.

تولید.پروفیل.یو.پی..وی..س��ی.و.با.توجه.به.نیاز.بازار.در.ایران.بر.اس��اس.واردات.انبوه.

پروفیل.از.کش��ورهای.اروپایی،تولیدات.خود.را.در.این.زمینه.آغاز.کرد.این.ش��رکت.با.

تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.داخل.کشور،عالوه.بر.صرفه.جویی.ارزی.و.جلوگیری.

از.به.هدر.رفتن.س��رمایه.ملی،.باعث.رفع.نیاز.مونتاژکاران.و.متقاضیان.این.محصول.

در.داخل.کش��ور.نیز.شد..به.گزارش.پنجره.ایرانیان.شرکت.تولید.کننده.پروفیل.آورتا.

در.راس��تای.ایجاد.تسهیالت.الزم.به.منظور.دسترسی.آسانتر.مشتریان.و.مونتاژکاران.

در.محدوده.تهران.بزرگ.و.اس��تان.البرز.اخیرا.اقدام.به.افتتاح.دفتر.مرکزی.فروش.و.

انبار.این.ش��رکت.کرده.است..تسهیل.در.اخذ.سفارش��ات.و.عقد.قراردادهای.فروش،.

ارس��ال.س��ریع.پروفیل.از.انبار.تهران.ب��دون.اخذ.هزینه.انبار.داری،.تعامل.بیش��تر.با.

مونت��اژکاران.در.پایین.آوردن.قیمت.تمام.ش��ده.برای.آنان.از.جمل��ه.اهداف.آورتا.در.

احداث.و.راه.اندازی.این.انبار.بوده.اس��ت...ش��ایان.ذکر.اس��ت.این.شرکت.مقدم.کلیه.

فعاالن.صنعت.دروپنجره.یو.پی.وی.س��ی.را.جهت.بازدید.از.غرفه.آورتا.در.نمایش��گاه.
صنعت.ساختمان.تهران.گرامی.می.دارد..

آورتا میزبان شما در ضیافت پانزدهم صنعت ساختمان ایران
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گروه.توسعه.سرمایه.گذاری.دارابی.از.سال.1353.تحت.عنوان.صنایع.شیشه.دارابی.

با.هدف.جذب.و.به.کارگیری.اصولی.سرمایه،.فعالیت.خود.را.در.زمینه.ساخت.و.پخش.

شیش��ه.های.س��اختمانی.و.س��کوریت.و.تزیینی.آغاز.کرد.و.از.س��ال.1385.به.منظور.

گس��ترش.و.نوس��ازی.صنایع.و.اش��تغال.زایی،.فعالیت.های.خود.را.با.راه.اندازی.خط.

تولید.درب.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.شیشه.های.دوجداره.وسعت.بخشید..این.گروه.

موفق.صنعتی.ایران.در.اطالعیه.ای.رس��می.برنامه.و.تقویم.حضور.در.نمایشگاه.های.
تخصصی.سال.1394.را.اعالم.کرد..

بر.اس��اس.اعالم.شرکت،.توسعه.سرمایه.گذاری.دارابی.در.سال.94.با.کارن.ماشین.

حضور.بسیار.پررنگی.در.نمایشگاه.های.معتبر.سراسر.کشور.داشته.است.که.این.حضور.

پر.رنگ.کارن.ماش��ین.ب��ه.جهت.تعامل.بیش.از.پیش.با.هم��کاران.و.فعاالن.گرامی.

صنعت.ساختمان.تدارک.دیده.شده.بود...بنابر.اعالم.روابط.عمومی.این.شرکت.تولید.

کننده.ماش��ین.آالت.از.این.میان.نمایش��گاه.قائم.ش��هر.که.در.خرداد.ماه.سال.جاری.

برگ��زار.ش��د.با.توجه.به.بومی.بودن.آن.از.اهمیت.بس��یاری.برخ��وردار.بود،.همچنین.
موجبات.دلگرمی.فعاالن.ساختمانی.این.خطرا.فراهم.می.آورد..

روابط.عمومی.این.ش��رکت.همچنی��ن.با.اعالم.اینکه.:.در.م��رداد.ماه.با.حضور.در.

3.نمایش��گاه.بس��یار.قوی.قصد.داریم.که.بیش��تر.در.کنار.همکاران.گرامی.به.تبادل.
اطالعات.و.ارانه.محصوالت.و.خدمات.خود.بپردازد...

روابط.عمومی.کارن.ماشین.تقویم.نمایشگاهی.این.شرکت.را.چنین.عنوان.کرد:.
1-.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.کرمانشاه.تاریخ.31.تیر.الی.3.مرداد.سالن.زاگرس.

2-.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تهران.18.الی.21.مرداد.ماه.
3-.نمایش��گاه.تخصصی.درب.و.پنجره.و.ماش��ین.آالت.تبریز.27.الی.30.مرداد.ماه.

سالن.شهریار
و.همچنین.در.ش��هریور.ماه.نیز.در.نمایش��گاه.تخصصی.درب.و.پنجره.و.تجهیزات.

اصفهان.3.الی.6.شهریور.سالن.نقش.جهان.منتظر.دیدار.با.مشتریان.و.بازدیدکنندگان.

خود.خواهد.بود..گفتنی.اس��ت..هم.اکنون.گروه.توس��عه.سرمایه.گذاری.دارابی.تحت.

عنوان.هلدینگ.توس��عه.س��رمایه.گذاری.دارابی.متشکل.از.شرکت.های.کارن.ماشین.

)تولید.کننده.و.وارد.کننده.انواع.ماشین.آالت.شیشه.دوجداره.و.درب.و.پنجره(،.ساری.

پ��ن.)تولید.کننده.در.و.پنجره.و.شیش��ه.های.دوجداره(،.کاس��پین.توری.س��از.)تولید.

کننده.انواع.توري.های.رولینگ.پش��ت.پنجره(.و.توسعه.پردیس.)شرکت.زنجیره.ای،.
هتل،جهانگردی،رستوران.و.گردشگری(.فعالیت.دارد.
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انس��تیتو.پلیمر.کیمیاران.ی��ک.دوره.مدیریتی.و.دو.دوره.

آموزش��ي.تخصصی.ویژه.درخردادماه.س��ال.1394،برگزار.

ک��رد..به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.ب��ه.نقل.از.روابط.

عمومی.ش��رکت.کیمیاران،.در.ادامه.سلس��له.نشست.های.

آموزش��ی.انس��تیتو.پلیمرکیمیاران،.ی��ک.دوره.مدیریتي.با.

همکاری.اداره.فنی.و.حرفه.ای.و.انجمن.همگن.پالستیک.

استان.البرز.با.عنوان»مدیریت.استرس«برگزارشد..همچنین.

دو.دوره.تخصص��ی.نیز.با.موضوع��ات.کامپاند.PP.PEو.

فرایند.اختالط.در.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.سخت،.از.دیگر.

دوره.های.برگزار.ش��ده.توسط.این.ش��رکت.بود..دوره.های.

ف��وق.ب��ا.هم��کاری.اداره.اس��تاندارد.و.با.تالش.انس��تیتو.

پلیمرکیمی��اران.درخردادماه.س��ال.جاري.برگزارش��ده.اند..

شایان.ذکر.است؛.بر.اس��اس.این.گزارش.در.دوره.آموزش.

مدیریت��ی.18.نفر،.در.دو.دوره.تخصصی.PP.PE.در.البرز.

تع��داد.27.نفر.و.در.دوره.اختالط.در.صنعت.پی.وی.س��ی.
سخت.که.درتبریزبرگزارشد،.18.نفرشرکت.کردند.

گزارش فعالیت انستیتو پلیمر کیمیاران
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ش��رکت.آلوپالس��ت.از.تولیدکنن��دگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.کش��ور.آلمان.

نمایش��گاه.دائمی.محصوالت.خود.را.در.تهران.راه.اندازی.کرد..این.نمایش��گاه.که.از.

اول.تیرماه.بازگش��ایی.شده.است،.همه.روزه.جز.روزهای.تعطیل.از.ساعت.9.صبح.تا.

17.عصر.میزبان.بازدیدکنندگان.خواهد.بود..بهرام.جعفری.مدیر.فروش.این.ش��رکت.

ش��ناخته.شده.در.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.سی.جهان.در.گفتگو.با.خبرنگار.ما.هدف.

از.راه.اندازی.این.نمایشگاه.را.معرفی.آخرین.محصوالت.شرکت.آلوپالست.و.آشنایی.

مشتریان.و.مصرف.کنندگان.با.مزایا.و.استانداردهای.به.کار.رفته.در.هر.کدام.از.در.و.
پنجره.ها.و.بازشوهای.تولید.شده.با.پروفیل.آلوپالست.عنوان.کرد.

بهرام.جعفری.تاکید.کرد:شرکت.آلوپالست.به.عنوان.یکی.از.برندهای.برتر.پروفیل..

یو.پی.وی.س��ی.در.کشور.آلمان.همواره.به.دنبال.نوآوری.و.عرضه.محصوالتی.متنوع.

در.جهت.نیاز.س��نجی.بازار.و.تامین.نظر.مهندس��ان.طراح.و.معماری.بوده.اس��ت.و.با.

مطالعه.و.تحقیق.کافی.در.خصوص.ش��رایط.آب.و.هوایی.کشور.ایران.تجربه.موفقی.

را.با.بیش.از.10.س��ال.حضور.در.بازار.ایران.کس��ب.کرده.است..وی.همچنین.افزود:.

شرکت.آلوپالست.سیستم.های.مختلف.پنجره.را.با.بیش.از.11.تیپ.در.نمایشگاه.خود.
عرضه.کرده.است.که.از.آن.جمله.می.توان.به.نمایش.سیستم.های.زیر.اشاره.کرد:.

1-.سیستم.های.لوالیی.معمولی.در.دو.سری.60.و.70.میلیمتر
2-.سیس��تم.های.کش��ویی.با.طراحی.متنوع.و.کیفیت.باال.در.جهت.اس��تفاده.آسان.
و.آب.بندی.باال.ش��امل.lift and slide،.multi sliding.96 mm،.س��ری.

monorail.72.mm،.sliding.معمولی.سری.60mm،.می.باشد.

3-.سیستم.aluskin.که.با.روکش.آلومینیم.به.روی.پنجره.های.upvc.عالوه.بر.

اینکه.موجب.باال.رفتن.اس��تاتیک.پنجره.ها.شده.است،.قابلیت.اجرای.تمام.طیف.های.
رنگی.مورد.استفاده.در.پنجره.آلومینیمی.را.اجرا.کند.

0.98w/m^2k.با.ضریب.انتقال.حرارت.زیر.energeto.4-.سیستم
5-.پروفیل.سه.گسکته.و.لمینیت.های.متنوع.که.دارای.گارانتی.است.

6-.درب.ضد.سرقت..

نمایشگاه دایمی آلوپالست بازگشایی شد

همایش.ب��زرگ.تجلی��ل.از.کارآفرینان.برتر.کش��ور،.

عصر.روز.پنجش��نبه.مورخ.21.خردادماه.1394.در.محل.

همایش.های.مجتمع.فرهنگی.آموزشی.آدینه.برگزار.شد..

در.ای��ن.همای��ش.که.به.همت.موسس��ه.صنعتی.فتح.و.

با.حضور.جمعی.از.ش��خصیت.های.لش��گری.و.کشوری.

برگزار.مي.شد،.ابعاد.مختلفی.از.مشکالت.تولید.و.صنعت.

کشور.مورد.بررسی.قرارگرفت..به.گزارش.نشریه.پنجره.

ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.موسس��ه.فتح،.تجلیل.

از.کارآفرینان.برتر.کشور،.کارآفرینی.در.جوامع.صنعتی،.

همچنین.بهبود.فضای.کسب.و.کار.و.چرخه.های.تولید.و.

نهایتا.شکوفایی.صنعت.کشور.از.جمله.مهمترین.اهداف.
برگزاری.این.همایش.عنوان.شده.است.

در.همای��ش.تجلیل.از.کارآفرین��ان.و.صنعتگران.برتر.

ش��خصیت.هایی.مهم.این.حوزه.از.جمله.حس��ام.عقبائی.

رئی��س.ای��ن.اتحادیه.مش��اوران.امالک.ته��ران،.آیت.

اهلل.حاج.ش��یخ.محس��ن.قم��ی.عضو.محت��رم.مجلس.

خبرگان.رهبری،.اس��تانداران،.فرمانداران.و.بخش��داران.

شهرک.های.اقماری.تهران،.ایمان.مصدری.عضو.کمیته.

کار.آفرینی.مجمع.تش��خیص.مصلحت.نظام،.دکتر.الله.

افتخاری.نماینده.مجلس.ش��ورای.اسالمی.دکتر.حسین.

طال.نماینده.مردم.تهران.در.مجلس.ش��ورای.اسالمی،.

ش��هرداران.مناطق.19،20،21ته��ران.و.هیات.همراه.و.

دیگر.مقامات.لشگری.و.کشوری.حضور.داشتند..شایان.

ذکر.اس��ت.بررسی.مشکالت.بخش.تولید.کشور.به.ویژه.

کارخانجات.نیمه.تعطیل.و.درآس��تانه.ورشکستگی.که.از.

امتیاز.های.دولتی.و.یارانه.بخش.صنعت.کش��ور.محروم.

هستند،.از.جمله.رویکردهای.دیگر.این.همایش.بود..در.

پایان.از.برترین.های.کار.صنعت.و.آفرینان.برتر.کش��ور.

تقدیر.و.قدردانی.به.عمل.آمده.
گفتنی.اس��ت.موسس��ه.ام��الک.صنعتی.فت��ح.اولین.
مش��اورین.ام��الک.صنعت��ی.در.ای��ران.با.س��ابقه.23.
س��ال.فعالیت.در.ای��ن.حوزه.و.با.هدف.توس��عه.فعالیت.
صنعتگ��ران.وارد.عرص��ه.بازار.خرید.و.ف��روش.و.اجاره.
شده.است..رحمان.علی.نژاد.مدیر.عامل.موسسه.امالک.

صنعتی.فتح.مي.باشد.

تجلیل ملي از موسسه صنعتي فتح
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پترو.پویا.گرانول.آریا.ش��رکت.تولید.کننده.پروفیل.بست.ویژن.خط.تولید.لمینیت.خود.

را.رس��ما.راه.اندازی.کرد..احمد.رضا.صادقیان.قائم.مقام.این.ش��رکت.به.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.گفت:.اخیرا.در.جهت.تکمیل.س��بد.محصوالت.بس��ت.ویژن.و.همچنین.

رضایتمندی.بیش.از.پیش.مش��تریان.خود،.لمینیت.را.ب��ه.محصوالت.خود.اضافه.کرده.

ایم..مهندس.صادقیان.با.بیان.اینکه.مدیریت.بس��ت.ویژن.همواره.رش��د.و.توس��عه.را.از.

اهداف.اصلی.خود.قرار.داده.اس��ت.خاطر.نش��ان.کرد:.خط.تولید.لمینیت.های.خود.را.با.

کیفیت.ویژه.و.رنگ.های.متنوع.به.بازار.یو.پی.وی.سی.ایران.عرضه.می.کند..صادقیان.

در.خاتمه.عنوان.داش��ت:.بس��ت.ویژن.از.همه.فعاالن.و.عالقمندان.صنعت.ساختمان.و.

پنجره.های.دوجداره.یو.پی.وی.سی.دعوت.می.کند.تا.در.پانزدهمین.دوره.نمایشگاه.بین.

المللی.صنعت.س��اختمان.تهران.از.نزدیک.با.جدیدترین.محصوالت.بس��ت.ویژن.آشنا.

ش��وند..ش��ایان.ذکر.است.ش��رکت.پترو.پویا.گرانول.آریانا.که.از.سال.85.فعالیت.خود.را.

در.صنعت.کش��ور.آغاز.کرده.و.از.س��ال.89.به.شکل.تخصصی.شروع.به.تولید.و.عرضه.

پروفیل.یوپی.وی.س��ی.نموده.اس��ت..پترو.پویا.گرانول.آریانا.هم.اکنون.توانس��ته.با.دارا.

بودن.هفت.خط.اکس��ترو.س��هم.عمده.ای.در.بازار.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.ایران.داشته.

باش��د..گفتنی.اس��ت.بس��ت.ویژن.تولید.کننده.پروفیل.های.3.و.4.کانال.و.کشویی.که.
دارای.گواهینامه.فنی.مرکز.تحقیقات.س��اختمان.و.مس��کن.گواهینامه.استاندارد.اجباری.

ایران.و.همچنین.ایزو.9001/2008.می.باشد.
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راه اندازی خط تولید لمینیت بست ویژن

ش��رکت.GSA.اولین.تولیدکننده.یراق.آالت.دروپنجره.یو.پی.وی.سی.کشور.موفق.

ش��د.تا.گواهینامه.اس��تاندارد.IFT.را.دریافت.کند..این.موفقیت.بزرگ.براي.یک.برند.

ملي.داراي.اس��تاندارد.بین.المللي.در.نتیجه.با.بهره.گیری.از.فناوری.مدرن.روز،.اندیشه.

و.دانش.متخصصان.و.کوشش.کارکنان.کارآزموده.شرکت.گسترش.صنعت.آذربرزین.

به.دس��ت.آمده.اس��ت..به.گزارش.پنجره.ایرانیان،..این.شرکت.تولیدکننده.یراق.آالت.

که.در.کارخانجات.خود.از.ماش��ین.آالت.ش��رکت.های.بزرگ.و.معتبر.دنیا.و.بر.اساس.

آخرین.تکنولوژی.روز.بهره.می.برد،.در.راستای.ارتقای.سطح.کیفی.محصوالت.خود.و.

همچنین.گام.نهادن.در.مسیری.بین.الملل.و.ورود.به.بازارهای.جهانی.موفق.به.کسب.
گواهینامه.استاندارد.IFT.شده.است..

مهندس.محسن.سعادت.منش.رئیس.هیات.مدیره.GSA.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.

ایرانیان.گفت:.کس��ب.گواهینامه.ها.و.اخذ.اس��تانداردهای.مختلف.بی��ن.المللی.را.در.

دس��تور.کار.قرار.داده.ایم،.چرا.که.این.مهم.را.از.ملزومات.تولیدات.GSA.می.دانیم..

وی.همچنین.افزود:.همواره.نگاه.مدیران.شرکت.GSA.به.تولید.با.کیفیت.بوده.است.
که.این.مهم.راه.کسب.استانداردهای.بین.المللی.را.باز.می.کند..

رئیس.هیات.مدیره.GSA.گواهینامه.اخذ.شده.را.بسیار.حائز.اهمیت.و.استراتژیک.

دانست.و.افزود:.این.گواهینامه.که.بر.استانداردهای.روز.اروپایی.داللت.دارد،.در.زمینه.

مونت��اژ.درب.و.پنج��ره.UPVC.و.همچنین.کیفیت.یراق.آالت.را.مورد.بررس��ی.قرار.

می.دهد..وی.ادامه.داد:.استاندارد..IFT.در.یراق.آالت.در.و.پنجره.نشان.دهنده.گذراندن.

آزمون.هاي.فني.و.دش��ور.تعداد.دفعات.بازوبسته.شدن،.آزمون.نمک.و.همچنین.دیگر.

م��واردی.که.مقاومت.پنجره.را.ش��امل.می.ش��ود.و.به.م��دت.45.روز.یراق.آالت.مورد.

دقیق.تری��ن.آزمایش.ها.قرار.خواهد.گرفت..وی.در.ادام��ه.اظهارات.خود.مرکز.کنترل.

کیف��ی.IFT.را.یک.مرکز.بین.المللی.اروپایی.دانس��ت.و.خاطرنش��ان.کرد:.گواهینامه.

IFT.در.کش��ور.آلمان.از.اهمیت.به.س��زایی.برخوردار.اس��ت،.به.طوری.که.هر.یراقی.

جهت.صادرات.نیاز.به.دریاف��ت.این.گواهینامه.دارد..رییس.هیات.مدیره.جی.اس.ای.

در.ادامه.اظهارات.خود.با.اشاره.به.پروسه.طوالنی.و.شرایط.سخت.دریافت.گواهینامه.

IFT...اظهار.کرد:.مس��یر.بسیار.طوالنی.و.س��ختی.را.طی.کرده.ایم.تا.به.نقطه.فعلی.

رسیده.ایم،.چرا.که.از.ابتدای.فعالیت.این.شرکت.همواره.رعایت.استانداردها.و.دریافت.

گواهینامه.ه��ای.معتبر.اروپایی.را.در.دس��تور.کار.قرار.داده.ایم..س��عادت.منش.تصریح.

کرد:.توجه.به.اصل.کیفیت.س��نگ.بنای.ش��رکت.GSA.اس��ت.و.م��ا.برای.دریافت.

گواهینامه.اس��تاندارد.IFT.بیش.از.6.تا.7.ماه.انتظار.کش��یده.ایم..این.فعال.خوش��نام.

صنعت.یراق.آالت.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.ایران.عنوان.کرد:.چندین.بار.کاالی.

مربوطه.به.آزمایش��گاه.IFT.رفته.و.بازگشته.است.و.بعد.از.اعمال.اصالحات.مربوطه.

مج��ددا.آن.را.به.آزمایش��گاه.IFT.ارائه.داده.ایم؛.اما.ای��ن.پایان.کار.نبود.و.کاال.بعد.از.

اینک��ه.45.روز.زیر.تس��ت.های.مربوطه،.آزمون.های.الزم.را.از.س��ر.گذراند،.موفق.به.

دریاف��ت.این.گواهینامه.معتبر.بین.المللی.ش��د..وي.افزود:.پس.از.دریافت.اس��تاندارد.

IFT،.اس��ب.را.برای.تدوین.استاندارد.ملی.ایران.زین.کرده.ایم.و.قصد.داریم.با.کمک.
شرکت.استاندارد.ملی.ایران.جلوی.واردات.یراق.بی.کیفیت.را.بگیریم..

یراق آالت GSA را با استاندارد جهاني IFT بخواهید
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موسس��ه.صنعتی.فتح.با.توج��ه.به.س��ابقه.و.توانمندی.های.الزم.در.زمین��ه.ارائه.خدمات.

ب��ه.صنعتگران،.س��رمایه.گذاران.و.کارآفرین��ان.صنعتی.اقدام.به.دریافت.نمایندگی.رس��می.

American college of Marbella.نموده.تا.بدینوسیله.کارمندان.عالی.رتبه.و.یا.

خانواده.تحت.تکفل.ایشان.بتوانند.از.مزایای.ادامه.تحصیل.و.افزایش.سطح.علمی.و.صنعتی.

توس��ط.این.کالج.معتبر.بهرمند.گردند..به.گزارش.نشریه.پنجره.ایرانیان.کلیه.خدمات.اقامتی.

جه��ت.ارائه.خدمات.مطلوب.تر.به.صاحبان.صنایعی.که.در.کنار.فعالیت.اقتصادی.خود.مایل.

به.دریافت.اقامت.اس��پانیا.می.باشند،موسس��ه.صنعتی.فتح.عهده.دار.می.شود..روابط.عمومی.

موسس��ه.صنعتی.فتح.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.در.راس��تا.تحقق.این.امور،.

موسس��ه.صنعتی.فتح.اقدام.به.تاسیس.شعبه.جدیدی.در.کش��ور.اسپانیا.)شهر.ماالگا(.نموده.

اس��ت.تا.بدینوس��یله.با.در.اختیار.قراردادن.امکانات.مختلف.خود،.خدمات.متقابلی.را.از.قبیل.

خرید.ماشین.آالت.صنعتی،.انتقال.تکنولوژی،.دانش.فنی.و.....فی.مابین.ایران.و.اسپانیا.برقرار.

س��ازد.تا.بدینوسیله.تالش��گران.عرصه.صنعت.بتوانند.فعالیت.خود.را.در.هر.دو.کشور.توسعه.

دهند..ش��ایان.ذکر.است.برند.فتح.دارای.چهار.شعبه.در.تهران،.پنج.شعبه.در.شهرستان.ها.و.در.
چهار.کشور.خارجی.دارای.نمایندگی.می.باشد.

تاسیس شعبه جدید موسسه فتح در اسپانیا

در.راس��تای.طراحی.و.تولید.ماشین.شستشوی.شیشه.
خوابیده.سکوریت.5*2/5.

روزهای.پایانی.تولید.این.ماشین.هیجان.زیادی.برای.

اهالی.کارخانه.کارن.ماش��ین.ایجاد.کرده.است.تکاپو.و.

ت��الش.مضاعف.ما.را.بر.آن.داش��ت.ک��ه.این.حس.به.

صنعت.س��اختمان.نیز.انتقال.دهیم.روزهای.ش��یرین.و.
خاطره.ساز.در.کارن.ماشین.....

پرسش.ها.:.
1-.خل��ق.ک��ردن.یک.محصول.جدید.چه.حس��ی.را.

برای.شما.ایجاد.کرد.؟
2-.تفاوت.تولید.این.ماش��ین.با.دیگر.تولیدات.کارن.

ماشین.در.چیست.؟
آق��ای.مهندس.جواد.نادعلی.زاده.مدیر.تولید.مهندس.

برق.و.قدرت.
دارم...س��اخت.چنی��ن. 1-.خیل��ی.ح��س.خوب��ی.
دس��تگاه.هایی.برای.خودم.و.تیم��ی.که.با.هم.همکاری.

می.کنیم.انگیزه.بیشتری.را.ایجاد.می.نماید...
2-.م��ا.در.تولی��د.این.ماش��ین.از.تم��ام.تجربیات.در.
تولیدات.قبلی.استفاده.کردیم.تا.بتوانیم.دستگاه.کامل.و.

بی.عیبی.را.تولید.نماییم...
آقای.مهندس.فضلی.مدیر.طراحی.کارش��ناس.ارشد.

مکانیک.گرایش.طراحی.
1-.حس.بس��یار.قشنگی.اس��ت.خلق.کردن.ماشین.
جدی��د.و.دیدن.نتیج��ه.آن.کامال.خس��تگی.این.مدت.
که.زمان.فش��رده.ای.را.داشتیم.بد.کرد.در.این.مدت.در.
س��اعت.کاری.و.غیر.کاری.مش��غول.طراحی.برای.این.

دستگاه.بوده.ام...
2-.کلی��ه.طراحی.ه��ا.را.خودمان.انج��ام.دادیم..کلیه.
تجربیات.همکاران.در.ش��رکت.و.خ��ودم.را.جمع.آوری.
ک��ردم.و.از.آنها.اس��تفاده.کردم.در.طراحی.این.ماش��ین.
طراح��ی.و.تولید.از.صفر.تا.ص��د.کار.خودمان.بود..چون.
نمونه.ای.در.ایران.وجود.نداش��ت.که.به.ما.کمک.نماید.و.
بعالوه.ویژگی.های.منحصر.به.فردی.که.شرکت.سهامی.
شیشه.قزوین.خواسته.بود.نیز.ما.را.با.چالش.های.جدیدی.
درگیر.کرد.که.در.عین.س��خت.بودن.ش��یرینی.س��اخت.
ای��ن.تکنولوژی.را.برای.ما.دوچن��دان.کرد...و.همچنین.

اطالعات.بسیار.ذی.قیمتی.را.به.تیم.ما.اضافه.کرد...
این.دستگاه.با.توجه.به.اینکه.اولین.بار.است.در.ایران.
تولید.می.گردد.از.حساسیت.ویژه.ای.برخوردار.است.زیرا.

کیفیت.همیش��ه.مد.نظر.ما.بوده.اس��ت.و.سعی.بر.تولید.

دس��تگاه.با.کمترین.اش��کال.حساسیت.شرکت.سهامی.

شیش��ه.قزوین.نیز.این.مورد.را.دوچندان.کرد.که.نهایت.
دقت.را.به.خرج.دهیم..

فش��رده.ب��ودن.زمان.طراحی.و.س��ات.نی��ز.از.دیگر.
تفاوتهای.ساخت.این.ماشین.است...

نوی��د.نامدار.مس��ئول.قس��مت.الکترونیکی.س��اخت.
ماشین.آالت.تکنسین.برق.

1-.کار.جالب��ی.ب��ود.چون.اولین.تولی��د.و.یک.ابتکار.
نو.بود.

2-.پیچیدگی.دس��تگاه.تفاوت.بس��یار.زی��اد.با.دیگر.

تولیدات.داشت.این.نکته.به.نظر.من.بسیار.اهمیت.دارد...
خلق.می.کنیم.پس.هستیم.

پرسش های خودمانی با خودمانی ها 
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پنجره.ایرانیان:.در.مراس��م.گرامیداش��ت.روز.صنعت.

و.مع��دن.که.با.حضور.مع��اون.اول.رئیس.جمهور،.وزیر.

صنعت.و.جمعی.از.مس��ئوالن.و.فع��االن.اقتصادی.در.

سالن.اجالس.س��ران.برگزار.می.شد،.15.واحد.صنعتی،.

معدنی.برگزیده.کش��ور.انتخاب.شدند.و.شرکت.ونوس.

شیش��ه.نیز.به.عنوان.یکی.از.واحد.نمونه.کشوری.مورد.
تقدیر.قرار.گرفت.

ب��ه.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.روز.س��ه.ش��نبه.

مص��ادف.با.9.تیرماه.1394.مراس��م.گرامیداش��ت.روز.

صنعت.و.مع��دن.با.حضور.مع��اون.اول.رئیس.جمهور،.

وزیر.صنعت.و.جمعی.از.مس��ئوالن.و.فعاالن.اقتصادی.

در.س��الن.اجالس.س��ران.برگزار.ش��د..در.این.مراسم.

15.واح��د.صنعتی،.معدنی.و.پیشکس��وت.نمونه.معرفی.

و.ب��ا.اهدای.لوح.س��پاس.از.آنها.تجلیل.ب��ه.عمل.آمد..

همچنین.دراین.مراس��م.که.با.هدف.تجلیل.از.ش��أن.و.

منزل��ت.کارآفرینان.در.بخش.های.تولیدی.کش��ور.و.در.

راس��تای.تعامل.دولت.با.بخش.خصوصی.و.تالشگران.

عرص��ه.کارآفرینی.از.از.کارآفرینان.و.واحد.های.تولیدی.

تقدی��ر.به.عمل.آمد،.از.بین.فعاالن.حوزه.س��اختمان.به.

وی��ژه.صنعتگران.در.و.پنجره.دوجداره،.ونوس.شیش��ه.

به.عنوان.یک��ی.از.واحدهای.نمونه.صنعتی.مورد.تقدیر.

قرارگرفت..گفتني.اس��ت.ونوس.شیشه.با.بهره.گیری.از.

مدرن.ترین.ماش��ین.آالت.و.تیمی.متخصص،.از.برترین.

تولیدکنندگان.شیش��ه.های.س��اختمانی.و.خودرویی.در.

خاورمیان��ه.می.باش��د..فی��روزه.بدر.مش��اور.مدیرعامل.

ش��رکت.ونوس.شیشه.در.خصوص.معیارها.و.چگونگی.

انتخاب.این.ش��رکت.تولید.کننده.به.عنوان.واحد.نمونه.

کشور.به.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.از.جمله.

مهمترین.م��واردی.که.نام.ونوس.شیش��ه.را.به.عنوان.

واحد.نمونه.کشور.مطرح.کرده.است،.می.توان.به.مقایسه.

عملکرد.س��ال93.این.شرکت.با.سال.گذشته.اش.اشاره.

کرد..وی.در.همین.راس��تا.افزود:.در.این.مقایسه.میزان.

تولید،.طرح.توسعه،.اش��تغال.زایی.یا.تعدیل.نیرو،.میزان.

فروش،.هزینه.تحقیقات،.هزینه.آموزش.نیروی.انسانی،.

ترکیب.نیروی.انس��انی،.مشتری.مداری،.گواهینامه.های.

کیفیت.محصول.و.رش��د.فروش.به.نس��بت.س��ال.قبل.
مورد.ارزیابی.و.توجه.قرارگرفت.

مش��اور.مدیرعامل.ش��رکت.ونوس.شیش��ه.در.ادامه.

اظهارات.خود.نسبت.هزینه.تحقیقات.به.فروش،.نسبت.

هزینه.انرژی.مصرفی.به.فروش،.نسبت.هزینه.آموزش.

به.فروش.محصوالت.ونوس.شیشه.را.از.جمله.مواردی.

دانس��ت.که.این.شرکت.را.در.زمره.برترین.های.صنعت.

قرار.داده.اس��ت..بدر.با.بیان.اینکه.طرح.توسعه.تولیدات.

ونوس.شیشه.در.ش��رایط.بحرانی.فعلی.از.نگاه.مدیران.

ارشد.صنعت.کش��ور.دور.نمانده.است،.خاطرنشان.کرد:.

رویکرد.محمد.حسن.نوروزی.مدیرعامل.ونوس.شیشه.

هم��واره.ب��ر.افزایش.ظرفی��ت.تولید.بوده.و.10.س��ال.

گذش��ته.در.حوزه.افزایش.ظرفیت.تولید.همواره.روند.رو.

به.رش��دی.داشته.ایم..مش��اور.مدیرعامل.ونوس.شیشه.

با.بیان.اینکه.امس��ال.وارد.دهمین.سال.فعالیت.ونوس.

شیش��ه.شده.ایم،.تاکید.کرد.:.براس��اس.طرح.توسعه.ای.

که.در.دس��تور.کار.داری��م.تا.پایان.س��ال.جاری.حجم.

تولیدات.این.ش��رکت.تا.2.براب��ر.افزایش.خواهد.یافت..

فیروزه.بدر.مش��اور.مدیرعامل.این.ش��رکت،.حضور.در.

پروژه.های.ملی.و.عمرانی.کش��ور.را.از.افتخارات.ونوس.

شیش��ه.عنوان.کرد.در.خاتمه.اظهارات.خود،.برج.میالد،.

پردیس.س��ینمایی.مل��ت،.باغ.موزه.دف��اع.مقدس،.باغ.

کتاب.ته��ران،.VIP.و.CIP.ف��رودگاه.بین.المللی.امام.

خمین��ی.را.از.آن.جمله.عنوان.کرد..ش��ایان.ذکر.اس��ت.

شرکت.ونوس.شیشه.هفته.نخست.تیرماه.نیز.در.مراسم.

تجلی��ل.از.واحدهای.صنعتی.برتر.اس��تان.تهران.که.با.

حضور.سیدحسین.هاشمی.استاندار.تهران،.علی.یزدانی.

معاون.وزیر.صنعت،.مع��دن.و.تجارت،.محمدرضا.مس.

فروش.رییس.س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان،.

رضا.رحمانی.رییس.کمیسیون.صنعت،.معدن.و.تجارت.

مجلس.ش��ورای.اسالمی.و.مس��عود.خوانساری.رییس.

ات��اق.بازرگانی.اس��تان.تهران.و.تع��دادی.از.نمایندگان.

مجلس.شورای.اسالمی.و.فعاالن.استانی.حوزه.صنعت.

در.هتل.اسپیناس.برگزار..شد،.به.عنوان.واحد.برتر.استان.
تهران.شناخته.شد..

ونوس شیشه واحد نمونه ملي ایران شد

پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.گروه.صنعتی.همارش��تن.

انتخاب.ش��رکت.ونوس.شیش��ه.به.عنوان.واحد.نمونه.

صنعت��ی.ایران.در.روز.س��ه.ش��نبه.9.تیرم��اه.مصادف.

ب��ا.گرامیداش��ت.روز.صنعت.و.مع��دن.را.تبریک.گفت..

محس��ن.صفایی،.مدیرعامل.گروه.صنعتی.همارشتن.و.

عضو.هیات.مدیره.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.کشور،.

انتخاب.شایسته.شرکت.ونوس.شیشه.را.به.عنوان.واحد.

نمونه.صنعتی.کشور.در.مراسم.گرامیداشت.روز.صنعت.

و.مع��دن.به.محمد.حس��ن.ن��وروزی.مدیرعامل.ونوس.

شیش��ه.تبریک.گفت..دربخش��ی.از.این.پیام،.مهندس.

صفای��ی.ضمن.آروزی.موفقی��ت.درعرصه.های.مختلف.

صنعت��ی.از.تالش.ه��ای.مدیرعامل.ونوس.شیش��ه.در.

راه.ش��کوفایی.روزافزون.صنعت.و.تولید.کش��ور.تقدیر.
و.تشکر.کرد.

تقدیر همارشتن از افتخارآفرینی ونوس شیشه
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.صنایع.عایق.پالست.تولید.کننده.پروفیل.با.نام.تجاری.وین.کالس.با.
هدف.تکمیل.سبد.محصوالت.خود.اقدام.به.راه.اندازی.خط.تولید.جدیدی.کرده.است.

شرکت.صنایع.عایق.پالست،.تولید.کننده.پروفیل.با.نام.تجاری.وین.کالس.از.جمله.فعاالن.

صنعت.پنجره.دوجداره.یو.پی.وی.س��ی.اس��ت.که.اخیرا.به.جهت.بهبود.و.ارتقاء.خدمت.رسانی.

به.مش��تریان.خود،.خط.تولی��د.جدیدی.را.احداث.کرده.اس��ت..در.همین.خصوص.رضا.زمانی.

مدی��ر.عامل.وین.کالس.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.از.س��ال.جدید.تالش.خود.

را.در.جه��ت.احداث.و.راه.اندازی.خط.تولید.محصوالت.جدیدمان.آغاز.کردیم.و.س��رانجام.زیر.

ساخت.ها.و.سخت.افزار.آن.فراهم.شد.و.پس.از.انجام.آزمون.های.مختلف.و.آزمایش.های.الزم.

س��رانجام.از.اول.اردیبهشت.ماه.رسما.خطوط.تولیدی.جدید.این.مجموعه.راه.اندازی.شد..مدیر.

عامل.ش��رکت.تولید.کننده.پروفیل.وی��ن.کالس.پیرامون.تیپ.جدید.تولیدات.خود.اعالم.کرد:.

سیستم.کشوئی.سری.70.دو.ریل،.که.مشتمل.بر.چهار.قالب.فریم.کشویی،.لنگه.کشویی،.قفل.

کشویی.و.زهوار.دکوراتیو.است،.به.سبد.محصوالت.ما.اضافه.شده.است..وی.در.پایان.اظهارات.

خود.گفت:.ش��رکت.عایق.پالست.سعی.بر.این.دارد.تا.با.در.دست.داشتن.مجموعه.ای.کامل.از.
تولیدات.خود.خواسته.های.مشتریان.را.با.باالترین.کیفیت.و.سریع.ترین.زمان.بر.آورده.سازد.

راه اندازی خط تولید جدید در عایق پالست

انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.دروپنجره.ایران..

در.اطالعی��ه.ای.خط��اب.به.م��ردم.و.مص��رف.کنندگان.

پروفی��ل.های.یو.پی.وی.س��ی..درو.پنج��ره.اعالم.کرد:.

به.علت.اینک��ه.در.مبادی.ورودی.گمرکات.کش��ور.هیچ.

گون��ه.کنترل.کیفی..برای.پروفی��ل.های.وارداتی.صورت.

نم��ی.پذی��رد.و.دریاف��ت.گواهینامه.اس��تاندارد.برای.این.

ن��وع.پروفیل.ها.بر.خ��الف.پروفیل.های.تولید.ش��ده.در.

کش��ور..الزامی.نیس��ت؛.هیئت.مدیره.انجمن.با.س��ازمان.

ملی.اس��تاندارد..جهت.تعیین.استاندارد.برای.پروفیل.های.

وارداتی.وارده.مذاکره.ش��ده.اس��ت،.لذا.ت��ا.حصول.نتیجه.

قطعی.پیش��نهاد.می.گردد.پیش.از.اقدام.به.خرید.این.نوع.

پروفیل.ها.جهت.اطمینان.از.کیفیت.محصول.و.دارا.بودن.

اس��تاندارد.از.انجمن.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.درو.
پنجره.ایران.استعالم.نمائید..

ارتباط مستقیم با انجمن
.انجمن.یادشده.همچنین.در.اطالعیه.دیگری.اعالم.
کرد:.ب��ا.عنایت.به.تصمیم.هیئت.مدی��ره.انجمن.و.به.
اس��تناد.اساس��نامه.صنایع.پروفیل.یو.پی.وی.سی.کلیه.
تولیدکنندگانی.که.مرتبط.با.صنعت.پنجره.های.یو.پی.

وی.س��ی.فعالیت.می.نمایند.می.توانن��د.با.مراجعه.به.

.iranupvc�dia.ir.وب.س��ایت.انجمن.به.آدرس

و.یا.تم��اس.با.روابط.عموم��ی.انجمن.جهت.عضویت.
اقدام.نمایند..

شماره.تماس.روابط.عمومی.انجمن.:88530580.-021

هشدار نسبت به واردات پروفیل یو.پی.وی.سی غیراستاندارد

شرکت.کارن.ماشین.تولید.کننده.انواع.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.دو.جداره،.ماشین.

شستشوي.خوابیده.سکوریت.را.به.سفارش.شرکت.سهامي.شیشه.قزوین.تولید.و.عرضه.

کرد..ب��ه.گزارش.پنجره.ایرانیان،.کارن.ماش��ین.اخیرا.اقدام.به.صادرات.ماش��ین.آالت.

س��اخت.شیشه.هاي.دوجداره.به.برخي.کش��ورهاي.همسایه.کرده.است..براساس.اعالم.

روابط.عمومی.کارن.ماش��ین،.دس��تگاه.ماش��ین.شستشوی.خوابیده.س��کوریت.دارای.

مختص��ات.فنی.منحصر.به.فرد.و.قابلیت.شستش��وی.شیش��ه.به.ابع��اد.5/2×5.متر.در.

مدل.2500.اس��ت..گفتنی.است.این.شرکت.تولید.کننده.ماشین.آالت،.آخرین.دستاورد.

خود.را.به.سفارش.شرکت.سهامی.شیشه.قزوین.تولید.کرده.است..خاطرنشان.مي.سازد.

شرکت.سهامی.شیش��ه.قزوین.از.جمله.برترین.تولیدکننده.های.شیشه.در.خاورمیانه.به.
شمار.مي.رود.

رونمایي از محصول جدیدکارن ماشین 







94
ره.

م�ا
.ش

.13
94

داد.
.مر

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

ره
نج

ر پ
بـا

اخ

62

مجرده��ای.دارای.حس��اب.در.صن��دوق.پس.ان��داز.

»یک��م«،.تا.زمان.تش��کیل.خان��واده.و.عقد.محضری،.
اجازه.دریافت.تسهیالت.را.ندارند.

مطاب��ق.آنچه.ش��ورای.پول.و.اعتب��ار.تصویب.کرده،.

تس��هیالت.خرید.مس��کن.صن��دوق.»یک��م«.فقط.به.

خانوارهای.متأه��ل.»خانه.اولی«.قابل.پرداخت.اس��ت.

اما.ب��ا.توجه.ب��ه.فاصل��ه.زمان��ی.حداقل.»یکس��اله«.

بی��ن.افتتاح.حس��اب.در.این.صن��دوق.و.موعد.پرداخت.

تسهیالت.ناشی.از.س��پرده.گذاری،.بانک.مسکن.مجاز.

اس��ت.از.مجرده��ای.متقاضی.وام.های.جدید.مس��کن.

نی��ز.ثبت.نام.ب��ه.عمل.بیاورد.و.برای.آنه��ا.نزد.صندوق.

پس.انداز.»یکم«.حس��اب.تش��کیل.دهد..به.این.ترتیب.

اف��راد.مجرد.در.آس��تانه.ازدواج.از.امروز.می.توانند.برای.

دریافت.تس��هیالت.80.میلیونی.مسکن.در.تهران،.60.

میلیونی.در.شهرهای.بزرگ.و.40.میلیونی.در.شهرهای.

کوچک،.در.کلیه.ش��عب.بانک.مس��کن،.با.واریز.حداقل.

6.میلی��ون.و.700.هزار.تومان.به.عن��وان.آورده.نقدی.

اولیه،.حساب.پس.انداز.صندوق.»یکم«.تشکیل.دهند.و.

تا.زمان.سررس��ید.حساب.–زمان.پرداخت.وام-.فرصت.

ازدواج.و.عق��د.بابت.تبدیل.ش��دن.به.فرد.واجدش��رایط.

تس��هیالت.»خانه.اولی«،.برای.آنها.محفوظ.است.بانک.

مس��کن.اعالم.کرده.است:.مجردهای.دارای.حساب.در.

صن��دوق.پس.انداز.»یکم«،.تا.زمان.تش��کیل.خانواده.و.
عقد.محضری،.اجازه.دریافت.تسهیالت.را.ندارند.

بانک.مسکن.پیش.تر،.شرایط.اولیه.قید.شده.در.مصوبه.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.مبنی.بر.»س��پرده.گذاری.حداقل.

معادل.نصف.س��قف.وام.های.سه.گانه.خرید.مسکن«.را.

نی��ز.تعدیل.کرد.و.در.همان.هفته.اول.ابالغ.این.مصوبه.

به.ش��عب.بانک.مسکن،.مقرر.شد.متقاضیان.تسهیالت.

خانه.اول��ی،.با.حداقل.مبلغ.7/.6.میلی��ون.تومان.افتتاح.

حس��اب.کنند.و.س��پس.ظرف.حداکثر.6.ماه،.موجودی.

خود.را.به.حدود.13.میلیون.تومان.افزایش.دهند.که.در.

این.صورت،.باید.به.جای.یکسال،.دوره.انتظار.سه.ساله.
را.برای.دریافت.وام.طی.کنند.

معاون.توس��عه.مدیریت.و.منابع.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن.از.نهایی.شدن.تأسیس.
چند.صندوق.زمین.و.ساختمان.در.استان.های.تهران.و.خراسان.رضوی.خبر.داد..

پروی��ز.تجلی.زاده.خوب.در.خص��وص.صندوق.های.زمین.و.س��اختمان.اظهار.کرد:.بر.

اس��اس.مصوبه.هیئت.مدیره.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.مقرر.شد.تا.همه.ادارات.کل.

راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.ها.در.برنامه.های.اجرایی.امس��ال.خود.پروژه.هایی.ساختمانی.

منطبق.با.شرایط.و.قوانین.سازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.و.قابل.پذیرش.در.بازار.بورس.

با.عنوان.صندوق.زمین.و.ساختمان.معرفی.کنند.تا.صندوق.های.مرتبط.با.این.پروژه.ها.
تشکیل.شوند.

عضو.هیئت.مدیره.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن.با.بیان.اینکه.برخی.استان.ها.تا.به.

حال.پروژه.های.خود.را.معرفی.کرده.اند.گفت:.کارشناس��ان.این.سازمان.در.حال.بررسی.

پروژه.های.معرفی.شده.استان.ها.از.نظر.زمین.محل.ساخت.پروژه،.انطباق.آن.با.شرایط.

جمعیتی.اس��تان.و.سودده.بودن.آن.هس��تند.وی.با.بیان.اینکه.انتخاب.پروژه.ساختمانی.

آویش��ن.در.اس��تان.تهران.به.عنوان.یک.صندوق.زمین.و.س��اختمان.نهایی.شده.است.

افزود:.پذیرش.صندوق.آویش��ن.در.س��ازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.قطعی.و.ارکان.این.

صندوق.نیز.تعیین.ش��ده..اس��ت.که.کار.پذیره.نویس��ی.آن.در.فراب��ورس.به.زودی.آغاز.
می.شود.

معاون.توس��عه.مدیریت.و.منابع.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن.با.اش��اره.به.تصویب.

تش��کیل.صندوق.زمین.و.س��اختمان.برای.چند.پروژه.س��اختمانی.دیگر.در.استان.های.

ته��ران.و.خراس��ان.رضوی.ب��ه.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.س��اختار.

صندوق.های.زمین.و.س��اختمان.به.گونه.ای.اس��ت.که.مانند.سایر.شرکت.های.پذیرش.

ش��ده.در.بورس،.کلی��ه.فعالیت.صندوق.ها.کنترل.می.ش��وند؛.همچنی��ن.اطالعاتی.که.

ش��رکت.های.متولی.صندوق.های.زمین.و.ساختمان.مبنی.بر.قیمت.زمین،.حاشیه.سود.

صندوق،.ارکان.صندوق.و.سهم.هر.فرد.حقیقی.یا.حقوقی.در.صندوق.زمین.و.ساختمان.

در.هنگام.اخذ.مجوز.ورود.به.فرابورس.از.س��ازمان.بورس.می.گیرند.به.طور.کلی.کنترل.
و.بررسی.می.شود.تا.با.واقعیت.منطبق.باشند.

وی.همچنین.در.زمینه.تضمین.س��ودده.بودن.پروژه.ها.گفت:.پروژه.های.س��اختمانی.

تحت.پوشش.صندوق.زمین.و.ساختمان.مانند.هر.شرکت.دیگر.حاضر.در.تاالر.بورس،.

تحت.شرایط.خاصی.منجر.به.سوددهی.می.شوند.و.اگر.شرایط.مهیا.نباشد.حتی.ممکن.

است.زیان.ده.هم.باشند؛..بنابراین.هیچ.تضمینی.نیست.تا.صندو.ق.های.زمین.و.ساختمان.
همگی.به.سوددهی.برسند.

تجلی.زاده.خوب.با.اشاره.به.وجود.بخش.های.مختلف.در.ارکان.صندوق.های.زمین.و.

ساختمان.مانند.تعهد.پذیره.نویسی.برای.جمع.آوری.سرمایه.های.سهامداران.و.حفاظت.از.

منابع.مالی.مردم.و.همچنین.بازارگردان.در.این.صندوق.ها.برای.حفظ.تعادل.بازار.سهام.

و.حفظ.ارزش.سهم.صندوق.در.بازار.سهام.خاطرنشان.کرد:.این.ارکان،.همه.فعالیت.های.

تجاری.و.عمرانی.صندوق.زمین.و.ساختمان.را.کنترل.می.کنند.تا.سهامداران.با.شکست.
و.زیان.سنگین.مواجه.نشوند.

الزم.به.ذکر.است.موضوع.فعالیت.صندوق،.جمع.آوری.وجوه.متقاضیان.سرمایه.گذاری.

در.صندوق،.س��اخت.پروژه.س��اختمانی،.پیش.فروش.واحدهای.س��اختمانی.پروژه.و.در..

نهایت.تقس��یم.عواید.ناش��ی.از.این.فعالیت.بین.س��رمایه..گذاران.است..در.صندوق.های.

س��رمایه..گذاری.زمی��ن.و.س��اختمان،.س��رمایه..گذاران.ب��ا.توج��ه.به.می��زان.واحدهای.

س��رمایه..گذاری.خریداری.ش��ده.در.پروژه.ش��ریک.خواهند.بود.و.در.پایان.عمر.صندوق.

نیز.بعد.از.فروش.پروژه،.درآمدهای.حاصل.با.توجه.به.میزان.س��رمایه.گذاری.میان.افراد.

تقس��یم.می.شود..این.صندوق..ها.به.گونه.ای.تعریف.شده..اند.که.افراد.می..توانند.با.حداقل.
سرمایه.)1.000.ریال(.در.احداث.پروژه.های.ساختمانی.مشارکت.و.سرمایه.گذاری.کنند.

 شرایط وام 80میلیونی به مجردهاي خانه اولي

 جزئیات ساختار صندوق های زمین و ساختمان و وضعیت سوددهی آنها
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 مشاوران امالك مخالف ایجاد بورس مسكن

گفت:.این.بانک.به.عنوان.بانک.توس��عه.ای.مسکن،.به.

انبوه.سازان.و.تولیدکنندگان.مصالح.ساختمانی.تسهیالت.

ارائه.می.دهد..محمد.هاشم.بت.شکن..در.گردهمایی.نقشه.

راه.تامین.مس��کن.افزود:.بانک.مسکن.درپی.چشم.انداز.و.

ایفای.نقش.رهبری.در.تامین.نظام.مالی.است.وی.گفت:.

بانک.مسکن.به.عنوان.بانکدار.توسعه.ای.در.حوزه..مسکن.

با.1260.ش��بعه.و.13.هزار.نفر.بانکدار.آماده.ارائه.خدمات.
به.انبوه.سازان،.تولیدکنندگان.و.مصالح.و.تسهیالت.است.
بت.شکن.تصریح.کرد:.با.توجه.به.اینکه.این.بانک.نقش.
توسعه.ای.دارد.انتظار.دولت.از.بانک.مسکن.این.است.که.

برخالف.سایر.بانک.ها.دولتی.باقی.بماند.
مدیرعامل.بانک.مس��کن.ادام��ه.داد:.قانون.حمایت.و.
س��اماندهی.عرضه.مسکن.قانون.جدیدی.است.که.حدود.
یک.ماه.اس��ت.شورای.نگهبان.تصویب.کرده.و.آیین.نامه.
اجرای.آن.در.وزارت.اقتصاد.در.حال.تصویب.اس��ت..وی.
تصریح.کرد:.نقش.پیش��گامی..بانک.مسکن.در.سه.محور.
توصیف.شده.اس��ت.که.می.توان.به.تاثیرگذاری.و.ارتباط.
نزدیک.با.بانک.مرکزی.،.تعامل.با.وزارت.راه.و.شهرسازی.
و.همچنین.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.اشاره.کرد.وی.
ادامه.داد:.بانک.مس��کن.به.عنوان.یک.بانک.دولتی.باید.
قدرت.چانه.زنی.داش��ته.باشد.تا.بتواند.سیاست.اعتباری.را.

تدوین.و.به.تصویب.برساند.
بت.ش��کن.افزود:.بانک.مس��کن.نیز.به.دلیل.انباش��ت.
تجرب��ه.بهترین.رابط.بین.مرجع.سیاس��ت.گذاری.بخش.

مسکن.و.اقتصادی.است،.به.طوریکه.بانک.نقش.رهبری.

در.تدوین.سیاس��ت.ها.را.با.کمک.وزارت.راه.و.شهرسازی.

ایفا.کند.وی.تصریح.کرد:.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.

ب��رای.تامین.برنامه.و.بودجه.باید.از.نظر.تخصصی.از.نظر.
بانک.مسکن.نیز.استفاده.کند.

مدیرعام��ل.بانک.مس��کن.اف��زود:.با.توجه.ب��ه.اینکه.

مهمترین.کار.بانک.مسکن.توسعه.و.تامین.مسکن.است،.

ایفای.نقش.توس��عه.ای.بانک.می.تواند.در.مواقع.رکود.با.
اعطای.تسهیالت.به.این.بخش.کمک.کند.

بت.ش��کن.ادامه.داد:.رویکرد.مناس��ب.بانک.مس��کن.

مش��تری.مداری.اس��ت.و.به.آح��اد.مردم.،.ش��رکت.های.

س��اختمانی.و.انبوه.س��ازان.و.ش��رکت.طرح.های.بزرگ.

کش��ور.تس��هیالت.اعطا.می.کند..وی.تصری��ح.کرد:.به.

صندوق.پس.انداز.ساخت،.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم،.

سپرده.ممتاز،.صندوق.پس.انداز.جوانان.و.همچنین.برای.

شرکت.های.ساختمانی.تسهیالت.ساخت،.گواهی.سپرده.

خ��اص،.اعتبار.در.حس��اب.جاری،.خری��د.دین.و.خدمات.
امانی.ارائه.می.دهیم.

عضو.ناظر.مجلس.شورای.اسالمی.در.شورای.عالی.بورس.و.اوراق.بهادار.با.اشاره.به.

تشکیل.بورس.مسکن.در.آینده.ای.نزدیک.از.مدیریت.بازار.عرضه.و.تقاضا.و.در.نتیجه.
کاهش.سودهای.غیر.متعارف.برخی.فعاالن.بازار.مسکن.در.بورس.مسکن.خبر.داد..

محمدرض��ا.پورابراهیمی.در.خصوص.راه.اندازی.بورس.مس��کن.اظهار.کرد:.در.بحث.

بورس.کاال.گزارش��ی.تهیه.شده.بود.که.بتوان.در.زیرمجموعه.این.بورس،.بحث.خرید.
و.فروش.امالک.و.مسکن.نیز.مطرح.شود..

در.این.گزارش.عنوان.ش��د.که.می.توان.این.اقدام.را.انجام.داد.اما.اینکه.این.طرح.تا.

چه.اندازه.عملیاتی.و.اجرایی.اس��ت،.نیاز.به.کار.کارشناس��ی.بیشتری.دارد.ولی.شورای.

عالی.بورس.در.حال.طراحی.بورس.تخصصی.با.مکانیزم.های.بازار.س��رمایه.در.زمینه.
خرید.و.فروش.امالک.و.مستغالت.است.

عضو.ناظر.مجلس.ش��ورای.اسالمی.در.شورای.عالی.بورس.و.اوراق.بهادار.ادامه.داد:.

راه.اندازی.چنین.بازار.س��رمایه.ای.می.تواند.هم.ش��فافیت.قیمت.را.در.پی.داشته.باشد.و.

هم.تعادل.عرضه.و.تقاضای.مس��کن.را.مدیریت.کند.اما.از.آنجایی.که.مسکن.کاالیی.
منحصر.به.فرد.و.یگانه.است،.احتماال.ایجاد.چنین.بازاری.تا.حدودی.سخت.است.

نماینده.مردم.کرمان.و.راور.در.مجلس.ش��ورای.اس��المی..با.بیان.اینکه.ایجاد.بورس.

مس��کن.با.هدف.تشکیل.بازار.سرمایه.رسمی.برای.حذف.بازار.غیر.رسمی..فعلی.مسکن.

در.دستور.کار.قرار.دارد.گفت:.طراحی.مکانیزم.بورس.مسکن.در.آینده.نزدیک.عملیاتی.
خواهد.شد.

وی.در.خصوص.مدیریت.قیمت.مس��کن.با.ایجاد.بورس.مسکن.تأکید.کرد:.در.حال.

حاضر.قیمت.مس��کن.از.سوی.دالالن.و.س��فته.بازان.بازار.مسکن.تعیین.می.شود.حال.

آنکه.اگر.عرضه.و.تقاضا.مدیریت.ش��ود،.قیمت.مس��کن.به.نرخی.بسیار.پایین.تر.از.نرخ.

فعلی.می.رس��د.و.اساس��ا.بورس.مس��کن.به.س��ود.خریداران.و.مصرف.کنندگان.واقعی.
کاالی.مسکن.خواهد.بود.

پورابراهیم��ی..ب��ا.بیان.اینکه.ایجاد.بورس.مس��کن.از.افزای��ش.قیمت.آن.جلوگیری.

می.کند.به.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.یکی.از.گروه.هایی.که.در.برابر.

تش��کیل.بورس.مس��کن.مقاومت.می.کنند،.برخی.بنگاه.های.معامالت.امالک.هستند.

چراکه.در.حال.حاضر.قیمت.مس��کن.ش��فاف.نیست.و.با.ایجاد.بورس.مسکن.شفافیت.

به.بازار.مس��کن.و.امالک.برمی.گردد..بنابراین.کس��انی.که.همواره.در.تالشند.در.بازار.
مسکن.به.سودهای.غیرمتعارف.دست.یابند،.با.ایجاد.بورس.مسکن.مخالفت.می.کنند.
وی.ب��ا.بی��ان.اینکه.بازارهای.مالی.و.حجم.معامالتی.که.در.بورس.مس��کن.صورت.
خواهد.گرفت،.جذابیت.زیادی.برای.فعاالن.بازار.س��رمایه.ایجاد.می.کند،.خاطرنش��ان.
کرد:.قرار.اس��ت.در.بورس.مسکن.افزایش.حجم.معامالت.مسکن.با.سودهای.متعارف.
جایگزین.معامالت.کم.با.سودهای.کالن.و.غیرمتعارف.شود.تا.سرمایه.گذاران.به.سمت.

بورس.مسکن.گسیل.شوند..
عضو.کمیس��یون.اقتصادی.مجلس.با.بیان.اینکه.تالش.داریم.تا.در.بورس.مس��کن.
هم.فروش��ندگان.و.خریداران.انبوه.مس��کن.و.هم.خرده.فروشان.و.تک.خریداران.واحد.
مس��کونی.از.جمله.مس��کن.مهر.در.این.بازار.س��رمایه.ورود.کنند،.گفت:.البته.می.توان.
در.ابتدای.فعالیت.بورس.مس��کن،.معامله.کنندگان.بلوک.های.س��اختمانی.مسکونی.و.
مس��کن.انبوه.را.به.سمت.معامله.در.این.بازار.سرمایه.هدایت.کرد.ولی.قرار.است.همه.

عالقه.مندان.به.فعالیت.در.بازار.مسکن.در.این.بورس.حضور.داشته.باشند.

 بانک مسكن به انبوه سازان و تولید کنندگان مصالح  وام مي دهد
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 بانک اطالعات مسكن ایران آنالین شد
س��امانه.بانک.اطالعات.راه.،.مس��کن.و.شهرس��ازی.و.
س��امانه.دفتر.تدوین.مقررات.ملی.ساختمان،.ابتداي.تیرماه.
با.حضور.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.ساختمان،.
رئی��س.دانش��گاه.تربیت.مدرس.و.دیگر.مس��ئوالن.مرکز.

تحقیقات.راه.اندازی.شد.
در.این.مراس��م.معاون.آموزش��ی.و.توسعه.فناوری.مرکز.
تحقیقات.راه.،.مس��کن.و.شهرس��ازی.بیان.کرد:.دسترسی.
جامع��ه.فنی.و.مدیران.ب��ه.اطالعات،.ب��رای.برنامه.ریزی.
و.پژوهش.امری.ضروری.اس��ت..بختی��اری.ادامه.داد:.در.
معاونت.آموزش.و.توسعه.فناوری.مرکز.تحقیقات،.مدیریت.
بانک.های.اطالعاتی.تخصصی.در.دستور.کار.قرار.گرفت.
وی.به.راه.اندازی.س��امانه.مدیریت.اطالعات.راه،.مسکن.و.
شهرسازی.اش��اره.کرد.و.گفت:.این.س��ایت.از.بانک.های.
اطالعاتی.مختلف.در.حوزه.راه.و.شهرس��ازی.تشکیل.شده.
اس��ت؛.مثاًل.مدیریت.شبکه.ش��تاب.نگاری.کشور.یکی.از.

بانک.های.اطالعاتی.است.
بختی��اری.اضافه.کرد:.در.این.بان��ک.اطالعاتی.اخبار.و.
اطالع��ات.تخصصی.ح��وزه.فعالی��ت.وزارت.راه.در.اختیار.
جامع��ه.مهندس��ی.و.پژوهش��گران.ق��رار.می.گیرد.معاون.
آموزش��ی.و.توس��عه.فناوری.مرکز.تحقیقات.راه.،.مسکن.و.
شهرس��ازی.یادآور.شد:.حدود.30.میلیون.رکورد.اطالعاتی.

در.این.بخش.داریم.
وی.ب��ا.بی��ان.اینکه.س��امانه.اطالعات.پژوهش��ی.راه.و.
شهرس��ازی.نیز.امروز.راه.اندازی.ش��د،.گف��ت:.پراکندگی.
پژوهش.های��ی.ک��ه.در.س��ال.های.متعدد.در.ح��وزه.راه.و.
شهرس��ازی.انجام.شده.است،.دسترس��ی.به.آن.را.ضعیف.
کرده.اس��ت.بنابرای��ن.تالش.کردیم.اطالعات.پژوهش��ی.
در.این.حوزه.در.محلی.مش��خص.جمع.آوری.ش��ود.معاون.
آموزش��ی.و.توس��عه.فناوری.مرکز.تحقیقات.راه.،.مسکن.و.
شهرسازی.اظهار.داش��ت:.همچنین.تهیه.بانک.اطالعاتی.
قیر.و.آس��فالت.کار.جدیدی.اس��ت.که.با.همکاری..بخش.
مدیریت.قیر.و.آس��فالت.انجام.ش��ده.است..بختیاری.بیان.

کرد:.همچنین.واژه.نامه.تخصصی.در.حوزه.راه.و.شهرسازی.

با.همکاری.مرکز.آمار.ایران.تهیه.شد.که.شامل.630.واژه.

تخصصی.در.بانک.اطالعاتی.مذکور.است.بنابراین.گزارش.

در.ادامه.این.مراس��م،.رئیس.دانشگاه.تربیت.مدرس.اظهار.

داش��ت:.سابقه.مقررات.ملی.س��اختمان.به.حدود.20.سال.
قبل.برمی.گردد.

احم��دی.اف��زود:.غی��ر.از.آئین.نامه.2800.ک��ه.مربوط.

ب��ه.طراحی.س��اختمان.در.برابر.زلزله.اس��ت،.الزم.اس��ت.

مجموع��ه.ای.از.قوانین.الزم.االجرا.برای.آس��ایش،.ایمنی.

و.دوام.س��اختمان.با.رعایت.استانداردهای.زیست.محیطی.

و.ایمنی..داش��ته.باش��یم.تا.به.عنوان.مجموعه.نرم.افزاری.

دراختی��ار.مجری��ان.قرار.گیرد.و.س��المت.جامع��ه.تامین.

ش��ود.وی.گفت:.انس��ان.ها.و.دارایی.های.آنه��ا.به.عنوان.

س��رمایه.های.مادی.و.معنوی.در.پناه.همین.س��اختمان.ها.

است.ضمن.آن.که.بزرگترین.سرمایه..گذاری.های.عمرانی.
در.بخش.ساختمان.انجام.می.شود.که.باید.ضابطه.مند.شود.
احمدی.گف��ت:.در.دو.دهه.اخیر.مجموع��ه.ای.کم.نظیر.
از.روش.ها.و.مقررات.فنی.وفق.ش��رایط.کشور.با.وضعیت.

خاص.صنعت.ساخت.و.س��از.با.توجه.به.حجم.پروژه.های.

جاری.تدوین.ش��ده.است.رئیس.ش��ورای.تدوین.مقررات.

ملی.س��اختمان.گفت:.از.اواخر.س��ال.92.تدوین.مقررات.

ملی.ساختمان.به.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.شهرسازی.

منتقل.شد.و.ش��ورای.تدوین.شامل.25.نفر.از.بزرگان.این.
صنعت،.در.حال.حاضر.در.مرکز.فعالیت.می.کنند.

احم��دی.گفت:.ای��ن.مق��ررات.در.زمینه.ه��ای.مربوط.

ب��ه.ایمن��ی.در.برابر.آتش.س��وزی،.س��اختمان.های.بتنی،.

س��اختمان.های.ف��والدی،.صنعت��ی.س��ازی.س��اختمان،.

لوله.کشی.گاز،.روش.های.نگهداری.و.تعمیر.ساختمان.های.

موجود،.در.حال.اعمال.تغییراتی.اس��ت.تا.با.شرایط.خاص.

کشور.از.نظر.توسعه.وفق.یابد..وی.گفت:.حدود.25.پروژه.

پشتیبان.برای.بهبود.مقررات.ملی.ساختمان.تدوین.شد.که.
بخشی.از.آن.آغاز.شده.است.

رئیس.دانش��گاه.تربیت.مدرس.تاکید.کرد:.مقررات.ملی.

س��اختمان.ضامن.امنیت.جامعه.از.نظر.روانی.و.فنی.است؛.

اگر.در.س��اختمان.های.بیمار.و.دارای.شرایط.سوء.زندگی.یا.
کار.کنیم.این.امر.در.روحیات.جامعه.اثر.منفی.دارد.

نایب.رئیس.کمیس��یون.عمران.مجلس،.با.هش��دار.نس��بت.به.مقاوم.نبودن.بیش.از.نیمی.

از.س��اختمان.های.کش��ور.در.برابر.زلزله،.گفت:.افزایش.وام.نوسازی.مسکن.و.توجه.به.ایمن.
سازی.ساختمان.ها.بر.اساس.اصول.استاندارد.ضرورتی.است.که.باید.مدنظر.قرار.بگیرد.

محمدرضا.رضایی.کوچی،.با.انتقاد.مقاوم.نبودن.بیش.از.نیمی.از.س��اختمان.های.کشور.در.

مقابل.زلزله،.گفت:.وجود.بافت.فرسوده.و.همچنین.عدم.رعایت.اصول.استاندارد.ساخت.و.ساز.
در.کشور.عاملی.است.که.به.غیرایمن.بودن.بسیاری.از.ساختمان.ها.در.کشور.دامن.زده.است.
نماینده.مردم.جهرم.درمجلس.ش��ورای.اس��المی،.با.بیان.اینکه.پرداخت.تس��هیالت.برای.
نوسازی.مسکن.واجب.تر.از.پرداخت.وام.جهت.خرید.آن.است،تصریح.کرد:.ارایه.مسکن.بی.
کیفیت.و.غیر.مقاوم.به.مردم.فاجعه.های.بس��یاری.را.منجر.خواهد.ش��د.این.نماینده.مردم.در.
مجلس.نهم،.با.اشاره.به.پرداخت.تسهیالت.50.میلیونی.مسکن.برای.نوسازی.بافت.فرسوده.
در.کشور،.افزود:.هرچند.این.میزان.تسهیالت.نمی.تواند.پاسخگوی.رفع.این.مشکل.در.کشور.

باشد؛.اما.می.تواند.تا.حدودی.به.مردم.کمک.کند.

وی.با.تاکید.براینکه.تاکنون.توجه.چندانی.به.نوس��ازی.بافت.های.فرسوده.در.کشور.نشده.

اس��ت،.افزود:برای.نوس��ازی.بافت.های.فرسوده.و.همچنین.مقاوم.س��ازی.ساختمان.ها.باید.

تمامی.دستگاه.های.مسئول.به.کمک.وزارت.راه.و.شهرسازی.آمده.و.با.تجمیع.توان.در.این.

موضوع.همکاری.کنند.رضایی.کوچی.با.بیان.اینکه.وجود.ساختمان.های.نامستحکم.خطری.

همیش��گی.درپیش.روی.کشور.ما.قرار.دارد،.افزود:.دولت.باید.با.افزایش.وام.مسکن.به.ویژه.

برای.نوسازی.بافت.های.فرسوده.و.همچنین.تسهیل.شرایط.اخذ.آن.این.نوع.وام.ها.را.برای.
مردم.ممکن.کنند.

وی.با.تاکید.برافزایش.نظارت.برس��اخت.و.ساز.در.کشور،تاکید.کرد:.شهرداری.باید.در.این.

حوزه.با.تشدید.نظارت.ها.اجازه.ساخت.و.سازهای.غیرمستحکم.را.نداده.و.با.متخلفان.در.این.

حوزه.برخورد.کند.نایب.رئیس.کمیس��یون.عمران.مجلس.ش��ورای.اسالمی،.یادآور.شد:.ارایه.

هر.نوع.پروانه.س��اخت.و.ساز.به.س��اختمان.های.غیرمستحکم.باید.با.برخورد.شدید.دستگاه.
های.مسئول.مواجه.شود.

 50 درصد ساختمان ها در برابر زلزله لرزان هستند 
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بازار.خرید.در.حوزه.مس��کن.وجود.دارد.اما.به.دلیل.عدم.

وج��ود.نقدینگی.کافی.بازار.فروش.مس��کن.راکد.اس��ت..

محمد.اسماعیل.سعیدی.نماینده.مردم.تبریز.در.مجلس.در.

با.اش��اره.به.اینکه.بازار.مسکن.به.خصوص.فروش.مسکن.

در.رکود.کامل.به.س��ر.می.برد،.گفت:.متاسفانه.بازار.خرید.

در.این.حوزه.وج��ود.دارد.اما.به.دلیل.عدم.وجود.نقدینگی.

کاف��ی.بازار.فروش.مس��کن.راکد.اس��ت..س��عیدی.اظهار.

داش��ت:.درحال.حاضر.ب��ازار.رهن.واجاره.هن��وز.به.رونق.

کامل.نرس��یده.اس��ت.و.این.بازار.در.مرداد.ماه.همزمان.با.

ش��روع.ثبت.نام.کنندگان.در.دانش��گاه.و.مدارس.به.رونق.

می.رس��د..وی.افزود:.در.صورتی.که.بانک.ها.سیاست.های.

انقباضی.خود.را.تغییر.دهند.و.زمینه.برای.ارائه.تس��هیالت.

ب��ه.متقاضیان.فراهم.ش��ود.می.توان.امید.داش��ت.که.بازار.

خرید.و.فروش.در.س��ایر.ش��هرها.از.جمله.خرید.آپارتمان.

تبریز.نی��ز.رونق.یابد..ایران.فایل.نوش��ت:.در.حال.حاضر.

بانک.ها.در.پی.اصالح.اقدامات.خود.برای.ارائه.تس��هیالت.

به.صورت.انبس��اطی.هستند.که.این.موضوع.می.تواند.بازار.
را.دگرگون.کند.

 بازار مسكن تبریز در رکود کامل

اگر.س��اختمان.ها.با.اصول.مهندسی.و.مقاوم.ساخته.ش��وند.شاهد.تخریب.آنها.در.حوادث.

نخواهیم.بود"..این.نظر.رییس.س��ازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.است..وی.اظهار.کرد:.

این.که.هر.روز.با.هر.بهانه.ای.روند.س��اخت.و.س��از.به.چالش.کش��یده.شود،.منطقی.نیست..

صدور.شناس��نامه.فنی.قاعده.ای.است.که.در.قانون.پیش.بینی.شده.و.شرط.آن.این.است.که.

س��اختمان.توسط.سازنده.ی.ذی.صالح.ساخته.ش��ود.وی.با.اشاره.به.ابطال.ماده.7.از.مبحث.

دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.نظامات.اداری.مربوط.به.س��ازندگان.ذی.صالح.توس��ط.دیوان.

عدال��ت.اداری.خاطرنش��ان.کرد:.دی��وان.بند.1919.مربوط.به.مج��ری.را.باطل.کرده؛.حال.

آن.که.ده.ها.ماده.دیگر.در.قانون.وجود.دارد.که.به.سازنده.ی.ذی.صالح.تاکید.کرده.است..لذا.

مشکل.قانونی.در.این.خصوص.وجود.ندارد..غفرانی.با.بیان.این.که.قانون.بر.صدور.شناسنامه.

فنی.تاکید.دارد،.گفت:.گریز.ش��هرداری.از.زیر.بار.مهندس��ی.س��اختمان.صحیح.نیست.و.ما.

می.توانیم.در.صورت.امتناع.شهرداری،.از.ابزارهای.قانونی.استفاده.کنیم.رییس.سازمان.نظام.

مهندس��ی.اس��تان.تهران.اظهار.کرد:.یکی.از.ابزارها.این.است.که.اگر.ناظرین.احساس.کنند.

ساختمان.ها.توسط.افراد.غیرذی.صالح.ساخته.می.شوند.می.توانند.ساخت.آن.را.متوقف.کنند..

در.این.خصوص.با.ناظرین.هماهنگی.های.الزم.انجام.ش��ده.و.در.صورت.مش��اهده.تخلف.
برخورد.صورت.می.گیرد.

به.گفته.غفرانی.ساختمان.سرمایه.ملی.است.که.باید.همه.تالش.کنیم.خوب.ساخته.شود.

تا.س��الیان.دراز.عمر.کند.و.در.حوادث.بر.سر.مردم.خراب.نشود..زمانی.جلوی.حوادث.گرفته.
می.شود.که.از.سرمایه.های.نیروی.انسانی.یعنی.مهندسان،.استفاده.شود.

 نگذاریم ساختمان ها روی سر مردم آوار شوند

میانگین.س��رانه.مصرف.هر.نفر.ایرانی.حدود.سه.کیسه.

پالس��تیکی.در.روز.است.که.بر.این.اساس.در.شهری.مثل.

تهران.هر.روز.60000تن.زباله.پالس��تیکی.تولید.ش��ده.و.

این.م��واد.به.جای.فرص��ت،.تبدیل.به.تهدی��د.خطرناکی.

ش��ده.اس��ت..امروزه.به.هرجا.که.برای.خرید.سر.می.زنیم.

بعد.از.خرید.حتی.یک.قلم.کاالی.مورد.نیاز.فروش��نده،.به.

ما.کیس��ه.پالس��تیکی.می.دهد.و.ما.کامال.بر.توجه.کاالی.

خریداری.ش��ده.را.با.آن.حمل.می.کنیم،.بی.توجه.به.اینکه.

کیسه.های.پالس��تیکی،.مخرب.محیط.زیست.است.و.چه.

عواقب.و.تاثیرات.زیان.باری.برای.محیط.زیس��ت.انسانی.
و.حیوانی.دارد.

پدیده.کیس��ه.ها.و.زباله.های.پالستیکی.در.دو.دهه.اخیر.

در.کش��ور.م��ا.رایج.ش��ده.و.حتی.در.یک.ده��ه.اخیر.وارد.

جوامع.روس��تایی.هم.شده.است،.کیسه.های.پالستیکی.به.

خاطر.س��بک.ارزان.و.راحتی.در.اس��تفاده.از.آن.در.جوامع.

ش��هری.ما.رسوخ.کرده.اس��ت..با.اینکه.این.کیسه.ها.یکی.

از.موارد.ایجاد.راحتی.مدرن.اس��ت.ولی.یک.عامل.آلودگی.

هوا،خ��اک،.نابودی.تنوع.زیس��تی.و.از.بی��ن.رفتن.منابع.با.

ارزش.زمین.است...این.کیسه.ها.از.مواد.شیمیایی.مختلفی.

ک��ه.عمدتا.س��می.بوده.و.منش��أ.بس��یاری.از.بیماری.ها.و.
اختالالت.انسانی.است،.ساخته.شده.است..

هومن.خاکپور.کارشناس.ارشد.محیط.زیست.در.خصوص.

عاقبت.کیسه.های.پالستیکی.در.محل.دفن.زباله.ها.که.به.

صورت.بهداش��تی.دفن.نشده.و.رها.می.ش��وند.گفت:.این.

کیس��ه.ها.که.ب��ه.زباله.های.پالس��تیکی.در.ای��ن.تبدیل.

شده.اند،.گاه.خود.را.برای.ورود.به.خیابان.ها.و.آب.راه.ها.و.....

پیدا.می.کنند.و.گاه.به.عنوان.غذای.حیوانات.توس��ط.آن.ها.

بلعیده.ش��ده.و.باعث.مرگ.آن.ها.یا.ورود.به.زنجیره.غذایی.

ما.می.ش��وند.و.اگر.کس��ی.در.محل.رهاسازیشان.سوزانده.
شوند.گازهای.سمی.را.وارد.هوا.می.کنند..

در.تخریب.محیط.زیست،.همه.افرادی.که.در.آ.ن.محیط.

حضور.دارند.در.تخریب.رخ.داده.به.نوعی.سهیم.هستند.چرا.

که.در.نهایت.خود.افراد.آسیب.می.بینند..خاکپور.کارشناس.

ارش��د.محیط.زیس��ت.گفت:.مردم.با.ارتق��ای.آگاهی.خود،.

کاهش.و.حذف.تدریجی.مصرف.کیس��ه.های.پالس��تیک،.

جایگزین.کردن.آن.با.کیسه.های.پارچه.ای،.گیاهی.و.نخی.

و.تفکیک.زباله.های.پالس��تیکی.از.سایر.زباله.ها.می.توانند.
نقش.بسیار.مهمی.در.کاهش.تولید.آن.داشته.باشند..

در.بحث.زباله.های.پالستیک.الزامًا.باید.مشارکت.مردم.

در.کنار.دولت.و.مس��ئولین.جدی.روش��ن.و.همگام.باشد..

کارشناس.ارش��د.محیط.زیست.در.این.خصوص.می.گوید:.

اگر.رسانه.ها.با.آگاه.سازی.هرچه.بیشتر.مردم،.در.خصوص.

ب��ه.حداقل.رس��اندن.مصرف.کیس��ه.های.پالس��تیکی.و.

تفکی��ک.آن.بکوش��ند.و.ش��هرداری.ها.و.دهی��اری.ای��ن.

زباله.ه��ا.را.رها.نکنند.و.بحث.بازیافت.آ.ن.ه��ا.را.با.انتقال.

به.خصوصی.س��ازی.و.تقویت.و.حمایت.آن.دنبال.بگیرند،.

به.یقین.یکی.از.عوامل.تخریب.محیط.زیس��تی.به.تدریج.

کمرنگ.و.حذف.خواهد.ش��د..با.اینکه.امروزه.کیس��ه.های.

پالستیکی.به.ظاهر.به.جزء.جدایی.ناپذیر.زندگی.ما.تبدیل.

ش��ده.اس��ت.ولی.وقتی.این.ج��زء.جدایی.ناپذی��ر،.اثرات.

مض��ر.و.مخربی.دارد.ک��ه.به.تدریج.در.زندگ��ی.آینده.ما.

و.نس��ل.های.بعدی.هویدا.می.ش��ود،.پس.باید.با.مشارکت.

جدی.با.مسئولین.در.کمرنگ.کردن.آن.از.صفحه.زندگی.
خود.بکوشیم..

 کیسه های پالستیكی نفس محیط زیست را گرفته اند
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رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.کشوری.از.رسمیت.

نداشتن.قانون.پیش.فروش.ساختمان.ها.خبر.داد.و.گفت:.

متأس��فانه.95.درصد.از.ساختمان.ها.شناسنامه.فنی.واحد.

ندارن��د.و.این.یکی.از.ش��روط.اصلی.قانون.پیش.فروش.
ساختمان.است..

حس��ام.عقبای��ی،.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.پی��ش.فروش.

س��اختمان.ها.جزو.اقدامات.مش��اوران.امالک.به.ش��مار.

می.رود،.گف��ت:.پیش.فروش.مس��کن.در.اختیار.امالک.

ب��وده.و.واگ��ذاری.این.اقدام.ب��ه.ثبت.اس��ناد.و.امالک.

رسمیت.ندارد.وی.در.ادامه.افزود:.بزرگ.ترین.ایرادی.که.

به.این.قانون.وارد.است.این.است.که.در.حال.حاضر.اکثر.

واحدهای.پیش.فروش.شده.به.خصوص.در.شهرستان.ها.

فاقد.س��ند.اس��ت.بنابراین.ثبت.آن.در.اداره.ثبت.اسناد.و.
امالک.امکان.پذیر.نمی.باشد..

رئیس.اتحادیه.مش��اوران.امالک.کش��ور.با.اش��اره.به.

اینکه.در.قانون.پیش.فروش.ساختمان.ها.وجود.شناسنامه.

فنی.واحد.ضروری.است،.گفت:.در.حال.حاضر.شناسنامه.

فنی.ملک.توسط.س��ازمان.نظام.مهندسی.اجرایی.نشده.

اس��ت.بنابراین.این.موضوع.یکی.دیگر.از.ایرادات.قانون.
پیش.فروش.ساختمان.به.شمار.می.رود..

عقبای��ی.اظه��ار.داش��ت:.شناس��نامه.فن��ی.واحد.در.

س��ازمان.نظام.مهندسی.شهرداری.ها.هنوز.طراحی.نشده.

اس��ت.بنابراین.ثب��ت.آن.در.دفاتر.ثبت.اس��ناد.و.امالک.

امکان.پذیر.نیست.وی.یادآور.شد:.در.حال.حاضر.بیش.از.

95.درصد.از.امالک.فاقد.شناس��نامه.فنی.واحد.هستند.و.

تنها.پنج.درصد.از.آنها.دارای.این.شناسنامه.ملک.هستند.
و.شناسنامه.واحد.هنوز.برای.آنها.طراحی.نشده.است..

عقبایی.تصریح.کرد:.این.قانون.تنها.باعث.ایجاد.مشکل.

برای.متقاضیان.می.ش��ود.و.ثبت.آن.در.س��ازمان.اسناد.و.
امالک.باعث.افزایش.گره.مشکالت.متقاضیان.می.شود.
رئی��س.اتحادیه.امالک.و.اس��ناد.توضیح.داد:.متأس��فانه.

یکی.از.قوانین.س��اختمان.های.پیش.فروش.آن.است.که.

ه��ر.میزان.پولی.که.از.س��وی.خریدار.واریز.می.ش��ود.به.

همان.میزان.متراژ.واحد.برای.متقاضی.ثبت.می.شود.وی.

خاطرنش��ان.کرد:.ما.نباید.قوانی��ن.را.طوری.تنظیم.کنیم.
که.باعث.افزایش.کالهبرداری.در.میان.متقاضیان.شود..
عقبایی.با.اشاره.به.اینکه.سازمان.ثبت.اسناد.و.امالک.
در.جهت.منافع.ش��خصی.خود.اقدام.کرده.اس��ت.گفت:.
ای��ن.قانون.باعث.ایجاد.مش��کالت.همانند.مش��کالت.

خودرو.می.شود.

 امالکی ها قانون پیش فروش ساختمان ها را رسمی نمی دانند

مصطفی.ازگلی.مدیرعامل.ش��رکت.گروه.س��رمایه.گذاری.بانک.مسکن.در.خصوص.

جزئیات.پروژه.س��اختمانی.در.تهران.که.تا.پایان.تابس��تان.اوراق.بدهی.سفارش.ساخت.

)صکوک.استثنا(.مرتبط.با.این.پروژه.از.طریق.فرابورس.منتشر.می.شود.اظهار.کرد:.این.

پروژه.به.عنوان.پایلوت.برای.بررسی.امکان.یا.عدم.امکان.انتشار.اوراق.صکوک.ساخت.

در.ایران.تعریف.ش��ده.است.که.در.صورت.موفقیت.پروژه،.استفاده.از.این.»ابزار.تأمین.
مالی.از.طریق.بازار.سرمایه«.در.ایران.نیز.رایج.می.شود.

جزئی��ات.پروژه.مس��کونی.قابل.عرضه.در.فرابورس.تا.ماه.آینده.با.اس��تفاده.از.اوراق.
صکوک

مدیرعامل.شرکت.گروه.س��رمایه.گذاری.بانک.مسکن.با.بیان.اینکه.پروژه.مذکور.در.

خیابان.گاندی.تهران.قرار.دارد،.افزود:.این.س��اختمان.اداری.�.مسکونی.حدود.سه.هزار.

متر.مربع.زیربنا.دارد.و.علت.انتخاب.آن.به.عنوان.پروژه.پایلوت،.کوچک.بودن.آن.است..

در.واق��ع.می.خواهیم.ثابت.کنیم.که.مدل.انتش��ار.صکوک.س��اخت،.مدلی.کارآمد.برای.
تأمین.مالی.پروژه.های.ساختمانی.�.مسکونی.است.

وی.با.بیان.اینکه.همه.مراحل.اداری.آن.از.تش��کیل.ارکان.اوراق.بدهی.تا.اخذ.مجوز.

از.س��ازمان.بورس.و.اوراق.بهادار.طی.شده.است،.گفت:.این.اوراق.تا.یکی.دو.ماه.آینده.
منتشر.می.شود.

ازگل��ی.قیمت.پایه.اس��می.اوراق.را.ه��زار.تومان.به.ازای.هر.س��هم.)برگه(.عنوان.و.

خاطرنش��ان.کرد:.غیر.از.این.پروژه.چند.صندوق.زمین.و.س��اختمان.نیز.در.چند.ش��هر.

تشکیل.و.پروژه.های.آن.تعریف.شده.است.که.تا.ماه.آینده.عرضه.اولیه.آنها.در.فرابورس.
عملیاتی.می.شود.

اسامی صندوق های زمین و ساختمان قابل عرضه در فرابورس تا یك ماه آینده 
عضو.هیئت.مدیره.گروه.مالی.بانک.مسکن.اسامی.شهرها.و.پروژه.های.قابل.ساخت.

بر.اساس.ابزار.صندوق.زمین.و.ساختمان.را.ذکر.کرد.و.به.پایگاه.خبری.گفت:.پروژه.های.

تبریز،.نارون.اراک،.رویان.مازندران.و.چند.صندوق.زمین.و.س��اختمان.در.نقاط.مختلف.

تهران.که.فعال.در.حال.تکمیل.ارکان.آنها.هستیم..سه.پروژه.نخست.اوراق.آنها.تا.یک.

ماه.آینده.عرضه.اولیه.می.ش��وند؛.ولی.امکان.عرضه.اولیه.س��هام.صندوق.های.زمین.و.
ساختمان.پروژه.های.ساختمانی.تهران.بیش.از.یک.ماه.به.طول.می.انجامد.

میزان پیشرفت صندوق زمین و ساختمان نسیم و افزایش ارزش هر سهم
وی.همچنین.در.خصوص.میزان.پیشرفت.صندوق.زمین.و.ساختمان.نسیم.به.عنوان.
»نخستین.پروژه.مسکونی.صندوق.زمین.و.ساختمان.ایران«.که.از.سوی.شرکت.گروه.
س��رمایه.گذاری.بانک.مسکن.ایجاد.شد.و.در.حال.حاضر.در.شهرک.راه.آهن.منطقه.22.
تهران.و.در.نزدیکی.دریاچه.چیتگر.در.حال.س��اخت.است.به.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.
شهرسازی.گفت:.این.صندوق.حدود.9.درصد.از.برنامه.تعریف.شده.برای.ساخت.پروژه.
مس��کونی.نسیم.جلوتر.اس��ت؛.به.طوری.که.بر.اس��اس.برنامه.قرار.بود.تا.پایان.خرداد.
امس��ال.30.درصد.پیشرفت.داشته.باشد.و.در.حال.حاضر.این.پروژه.39.درصد.پیشرفت.

فیزیکی.دارد.
مدیرعامل.ش��رکت.گروه.سرمایه.گذاری.بانک.مسکن.با.تأکید.بر.لزوم.تکثیر.روش.ها.
و.ابزارهای.مختلف.تأمین.مالی.مسکن.مبتنی.بر.بازار.سرمایه.ادامه.داد:.ارزش.هر.برگه.
)س��هم(.صندوق.زمین.و.ساختمان.نس��یم.در.ابتدای.عرضه.اولیه.هزار.تومان.بود.که.با.
توجه.به.افزایش.س��هام.صندوق.های.زمین.و.س��اختمان.همزمان.با.پیش��رفت.پروژه،.
ارزش.فعلی.هر.س��هم.در.فرابورس.به.هزار.و.93.تومان.به.ازای.هر.برگه.رسیده.است..
پیش.بینی.ما.این.اس��ت.که.ارزش.س��هام.صندوق.نسیم.س��االنه.26.درصد.افزایش.و.
س��وددهی.مناسبی.برای.س��هامداران.این.صندوق.به.همراه.داشته.باشد.که.رقم.بسیار.

باالیی.است.

 صندوق های ساختمان به فرابورس می آیند 
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عضو.س��ابق.ش��ورای.عالی.مس��کن.ب��ا.تأکید.ب��ر.اینکه.

مس��ئوالن.و.سیاس��ت.گذاران.عزمی.ب��رای.مدیریت.اقتصاد.

در.تحری��م.را.ندارن��د،.گفت:.با.رونق.بخش.مس��کن.اقتصاد.

کشور.تا.10.سال.آینده.بیمه.می.شود.و.نیازی.به.هیچ.راهکار.

دیگری.برای.یک.اقتصاد.درون.زا.نیست..افشین.پروین.پور.در.

گفت.وگو.با.تس��نیم،.اظهار.کرد:.در.محافل.علمی.و.آکادمیک.

بحث.هایی.در.خصوص.اقتصاد.درون.زا.و.تکیه.به.توان.داخل.

مطرح.می.ش��ود..به.این.نتیجه.رس��یده.ام.راهکارهای.زیادی.

ب��رای.مدیریت.اقتصاد.با.تحریم.و.ش��رایط.بد.اقتصادی،.کم.

بودن.رش��د.اقتصادی.وجود.دارد،.نکته.ای.که.وجود.دارد.این.

است.که.دستگاه.های.اجرایی.کشور.تمایلی.به.انجام.این.کار.

ندارند..وی.گفت:.در.این.باره.نشس��ت.و.همایش.های.زیادی.

برگ��زار.می.کنند.با.ای��ن.مضمون.که.اقتصاد.ای��ران.خیلی.از.

تحری��م.تأثیرپذیر.نیس��ت.و.باید.به.توان.داخل.تکیه.ش��ود...

تقریبًا.در.تمام.نقاط.اصلی.اقتصاد.کش��ور.که.اآلن.دچار.رکود.

است.امکان.زنده.و.احیا.شدن.و.بالفعل.شدن.آنها.وجود.دارند،.

منتها.عزمی.ب��رای.این.کار.وجود.ندارد.وی.با.تأکید.بر.اینکه.

دولت.نمی.خواهد.این.کار.را.انجام.دهد،.بیان.کرد:.در.دو.سال.

اخی��ر.متوجه.ش��ده.ام.که.عزمی.برای.انج��ام.کار.وجود.ندارد.

وگرنه.راه.حل.های.فراوانی.برای.مدیریت.اقتصاد.در.ش��رایط.

تحریم.موجود.اس��ت..کارش��ناس.اقتصاد.مسکن.در.پاسخ.به.

این.پرسش.که.چرا.دولت.کاری.در.این.زمینه.انجام.نمی.دهد،.

گفت:.تا.دلت��ان.بخواهد.در.اقتصاد.کش��ور.آن.قدر.ظرفیت.ها.

دارد.که.می.توانیم.در.بدترین.ش��رایط.تحریم.اقتصاد.را.بدون.

نیاز.ب��ه.خارج.مدیریت.کنی��م..پروین.پور.با.تأکی��د.دوباره.بر.

"مش��کل.راه.حل.در.این.بخش.نداریم.و.مشکل.دستگاه.های.

اجرایی.است" افزود:.از.ابتدای.انقالب.باید.با.توجه.به.ماهیت.

ظلم.س��تیزی.و.استکبار.س��تیزی.انقالب.و.شعارهای.آن.این.

کار.)مدیریت.اقتص��اد.در.تحریم(.را.انجام.می.دادیم..با.توجه.

به.همین.ماهیت.قاعده.نظام.جهانی.س��لطه.به.رهبری.آمریکا.

این.اس��ت.که.از.هر.روشی.استفاده.می.کنند.تا.نگذارند.ایران.

روی.خوش.ببیند.وی.ادامه.داد:.آنها.به.دنبال.این.هس��تند.که.

مردم.را.بدبخت.کنند.تا.دیگر.کس��ی.جرئت.انقالب.کردن.و.

ظلم.ستیزی.را.نداشته.باشند.
این.کارش��ناس.اقتصادی.با.تذکر."باید.از.همان.ابتدا.کاری.
می.کردی��م.که.اقتصاد.ایران.کاماًل.متکی.به.درون.می.ش��د" 
بیان.کرد:..باید.س��ازوکار.به.گونه.ای.تنظیم.شود.که.در.بدترین.
شرایط.که.همه.مرزهای.کشور.بسته.شد.بتوانیم.سرپا.بمانیم..
اما.این.کار.را.نکرده.ایم،.اآلن.تأثیر.ش��دید.نوس��انات.دالر.بر.
قیمت.ها.به.دلیل.وابس��تگی.باالی.اقتصاد.کش��ور.به.خارج.از.
مرزهاس��ت..این.را.باید.از.هم��ان.ابتدا.از.بین.می.بردیم.یعنی.
بای��د.حداق��ل.کاری.می.کردی��م.که.معیش��ت.و.حداقل.های.
اقتصادی.مردم.به.بیرون.از.مرزها.وابس��ته.نباش��د.وی.افزود:.
کوچکترین.تغییر.قیمت.دالر.و.محدود.شدن.واردات.یک.کاال.

در.جزیی.ترین.جزئیات.زندگی.مردم.تأثیرگذار.است.
عضو.سابق.ش��ورای.عالی.مسکن.در.پاسخ.به.این.پرسش.
"با.تمام.ای��ن.اتفاقات.باید.چه.کاری.انج��ام.دهیم؟" تصریح.
ک��رد:.در.وهل��ه.اول.باید.به.دنب��ال.بخش��ی.از.اقتصاد.برویم.
که.بتواند.هدف.مش��کل.رش��د.اقتصادی.و.اش��تغال.و.تورم.
را.حل.کند،.ضمن.آنکه.باعث.ش��ود.م��ردم.در.ضروری.ترین.
نیاز.زندگی.دچار.س��ختی.و.تنگنا.نشوند،.به.عبارت.دیگر.باید.
بتوانی��م.بخش��ی.از.اقتصاد.را.پیدا.کنیم.ک��ه.هم.فاکتورهای.

اقتصاد.کالن.را.بهبود.بخشد.و.هم.اقتصاد.خرد.را.
پروین.پور.یادآور.ش��د:.مس��کن.بخشی.اس��ت.که.اگر.احیا.
و.فعال.ش��ود.می.تواند.این.اه��داف.را.محقق.کند..هم.اکنون.
مسکن.وضعیت.مناس��بی.ندارد؛.سهم.مسکن.در.سبد.خانوار.

باالس��ت،.ضمن.آنکه.تورم.و.قیمت.آن.نیز.همین.گونه.است..

این.مس��ئله.در.ازدواج.و.بزرگ.ش��دن.بعد.خانوار.و.پیر.شدن.

جامعه.به.ش��دت.تأثیرگذار.اس��ت.وی.اظهار.کرد:.از.یک.سو.

مسکن.س��هم.باالیی.در.تورم،.رش��د.اقتصادی.و.اشتغالزایی.

باال.دارد،.از.سوی.دیگر.نهاده.ها.و.عوامل.تولید.مسکن.کاماًل.
درونی.است.و.به.هیچ.وجه.به.خارج.از.مرزها.وابسته.نیست.
وی.با.بیان.اینکه.س��االنه.باید.2.میلیون.واحد.مسکونی.در.
کش��ور.ساخته.شود،.تصریح.کرد:.همین.یک.مورد.می.تواند.تا.
10.س��ال.آینده.اقتصاد.کش��ور.را.کاماًل.خودکفا.کند،.با.توجه.
ب��ه.لکوموتیو.بودن.بخش.مس��کن.در.اقتصاد.و.ارتباط.باالی.
پسین.و.پیشین.این.بخش.با.صنایع.دیگر.همه.این.اهداف.را.
می.توان��د.همزمان.محقق.کن��د..او.گفت:.نظام.حاکمیتی.باید.
کاری.کند.که.س��اخت.و.س��از.رونق.بگیرد.با.توجه.به.این.که.
آمار.س��اخت.مس��کن.به.س��مت.صفر.میل.می.کند،.همچنین.
با.مهار.جریانات.س��وداگری.قیمت.واقعی.مس��کن.که.حدود.
نص��ف.قیمت.کنونی.اس��ت،.کاهش.یابد..ب��ا.این.کار.اقتصاد.
کش��ور.تا.10.سال.آینده.بیمه.می.شود.و.دولت.دیگر.هیچ.کار.
دیگری.انجام.ندهد..کارش��ناس.اقتصاد.مسکن.با.ابراز.اینکه.
این.کار.باعث.شکوفایی.بخش.صنعت.خواهد.شد،.گفت:.دید.
مس��ئوالن.و.سیاست.گذاران.نس��بت.به.بخش.مسکن.کاماًل.
غلط.و.اش��تباهی.اس��ت.و.آنها.با.انحراف.بس��یار.زیاد.نسبت.
به.مس��یر.درس��ت.حرکت.می.کنند،.این.گونه.شده.که.قیمت.

مسکن.افزایش.یافته.و.ساخت.و.ساز.با.رکود.مواجه.است.
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مع��اون.امور.اقتص��ادی.وزیر.اقتصاد.و.دارایی.با.بیان.اینکه.راه.اندازی.بورس.مس��کن.

اقدام.خوبی.خواهد.بود،.گفت:.وزارت.اقتصاد.موافق.ایجاد.لیزینگ.مس��کن.است..شاپور.

محمدی.در.پاس��خ.به.این.سئوال.که.آیا.از.راه.اندازی.بورس.مسکن.استقبال.می.کنید،.به.

فارس.گفت:.اگر.قرار.بر.این.باش��د.که.بورس.مس��کن.راه.اندازی.شود،.اقدام.خوبی.است،.
اما.به.هر.حال.باید.ابعاد.آن.سنجیده.شود.

پی��ش.تر.محمد.رضا.پورابراهیمی.عضو.ناظر.مجلس.ش��ورای.اس��المی.در.ش��ورای.

عالی.بورس.و.اوراق.بهادار.با.اش��اره.به.تش��کیل.بورس.مس��کن.در.آینده.ای.نزدیک.از.

مدیری��ت.بازار.عرضه.و.تقاضا.و.در.نتیجه.کاهش.س��ودهای.غیر.متعارف.برخی.فعاالن.

بازار.مسکن.در.بورس.مسکن.خبر.داده.بود..وی.گفته.بود.که.شورای.عالی.بورس.در.حال.

طراح��ی.بورس.تخصصی.با.مکانیزم.های.بازار.س��رمایه.در.زمینه.خرید.و.فروش.امالک.

و.مس��تغالت.اس��ت..معاون.امور.اقتصادی.وزیر.اقتصاد.و.دارایی.در.پاسخ.به.این.سئوال.

که.آیا.قرار.نیس��ت.که.لیزینگ.مسکن.گسترش.بیشتری.پیدا.کند.گفت:.در.باره.لیزینگ.

مس��کن.هم.باید.اذعان.کنم.که.در.حال.حاضر.لیزینگ.مس��کن.وجود.دارد،.هر.چند.که.
چندان.فعال.نیستند..

محمدی.ادامه.داد:.به.هر.حال.چارچوب.و.مقررات.لیزینگ.مسکن.در.کشور.وجود.دارد.

و.قطعا.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.با.لیزینگ.مس��کن.موافق.اس��ت..وی.در.پاسخ.به.

س��والی.مبنی.بر.عدم.پرداخت.وام.60.میلیون.تومانی.مس��کن.از.سوی.برخی.بانک.های.

تجاری.به.رغم.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.گفت:.این.مش��کل.به.دلیل.کم.توانی.وام.

دهی.بانک.ها.اس��ت.که.در.قانون.رفع.موانع.تولید،.افزایش.س��رمایه.بانک.ها.دیده.ش��ده.

است..محمدی.اضافه.کرد:.عالوه.بر.این.در.قانون.بودجه.94.وزارت.اقتصاد.و.دارایی.به.

منظور.افزایش.س��رمایه.بانک.های.کشور.حدود.پنج.هزار.میلیارد.تومان.پیشنهاد.کرد،.اما.
به.دلیل.تنگنای.مالی.دولت.فقط.500.میلیارد.تومان.در.قانون.دیده.شد.
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 آلودگی هوا ساالنه جان 3.2 میلیون نفر را در سراسر جهان می گیرد

 سوخت فسیلی تا 20 سال آینده،مغلوب انرژی پاك می شود

 تولید برق از تبخیر با انرژی دو برابر بیشتر از باد و امواج دریا

نتای��ج.یک.مطالعه.جدید.نش��ان.می.دهد.ک��ه.آلودگی.هوا.

ساالنه.جان.3.2.میلیون.نفر.را.در.سراسر.جهان.می.گیرد.که.از.
مجموع.تلفات.ناشی.از.ایدز.و.ماالریا.بیشتر.است.

به.گزارش.پایگاه.اینترنتی.enviro.com.این.مطالعه.که.

توس��ط.محققان.دانشگاه.تگزاس.در.آمریکا.انجام.شده.است،.

نش��ان.می.دهد.که.تلفات.ساالنه.ناش��ی.از.آلودگی.هوا.بیشتر.

از.تلفات.مجموع.ایدز.و.ماالریا.اس��ت..این.در.حالی.است.که.

به.گفته.محققان،.با.رعای��ت.رهنمودهای.جهانی.کیفیت.هوا.
می.توان.از.مرگ.2.1.میلیون.نفر.در.سال.پیشگیری.کرد.

همچنین.محققان.با.ابداع.یک.الگوی.جهانی.نش��ان.دادند.

که.چگونه.تغییرات.در.میزان.آالینده.های.خارج.از.محیط.خانه.

می.تواند.باعث.کاهش.مشکالت.سالمتی.از.جمله.حمله.قلبی،.

س��کته.مغزی.و.سرطان.ریه.ش��ود..این.مطالعه.اولین.تجزیه.

و.تحلیل.مش��روحی.است.که.نش��ان.می.دهد.چگونه.کاهش.

آالینده.های.خاص.هوا.در.سراسر.جهان.می.تواند.باعث.بهبود.

وضعیت.سالمتی.ش��ود..محققان.در.این.مطالعه.آالینده.های.

هوایی.ناشی.از.ذرات.ریز.معلق.در.هوای.خارج.از.خانه.را.مورد.

بررس��ی.قرار.دادند؛.این.ذرات.کوچکتر.از.2.5.میکرون.هستند.

که.می.توانند.به.اعماق.ریه.نفوذ.کنند...استنش��اق.این.ذرات.با.

افزایش.خطر.حمله.قلبی،.س��کته.مغزی.و.سایر.بیماری.های.
قلبی.عروقی،.تنفسی.مانند.آمفیزم.و.سرطان.ارتباط.دارد.

این.آالینده.های.ریز.از.آتش.س��وزی،.نیروگاه.زغال.سنگ،.

اتومبی��ل.و.کامی��ون.و.همچنی��ن.تولید.گازه��ای.گلخانه.ای.

کش��اورزی.و.صنعتی.ایجاد.می.شود..این.مطالعه.جدید.نشان.

می.دهد.که.این.آالینده.ها.هر.سال.موجب.مرگ.پیش.از.موعد.

ح��دود.3.2.میلیون.نفر.در.سراس��ر.جهان.بر.اثر.ابتال.به.حمله.
قلبی،.سکته.مغزی،.سرطان.ریه.و.سایر.بیماری.ها.می.شود.

ای��ن.در.حالی.اس��ت.که.با.رعایت.رهنوده��ای.کیفیت.هوا.

س��ازمان.بهداشت.جهانی.می.توان.از.مرگ.پیش.از.موعد.2.1.
میلیون.نفر.در.سراسر.جهان.پیشگیری.کرد.

بر.اس��اس.پیش.بینی.محققان.موسسه.پلی.تکنیک.در.ورچستر.آمریکا،.تا.بیست.سال.آینده،.
قسمت.عمده.انرژی.مورد.نیاز.جهان،.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.تامین.می.شود.

.در.این.گزارش.آمده.اس��ت.که.به.غیر.از.مقاصد.حمل.و.نقل،.باید.قس��مت.اعظم.انرژی.

مورد.نیاز.بش��ر.تا.س��ال.2035،.از.انرژی.های.تجدید.پذیر.نظیر.خورش��ید.و.باد.تامین.ش��ود..

مدی��ر.این.پروژه.گفته.اس��ت،.باوجودی.که.راهکار.های.متفاوت��ی.در.ارتباط.با.تامین.انرژی.از.

منابع.تجدید.پذیر.توس��عه.یافته.است،.پیش.بینی.می.ش��ود.که.تا.سال.2035.میالدی،.هنوز.به.
سوخت.های.مایع.از.قبیل.بنزین.در.صنعت.حمل.و.نقل.هوایی.و.زمینی.مورد.نیاز.باشد.

این.گزارش.نشان.می.دهد.که.در.برخی.کشورها،.انرژی.های.تجدید.پذیر.بخش.قابل.توجهی.

از.بازار.سوخت.را.به.دست.گرفته.اند.و.باید.چنین.برنامه.هایی.در.سراسر.دنیا.به.کار.گرفته.شود..

در.ادامه.این.گزارش.آمده.است.که.هنوز.سیاست.هایی.در.جهان.وجود.دارد.که.برای.جلوگیری.

از.صدمه.به.اقتصاد.بازار،.تعادل.خوبی.را.بین.منابع.تجدید.پذیر.و.غیر.تجدید.پذیر.برقرار.می.کند..

از.سال.2005،.انرژی.های.تجدید.پذیر.به.عنوان.یک.جایگزین.پاک.و.قابل.اعتماد.شناخته.

شدند.و.در.طی.این.دهه،.رشد.سریع.و.دور.از.انتظاری.داشتند..محققان.بر.این.باورند.که.توسعه.

انرژی.های.تجدید.پذیر.تا.سال.2035.به.گونه.ای.رشد.خواهد.کرد.که.گوی.سبقت.را.از.انرژی.ها.
فسیلی.می.رباید.و.زمینه.های.اقتصادی.و.شغلی.جدیدی.را.ایجاد.می.کند.

پیش.بینی.می.ش��ود.که.در.سال.2035.میالدی،.60.درصد.از.انرژی.مورد.نیاز.آمریکا.توسط.

انرژی.ه��ای.تجدید.پذیر.فراهم.ش��ود.که.عالوه.ب��ر.حفظ.انرژی،.اثرات.مثبت��ی.بر.آب.و.هوا.

خواهد.داش��ت..متاسفانه.در.سال.گذشته،.بر.اساس.بررسی.محققان.موسسه.اقیانوس.شناسی.

Scripps.س��ن.دیه.گو.در.آمریکا،.میزان.دی.اکس��ید.کربن.اتمسفر.به.بیشترین.مقدار.خود.

در.800.هزار.س��ال.گذشته.رسید..میانگین.دی.اکسید.کربن.زمین.توسط.80.پایگاه.در.سراسر.

دنیا.اندازه.گیری.می.ش��ود..آمار.گزارش.شده.از.این.پایگاه.ها.نشان.می.دهد.که.این.میزان.بین.

سال.های.2012.تا.2013.،.1.5.درصد.افزایش.یافته.است...افزایش.غلظت.گازهای.گلخانه.ای.
و.دی.اکسید.کربن.مهمترین.عوامل.گرم.شدن.کره.زمین.هستند..

اش��تعال.سوخت.های.فس��یلی.مهمترین.منبع.تولید.گازهای.گلخانه.ای.محسوب.می.شوند؛.

بنابراین.اس��تفاده.از.انرژی.پاک.یکی.از.مهمترین.عوامل.جلوگیری.از.آلودگی.هوا.و.افزایش.
دمای.زمین.است.

محققان.آمریکایی.دو.وس��یله.ابداع.کرده.اند.که.انرژی.

خ��ود.را.از.تبخی��ر.بدس��ت.می.آورند..این.دو.وس��یله.که.

توس��ط.محققان.دانش��گاه.کلمبیا.در.آمریکا.ساخت.شده.

است،.عبارتند.از.یک.پیستون.شناور.که.انرژی.یک.چراغ.

چشمک.زن.را.تامین.می.کند.و.دیگری.یک.موتور.دوار.که.

یک.ریز.خودرو.را.حرکت.می.دهد..محققان.چند.سال.است.

که.بر.روی.فناوری.تامین.انرژی.از.تبخیر.فعالیت.می.کنند.
و.اکنون.موفق.شدند.که.رویای.خود.را.تحقق.بخشند..

ازگور.س��اهین.استاد.علوم.زیستی.و.فیزیک.در.دانشگاه.

کلمبیا.در.یک.بیانیه.مطبوعاتی.گفت:.تبخیر.یک.نیروی.

زیربنایی.در.طبیعت.بوده.و.از.سایر.نیروها.مانند.باد.و.موج.
قویتر.است.

نیروی��ی.ک��ه.ای��ن.دو.موت��ور.را.حرک��ت.می.ده��د.از.

تبخیر.هاگ.های.باکتریایی.منحصر.به.فرد.ایجاد.می.شود..

سال.گذشته.محققان.مقاومت.و.پتانسیل.هاگ.ها.را.نشان.

دادن��د..اکنون.آنه��ا.بطور.راهب��ردی.از.تراکم.این.هاگ.ها.

برای.ایجاد.نوعی.ماهیچه.مصنوعی.استفاده.کردند.که.با.

تغییر.سطح.رطوبت.دستکاری.می.شود..حرکت.این.موتور.

ماهیچه.مانند.دوار.می.تواند.الکتریسته.کافی.برای.روشن.

کردن.یک.چراغ.ایجاد.کند..همچنین.از.این.فناوری.بطور.

مشابه.در.ساخت.یک.موتور.توربین.چرخ.مانند.نیز.استفاده.

شد.که.با.اس��تفاده.از.انرژی.مکانیکی.ذخیره.شده.در.آن،.

یک.ریز.خودرو.به.حرکت.در.می.آید..به.گفته.محققان،.این.

فناوری.در.آینده.می.تواند.انرژی.موتورهای.بس��یار.بزرگتر.
را.تامین.کند.

.Nature Communications.این.تحقیق.در.مجله
منتشر.شده.است.
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 اجرای طرح کاهش تلفات برق و روشنایی سنجی خودکار خیابان ها در دانشگاه امیرکبیر
قطب.علمی..قدرت.دانش��گاه.صنعت��ی.امیرکبیر.با.ورود.
جدی.به.چندین.پ��روژه.تحقیقاتی.صنعتی،.کاهش.میزان.
تلفات.ناش��ی.از.هدر.رف��ت.انرژی.در.ش��بکه.های.برق.و.
بهینه.سازی.مصرف.برق.را.در.دستور.کار.قرار.داده.است.

.قطب.علمی..قدرت،.قدیمی.ترین.قطب.علمی..دانش��گاه.

صنعتی.امیرکبیر.محس��وب.می.ش��ود.که.س��ال.1379.در.

دانشکده.مهندس��ی.برق.راه.اندازی.شده.است..این.قطب،.

هفت.عضو.هس��ته.مرکزی.و.هش��ت.عضو.هم��کار.دارد.

که.همگی.آنها.از.اس��تادان.مطرح.رش��ته.مهندس��ی.برق.

هس��تند.و.یکی.از.آنها.استاد.ایرانی.مشغول.به.تحصیل.در.
دانشگاه.های.کانادا.است.

مدیر.قطب.علمی..قدرت.دانشگاه.امیرکبیر.به.وجود.چهار.

قطب.علمی..در.دانشکده.مهندسی.برق.این.دانشگاه.اشاره.

ک��رد.و.گفت:.قطب.قدرت.یک��ی.از.قوی.ترین.قطب.های.

علمی..در.زمینه.تخصصی.خود.به.ش��مار.می.آید.و.براساس.

رتبه.بندی.های.وزارت.علوم،.س��ه.نفر.از.اعضای.این.قطب،.

جزء.10.عضو.هیات.علمی..برتر.کش��ور.در.رشته.مهندسی.
برق.شناخته.شده.اند.

دکتر.سید.حسین.حس��ینیان،.حمایت.مادی.و.معنوی.را.

موجب.دلگرمی..و.پیش��رفت.قطب.های.علمی..دانس��ت.و.

گفت:.متاسفانه.بودجه.های.ما.از.سال.79.یا.کاهش.یافته.یا.

بدون.تغییر.مانده.است.به.عنوان.مثال،.بودجه.قطب.علمی.

.قدرت.در.س��ال.79.و.بدو.فعالی��ت،.40.میلیون.تومان.بود.

که.این.رقم.در.س��ال.93.به.زیر.40.میلیون.تومان.رس��ید..

وی.افزایش.آمار.قطب.های.علمی..در.کشور.را.عامل.اصلی.

کاهش.بودجه.های.هریک.از.آنها.برش��مرد.و.گفت:به.طور.

طبیعی.وقتی.تعداد.قطب.ها.زیاد.می.شود،.اعتبارات.محدود.

وزارت.علوم.میان.آنها.تقس��یم.ش��ده.و.به.هر.یک.س��هم.
کمتری.می.رسد.

اس��تاد.دانشکده.مهندسی.برق.دانشگاه.امیرکبیر.تصریح.

کرد:با.وجود.محدودیت.بودجه،.ما.بیش��تر.به.دنبال.دریافت.

حمایت.معنوی.و.به.رسمیت.شناخته.شدن.بیشتر.قطب.ها.

هس��تیم.به.گونه.ای.که.وزارتخانه.ها.و.بخش.های.صنعتی.

خارج.از.دانش��گاه،.تعامل.بهتری.با.قطب.های.علمی.داشته.

باشند.و.در.طرح.های.خود.از.پتانسیل.و.نظرات.کارشناسی.

آنها.اس��تفاده.کنند..وی.خاطرنش��ان.ک��رد:.االن.تک.تک.

اعضای.قطب.علمی..قدرت،.در.قالب.عضو.هیات.علمی..به.

تربیت.دانش��جو.از.مقطع.کارشناسی.تا.دکتری.و.همچنین.

اجرای.پروژه.های.صنعتی.مش��غولند.اما.انتظار.داریم.توان.

آنه��ا.در.قالب.قطب.علمی..و.برای.اجرای.پروژه.های.کالن.
ملی.به.کار.گرفته.شود.

حس��ینیان.در.معرفی.برخی.فعالیت.های.در.دست.اقدام.

اعض��ای.قطب.علمی..قدرت.گف��ت:.برخی.اعضا.اکنون.در.

ساخت.رله.های.ملی.همکاری.دارند.و.دو.نرم.افزار.کاربردی.

در.زمینه.مطالعات.سیستم.های.قدرت.نیز.در.دست.طراحی.

داری��م..وی.که.خود.مجری.یکی.از.این.نرم.افزارهاس��ت،.

توضی��ح.داد:.وزارت.نیرو.به.این.نتیجه.رس��یده.که.باید.به.

سمت.استفاده.از.نرم.افزارهای.ملی.برگردد.و.در.همین.راستا.

از.ت��وان.متخصصان.داخلی.بهره.می.گیرد.که.ش��خصا.کار.

طراحی.و.س��اخت.یکی.از.نرم.افزاره��ا.را.به.عنوان.'دنیای.

سیس��تم.های.قدرت' PSW.از.حدود.20.س��ال.قبل.آغاز.

کرده.ام.و.یکی.دیگر.از.اعضای.قطب.علمی.)دکتر.ش��هرام.

کوهساری(.نیز.یک.نرم.افزار.کاربردی.دیگر.در.زمینه.قدرت.
را.در.دست.اقدام.دارد.

حس��ینیان.از.تعریف.پروژه.ای.به.منظ��ور.کاهش.تلفات.

در.سیس��تم.های.قدرت.توسط.اعضای.قطب.علمی..قدرت.

دانش��گاه.امیرکبیر.خبر.داد.و.گفت:.س��االنه.شاهد.چندین.

میلیارد.دالر.خس��ارت.به.کشور.در.شبکه.های.برق.هستیم.

که.برخی.ناشی.از.برق.دزدی.و.بهره.برداری.های.غیرمجاز.

و.برخی.ناش��ی.از.تلفات.فنی.است..وی.افزود:.ما.پیشنهاد.

داده.ای��م.ک��ه.یک.مطالعه.ب��رای.کل.کش��ور.انجام.دهیم.

که.درص��ورت.اجرای.این.مباحث.فن��ی،.چند.میلیارد.دالر.
صرفه.جویی.در.کشور.حاصل.می.شود.

حسینیان.با.اس��تناد.به.آمارهای.موجود،.میزان.هدررفت.

ساالنه.بخش.انرژی.کشور.را.حدود.12.هزار.میلیارد.تومان.

اع��الم.کرد.و.گفت:.بخش.عم��ده.این.هدررفت.مربوط.به.

بخش.های.الکتریکی.است.که.یک.عدد.نجومی..محسوب.

می.ش��ود..وی.ادامه.داد:.بنا.بر.اع��الم.مرکز.پژوهش.های.

مجلس.شورای.اس��المی،.هر.یک.درصد.تلفات.در.شبکه.

انتقال.و.توزیع.برق.کشور.برابر.با.اتالف.حداقل.700میلیون.

دالر.س��رمایه.اس��ت.به.این.معنی.که.با.کاهش.تلفات.21.

درصدی.برق.به.10.درصد،.می.توان.از.حداقل.هفت.میلیارد.
دالر.سرمایه.گذاری.برای.ساخت.نیروگاه.بی.نیاز.شد.

مدیر.قطب.علمی..قدرت.دانش��گاه.امیرکبیر.به.مصوبات.

حمایتی.مجلس.شورای.اسالمی..درخصوص.کاهش.تلفات.

برق.کشور.نیز.اشاره.کرد.و.گفت:.مجلس،.قوانین.متعددی.

در.ای��ن.زمینه.تصویب.کرده،.از.جمل��ه.تبصره.بند.ج.ماده.

ی��ک.قانون.هدفمند.کردن.یارانه.ها.ک��ه.به.کاهش.تلفات.

تا.14.درصد.در.س��ال.پای��ان.برنامه.پنجم.تاکید.دارد.و.بند.

ز.م��اده.133.قانون.برنامه.پنجم.توس��عه.که.زمینه.حضور.

بخش.خصوصی.را.در.کاه��ش.تلفات.برق.فراهم.می.کند.

اما.متاسفانه.به.دلیل.ریسک.و.هزینه.باال،.کسی.برای.ورود.

ب��ه.این.حوزه.رغبت.نش��ان.نمی.ده��د..وی.تصمیم.قطب.

علمی..قدرت.برای.س��رمایه.گذاری.در.زمینه.کاهش.تلفات.

در.شبکه.های.برق.را.جدی.توصیف.کرد.و.آن.را.در.راستای.
حل.مشکالت.کشور.برشمرد.

حس��ینیان،.اجرای.پروژه.روشنایی.س��نجی.خیابان.های.

کشور.به.طور.اتوماتیک.را.یکی.دیگر.از.طرح.های.در.دست.

اقدام.قطب.علمی..قدرت.دانش��گاه.امیرکبیر.معرفی.کرد.و.

گفت:.این.پروژه.در.تهران.تحویل.داده.شده.و.در.پنج.استان.

کشور.نیز.درحال.انجام.است..وی.درباره.جزییات.این.پروژه.

توضیح.داد:.در.این.طرح،.با.اس��تفاده.از.یک.دستگاه.سیار،.

میزان.روشنایی.خیابان.ها.در.ساعت.های.مختلف.شبانه.روز.

اندازه.گیری.می.ش��ود.تا.برنامه.ری��زی.الزم.برای.تامین.نور.
استاندارد.در.زمان.های.مختلف.صورت.گیرد.

اس��تاد.دانشگاه.صنعتی.امیرکبیر.خاطرنشان.کرد:.اجرای.

این.پروژه.موجب.صرفه.جویی.زیادی.در.مصرف.انرژی.برق.

می.ش��ود.زیرا.در.س��اعت.هایی.که.محیط.خیابان،.روشن.تر.

است.نور.کمتری.از.المپ.های.موجود.ساطع.می.شود.و.به.

تدریج.با.تاریک.شدن.خیابان،.نور.بیشتری.به.محیط.تابانده.

می.ش��ود.و.عالوه.بر.صرفه.جویی.اقتص��ادی،.نقش.مهمی.

.در.کاه��ش.تصادف��ات.دارد..وی.درخصوص.یکی.دیگر.از.

طرح.های.در.دست.انجام.توسط.اعضای.قطب.علمی..قدرت.

گفت:.پروژه.طراحی.موتورهای.الکتریکی.و.ژنراتورهایی.به.

منظور.کاهش.تلفات.انرژی.به.همت.اعضای.قطب.علمی..

قدرت.در.دس��ت.انجام.اس��ت.که.اس��تفاده.از.آن.راندمان.
وسایل.برقی.را.افزایش.می.دهد.

حسینیان.خاطرنش��ان.کرد:.به.عنوان.مثال،.اگر.راندمان.

کول��ر.آبی.منزل.ش��ما.50.درصد.باش��د.با.ای��ن.موتورها.

می.ت��وان.راندم��ان.را.بین.40.تا.45.درص��د.افزایش.داد.و.

البته.از.این.موتورهای.کوچک.می.توان.برای.دیگر.وسایل.

خانگی.همچون.جارو.برقی.نیز.اس��تفاده.کرد.که.این.کار،.

کمک.بزرگی.به.نیروگاه.هاس��ت.تا.ان��رژی.تولیدی.آنها.در.
بخش.های.ضروری.تر.به.مصرف.برسد.
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  کاهش قیمت تجهیزات بهینه سازی باهدف کاهش اتالف انرژی
.عضو.هیئت.رئیسه.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.
گف��ت:.دول��ت.می.توان��د.کاال.و.تجهی��زات.مربوط.به.
بهینه.س��ازی.را.برای.کاهش.ش��دت.مصرف.انرژی.در.

بخش.خانگی.ارزان.کند..
.س��یدمحمد.بیاتی��ان،.بابی��ان.اینکه.اس��اس.اقتصاد.
مقاومت��ی.مقول��ه.تولید.اس��ت،.افزود:.دول��ت.می.تواند.
با.س��ازوکاری.مش��خص،.کاال.و.تجهیزات��ی.را.که.در.
خصوص.کاهش.ش��دت.مصرف.انرژی.کاربرد.دارند.را.

ارزان.در.اختی��ار.مردم.قرار.دهد.چ��ون.درنهایت.از.بار.

هزینه.های.دولت.در.بخش.تولید.انرژی.کاسته.می.شود.

و.از.س��وی.دیگر.مردم.نیز.در.بلندمدت.هزینه..کمتری.
پرداخت.می.کنند.

عضو.کمیس��یون.صنایع.تصریح.کرد:.در.صنعت.نفت.

برنامه.ها.به.س��مت.داخلی.س��ازی.»کاال.و.تجهیزات«.
است.

دبی��ر.کمیس��یون.صنایع.و.معادن.مجل��س.افزود:.در.

ای��ن.زمینه.صنع��ت.نفت.نمره.قبول��ی.دریافت.می.کند.

چون.در.حوزه.برنامه.های.تولی��د.داخل.کارهای.خوبی.

ش��کل.گرفته.اس��ت.و.انتظار.می.رود.ب��ا.تقویت.مقوله.

بومی.س��ازی.س��هم.صنعت.نفت.در.تحقق.سیاستهای.

اقتصاد.مقاومتی.عملیاتی.ش��ود..ای��ن.نماینده.مجلس.

نهم.به.موضوع.ش��دت.مصرف.انرژی.در.کش��ور.اشاره.

ک��رد.و.افزود:.بخش.زیادی.از.ای��ن.چالش.معطوف.به.
هزینه.های.اولیه.ساخت.وساز.مسکن.است.

  تعریف ٧ طرح بهینه سازی انرژی در پاالیشگاه کرمانشاه
.7.ط��رح.بهینه.س��ازی.انرژی.در.قال��ب."بند.ب.طرح.
جامع" با.س��رمایه.گذاری.309.میلیون.دالر.در.پاالیشگاه.

کرمانشاه.تعریف.می.شود..
.مدیرعامل.شرکت.پاالیش.نفت.کرمانشاه.گفت:.نصب.
سامانه.پیش.گرمکن.هوا.با.پیش.بینی.102.4.میلیون.دالر.
به.صرفه.جویی.بیش.از.188.میلیون.و.219.هزار.مترمکعب.
گاز.طبیع��ی.در.س��ال.می.انجامد..صیدمحمد.جمش��یدی.
ارزش.ای��ن.صرفه.جویی.در.س��ال.را.37.64.میلیون.دالر.
در.س��ال.اعالم.کرد.و.افزود:.تعداد.این.سامانه.ها.25.مورد.
است.که.طی.مدت.زمان.3.سال.نصب.و.اجرا.خواهد.شد.
وی.از.نص��ب.2.ع��دد.PSA.واحده��ای.هی��دروژن،.
بازیافت.گازهای.ارسالی.به.مش��عل.پاالیشگاه.های.نفت،.
بازنگری.آرایش.مبدل.ه��ای.حرارتی.پیش.گرمایش.نفت.
خام،.مدیریت.تله.های.بخار،.اصالح.سیس��تم.اندازه.گیری.
حامل.ه��ای.انرژی.و.کنترل.اتوماتی��ک.بویلر.به.عنوان.6.

طرح.بعدی.بهینه.سازی.انرژی.در.این.شرکت.نام.برد.
ش��رکت.پاالیش.نفت.کرمانش��اه.برای.اینک��ه.بتواند.تا.

پایان.س��ال.1398.ظرفیت.پاالیشگاه.را.از.20.هزار.به.40.

هزار.بش��که.در.روز.افزایش.دهد.و.از.س��ویی،.محصوالت.

خود.را.مطابق.با.استانداردهای.یورو.4.و.یورو.5.تولید.کند،.

اقدام.به.انجام.مطالع��ات.اولیه.تحت.عنوان."طرح.جامع" 
کرده.اس��ت.که.در.آن.طرحهای.بهینه.س��ازی.انرژی.نیز.

دیده.شده.است.

 راهی نو در تولید انرژی خورشیدی
یکی.از.بزرگترین.ش��رکت.های.تولیدکننده.پنل.های.خورش��یدی.در.ایاالت.متحده،.به.
منظ��ور.کاه��ش.هزینه.ها.و.رقابت.با.تولیدکنندگان.چین��ی.از.یک.منبع.جالب.توجه.برای.

تولید.استفاده.نمود.و.آن.چیزی.نیست.غیر.از.»کار.اجباری.در.زندان.«.
به.گزارش.خبرگزاری.رویترز،.ش��رکت.س��ونیوا.تولید.کننده.پنل.های.خورشیدی.و.تحت.
حمایت.گروه.شرکت.های.گلدمن.ساکس،.بخش.محدودی.از.فعالیت.های.تولیدی.خود.را.
به.زندانیان.ایالتی.واگذار.کرده.اس��ت.تا.از.طریق.برنامه.بلندمدت.دولت،.زندانیان.را.برای.

زندگی.پس.از.دوره.حبس،.آماده.سازد.
اما.ش��رکت.س��ونیوا.فرآیندهای.تولیدی.خود.را.به.طور.کامل.به.زندان.ها.انتقال.نداده.و.
ترجیح.می.دهد.بر.روی.ایجاد.کارگاه.های.کوچک.در.منازل.در.ایاالت.جورجیا.و.میشیگان.
س��رمایه.گذاری.نماید.و.بدین.ترتیب.عالوه.بر.اجرای.بخ��ش.اعظم.فعالیت.های.تولیدی.

خود،.برای.بیش.از.سیصدو.پنجاه.نفر.کار.ایجاد.کند.
به.گفته.مت.کارد،.معاون.بخش.فروش.و.تولید.بین.الملل.این.ش��رکت،.هماهنگی.های.
شرکت.با.صنایع.زندان.فدرال.یا.همان.یونیکور،.این.امکان.را.برای.سونیوا.فراهم.آورد.تا.
طی.هجده.ماه.اخیر،.کل.اقدامات.مونتاژ.پنل.ها.را.از.آسیا.به.ایاالت.متحده.منتقل.نماید..به.
گفته.این.شرکت،.کمتر.از.ده.درصد.از.فرآیند.تولید.پنل.توسط.زندانیان.صورت.می.گیرد.
انج��ام.فرآیندهای.تولیدی.توس��ط.زندانیان.یکی.از.روش.های.مورد.اس��تفاده.یونیکور.

می.باش��د.ک��ه.از.ده��ه.1930.رواج.داش��ته.و.بس��یاری.از.تولیدات.این.ش��رکت.از.قبیل.

پالک.های.وس��ایل.نقلی��ه.و.کاالهای.مورد.نیاز.ارتش،.از.ای��ن.طریق.صورت.می.گرفت..

پنل.های.خورش��یدی.نیز.اخیرا.به.این.فهرس��ت.افزوده.شده.اس��ت.و.این.امکان.را.برای.

زندانیان.فراهم.می.آورد.تا.مهارت.هایی.در.زمینه.یک.صنعت.جدید.و.رو.به.رش��د.کس��ب.

نم��وده.و.از.طرفی.امکان.بهره.مندی.از.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.را.نیز.برای.دولت.فراهم.
آورد.

حدود.دویس��ت.زندانی.درکارخانه.های.احداث.ش��ده.در.زندان.های.ش��ریدان،.اورگان،.

اوتیس��وایل.و.نیویورک.مشغول.تولید.پنل.های.خورشیدی.هستند..درخواست.رویترز.مبنی.

بر.بازدید.از.کارخانه.های.پنل.های.خورش��یدی.در.زندان.ها،.توس��ط.مقامات.زندان.رد.شد..

شرکت.س��ونیوا.در.سال.2007.توسط.دانش��مندان.انرژی.خورشیدی.در.موسسه.فناوری.

جورجیا.تاس��یس.شد.و.به.س��رعت.رشد.داشت..اگرچه.این.ش��رکت.خصوصی.از.افشای.

صورت.های.مالی.خود.س��رباز.می.زند،.اما.بر.اس��اس.مستندات.یکی.از.قراردادهای.فدرال.

که.در.س��ال.2014.منعقد.شده.اس��ت،.چنین.برمی.آید.که.درآمد.ساالنه.سونیوا.حدود.93.

میلیون.دالر.می.باشد.ش��رکت.س��والر.سیتی.که.مهمترین.ش��رکت.نصب.کننده.پنل.های.

خورش��یدی.ب��ر.روی.بام.در.ایاالت.متحده.می.باش��د.نیز.در.پروژه.ه��ای.خود.از.پنل.های.
سونیوا.استفاده.می.نماید.
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  پرداخت یارانه، جایی برای کارایی انرژی نمی گذارد

  بهینه سازی هرچه بیشتر مصرف سوخت در تاسیسات کشاورزی
وزیر.جهاد.کش��اورزی.گفت:.ما.به.دنبال.آن.هستیم.که.نیاز.کشاورزان.به.سوخت.تاحد.
ممکن.کاهش.پیدا.کند،.در.این.صروت.عالوه.بر.کاهش.هزینه.های.کشاورزان،.به.سمت.

نوین.شدن.بخش.کشاورزی.گام.برداشته.ایم..
.محم��ود.حجتی،.وزی��ر.جهاد.کش��اورزی.در.م��ورد.برنامه.های.ای��ن.وزارتخانه.برای.
صرفه.جوی��ی.در.مصرف.س��وخت.تصریح.کرد:.ما.اکنون.به.دنب��ال.برقدارکردن.چاه.های.
کشاورزی.هستیم،.در.این.صورت.تاحد.زیادی.از.نیاز.کشاورزان.به.سوخت.کاسته.می.شود.
که.البته.هدف.آن.نیز.صرفه.جویی.در.کل.کشور.است..وی.گفت:.روشهایی.از.قبیل.بهینه.
سازی.مصرف.سوخت.در.تاسیسات.کشاورزی.در.دستور.کار.وزارت.جهاد.کشاورزی.است.

و.ما.به.دنبال.آن.هس��تیم.که.نیاز.کش��اورزان.به.سوخت.تاحد.ممکن.کاهش.پیدا.کند،.در.

این.صورت.عالوه.بر.کاهش.هزینه.های.کشاورزان،.به.سمت.نوین.شدن.بخش.کشاورزی.
گام.برداشته.ایم.

طرح.برقی.کردن.چاههای.کشاورزی.گازوییلی.با.هدف.کاهش.مصرف.سوخت،.کاهش.

هزینه.س��وخت.تحویلی.به.کشاورزان.و.کاهش.آلودگی.های.زیست.محیطی،.از.طرحهای.

بند.»ق«.تبصره.2.قانون.بودجه.س��ال.93.کل.کش��ور.است..شایان.ذکر.است.که.با.برقی.

کردن.چاه.های.کشاورزی.که.موتور.پمپ.دیزل.دارند.مقادیر.بسیاری.از.فرآورده..های.نفتی.
آزادشده،.قابل.صادرات.بوده.و.امکان.تولید.و.درآمد.برای.کشور.فراهم.می.شود.

.نماینده.بانک.توس��عه.آلمان.معتقد.است:.کشورهایی.

ک��ه.یارانه.ان��رژی.زیاد.پرداخت.می.کنن��د،.دیگر.جایی.

برای.سرمایه.گذاری.در.حوزه.کارایی.انرژی.وجود.ندارد..

کالوس.گیه��ر.)Klaus Gihr(.در.دومین.جلس��ه.

کارشناس��ی.فنی.در.م��ورد.کارایی.ان��رژی..که.5.تا.6.

ژوئ��ن.2015.)15.الی.16.خ��رداد.1394(.در.چارچوب.

کنفرانس.تغییر.اقلیم.س��ازمان.ملل.)UNFCCC(.در.

بن.آلمان.برگزارش��د.پرداخت.یارانه.انرژی.را.زیر.سوال.

برد.و.گفت:.کش��ورهایی.که.یارانه.انرژی.زیاد.پرداخت.

می.کنن��د،.دیگر.جای��ی.برای.س��رمایه.گذاری.در.حوزه.

کارای��ی.انرژی.وجود.ندارد..لذا.در.این.کش��ورها،.برای.

اجرای.برنامه.های.ارتقای.کارایی.انرژی.الزم.است.ابتدا.
یارانه.های.انرژی.حذف.شود.

کارشناس��ان.حاضر.در.اجالس.تغیی��ر.اقلیم.در."بن" 
ب��ر.ای��ن.نکته.تأکی��د.کردن��د:."بهبود.کارای��ی.انرژی.
منافع.متعددی.برای.کش��ورها.و.محیط.زیس��ت.جهان.
دارد؛بطوریک��ه.کارایی.انرژی.نه.تنها.انتش��ار.گازهای.
گلخانه.ای.را.کاهش.می.دهد،.بلکه.س��بب.صرفه.جویی.
در.مصرف.انرژی.برای.هر.واحد.تولید.اقتصاد.می.شود."
در.واق��ع،.اقدام.ها.در.جه��ت.ارتقای.کارایی.انرژی.به.
عنوان.یک��ی.از.راهکارهای.چندمنظ��وره.در.مذاکرات.
تغییر.اقلیم.مطرح.اس��ت.که.از.یک.طرف.س��بب.رشد.
اقتصادی.و.توسعه.اجتماعی.کشورها.شده.و.در.مجموع.
تولی��د.کل.اقتصاد،.اش��تغال.و.امنیت.ان��رژی.در.جهان.
را.افزای��ش.خواه��د.داد.و.از.ط��رف.دیگ��ر،.تأثیر.قابل.
مالحظه.ای.بر.بهبود.معیارهای.محیط..زیس��تی.خواهد.
.)WHO(.گذاش��ت..نماینده.س��ازمان.بهداشت.جهانی
نیز.در.این.جلس��ه.اظهار.کرد:.استفاده.از.سوخت.زیست.
توده.)biomass(.ب��رای.پخت.غذا.و.همچنین.نفت.
سفید.برای.روش��نایی،.بهداشت.عمومی..را.به.مخاطره.
انداخت��ه.اس��ت...وی.گفت:.بس��یاری.از.همین.اقدامها.
که.جوامع.باید.برای.کاهش.انتش��ار.گازهای.گلخانه.ای.
انجام.دهند.ب��ه.کاهش.تعدادی.از.مهمترین.مخاطرات.
بهداشت.عمومی..به.ویژه.بیمارهای.غیرواگیردار.کمک.

خواهد.کرد.
به.گ��زارش.امور.اوپ��ک.و.روابط.با.مجام��ع.انرژی،.

دومین.جلس��ه.کارشناس��ی.فنی.در.مورد.کارایی.انرژی.

روزه��ای.5.ت��ا.6.ژوئ��ن.2015.)15.ال��ی.16.خ��رداد.

1394(.در.چارچوب.کنفرانس.تغییر.اقلیم.س��ازمان.ملل.

)UNFCCC(.در.بن.آلمان.برگزار.ش��د.و.کارشناسان.

نظرهای.خود.را.در.مورد.»محیط..زیس��ت.ش��هری«.به.

ویژه.سیس��تمهای.روش��نایی.و.سیس��تم.پایدار.حمل.و.

نقل.ش��هری.بیان.کردند..مذاکراهای.بین.المللی.تغییر.

اقلیم.در.م��ورد.متن.اولیه.مذاکراتی.که.قرار.اس��ت.در.

بیست.و.یکمین.اجالس.اعضای.کنوانسیون.تغییراقلیم.

)COP21(.در.دس��امبر.2015.در.پاریس.مورد.بحث.

و.تأیید.قرار.گیرد،.از.تاریخ.11.الی.22.خرداد.1394.در.
بن.آلمان.برگزار.شد..

هدف.اصلی.از.برگزاری.این.گونه.جلسات.کارشناسی.

در.چارچوب.مذاکرات.تغییر.اقلیم.این.است.که.با..ارایه.

گزینه.های.بهبود.سیاستی.و.فناوری.پیشرفته.مبتنی.بر.

مطالعات.و.دیدگاه.های.کارشناس��ی.به.مذاکره.کنندگان.

در.یافت��ن.راه..حل.های.مورد.قبول.ب��رای.همه.ذینفعان.
کمک.کند.

واقعیت.این.اس��ت.ک��ه.بی��ش.از.50.درصد.جمعیت.

جهان.در.مناطق.شهری.زندگی.می.کنند.و.این.جمعیت.

بی��ش.از.75.درصد.ان��رژی.جهان.را.مص��رف.کرده.و.

حدود.80.درصد.گاز.دی.اکس��ید.کربن.جهان.را.منتشر.

می.کنند..کارشناسان.شرکت.کننده.در.جلسه.کارشناسی.

فن��ی.مذاک��رات.تغییر.اقلیم.توصی��ه.کردند.که.کاهش.

انتشارات.شهری.و.اس��تفاده.کارا.از.انرژی.باید.اولویت.

باالی.کشورها.باشد..پتانسیل.های.زیادی.برای.ارتقای.

کارایی.انرژی.وجود.دارد..انتقال.سیس��تم.های.روشنایی.

به.س��مت.المپ.های.LED.به.تنهای��ی.می.تواند.برق.

م��ورد.نیاز.1.5.میلیارد.خانوار.در.جه��ان.را.تأمین.کند..

در.عین.حال،.کارشناس��ان.حاضر.در.جلسه.کارشناسی.

فنی.عقیده.داش��تند.هنوز.برای.تحقق.ای��ن.فرایند.راه.

طوالنی.پیش.رو.اس��ت..به.طوری.که.انتقال.به.سمت.

سیستم.روشنایی.LED.بدون.چالش.و.مشکل.نیست..

اولین.قدم.برنامه.ریزی.مناسب.است..اجرای.این.اقدامها.

زمانبر.بوده.و.نیاز.به.حمایت.های.سیاسی،.نهادی.و.مالی.

دارد..جلسه.کارشناسی.فنی.مذاکرات.تغییر.اقلیم.نتیجه.

گرف��ت.که.اجرای.سیاس��تهای.ارتق��ای.کارایی.انرژی.

در.کش��ورهای.مختلف.در.چارچوب.سیاستهای.انرژی.

آنها.می.تواند.به.کاهش.اثرات.منفی.انتش��ارات.گازهای.
گلخانه.ای.جهان.منجر.شود.
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 مصر 8 میلیارد دالر به یارانه سوخت اختصاص داد
.مدیرعامل.ش��رکت.دولتی.جنرال.پترولیوم.مصر.روز.
ش��نبه.)30.خرداد.ماه(.از.اختصاص.هشت.میلیارد.دالر.
برای.یارانه.های.س��وخت.در.بودجه.سال.های.2015.و.
2016.میالدی.خبر.داد...به.گزارش.خبرگزاری.رویترز،.
تارک.الموال.روز.ش��نبه.در.بیانیه.ای.اعالم.کرد.که.مصر.
61.میلی��ارد.پون��د.این.کش��ور.)معادل.هش��ت.میلیارد.
دالر(.را.به.یارانه.های.فرآورده.های.س��وختی.در.بودجه.
سال.های.2015.و.2016.میالدی.اختصاص.داده.است..
دولت.مصر.روز.پنجشنبه.پیش.نویس.بودجه.این.کشور.
را.برای.سال.مالی.آینده.تصویب.کرد.اما.اعالم.نکرد.که.
چه.مبلغی.به.یارانه.های.س��وخت.اختصاص.داده.است..
سال.مالی.آینده.مصر.از.اول.ماه.ژوییه.)10.تیر.ماه(.آغاز.
می.شود..بر.اس��اس.این.گزارش،.دولت.مصر.در.تالش.
اس��ت.تا.سیس��تم.ده.ها.س��اله.یارانه.های.خود.را.بدون.
برانگیخته.شدن.خش��م.جمعیت.87.میلیونی.این.کشور.
اصالح.کند..یارانه.های.سوخت.مدت.هاست.که.بودجه.
دولتی.را.تحت.فش��ار.قرار.داده.و.سبب.رکود.اقتصادی.

این.کشور.شده.است.
الم��وال.گفت.که.مصر.در.س��ال.مالی.ج��اری.حدود.
70.میلی��ارد.پوند.ب��رای.پرداخت.یارانه.ه��ای.بنزین.و.
فرآورده.های.گاز.طبیعی.هزینه.کرده.اس��ت..این.کشور.
100.میلیارد.پوند.برای.یارانه.های.سوخت.در.نظر.گرفته.
بود..دولت.در.ماه.دس��امبر.اعالم.کرده.بود.که.به.دلیل.
اف��ت.قیمت.های.جهانی.نفت.در.نیمه.دوم.س��ال،.مبلغ.
پرداختی.برای.فرآورده.های.سوختی.در.سال.جاری.30.

درصد.کمتر.از.میزان.پیش.شده.است.
الم��وال.تصریح.کرد.که.مبلغ.تخصیص.داده.ش��ده.به.
فرآورده.های.س��وختی.در.سال.آینده.بر.اساس.میانگین.
قیم��ت.70.دالری.اس��ت.که.ب��رای.نفت.خ��ام.برنت.
پیش.بینی.کرده.ایم..وی.افزود.که.استفاده.از.زغال.سنگ.
ب��ه.جای.گاز.طبیعی.و.گازوئیل.در.صنعت.س��یمان.نیز.
در.تصمی��م.ما.درباره.بودجه.یارانه.ها.تأثیرگذار.بوده.زیرا.
این.اقدام.تغییراتی.در.مصرف.داخلی.ایجاد.کرده.است..
مدیرعام��ل.جنرال.پترولیوم.س��پس.گفت.که.در.نظر.

دارد.مصرف.س��وخت.در.این.کشور.را.سه.تا.پنج.درصد.

کاه��ش.دهد،.اقدامی.ک��ه.می.تواند.حدود.س��ه.تا.چهار.

میلیارد.پوند.مصر.صرفه.جویی.کند..دولت.مصر.تابستان.

گذش��ته.یارانه.های.س��وخت.را.حذف.کرد.و.در.پی.آن.

قیمتهای.س��وخت.78.درصد.افزایش.یافت،.اقدامی.که.

م��ورد.تقدی��ر.اقتصاددانان.ام��ا.انتقاد.م��ردم.مصر.قرار.

گرفته.که.به.انرژی.ارزان.قیمت.عادت.داشتند..بنابراین.

گ��زارش،.پیش.بینی.می.ش��ود.که.در.س��ال.های.آینده.
یارانه.های.بیشتری.در.مصر.حذف.شود..

 دستور بلغارستان به تولیدکنندگان انرژی سبز برای کاهش تولید

بلغارس��تان.به.همه.تولیدکنندگان.انرژی.س��بز.و.پاک.
دستور.داد.تا.تولید.خود.را.60.درصد.کاهش.دهند..

.ب��ه.گزارش.خبرگ��زاری.رویترز.از.صوفی��ه،.اپراتور.و.

ش��رکت.دولتی.شبکه.برق.بلغارستان.اعالم.کرد.که.این.

شرکت.روز.یکشنبه.)24.خردادماه(.به.همه.تولیدکنندگان.

انرژی.های.تجدیدپذیر.دس��تور.داده.است.تا.تولید.خود.را.

به.منظور.توازن.و.تعادل.تولید.و.مصرف.در.این.کشور.60.
درصد.کاهش.دهند.

ای��ن.اپرات��ور.هم.اکن��ون.دس��تور.کاه��ش.تولید.در.

نیروگاه.های.برق.در.مجتمع.زغالس��وز.مارستس��ا.ایست.

و.نیروگاه.هس��ته.ای.بلغارس��تان.را.به.دلیل.افت.مصرف.

داخل��ی.و.ضعف.تقاضا.برای.صادرات.برق.در.این.منطقه.

اجرا.کرده.است..چنین.کاهش.های.مشابهی.با.افت.تولید.

انرژی.های.تجدیدپذیر.نیز.چندین.بار.از.ماه.مه.گذش��ته.

اجرا.ش��ده.بود..بلغارس��تان.که.برای.تامی��ن.بیش.از.80.

درص��د.نیازه��ای.گازی.خود.به.واردات.این.س��وخت.از.

روسیه.وابسته.است،.پس.از.بحران.اوکراین.عالقمند.به.
تنوع.بخشی.به.مسیرهای.عرضه.گاز.است.

 نظارت بر ایمنی منزل با سیستم امنیتی هوشمند 
.BuddyGuard.یک.ش��رکت.آمریکای��ی.به.ن��ام
نوعی.سیستم.امنیتی.خانگی.کامل.را.در.شکل.یک.ابزار.
منف��رد.ارائ��ه.داده.و.این.ابزار.مجهز.ب��ه.دوربین.اچ.دی،.
آشکارساز.حرکتی،.شتاب.سنج،.حسگر.دما،.بلندگو.و.آژیر.
اس��ت..این.ابزار.همچنین.مجهز.به.ماژول.3G.و.تراشه.

وای.فای.است..
این.سیس��تم.به.نام.Flare،.هوش��مند.بوده.و.نرم.افزار.
آن.زمان��ی.که.اف��راد.خانواده.در.منزل.هس��تند،.بر.آن.ها.
نظارت.نمی.کند.اما.هنگامی.که.این.اشخاص.خانه.را.ترک.

می.کنند،.بر.امنیت.منزل.نظارت.می.کند..

س��امانه.ابداعی.دارای.هر.دو.سیستم..شناسایی.چهره.و.

صداس��ت.و.هنگام.حضور.حیوان��ات.در.منزل،.آژیر.آن.به.
صدا.در.نمی.آید..

ب��ا.اس��تفاده.از.Flare،.کارب��ر.نیازی.ب��ه.نظارت.بر.

دوربین.های.وب.کم.یا.بررسی.کردن.سیستم..امنیتی.ندارد؛.

همچنین،.نیازی.نیس��ت.که.ش��خص.زمانی.که.به.خانه.

می.آید.کدی.را.وارد.کند.زیرا.سیستم.او.را.هنگام.ورود.به.

منزل.شناس��ایی.می.کند..زمانی.که.کاربر.در.منزل.نیست،.

هر.اتفاقی.که.در.خانه.بیفتند،.ابزار.امنیتی.هوش��مند.وی.
را.از.آن.آگاه.می.کند..

باتری.های.لیتیم-یون.این.سامانه.حتی.زمان.قطع.برق.

کار.می.کنن��د.و.با.وجود.وای.ف��ای.و.3G.نیازی.به.کابل.

نیس��ت..نصب.این.سیس��تم.ایمنی.در.10.دقیقه.تکمیل.

می.ش��ود.و.برنامه.نرم.اف��زاری.همراه.آن.ب��رای.اندروید.یا.

iOS،.کاربر.را.به.یک.ش��بکه.متصل.می.کند.تا.با.کمک.
آن.ستینگ.های.سیستم.را.اجرا.کند..

برنام��ه.نرم.افزاری.این.اب��زار،.کاربر.را.همواره.از.اوضاع.

منزل.مطل��ع.نگه.می.دارد.و.به.وی.ام��کان.کنترل.از.راه.

دور.Flare.را.می.دهد..این.محصول.ماه.دس��امبر.عرضه.
می.شود.و.قیمت.آن.280.دالر.اعالم.شده.است..
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 استفاده از انرژی های نو آینده انرژی ایران را تضمین می کند
.ای��ران،.ب��ا.توجه.ب��ه.موقعی��ت.ممتاز.خ��ود.از.نظر.
جغرافیایی.در.آینده.نزدیک.بهشت.سرمایه.گذاران.برای.

توسعه.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.می.شود..
.ام��روزه.انرژی.ه��ای.نو.و.تجدیدپذی��ر.به.دلیل.پاک.
ب��ودن.و.س��ازگاری.با.محیط.زیس��ت.م��ورد.توجهی.
وی��ژه.در.کش��ورهای.توس��عه.یافته.ق��رار.دارد.و.باید.با..
ی��ک.برنامه.ریزی.جامع.و.بلندم��دت،.بیش.از.پیش.به.
کارکردهای.مثبت.استفاده.از.این.انرژی.ها.توجه.کرد..
.ام��روزه.کارشناس��ان.ب��ر.ای��ن.اعتقاد.هس��تند.که.
مهمترین.پیامد.ادامه.اس��تفاده.از.س��وخت.های.فسیلی،.
و. اس��ت. زیس��ت.محیطی. مش��کالت. و. بیماری.ه��ا.
بهره.گی��ری.از.انرژی.های.پ��اک.می.تواند.آینده.بهتری.
را.ب��رای.هموطنان.رقم.بزن��د.و..نیز.برای.جلوگیری.از.
اتالف.بیش��تر.انرژی.در.کشور.که.روند.صعودی.را.طی.
می.کند.و.با.توجه.به.مزایای.استفاده.از.انرژی.های.پاک.
مانند.انرژی.خورشیدی.بخش.های.صنعتی.و.دولتی.باید.

پیشگام.استفاده.از.این.انرژی.باشند.
ای��ران.به.دلیل..قرار.داش��تن.در.منطق��ه.جغرافیایی.
ب��ا.طول.و.ع��رض.تقریب��ًا.برابر،.بدون.تردی��د.یکی.از.
منحصربه.فردتری��ن.کش��ورهای.جهان.برای.اس��تفاده.
از.ان��واع.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.به.ش��مار.می.رود..
امروزه.انرژی.های..نو.در.سراس��ر.جهان.به.س��رعت.در.
حال.گسترش.هستند..پاک.بودن.و.ارزانی.را.می.توان.دو.
شاخص.اصلی.تولید.انرژی.های.نو.برشمرد.به.طوری.که.
این.انرژی.ها.به.دلیل.بهره.وری.باال.به.خوبی.توانسته.اند.
در.بس��یاری.نقاط.جای.خالی.انرژی.های.فس��یلی.را.پر.
کنن��د..در.این.می��ان.ایران.قابلیت.ه��ای.فراوانی.برای.
اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.باد.و.خورش��ید.دارد.و.در.کنار.
دیگر.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.می.توان.با.اتکا.به.انرژی.
حاصل.از.باد.و.خورش��ید.مقادیر.قابل.مالحظه.ای.برق.را.
با.بهترین.شکل.ممکن.تولید.کرد..کارشناسان.انرژی.بر.
این.اعتقادند.که.انرژی.های.نو.در.ادامه.قرن.بیست.ویکم.
باید.جایگزین.منابع.معمول.انرژی.مانند.نفت.و.گاز.شوند.
تا.از.مصرف.بی.رویه.فرآورده.های.هیدروکربوری.کاسته.
ش��ده.و.اس��تفاده.از.انرژی..در.آینده.متکی.به.ساختاری.
باش��د.که.در.آن.منابع.انرژی.ب��دون.کربن.نظیر.انرژی.
خورش��ید.یا.باد.مورد.اس��تفاده.قرار.گیرند..تجربه.نشان.
داده.که.حضور.دولت.ها.در.تولید.انرژی.های.تجدیدپذیر.
توجیهی.ندارد.و.هرچند.که.دولت.زیرس��اخت.های.الزم.
را.ب��رای.توس��عه.این.بخش.فراهم.کرده.اس��ت،.اما.در.

ادامه،.کار.باید.به.بخش.خصوصی.محول.شود.و.به.این.

منظور.با.تدوین.برنامه.ه��ای.الزم.باید.زمینه.ای.فراهم.

شود.که.بخش.خصوصی.توجیه.اقتصادی.الزم.را.برای.
حضور.در.آن.داشته.باشد.

.اکنون.دولت.هدف.گ��ذاری.تولید.5.هزار.مگاوات.از.

منابع.تجدیدپذیر.را.در.دس��تور.کار.خود.قرار.داده.است.

و.ای��ن.در.حالی.اس��ت.که.هم.اکنون.بی��ش.از.10.هزار.

م��گاوات.نیروگاه.های.آبی.ب��زرگ.در.حال.بهره.برداری.

اس��ت..دولت.تدبیر.تمام.عزم.خود.را.برای.اس��تفاده.از.

انرژیه��ای.تجدیدپذیر.به.کار.گرفته.اس��ت..در.کش��ور.

ما.جریان.انرژی.به.س��متی.حرک��ت.می.کند.که.بتواند.

ق��درت.اقتصادی.ایجاد.کند.و.ب��رای.این.منظور.باید.با.

عزم.ملی.به.س��وی.استفاده.از.انرژیهای.نو.و.تجدیدپذیر.

گام.برداریم.و.در.این.مس��یر.جذب.س��رمایه.های.جدید.

و.حمایت.از.س��رمایه.گذاران.نی��ز.از.اولویت.های.وزارت.
نیروست.

درب��اره.ارائه.تس��هیالت.برای.ترغیب.بیش��تر.بخش.

خصوصی.به.سرمایه.گذاری.در.انرژیهای.نو.و.تجدیدپذیر.

باید.گفت.که.با.ش��روع.کار.دولت.یازدهم،.رویکردهای.

حمایتی.از.بخش.خصوصی.به.منظور.توسعه.انرژی.های.
تجدیدپذیر.افزایش.یافته.است.

خوش��بختانه.باقیمت.تضمینی.خوبی.که.دولت.برای.

خرید.انرژی.تجدیدپذیر.تعیین.کرده.اس��ت،.باالی.10.

هزار.مگاوات.متقاضی.س��رمایه.گذاری.در.کش��ور.برای.

این.بخش.وجود.دارد.و.عمده.این.تقاضاها.نیز.در.مورد.

نیروگاه.ه��ای.بادی.و.خورش��یدی.اس��ت..این.موضوع.

نشان.می.دهد.که.منابع.و.تقاضا.برای.سرمایه.گذاری.در.

این.بخش.وجود.دارد.و.از.س��وی.دیگر.زیرساخت.های.
صنعتی.نیز.در.کشور.برای.تولید.فراهم.است.

از.ی��اد.نبریم.که.ایران.در.بخش.ب��اد.دارای.ظرفیت.

40.هزار.مگاواتی.است.ولی.به.دلیل.کمبود.منابع.مالی.

تاکنون.نتوانسته.ایم.از.این.ظرفیت.بهره.مند.شویم.و.در.

بخش.انرژی.خورشیدی.نیز.ایران.دارای.متوسط.تابش.

بیش.از.5.کیلووات.ساعت.در.مترمربع.در.روز.است.که.

در.طول.300.روز.س��ال.و.در.90.درصد.خاک.کش��ور.
اتفاق.می.افتد.

اس��تانهای.جنوبی.و.ش��رقی.کش��ور.به.دلیل.داشتن.

روزه��ای.آفتابی.و.تابش.نور.خورش��ید.در.بیش��تر.ایام.

س��ال.ای��ن.قابلیت.را.دارن��د.که.حتی.خودکف��ا.بوده.و.

انرژی.مورد.نیازش��ان.را.از.منابع.خود.اس��تان.ها.تأمین.

کنن��د.و.در.ش��مال.و.غرب.کش��ور.و.همچنی��ن.جزایر.

ایران��ی.خلیج.فارس.نیز.افزایش.تعداد.توربین.های.بادی.

می.تواند.جهش.خوبی.را.در.تولید.برق.کش��ور.رقم.بزند.

و.در.این.مس��یر.با.یک.برنامه.ریزی.و.س��رمایه.گذاری.

بلندم��دت.می.توان.اثرات.مثبت.آن.را.ش��اهد.بود.و.در.

صورت.اس��تفاده.از.این.انرژی.های.پ��اک،.بدون.تردید.

اس��تفاده.از.گاز.و.فرآورده.ه��ای.نفت��ی.در.این.مناطق.

کاهش.می.یابد..متاس��فانه.فراوانی.و.ارزانی.انرژی.های.

فس��یلی.در.ایران.سبب.شده.تا.کمتر.به.فکر.استفاده.از.

انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.باشیم،.حال.آن.که.رویکرد.

دنیا.به.سمت.بهره.گیری.از.انرژی.های.نو.است.و.باید.با.

عزمی..ملی.و.مش��ارکت.فعال.تر.بخش.خصوصی..و.نیز.

حمایت.دولت.در.آینده.وابستگی.به.سوخت.های.فسیلی.
را.کاهش.دهیم.

 دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران در دانشگاه اراك دایر شد  
انجمن.انرژی.ایران.با.درخواس��ت.دانش��گاه.اراک.مبنی.بر.تاسیس.دبیرخانه.شاخه.

استانی.انجمن.انرژی.ایران.در.استان.مرکزی.موافقت.کرد..
براس��اس.حکمی..از.س��وی.محمد.س��الکین.رئیس.انجمن.انرژی.ای��ران،.علیرضا.
فضلعل��ی.معاون.پژوهش��ی.و.فناوری،.معاون.پژوهش��ی.دانش��گاه.اراک.برای.مدت.

یکس��ال.به.عنوان.رئیس.شاخه.استان.مرکزی.این.انجمن.منصوب.شد..براساس.این.

گزارش،.دکتر.مرتضی.برای.دبیر.کمیسیون.انجمن.های.علمی.وزارت.علوم،.تحقیقات.

و.فناوری.از.دانش��گاه.اراک.به.جهت.راه.اندازی.دبیرخانه.استانی.انجمن.انرژی.ایران.
تقدیر.کرده.است..
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 تامین انرژی بزرگترین مدرسه کپنهاگ با انرژی خورشیدی  
یک.ش��رکت.معم��اری.دانمارک��ی.از.طرحهای.خود.
برای.مدرس��ه.بین.الملل��ی.کپنه��اگ)CIS(.خبر.داده.
نیروی.آن.با.انرژی.خورشیدی.تامین.می.شود.و.پس.از.

تکمیل،.بزرگترین.مدرسه.کپنهگاک.خواهد.بود..
این.مدرس��ه.که.در.مس��احت.25.هزار.متر.مربع.در.
منطق��ه.نوردهاون.س��اخته.خواهد.ش��د،.محل.اقامت.
1200.دانش.آم��وز.و.280.کارمن��د.خواهد.بود..س��قف.
این.مدرس��ه.با.12.هزار.پنل.خورشیدی.پوشیده.خواهد.
ش��د.که.س��الیانه.نیمی..از.برق.مورد.نی��از.آن.را.تامین.
خواهد.کرد..این.مدرس��ه.بین.اسکله.عمومی..و.منطقه.
ش��هری.قرار.دارد..گردش��گاه.بیرونی.آن،.دستیابی.به.
اس��کله.را.فراهم.کرده.اس��ت..ب��رای.کاهش.اندازه.و.
نیازه��ای.دش��وار.برنامه.ری��زی.این.پروژه،.ش��رکت.
C.F. Møller.Architects.ساختمان.اصلی.را.
به.چهار.ب��رج.کوچکتر.و.مرتبط.با.هم.تقس��یم.کرده.
اس��ت..هر.برج.ک��ه.بین.پنج.تا.هف��ت.خواهد.بود،.از.
طراحی.های.متفاوت.برای.دانش.آموزان.در.س��نین.و.

پایه.های.متفاوت.برخوردار.خواهد.بود..
این.برج.ها.بر.روی.یک.س��اختمان.دو.طبقه.س��اخته.
ش��ده.که.تجهیزات.روزمره.مانند.س��الن.ژیمناستیک،.
کاف��ه.تریا،.کتابخانه.و.فضاهای.اج��را.را.در.خود.جای.

داده.اس��ت..از.آنجای��ی.ک��ه.این.تاسیس��ات.از.فضای.

کالس.ه��ا.جدا.هس��تند،.دانش.آم��وزان.و.مردم.محلی.
می.توانند.از.آن.ها.استفاده.کنند..

نیم��ی..از.ان��رژی.الکتریک��ی.این.مدرس��ه.از.طریق.

6048.متر.مربع.سلول.خورشیدی.تامین.شده.و.برآورد.

می.شود.که.ساالنه.بیش.از.200.مگا.وات.ساعت.انرژی.

الکتریسیته.تولید.ش��ود..دانش.آموزان.می.توانند.از.این.

قس��مت.س��اختمان.برای.دروس.ریاضی.و.فیزیک.نیز.
استفاده.کنند..

این.ساختمان.در.سال.2017.تکمیل.خواهد.شد..

 ساخت نخستین اتاق تولید مه مصنوعی  جهان 
دانش��مندان.آزمایشگاه.ملی.ساندیا.در.آمریکا.به.منظور.انجام.آزمایش.های.الزم.در.
ش��رایط.رطوبت.باال.و.مه.آلودگی.هوا.اقدام.به.س��اخت.نخستین.اتاق.تولید.مصنوعی.

مه.کردند..
دکتر.ریچ.کانترارز،.مجری.پروژه.از.مرکز.آزمایش��گاه.ملی.س��اندیا.در.مورد.فناوری.
به.کار.رفته.در.تولید.مصنوعی.مه.گفت:.سیستم.تولید.مصنوعی.مه.در.شرایط.محیطی.
محدود.و.با.استفاده.از.فناوری.های.جدید.امکان.پذیر.است،.هرچند.که.تنها.شرکت.های.
دولتی.مثل.نیروی.هوایی.آمریکا.قادر.به.تامین.هزینه.ساخت.چنین.تجهیزاتی.هستند..
کانترارز.افزود:.تولید.مصنوعی.مه.به.علت.کنترل.س��خت.غلظت.مه.و.کنترل.میزان.
مسدود.کردن.میدان.دید.بسیار.مشکل.ساز.بود،.اما.خوشبختانه.به.کمک.آزمایش.های.

انجام.شده،.موفقیت.جالب.توجهی.حاصل.شده.است..
پس.از.بررس��ی.های.انجام.ش��ده.جهت.شناسایی.محل.مناس��ب.نصب.تجهیزات،.
مش��خص.ش��د.که.بهترین.مکان.برای.نصب،.تونل.تحقیقاتی.نیروی.هوایی.آمریکا.
واق��ع.در.صحرای.نیومکزیکو.اس��ت..محققان.صنعت.نظامی،.ه��دف.نهایی.از.تولید.

مه.در.ش��رایط.آزمایش��گاهی.را.ش��ناخت.روش.های.مبارزه.با.این.پدیده.در.ش��رایط.

طبیعی.اعالم.کردند،.چرا.که.طبق.گزارش.های.منتش��ر.ش��ده،.شناس��ایی.بسیاری.از.
عملیات.های.نظامی.در.شرایط.رطوبت.شدید.و.مه.غلیظ.با.مشکل.مواجه.می.شود..

محققان.معتقدند.که.بهترین.ش��رایط.برای.افزایش.کیفیت.دوربین.ها.و.حسگرهای.

شناس��ایی.در.شرایط.رطوبت.شدید،.تنها.با.اس��تفاده.از.اتاق.تولیدکننده.مه.مصنوعی.
امکان.پذیر.است..

پروفسور.گیب.بریچ،.دانشمند.علوم.مرتبط.با.بینایی.و.اپتیک.در.مورد.مزایای.ساخت.

مه.س��از.مصنوعی.اظهار.کرد:.بهترین.راه.برای.تولید.تجهیزات.ارزان.قیمت.آشکارساز.

در.مه،.اس��تفاده.از.اتاق.مه.س��از.اس��ت..در.صورت.س��اخت.ابزاری.مناسب.در.جهت.

شکس��ت.مه.می.توان.عالوه.بر.س��اخت.نمونه.نظامی..مورد.نیاز.نیروی.هوایی.آمریکا،.
نمونه.غیرنظامی..برای.استفاده.شخصی.را.نیز.به.بازار.عرضه.کرد..

براس��اس.اطالعات.منتشر.ش��ده.از.نیروی.هوایی.آمریکا،.اتاق.تولید.مه.مصنوعی.
حدود.54.متر.طول،.سه.متر.ارتفاع.و.3.5.متر.عرض.دارد..

 آخرین مهلت ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی »برنامه ریزی و توسعه شهری« 
نخس��تین.کنفرانس.بین.المللی.»برنامه.ریزی.و.توسعه.ش��هری«.در.راستای.بهبود.
حکمروای��ی.ش��هری،.14.و.15.مهر.ماه.امس��ال.توس��ط.اداره.کل.برنام��ه.و.بودجه.
ش��هرداری.تهران.و.با.همکاری.مرکز.همایش.های.علمی..س��ازمان.جهاد.دانشگاهی.

تهران.برگزار.می.شود..
در.ای��ن.همایش.ک��ه.با.محورهای.جایگاه.و.نقش.مدیریت.و.برنامه.ریزی.ش��هری.
در.نظام.حکمروایی.کش��ور،.نظام.مدیریت.و.برنامه.ریزی..ش��هری.س��ازگار.با.اقتصاد.
مقاومت��ی،.ذی.نفعان.مدیریت.ش��هری.با.تاکید.بر.نهادهای.مدن��ی.و....انجام.خواهد.

گرفت،.پرس��ش."شهرداری.تهران.در.مسیر.تحقق.توسعه.اجتماعی.و.با.هدف.ترویج.

سبک.زندگی.ایرانی-اسالمی.چه.اقداماتی.را.باید.اتخاذ.کند؟" از.سوی.شهردار.تهران.
طرح.شده.که.به.بهترین.پاسخ.ارائه.شده.جایزه.ویژه.ای.اهدا.می.شود..

بر.اس��اس.این.گزارش،.آخرین.مهلت.ارس��ال.چکیده.مقاالت.15.تیرماه.و.آخرین.
مهلت.ارسال.اصل.مقاالت.15.شهریور.ماه.است..

عالقه.مندان.به.شرکت.در.همایش.می.توانند.برای.کسب.اطالعات.بیشتر.به.نشانی.
اینترنتی.http://budget.tehran.ir.مراجعه.کنند..
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  راهكارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان ها ارائه می شود
س��امانه.الکترونیک.ممیزی.انرژی.)معیار(،.راهکارهای.
صرفه.جویی.مناس��ب.ب��رای.کاهش.مص��رف.انرژی.در.
ساختمان.ها.را.به.همراه.تحلیل.فنی.اقتصادی.به.کاربران.

بازتاب.می.دهند..
.ایرج.حامدی.زاد.با.اشاره.به.این.که.سامانه.معیار.شرکت.
بهینه.سازی.مصرف.سوخت.برای.ثبت.اطالعات.مصرف.
ان��رژی،.تجزیه.و.تحلیل.و.مش��اوره.در.س��اختمان.های.
دولتی.وزارت.نفت،.طراحی.ش��ده.است،.اظهار.کرد:.این.
سامانه.در.ابتدا.با.هدف.آگاهی.از.وضع.مصرف.انرژی.در.
س��اختمان.های.وزارت.نفت.و.ارائه.مشاوره.انرژی.درباره.
وضع.مص��رف.و.راهکارهای.صرفه.جوی��ی.قابل.اجرا.در.

ساختمان.های.وزارت.نفت.تعریف.و.طراحی.شده.بود..
مدیر.بهینه.س��ازی.انرژی.در.بخش.س��اختمان.شرکت.
بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.افزود:.س��امانه.معیار.برای.
ساختمان.های.دولتی.یا.خصوصی.و.همه.کاربران.عادی.
نیز.قابل.اس��تفاده.بوده.و.راهکارهای.صرفه.جویی.الزم.را.

نمایش.می.دهد..
وی.با.بیان.این.که.این.س��امانه.ب��ا.دریافت.اطالعات.
مص��رف.ان��رژی.از.س��اختمانهای.مختلف،.ابت��دا.وضع.
مصرف.انرژی.س��اختمان.مش��خص.می.ش��ود،.گفت:.با.
توجه.به.وضع.موجود.س��اختمان.و.مشخصات.دریافتی،.
راهکارهای.صرفه.جویی.مناس��ب.ب��رای.کاهش.مصرف.
انرژی.ساختمان.به.همراه.تحلیل.فنی.اقتصادی.به.کاربر.

بازتاب.داده.می.شود..
حام��دی.زاد.با.اش��اره.ب��ه.این.که.تعیی��ن.موقعیت.هر.
س��اختمان.در.برچس��ب.انرژی.با.توجه.ب��ه.ویژگی.های.
اقلیمی..صورت.می.گیرد،.یادآور.شد:.این.سامانه.همچنین.
به.کاربر.امکان.مقایسه.وضع.کلی.ساختمان.خود.با.دیگر.

ساختمان.های.موجود.در.منطقه.را.می.دهد..
وی.ب��ا.بیان.این.ک��ه.کاربر.پس.از.ثبت.ن��ام،.از.طریق.
ثبت.شناسه.کاربری.و.گذرواژه.وارد.سامانه.می.شود،.گفت:.
کاربر.باید.یک��ی.از.دو.نوع.ممیزی.تفصیلی.یا.عبوری.را.
انتخ��اب.ک��رده.و.اطالعات.مورد.نیاز.را.در.س��امانه.وارد.
کند..س��امانه.پس.از.دریافت.اطالعات.ورودی.به.صورت.
آنالی��ن،.محاس��بات.تحلیلی.مرتبط.ب��ا.تجزیه.و.تحلیل.
مصرف.انرژی.را.انج��ام.داده.و.راهکارهای.صرفه.جویی.

انرژی.را.در.حالت.ممی��زی.عبوری.به.صورت.کلی.و.در.
حالت.ممیزی.تفصیلی.در.قالب.آمار.و.ارقام.ارائه.می.کند..
حامدی.زاد.با.اش��اره.به.این.که.س��امانه.معیار،.سیستم.
ارائه.دهنده.راهکار.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.نیز.خوانده.
می.شود،.تصریح.کرد:.راهکارهای.صرفه.جویی.ارائه.شده.
به.کارب��ر.در.حالت.ممیزی.تفصیلی.ش��امل.راهکارهای.
"پیش��نهادی.به.تفکیک" و."خالصه.نتایج" است.که.در.
پیش��نهادی.به.تفکیک.با.انتخاب.هر.ی��ک.از.راهکارها،.
درصد.صرفه.جویی.انرژی.و.بازگشت.سرمایه.و.در.خالصه.
نتایج،.مجموعه.راهکارهای.بهینه.سازی.حاوی.اطالعات.
هزینه،.صرفه.جویی.برق،.گاز.و.بازگشت.سرمایه.گزارش.

داده.می.شود.
وی.ب��ا.بی��ان.این.که.س��امانه.معیار.در.م��رداد.ماه.91.
آم��اده.بهره.ب��رداری.بود.ولی.برای.رفع.عی��ب.و.بازخورد.
نظرات.کاربران،.یکس��ال.دوره.پش��تیبانی.ب��رای.آن.در.
نظر.گرفته.ش��د،.اظهار.کرد:.بهره.برداری.از.این.س��امانه.
به.صورت.رس��می..از.مردادماه.92.آغاز.ش��د.و.براس��اس.
قرارداد.با.مش��اور،.مخاطب.اصلی.س��ایت،.نمایندگان.و.
کاربران.معرفی.شده.س��اختمان.های.دولتی.وزارت.نفت.
هس��تند،.اما.س��امانه.به.صورت.عمومی..برای.همه.افراد.
قابل.استفاده.است.و.اعضای.عادی.زیادی.نیز.تاکنون.در.

سامانه.ثبت.نام.کرده.اند.

مدیر.بهینه.س��ازی.انرژی.در.بخش.ساختمان.در.مورد.

اقدام.های.انجام.شده.برای.شناسایی.سامانه.به.مخاطبان.

یادآور.شد:.در.مراحل.مختلف.پیشرفت.سامانه،.مکاتبه.با.

مجموعه.وزارت.نفت،.چهار.ش��رکت.اصلی.زیرمجموعه.

و.دیگ��ر.س��ازمان.های.دولت��ی.انجام.ش��د.و.همچنین.

در.ارائه.ه��ای.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.و.
مصاحبه.ها.نیز.اطالع.رسانی.الزم.صورت.گرفت.

وی.با.اش��اره.به.این.که.هم.اکنون.عضویت.در.سامانه.

معیار.رایگان.است،.افزود:.امیدواریم.با.توجه.به.تالش.ها.

و.هزینه.ای.که.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.برای.

راه.اندازی.این.س��امانه.متحمل.شده.است،.بتوانیم.پس.از.

فرهنگ.س��ازی.از.طریق.سامانه.برای.شرکت.درآمد.زایی.

داش��ته.باش��یم..حامدی.زاد.در.مورد.کمک.این.سامانه.به.

کاهش.مصرف.بی.رویه.انرژی.گفت:.این.سامانه.تاکنون.

به.منظور.فرهنگ.س��ازی.و.اطالع.رسانی.بسیار.مؤثر.بوده.

است.و.امیدواریم.با.اجرای.عملی.راهکارهای.بهینه.سازی.

از.سوی.کاربران.در.ساختمان.ها،.شاهد.صرفه.جویی.انرژی.
به.صورت.عینی.و.کمی..باشیم.

همه.کارب��ران.عالقه.مند.می.توانند.با.مراجعه.به.آدرس.

www.esama.ir.و.یا.س��ایت.شرکت.بهینه.سازی.

مصرف.س��وخت،.با.انجام.ثبت.نام،.اطالعات.س��اختمان.
مورد.نظر.خود.را.وارد.و.نتایج.تحلیل.ها.را.مشاهده.کنند.

 تولید نازك ترین المپ حبابی جهان به ضخامت یک اتم  
تیمی.از.مهندسان.با.استفاده.از.گرافن،.نازک.ترین.المپ.حبابی.جهان.را.خلق.کرده.اند..
گرچه.این.المپ.به.اندازه.یک.اتم.ضخامت.داشته.و.مساحت.بسیار.کوچکی.دارد،.اما.
به.قدری.شفاف.است.که.نور.آن.را.می.توان.به.آسانی.و.با.چشم.غیرمسلح.رویت.کرد..
دانش��مندان.دانش��گاه.کلمبیا،.دانشگاه.ملی.سئول.و.موسس��ه.تحقیقاتی.استاندارد.و.
علوم.در.کره،.این.المپ.را.با.استفاده.از.رشته.های.ریز.گرافن.که.به.الکترودهای.فلزی.
متصل.بودند،.تولید.کردند..این.رش��ته.ها.در.باالی.یک.زیرالیه..س��یلیکونی.معلق.شده.
بودند..زمانی.که.جریان.الکتریکی.از.میان.این.رشته.ها.حرکت.می.کند،.آ.ن.ها.را.تا.بیش.
از.2500.درجه.سانتی.گراد.گرم.کرده.و.در.نهایت،.نور.بی.نهایت.شفافی.تولید.می.کند..

این.س��اطع.کننده.نور.را.می.توان.در.درون.تراشه.ها.کار.گذاشت.و.راه.را.برای.ساخت.

نمایشگرهای.شفاف،.انعطاف.پذیر.و.نازک.در.سطح.اتمی.هموار.کرد..همچنین.می.توان.
از.این.المپ.حبابی.در.ارتباطات.نوری.مبتنی.بر.تراشه.گرافن.محور.استفاده.کرد..

گرافن،.بدون.ذوب.کردن.زیرالیه.زیرین.یا.الکترودهای.فلزی،.قادر.است.به.دماهای.

باالیی.دس��ت.یابد..زمانی.که.گرافن.گرما.می.بیند،.کمت��ر.می.تواند.گرما.را.از.خود.دور.

کند،.بنابراین،.تمرکز.گرما.درست.به.مرکز.رشته.ها.محدود.شده.و.نور.بی.نهایت.شدیدی.
تولید.می.شود..

جزئیات.این.فناوری.در.مجله.Nature Nanotechnology.ارائه.شد..
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  دست کاری قیمت  انرژی، با مصرف چه می کند؟ 
در.ش��رایطی.که.دولت.ب��ه.دلیل.افزایش.قیمت.ناش��ی.از.
برداشتن.س��همیه.های.س��وخت،.با.انتقادهای.فراوانی.روبرو.
ش��ده،.این.س��وال.به.میان.می.آید.که.آیا.دس��ت.کاری.قیمت.
حامل.ه��ای.انرژی،.می.تواند.ه��دف.دولت.در.کاهش.مصرف.
س��وخت.را.محق��ق.کند؟..دول��ت.یازدهم.در.طول.دو.س��ال.
فعالی��ت.خود.بارها.قیمت.حامل.ه��ای.انرژی.را.با.تغییر.روبرو.
کرد..ام��ا.آنچه.که.اخیرا.انتقادهای.صورت.گرفته.به.دولت.را.
تش��دید.کرده،.مسئله.برداشتن.سهمیه.های.سوخت.و.در.نظر.
گرفتن.مهلت.مشخص.برای.مصرف.سوخت.باقی.مانده.است.
خیلی.ه��ا.معتقدند.که.در.نظر.گرفت��ن.مهلت.برای.مصرف.
ک��ردن.مقادی��ر.باقی.مانده.از.س��وخت،.تنها.س��بب.تش��دید.
مصرف.می.ش��ود،.چرا.که.در.این.مدت،.س��فرهای.تابستانی.
هم.پیش.روس��ت.و.این.شدت.مصرف.را.بیشتر.دامن.می.زند..
در.ای��ن.رابطه.برخی.کارشناس��ان.معتقدند.ک��ه.باید.در.کنار.
دس��ت.کاری.قیمت.حامل.ه��ای.انرژی،.بس��ته.هایی.در.نظر.
گرف��ت.که.تاثیر.این.افزایش.قیمت.جبران.ش��ود..دکتر.جواد.
نوفرس��تی.که.پیش.از.این.پیش��نهاددهنده.کارت.سهمیا.بود،.
در.این.رابطه.معتقد.است.که.دست.کاری.قیمت.کامال.درست.
اس��ت.اما.صرفا.این.اصالح.قیمت��ی.نمی.تواند.جلوی.مصرف.
را.بگیرد..وی.با.تش��ریح.بسته.های.الزم.برای.ایجاد.تاثیر.در.
مصرف.س��وخت.گفت:.حتی.در.الیحه.سیاست.های.قیمتی.و.
غیرقیمتی.ک��ه.در.قانون.هدفمندی.در.نظر.گرفته.ش��ده،.این.
مس��ئله.عنوان.ش��ده.که.دول��ت.کاالهای.کم.مص��رف.را.در.
اختیار.مشتری.قرار.دهد.تا.این.اصالح.قیمت،.موثر.بر.کنترل.
مصرف.باشد..وی.تاکید.کرد:.افزایش.قیمت.ها.جلوی.قاچاق.
را.گرفت��ه.اما.هنوز.هم.تا.رس��یدن.به.نرخ.مناس��ب،.جا.دارد..
مس��ئله.مهم.تر.این.است.که.در.بخش.خانگی،.فاصله.زیادی.
می��ان.قیمت.و.ارزش.واقعی.با.قیمت.پرداختی،.وجود.دارد.که.
همین.مسئله.اگر.مورد.توجه.قرار.گیرد،..می.توان.سوخت.هایی.
مانند.گاز.را.کمتر.وارد.کرد.یا.مقادیر.بیش��تری.از.آن.را.صادر.
کرد..نوفرس��تی.عنوان.کرد:.حداق��ل.قیمت.گاز.صادراتی.که.
در.ح��ال.حاض��ر.در.معامالت.ایران.در.نظر.گرفته.می.ش��ود،.
40.س��نت.اس��ت.که.این.رقم.برای.بخ��ش.خانگی.عدد.در.
حدود.100.تومان.را.نش��ان.می.دهد.که.فاصله.هش��ت.تا.10.
براب��ری.دارد..در.عی��ن.حال،.در.حوزه.ب��رق.هم.وضعیت.به.
همین.صورت.اس��ت..برق.تولیدشده.با.روش.های.تجدیدپذیر.
را.ت��ا.500.تومان.هم.می.خرند.و.این.در.حالی.اس��ت.که.90.

درصد.این.مقادیر.مصرف.ش��ده،.به.منزله.فرصت.هایی.است.

که.از.بین.می.رود..این.کارش��ناس.اقتصاد.انرژی.گفت:.طبق.

آمارهای.منتش��ر.ش��ده،.هر.خان��وار.در.بخش.خانگی،.س��ه.

ه��زار.مترمکعب.گاز.و.دو.هزار.و.600.کیلووات.س��اعت.برق.

مصرف.می.کن��د..هزینه.گاز.و.برق.این.خانوار.در.حدود.چهار.

میلیون.و.300.هزار.تومان.در.س��ال.برآورد.می.شود...آنچه.که.

می.تواند.این.هزینه.های.باال.را.برای.خانوار.کم.کرده.و.میزان.

مصرف.را.هم.به.همان.نسبت.کاهش.دهد،.ایجاد.یک.اعتبار.

همچون.کارت.س��همیا.برای.اس��تفاده.است..چرا.که.با.توجه.

به.ارزش.واقعی.سوختی.که.خانوارها.مصرف.می.کنند،.دولت.

یاران��ه.پنهانی.هم.پرداخ��ت.می.کند.که.با.احیای.آن.می.توان.

مصرف.را.کنترل.کرد..وی.در.تشریح.این.یارانه.پنهان.گفت:.

یارانه.پنهان.در.حقیقت.همان.ارزش.واقعی.س��وختی.اس��ت.

که.خانوارها.مصرف.می.کنند..ارزش��ی.ک��ه.می.تواند.به.جای.

مصرف.بی.رویه،.صرف.صادرات.ش��ود.یا.در.قالب.یک.اعتبار،.

خانواره��ا.را.برای.صرفه.جویی.ترغیب.کن��د..آنچه.که.کارت.

اعتباری.یارانه.انرژی.هم.می.تواند.انجام.دهد،.همین.است.که.

میزان.ارزش.س��وخت.مصرفی.را،.در.قالب.اعتباری.در.اختیار.

خانوار.قرار.دهد..یعنی.همان.چهار.میلیون.و.300.هزار.تومان.

را.به.صورت.اعتبار-.و.نه.نقدی-.به.خانوارها.بدهد..در.چنین.

ش��رایطی،.ش��اید.برخی.خانوارها.ترجیح.دهند.میزان.مصرف.

خ��ود.را.کاهش.دهند.و.از.اعتب��ار.کارت.انرژی.خود،.در.جای.

دیگر.اس��تفاده.کنند..در.این.شرایط،.آنطور.که.در.بسته.کارت.

اعتباری.یارانه.انرژی.دیده.ش��ده،.دولت.هرازگاهی.به.اعتبار.

موجود.در.کارت.اعتباری.خانوارها،.سود.می.دهد..این.درست.

همان.چیزی.اس��ت.که.دولت.به.آن.نیاز.دارد.تا.صرفه.جویی.

واقعی.محقق.شود..به.گفته.وی،.تاکید.کارت.اعتباری.انرژی.

بر.مصرف.خانگی.است.چرا.که.این.بخش،.اثر.تورمی.ندارد.اما.

اگر.همی��ن.کار.را.در.مورد.بنزین.انجام.دهیم،.اثر.تورمی.خود.

را.به.س��رعت.نش��ان.می.دهد..هرچند.که.در.کارت.اعتباری.

انرژی،.بخش.هایی.نیز.در.بلندمدت.برای.بنزین.در.نظر.گرفته.

شده.است..کارت.انرژی.می.تواند.در.بخش.خانگی.بسیار.موثر.

باش��د.چرا.که.فاصله.موجود.میان.قیمت.رایج.و.ارزش.واقعی.

س��وخت.های.مصرفی.خانوار.را.کم.می.کند..نوفرس��تی.تاکید.

کرد:.آنچه.که.آمارها.نش��ان.می.دهد.این.اس��ت.که.شاخص.

مص��رف.انرژی.در.بخ��ش.خانگی.که.غیرمولد.اس��ت،.چهار.

ت��ا.پنج.برابر.نرم.مصرف.اروپا.اس��ت..در.ای��ن.میان.یک.کار.

دیگری.که.برای.کاهش.این.می��زان.مصرف.می.توان.انجام.

داد،..اصالح.قیمت.های.پلکانی.در.قبوض.اس��ت..یعنی.باید.به.

صورتی.آن.را.اصالح.کرد.که.آنهایی.که.س��وخت.بیش��تری.

مصرف.می.کنند،.جریمه.بیش��تری.هم.بپردازند..اما.در.شرایط.

فعلی.وضع.اینطور.نیس��ت.و.جریمه.یکس��انی.برای.مصرف.

پله.ه��ای.مختل��ف.در.نظر.گرفته.می.ش��ود..اگر.این.مس��ئله.

اصالح.ش��ود،.در.حقیقت.یارانه.پنهان��ی.که.خانوارها.دریافت.

می.کنند،.احیا.می.ش��ود..این.کارشناس.اقتصاد.انرژی.در.عین.

حال.تاکید.کرد:.طرح.دیگری.نیز.در.دست.بررسی.است.تا.در.

صورت.صرفه.جویی.هر.یک.درصد.در.مصارف.خانگی،.چهار.

درصد.روی.قب��ض.برق.تخفیف.اعمال.ش��ود..در.عین.حال.

دول��ت.نیز.موظف.می.ش��ود.تا.در.یک.برنامه.پنج.س��اله،.رده.
تولیدات.خود.را.ارتقا.دهد.

 الگوهای مصرف انرژی باید تغییر کند
رفتار.ایرانیان.در.مصرف.انرژی.بدترین.الگوی.رفتاری.اس��ت،.چنین.رفتارهایی.آس��یب.ها.
و.هزینه.ه��ای.جبران.ناپذیری.را.به.معیش��ت.و.اقتصاد.کش��ور.وارد.خواهد.ک��رد...معصومه.
ابتکار،.رئیس.سازمان.حفاظت.محیط.زیست،.در.نشست.بررسی.راهکارهای.ارتقای.همکاری.
س��ازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.و.جمعیت.هالل.احمر.ایران،.با.بیان.این.که.متاسفانه.رفتار.
ایرانیان.در.مصرف.انرژی.و.آب.بدترین.الگوی.رفتاری.اس��ت،.گفت:.چنین.رفتارهایی.منجر.
بدان.شده.که.نه.تنها.واکنش.صحیحی.در.مقابله.با.بحران.ها.نداشته.باشیم،.بلکه.رفتار.فردی.

و.اجتماعی.غلط.ما.در.این.مورد.باعث.بروز.تشدید.بحران.ها.نیز.شده.است..

وی.ادام��ه.این.رفتار.اش��تباه.فردی.و.اجتماعی.در.مصرف.ان��رژی.و.منابع.پایه.را.منجر.به.

ایجاد.آس��یبها.و.هزینه.های.غیرقابل.جبران.دانس��ت.و.افزود:.نمونه.این.اتفاق،.حوادثی.است.

که.برای.سفره.های.آب.زیرزمینی.در.ایران.پیرو.برداشت.بی.رویه.و.رها.بودن.مقررات.دولتی.

در.دوره.گذش��ته،.رخ.داده.اس��ت..ابتکار.تصریح.کرد:.عدم.تغییر.و.اصالح.الگوها.و.رفتارهای.

اش��تباه،.مضاف.بر.حوزه.محیط.زیس��ت،.لطمات.جبران.ناپذی��ری.را.بر.عرصه.های.مختلف.

همچ��ون.معیش��ت.و.اقتصاد.وارد.خواهد.کرد،.به.گونه.ای.که.موج.این.آس��یب.ها،.گس��تره.
وسیعی.را.در.بر.خواهد.گرفت.
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  راهكارهای اجرایی قانون اصالح الگوی مصرف انرژی بررسی شد         
.هم.اندیش��ی.بررس��ی.راهکارهای.اجرایی.قانون.اصالح.
الگوی.مصرف.با.توجه.به.وظایف.و.جایگاه.قانونی.ش��رکت.
بهینه.سازی.مصرف.سوخت.همسو.با.تحقق.اهداف.قانونگذار.
مندرج.در.این.قانون.برگزار.ش��د...در.این.هم.اندیشی.نحوه.
اجرای.مواد.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.)1770(.که.
ش��امل.75.ماده،.20.تبصره.و.12.فصل.اس��ت،.بررسی.شد..
این.هم.اندیشی.در.هشت.پنل.مجزا.برگزار.شد.و.هر.یک.از.
کارشناسان.که.براساس.ماتریس.1770،.مسئولیت.پیگیری.
مواد.قانون��ی.را.برعهده.دارند.به.ارائه.فعالیت.ها.و.اقدام.های.

مورد.نظر.برای.اجرایی.شدن.موارد.پرداختند.
در.پایان.این.هم.اندیشی،.نتایج.حاصل.از.بحث.و.بررسی.
م��واد.قانون.اص��الح.الگوی.مصرف.ان��رژی.)1770(.تحت.

عنوان.بیانیه.ای.در.9.بند.منتشر.شد.
بیانیه.پایانی.نشس��ت.بررس��ی.راهکارهای.اجرایی.قانون.
اصالح.الگوی.مصرف.)1770(.شرکت.بهینه.سازی.مصرف.
س��وخت.با.توجه.به.وظایف.و.جایگاه.قانونی.خود.و.همس��و.
ب��ا.تحقق.اهداف.قانونگذار.من��درج.در.قانون.اصالح.الگوی.
مصرف.اقدام.به.تش��کیل.نشس��ت.داخلی.کارشناسی.برای.
بررس��ی.راهکاره��ای.اجرای.قانون.یادش��ده.ک��رد.که.این.

نشست.منجر.به.حصول.نتایجی.به.شرح.زیر.شد.
مدیران.و.کارشناس��ان.بنابراین.بیانیه،.تمامی..تالش.خود.
را..ب��رای.اجرای.نتای��ج.حاصل.و.در.نتیج��ه.تحقق.اهداف.

قانونگذار.معطوف.خواهند.داشت.و.با.توجه.به.این.که:
الف(.فعالیت.هایی.که.بای��د.برای.اجرای.این.قانون.انجام.

می.پذیرفت.فراتر.از.تصور.قبلی.بوده.است.
ب(.برخی.از.مواد.قانونی.دارای.تعبیر.و.تفسیر.گوناگون.از.

سوی.اشخاص.است.
ج(.مواد..قانونی.بر.یکدیگر.تاثیر.داش��ته.و.بعضی.ازآنها.بر.

دیگری.ترجیح.دارند..
د(.هر.یک.از.مواد.قانونی.پتانسیل.کاهش.مصرف.را.دارند.
بنابراین.نس��بت.به.اه��م.موارد.ذیل.اق��دام.جدی.و.موثر.

بعمل.آید:
1(.برای.تحقق.اهداف.قانونگذار.نس��بت.به.تش��کیل.دو.
کارگ��روه.تح��ت.عناوین.کارگروه.مدیریتی.و.کارشناس��ی.

اقدام.می.شود.
2(.وظیفه.بررس��ی.کارشناس��ی.هر.یک.از.مواد.قانونی.با.
کارگروه.های.کارشناسی.است.و.تشکیل.آن.و.هماهنگی.های.
مربوطه.برعهده.مس��ئوالن.هریک.از.مواد.قانونی.است.که.
در.جدول.ماتریس.به.عنوان»R«..در.نظر.گرفته.ش��ده.اند.و.
اعضای.آن.نیز.تمامی..افرادی.هس��تند.که.مسئولیت.آنها.در.

رابطه.با.آن.ماده.غیر.از.»R«..است.
3(.بررس��ی.و.اع��الم.نظر.نهایی.نس��بت.به.پیش��نهادات.
کارگروه.ه��ای.هری��ک.از.م��واد.قانونی،.برعه��ده.کارگروه.
مدیریت.اس��ت..این.کارگروه.با.درخواست.مسئوالن.هریک.
از.مواد.قانونی.و.برای.نهایی.س��ازی.نتایج.حاصل.از.کارگروه.
کارشناسی.تشکیل.می.شود.که.اعضای.این.کارگروه.با.نظر.

مدیرعامل.تعیین.می.شوند.
4(.در.ب��اره.اص��الح.مواد.قانون��ی.1770.از.طریق.مراجع.
قانونی.نس��بت.به.بررس��ی.موضوع.در.چارچ��وب.کارگروه.
کارشناسی.و.تهیه.متن.قانونی.غیرقابل.تعبیر.و.تفسیر.اقدام.
ش��ود.و.نتایج.حاصل.با.تائید.کارگروه.مدیریتی.در.چارچوب.

ماده.72.پیگیری.شود.
5(.هریک.از.کارگروه.های.کارشناس��ی،.عالوه.بر.پیگیری.
اجرای.آن،.مسئولیت.تعیین.سهم.سبد.از.صرفه.جویی.انرژی.

را.برعهده.دارند.
6(.مس��ئولیت.نهایی.تعیین.س��هم.هر.یک.از.مواد.قانونی.
از.س��بد.صرفه.جویی.انرژی.و.تصویب.آن.بر.عهده.کارگروه.
مش��ترک.)کارشناسی.-.مدیریتی(.خواهد.بود..به.نحوی.که.
)در.پای��ان.مهلت.تعیین��ی.کارگروه.مدیریتی(.س��بد.مذکور.

تعریف.و.نهایی.سازی.شود.
7(.مس��ئولیت.پیگی��ری.داخلی.اج��رای.م��واد.قانونی.با.

کارگروه.کارشناسی.خواهد.بود..
8(.اطالع.رسانی.موثر.از.طریق.مصاحبه.های.تخصصی.
در.رابط��ه.با.هری��ک.از.مواد.قانونی.ب��ا.واحدهای.ذیربط.

انجام.شود.
9(.در.رابطه.با.هریک.از.مواد.قانونی.که.بنابرنظر.کارگروه.
مدیریت��ی،.مقدمات.اجرای��ی.آن.فراهم.اس��ت.کار.اجرایی.

مربوطه.بدون.اطاله.زمان،.آغاز.شود.
هم.اندیش��ی.بررس��ی.راهکارهای.اجرای��ی.قانون.اصالح.
الگوی.مصرف.انرژی.)1770(.از.س��وی.شرکت..بهینه.سازی.
مصرف.س��وخت.ب��ا.حض��ور.نصرت.اله.س��یفی،.مدیرعامل.
شرکت.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.و.مدیران.و.کارشناسان.
این.ش��رکت.به.مدت.2.روز.در.مجموعه.آموزش��ی.صنعت.

نفت.محمود.آباد.برگزار.شد.

ی
رژ

ر ان
بـا

اخ

  کنفرانس »ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته« برگزار می شود 
کنفرانس.»ماش��ین.کاری.و.ماشین.های.ابزار.پیشرفته«،.13.و.14.آبان.ماه.امسال.در.دانشگاه.
تربی��ت.م��درس.برگزار.می.ش��ود..این.همایش.در.راس��تای.تخصصی.ک��ردن.گردهمایی.های.
مهندس��ی.س��اخت.و.تولی��د.برگزار.می.ش��ود.ت��ا.دانش��مندان.و.پژوهش��گرانی.ک��ه.در.زمینه.
ماش��ین.کاری.و.ماش��ین.های.ابزار.فعالیت.دارند،.بتوانند.به.تبادل.دس��تاوردهای.علمی-عملی.
خود.بپردازند..فرایندهای.ماش��ین.کاری،.ماش��ین.کاری.غیرسنتی،.ماش��ین.کاری.با.سرعت.باال،.
ماش��ین.کاری.دقیق،.مهندسی.سطح.در.ماشین.کاری،.تریبولوژی.در.ماشین.کاری،.ماشین.کاری.
مواد.س��خت،.شبیه.سازی.و.بهینه.س��ازی.فرایندهای.ماشین.کاری،.ماش��ین.کاری.کامپوزیت.ها،.
میکروماشین.کاری،.طراحی.و.ساخت.ابزارهای.برشی،.پالستیسیته.ماشین.کاری،.فناوری.ساخت.
افزودنی.)Additive Manufacturing(،..طراحی.و.س��اخت.ماشین.های.ابزار،.ارتعاشات.
و.کنترل.ماش��ین.های.ابزار،.ماشین.ابزارهای.با.سرعت.باال،.ماش��ین.ابزارهای.دقیق،.ربات.های.

ماشین.کار،..ماشین.های.ابزار.با.سازوکار.موازی،.آزمایش.و.کالیبراسیون.ماشین.های.ابزار،.پایش.

و.عیب.یابی.ماش��ین.های.ابزار،.ماش��ین.های.خطوط.تولید.انعطاف.پذی��ر،.تجهیزات.اندازه.گیری.

در.ماش��ین.های.اب��زار،.تجهیزات.حمل.و.نق��ل.کارگاهی.و.طراحی،.س��اخت،.طراحی.فرایند.و.

طراحی.قید.و.بن��د.به.کمک.کامپیوتر)CAD/CAM/CAPP/CAFD(.از.جمله.موضوعات.
این.کنفرانس.علمی.محسوب.می.شوند..

براس��اس.اع��الم.دبیرخانه.همای��ش،.15.تیرماه.آخرین.مهلت.ارس��ال.مقال��ه.کامل،.10.

ش��هریورماه.زمان.اعالم.نتایج.داوری.مقاالت،.25.ش��هریورماه.مهلت.ارس��ال.مقاله.نهایی.

و.ثبت.نام.و.25.ش��هریور.تا.15.مهر.زمان.ثبت.نام.با.تاخیر.در.همایش.اس��ت..عالقه.مندان.

./http://cammt.ir/fa.می.توانند.برای.کس��ب.اطالعات.بیش��تر.به.نش��انی.اینترنت��ی
مراجعه.کرده.و.یا.با.شماره.تلفن.82883547.تماس.بگیرند..
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  پشت بام تان را نیروگاه برق کنید
معاون.وزیر.نیرو.با.اش��اره.به.ارائه.تسهیالت.برای.احداث.
صفحات.برق.خورش��یدی.در.ساختمان.های.مسکونی،.اعالم.
کرد:.تا.س��قف.50.درصد.هزینه.ساخت.این.واحدهای.تولید.

برق.به.مشترکان.وام.و.تسهیالت.پرداخت.خواهد.شد..
هوشنگ.فالحتیان.در.تشریح.برنامه.جدید.ساخت.و.توسعه.
نیروگاه.ه��ای.برق.خورش��یدی.در.منازل.و.س��اختمان.های.
تجاری،.اداری.و.مسکونی.گفت:.یکی.از.سیاست.های.کالن.
صنع��ت.برق.افزایش.ظرفیت.تولی��د.برق.از.محل.واحدهای.
تولی��د.برق.تجدید.پذیر.و.پاک.اس��ت..مع��اون.وزیر.نیرو.در.
امور.ب��رق.و.انرژی.با.بیان.اینکه.در.ح��ال.حاضر.هیچ.گونه.
محدودیتی.برای.طراحی،.ساخت،.نصب،.راه.اندازی.و.تامین.
صفحات.برق.خورش��یدی.در.س��اختمان.های.کش��ور.وجود.
ن��دارد،.تصریح.کرد:.این.صفحات.تولید.برق.خورش��یدی.در.

مقیاس.یک.کیلووات.نصب.و.راه.اندازی.خواهد.شد.
ای��ن.مق��ام.مس��ئول.همچنی��ن.با.اش��اره.ب��ه.تخصیص.
تسهیالت.بالعوض.به.منظور.ساخت.و.راه.اندازی.صفحات.
برق.خورش��یدی.در.س��اختمان.ها،.بیان.کرد:.بر.این.اس��اس.
مش��ترکانی.که.تمایل.دارند.در.مح��ل.زندگی.خود.صفحات.
خورشیدی.نصب.و.برق.تولید.کنند.تا.سقف.50.درصد.هزینه.
را.به.صورت.بالع��وض.از.وزارت.نیرو.دریافت.خواهند.کرد.
وی.از.آمادگی.ش��رکت.برق.و.وزارت.نی��رو.به.منظور.خرید.
تضمینی.برق.این.واحدهای.کوچک.خورشیدی.از.مشترکان.
خانگی.خبر.داد.و.افزود:.وزارت.نیرو.آمادگی.دارد.برق.تولیدی.

مش��ترکان.خانگی.از.طریق.صفحات.خورشیدی.را.خریداری.

کن��د..فالحتیان.با.بی��ان.اینکه.متقاضیان.ب��رای.راه.اندازی.

صفحات.خورش��یدی.می.توانند.به.ادارات.برق.مراجعه.کنند،.

تاکید.کرد:.تمامی.مراح��ل.نصب.و.راه.اندازی.این.صفحات.
خورشیدی.توسط.متخصصان.وزارت.نیرو.انجام.می.گیرد.

به.گزارش.مهر،.مس��ئوالن.وزارت.نیرو.پیش.از.این.تاکید.

ک��رده.بودند:.هر.خانوار.یا.مش��ترک.در.تهران.می.تواند.یک.

کیلووات.برق.تولیدی.صفحات.خورشیدی.خریداری.کند.که.

هزینه.نصب.ه��ر.کیلووات.آن.حدود.هش��ت.میلیون.تومان.

ب��وده.و.حدود.چهار.میلیون.تومان.آن.را.مش��ترکان.پرداخت.

می.کنن��د.وزارت.نیرو.اخیرا.به..منظ��ور.کاهش.پیک.مصرف.

ب��رق.در.روزهای.گرم.تابس��تانی.فراخوانی.ب��رای.عرضه.و.

فروش.نیروگاه.های.برق.خورش��یدی.در.منازل،.مجتمع.های.

مس��کونی،.تج��اری.و.حتی.دانش��گاه.ها.و.مراک��ز.علمی.و.

پژوهش��ی.را.ارائه.ک��رده.اند..با.اجرای.این.ط��رح.عالوه.بر.

کاهش.پیک.مصرف.برق.در.روزهای.گرم.س��ال،.قبض.برق.

از.سبد.هزینه.های.خانوارهای.دارنده.نیروگاه.برق.خورشیدی.

هم.حذف.خواهد.ش��د..در.همین.حال،.مسعود.خانی.مجری.

طرح..های.عوارض.برق.توانیر.پیش��تر.در.گفتگو.با.مهر.درباره.

فراخوان.جدید.وزارت.نیرو.برای.عرضه.و.توزیع.نیروگاه.های.

برق.خورش��یدی.در.منازل،.گفته.بود:.در.این.طرح.برای.10.

هزار.مشترک.خانگی،.س��امانه.خورشیدی.نصب.خواهد.شد.

و.پیمان��کاران.موظف.به.ارائه.خدم��ات.گارانتی.)ضمانت(.به.
مشترکان.و.متقاضیان.هستند.

  صرفه جویی در ساختمان های اداری جدی گرفته شود 
به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.نیرو.)پاون(،.مهندس" س��یدمحمد.موسوی.زاده" در..
جلسه.ش��واری.اداری.استان.گفت:.فرصت.های.بهینه.س��ازی.مصرف.در.ساختمان.های.اداری.
برای.صرفه.جویی.10.الی.20.درصدی.جهت.عبور.از.اوج.مصرف.تابستان،.یک.ظرفیت.نهفته.
اس��ت..او.با.بیان.این.که.استفاده.از.ظرفیت.های.قانونی.اصالح.الگوی.مصرف،.بهترین.گزینه.
برای.تغییر.رفتار.مصرف.برق.است،.افزود:.برای.اصالح.رفتار.در.مصرف.انرژی.،.دستگاه.های.
اجرایی.می.باید.الگو.باشند..وی.با.اعالم.این.که.متوسط.رشد.مصرف.سالیانه.در.استان.سمنان.
5.درصد.اس��ت،.یادآور.ش��د:.میزان.س��رمایه.گذاری.توان.مورد.نیاز.برای.پاس��خگویی.به.رشد.
مصرف.5.درصد،.در.س��ال.آینده.حدود.25.مگاوات.اس��ت.و.هزینه.ای.معادل.یک.هزار.میلیارد.

ری��ال.نیاز.به.س��رمایه.گذاری.دارد.و.با.مص��رف.بهینه.می.توان.این.موض��وع.را.مدیریت.کرد..

موس��وی.زاده.به.تشکیل.نخس��تین.کارگروه.اس��تانی.اصالح.الگوی.مصرف.انرژی.در.شرکت.

توزیع.برق.استان.اشاره.کرد.و.گفت:.برگزاری.جلسه.با.حضور.مقامات.استانی.و.نمایندگان.سابا.

و.ش��رکت.توانیر.در.خصوص.پیگیری.اجرای.ماده.26.قانون.اصالح.الگوی.مصرف.و.برچسب.

انرژی.برای.ساختمان.های.اداری.از.مهم.ترین.اقدام.های.این.شرکت.می.باشد.وی.با.اظهار.این.

که.در.تراز.مصرف.انرژی.الکتریکی.س��اختمان.های.اداری،.بیش��ترین.مقدار.مصرف.در.بخش.

سرمایش.و.تهویه.مطبوع.است،.تصریح.کرد:.در.مقایسه.میانگین.مصارف،.میزان.مصرف.برق.
برخی.از.ساختمان.های.اداری.تا.5.برابر.متوسط.مصرف.جهانی.است.

ش��رکت.زیوکس.تکنولوژیز.محصول.جدیدی.موس��وم.به.

ZNT�boost™.را.که.یک.سفت.کننده.کامپوزیت..است.

به.بازار.عرضه.کرده.است..این.محصول.موجب.افزایش.100.

درصدی.چس��بندگی.مواد.اولیه.ش��ده.و.استحکام.محصول.

نهای��ی.را.نیز.30.درصد.افزایش.می.دهد..این.افزودنی.حاوی.

نانوساختارهای.کربنی.است..ش��رکت.زیوکس.تکنولوژیز.از.

محصول.جدید.خود.موسوم.به.ZNT�boost™.رونمایی.

کرد..این.محصول.یک.سفت.کننده.کامپوزیت.اپوکسی.است.

که.برای.الیاف.شیش��ه.ای.و.کربنی.اس��تفاده.می.ش��ود.و.در.

نهایت.بدون.این.که.اس��تحکام.و.س��ختی.محصول.کاهش.

ZNT�..یابد.موجب.چس��بیدن.بهتر.اجزاء.س��ازنده.می.شود
boost™.چس��بندگی.اجزاء.محص��ول.را.100.درصد.و.
س��ختی.و.اس��تحکام.آن.را.نی��ز.30.درصد.بهب��ود.می.دهد..
ع��الوه.براین،.ZNT�boost™.می.تواند.به.س��ادگی.در.
سیس��تم.های.کامپوزیتی.مختلف.استفاده.شود..این.محصول.
حاوی.نانومواد.کربنی.برای.اس��تفاده.در.سیستم.های.مختلف.
نیاز.به.هیچ.فرآیند.پیچیده.و.اضافی.ندارد..این.شرکت.اخیراً.
با.گ��روه.CUG.در.ایالت.اورنج.آمری��کا.همکاری.نزدیکی.
داش��ته.است..لنس.کریس��کوپو،.از.مدیران.شرکت.زیوکس،.
می.گوید:.»مش��تریان.ما.در.صنعت.دریایی.نیاز.به.استحکام.

خاصی.در.تجهیزات.و.ابزارهای.خود.دارند..ما.می.دانیم.گروه.

CUG.شهرت.زیادی.در.استفاده.از.فناوری.های.جدید.دارد..

ما.خوشحالیم.که.این.گروه.با.ادغام.تجربیات.خود.و.فناوری.

جدید.ما.در.مسیر.ارائه.راهکارهای.جدید.در.حوزه.کامپوزیت.

.،CUG.قرار.گرفته..اس��ت.«.اس��توی.روج،.مدیرعامل.گروه

می.گوید:.»اس��تفاده.از.ZNT�boost™.بس��یار.س��اده.

بوده.و.نیاز.مش��تریان.ما.را.برآورده.می.س��ازد..برای.استفاده.

از.ای��ن.فناوری.نیاز.به.تغییر.در.فرآیندهای.فعلی.نیس��ت..ما.

خوش��حالیم.که.یکی.از.اولین.ش��رکت.هایی.هس��تیم.که.با.
موفقیت.این.سیستم.جدید.را.استفاده.می.کنیم«..

 عرضه نانوافزودنی برای استحكام و چسبندگی  کامپوزیت های پلیمری 
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 68 درصد خانه های تهران با کولر آبی خنک می شود 
بر.اس��اس.جدیدترین.آمارهای.گرفته.ش��ده.از.سوی.یکی.
از.مراکز.جس��ت.وجوی.هوشمند.ملک،.از.بین.30.هزار.ملک.
قاب��ل.خرید.یا.اجاره.در.نق��اط.مختلف.تهران.که.در.چند.روز.
اخیر.در.این.س��ایت.به.ثبت.رسیده.اند.بیش.از.24.هزار.ملک.
دارای.سیس��تم.تهویه.مطبوع.ش��امل.کولر،.چیلر.یا.اسپیلت.
اس��ت..طبق.آخرین.سرش��ماری.مرکز.آمار.ایران،.از.س��ال.
1345.تا.س��ال.1390.بیش.از.دو.میلی��ون.و612.هزر.واحد.
مس��کونی.در.ش��هر.تهران.ثبت.شده.اس��ت.که.از.این.تعداد.
بیش.از.977.هزار.واحد.یعنی.تنها.37.درصد.دارای.سیس��تم.
برودت.مرکزی.هس��تند..این.آمار.نش��ان.می.دهد.که.بیشتر.
منازل.مس��کونی.در.ته��ران.همچنان.از.سیس��تم.کولر.آبی.
اس��تفاده.می.کنند..هر.کولر.آبی.طی.10.س��اعت.حدود.200.
لیتر.آب.مصرف.می.کند.که.از.اس��تاندارد.س��رانه.مصرف.آب.
برای.یک.نفر.در.ایران.و.اروپا.بیش��تر.است..بنابراین.می.توان.
ف��رض.کرد.که.ه��ر.خانوار.)به.طور.متوس��ط.چهار.نفره(.در.
صورت��ی.که.از.یک.کولر.آبی.اس��تفاده.کنند.گویی.به.اندازه.

یک.نفر.به.مصرف.آب.خانوار.آنها.افزوده.شده.است..
ب��ا.آغاز.فصل.گرم��ا.مصرف.انرژی.برق.و.آب.در.کش��ور.
افزای��ش.می.یابد.و.گرچه.سیاس��ت.های.بازدارنده.مختلفی.از.
جمله.قطع.کردن.آب.مش��ترکان.پرمصرف.طی.س��ال.های.
اخیر.تا.حدی.باعث.صرفه.جویی.ش��ده.اما.هنوز.هم.به.گفته.
کارشناس��ان.می��زان.مصرف.آب.در.ای��ران.دو.برابر.و.میزان.

مص��رف.انرژی.چه��ار.برابر.دیگر.کش��ورهای.دنیاس��ت.در.

برخ��ی.از.مناطق.تهران.مانند.منطق��ه.یک.حدود.42.درصد.

از.ساختمان.ها.دارای.استخر.هستند..داشتن.استخر.به.معنای.
مصرف.باالی.آب.به.ویژه.در.فصل.تابستان.است..

هرچند.که.در.س��ال..1394.هزینه.آب.افزایش.نیافته.است.

ام��ا.معاون.درآمد.و.امور.مش��ترکین.آب.و.فاضالب.اس��تان.

تهران.اعالم.کرده.اس��ت:.»مش��ترکانی.که.تا.40مترمکعب.

آب.مص��رف.کنند.یعنی.بی��ش.از.دو.براب��ر.الگوی.مصرف؛.

شناسایی.ش��ده.اند.و.به.محض.اعالم.نظر.ش��ورای.اقتصاد،.

آب.مصرفی.ش��ان.قطع.خواهد.ش��د.«طبق.آخرین.اطالعات.

منتش��ر.شده.از.سوی.س��ازمان.آب.و.فاضالب.استان.تهران.

حدود.سه.میلیون.و.هفتصد.هزار.مشترک.آب.در.تهران.وجود.

دارد.که.از.این.میان.حدود.س��ه.میلیون.مش��ترک.خانگی.اند.

و.58.درصد.مصرف.این.مش��ترکان.صف��ر.تا.15.مترمکعب.

اس��ت.ولی.24.درصد.دیگر.مش��ترکان.خانگی.تهران.15.تا.

20.مترمکع��ب.آب.مصرف.می.کنند.و.در.مجموع.82.درصد.

مش��ترکان.خانگی.کمت��ر.از.20.مترمکعب.آب.و.بقیه.باالی.

20.مترمکعب.مصرف.می.کنند..الگوی.مصرف.آب.برای.یک.

خان��وار.چهارنفره.اگر.هر.نف��ر.روزی.150.لیتر.مصرف.کنند،.
روزانه.600.لیتر.و.در.طول.یک.ماه.18.مترمکعب.است.

 آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس »عمران و معماری با رویكردی بر توسعه پایدار«
اولین.کنفرانس.ملی.»عمران.و.معماری.با.رویکردی.بر.توسعه.پایدار«،.15.مرداد.ماه.امسال.

به.همت.دانشگاه.آزاد.اسالمی..واحد.فومن.و.شفت.برگزار.می.شود..
اولی��ن.کنفرانس.ملی.»عمران.و.معماری.با.رویکردی.بر.توس��عه.پای��دار«.با.هدف.ارتقای.
س��طح.علمی..دانش��جویان.عمران.و.معماری،.آگاهی.آنان.از.نتایج.تحقیقات.و.مطالعات.انجام.
ش��ده.در.ایران.و.جهان،.تقویت.روحیه.اعتماد.به.نفش.در.قشر.دانشجو.جهت.ارائه.مطالعات.و.
تحقیقات.در.مجامع.معتبر.علمی..و.تش��ویق.و.ترغیب.دانشجویان.به.انجام.تحقیقات.علمی..به.
عنوان.عامل.پویایی.سیس��تم.آموزشی.دانشگاه.ها.و.ایجاد.گروه.های.فعال.دانشجویی.و.کسب.
تجربه.در.کار.گروهی.و.تیمی..برگزار.می.شود..محورهای.این.کنفرانس.علمی..شامل.»جایگاه.
مناسبات.فرهنگی.و.مشارکت.اجتماعی.در.شکل.گیری.توسعه.پایدار«،.»دستیابی.به.الگوهای.
س��اخت.و.س��از.پایدار.با.بکارگیری.مواد.و.مصالح.نوین«،.»ارتق��ای.کیفی.روش.های.طراحی.
و.ساختمان.س��ازی.با.رویکرد.توس��عه.پایدار«،.»فناوری.های.نوین.و.صنعتی.س��ازی.ساختمان.

در.توس��عه.پایدار.ش��هری«،.»آموزش.های.نوی��ن.و.بکار.گیری.اصول.پای��داری.تکنولوژیکی.

و.اکولوژیک��ی«،.»اص��ول.و.معیارهای.طراحی.پایدار.در.تجارب.ارزش��مند.ای��ران.و.جهان«،.

»مدیری��ت.بر.چالش.های.پیش.رو.در.ش��کل.گیری.و.رونق.توس��عه.پایدار«،.»گردش��گری،.

پای��داری.و.احیای.عرصه.های.عمومی.و.خصوصی«،..»منطقه.گرایی.و.ش��اخص.های.زیس��ت.

محیطی.در.توسعه.پایدار«،.»ساختمان.های.هوشمند.و.کاربرد.انرژی.های.نو.در.توسعه.پایدار«،.

»مدیریت.پسماندها.و.به.کارگیری.مواد.بازیافتی.در.ساختمان«،.»به.سازی.لرزه.ای.ساختارهای.

شهری.با.رویکرد.توسعه.پایدار«،.»مقاوم.سازی.ساختارهای.شهری.با.رویکرد.توسعه.پایدار«،.

»نوآوری.در.تحلیل.و.طراحی.معماری.و.س��ازه.های.پایدار«،..»شهرهای.جدید،.توسعه.شهری.

همساز.با.توسعه.پایدار«،.»نقش.دانش.بومی.و.مهارت.های.کاربردی.در.توسعه.پایدار«،.»توسعه.

پایدار.منظر.شهری.با.محوریت.بافت.های.تاریخی«،.»احیای.بافت.های.فرسوده.و.توسعه.پایدار.
منظر.شهری«،.»میراث.طبیعی.فرهنگی.و.توسعه.پایدار«.است..

  18 تریلیون دالر سود صرفه جویی انرژی در 2035
تحلیل.گ��ران.آژان��س.بین.الملل��ی.ان��رژی.معتقدن��د.که.
ب��ا.س��رمایه.گذاری.اقتصادی.ب��ر.روی.به��ره.وری.انرژی.
ای��ن.امکان.وجود.دارد.که.تا.س��ال.2035.س��ود.حاصل.از.

صرفه.جویی.انرژی.به.18.تریلیون.دالر.برسد.
به.گزارش.دفتر.روابط..عمومی.سازمان.بهره..وری.انرژی.
ایران.)س��ابا(T.طبق.گزارش.های.آژانس.بین.المللی.انرژی.
سود.کامل.حاصل.از.بهینه.سازی.صنایع.در.سال.های.گذشته.
بهصورت.مداوم.افزایش.یافته.اس��ت.و.این.موضوع.نشانگر.

آن.است.که.صنایع.و.دولت.ها.باید.در.مورد.بهینه..سازی.نگاه.

موشکافانه.تری.داشته.باشند.و.بودجۀ.مربوط.به.بهینه.سازی.

تجهی��زات.را.افزایش.دهند..ب��ا.ارزش.ترین.نتیجۀ.گزارش.

»دس��ت.یابی.به.مزیت.های.چندگان��ۀ.بهره.وری.انرژی«.در.

این.مس��ئله.نهفته.است.که.با.س��رمایه..گذاری.اقتصادی.بر.

روی.به��ره.وری.انرژی.این.ظرفیت.وجود.دارد.که.تا.س��ال.

2035.س��ود.حاصل.از.صرفه.جویی.ان��رژی.به.18.تریلیون.

دالر.برس��د.که.این.رقم.بس��یار.باالتر.از.اندازۀ.کل.اقتصاد.

آمریکا.است..این.گزارش.منافع.حاصل.از.طرح.های.انرژی.

پاک.را.هم.کنار.نگذاش��ته.اس��ت..انرژی.هایی.که.می.تواند.

مزیت.های.بهداش��تی.زیادی.داشته.باشد.که.کاهش.هزینۀ.

درمان.و.افزایش.کارآیی.نیروی.کار.را.هم.ش��امل.می.شود..

ای��ن.موضوع.ب��ه.تنهایی.75.درص��د.منافع.به��ره.وری.را.

تش��کیل.می.دهد.و.به.معنای.آن.است.که.بهره.وری.انرژی.

در.بخش.های.غیر.انرژی.به.اندازۀ.س��ه.چهارم.صرفه.جویی.
انرژی.ازطریق.بهره..وری.سودآور.است.
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 پساب  خانگي با آب شیرین کن تصفیه مي شود
توس��ط.ی��ک.ش��رکت.تحقیقات��ي.در.اصفه��ان.ب��ا.
بهره.گی��ري.از.آب.ش��یرین.کن.هاي.خانگ��ي،.پس��اب..
خانگي.تصفیه.ش��ده.و.جهت.مص��رف.دوباره.به.منازل.
بازمي.گردد..ایران.تحت.تأثیر.ش��رایط.اقلیمي،.زیس��ت.
محیطي.و.جمعیتي.فراوان.با.مشکل.تأمین.آب.شیرین.
مورد.نیاز.ش��رب،.صنعت.و.کش��اورزي.در.بس��یاري.از.

مناطق.کشورمواجه..است،
این.در.حالي.است.که.به.گفته.بسیاري.از.متخصصان.
انرژي.هاي.نوین.و.پاک.ایران.پتانسیل.باالیي.از.انرژي.
خورشیدي.به.میزان..دو.هزار.و.800.ساعت.در.سال.را.
دارد..که.امید.نتیجه.دهي.مطلوب.این.دس��ت.انرژي.ها.

را.در.ایران.دوچندان.مي.کند.
آب.ش��یرین.کن.هاي.خورش��یدي.به.عنوان.فرآیندي.
نوین.و.س��ازگار.با.محیط.زیس��ت،.مي.توانند.به.عنوان.
راهکاري.مناس��ب.در.راستاي.توسعه.پایدار.و.تأمین.آب.
مورد.نیاز،.جهت.نمک.زدایي.از.آب.هاي.لب.شور.و.شور.

در.کشور.مورد.استفاده.قرار.گیرند.
به.گفته.بس��یاري.از.متخصصان.این.سیس��تم.نسبت.
به.س��ایر.فرآیندهاي.متعارف.آب.ش��یرین.کن.)شامل.
نانو.فیلتراس��یون.و.اسمزمعکوس.،.تقطیر.چند.مرحله.اي.
و.غی��ره(.داراي.تکنول��وژي.س��اده.تر،.ارزانت��ر.و.داراي.

سازگاري.بیشتر.با.شرایط.اقلیمي.ایران.است.
دکت��ر.ک��وروش.خس��روي.محقق.ش��رکت.فناوران.
انرژي.س��بز.در.ش��هرک.علمي.و.تحقیقاتي.اصفهان.و.
تولیدکننده.آب..ش��یرین.کن.هاي.خورشیدي.با.اشاره.به.
طرح.نوآورانه.آب.ش��یرین..کن.هاي.خورش��یدي،.گفت:.
تکنولوژي.به.کار.رفته.در.این.دس��ت.آب.شیرین.کن.ها.
اس��تفاده.از.لوله.ه��اي.خالء.اس��ت،.نح��وه.کار.به.این.
صورت.اس��ت.که.با.جذب.نور.خورش��ید.توسط.لوله.ها،.
این.مکان.ها.به.ش��دت.گرم.شده.و.به.دلیل.وجود.خالء.

در.آنها.هیچ.گونه.انرژي.هدر.نمي.رود.
وي.ب��ا.بیان.اینکه.این.ش��رکت.با.همکاري.مس��عود.
فرقداني.و.حمیدرضا.بابازاده.با.حدف.تهیه.آب.ش��یرین.

از.آب.هاي.ش��ور.و.آب.هاي.آلوده.به.ویژه.پس��اب.هاي.

صنعت��ي.فعالیت.مي.کند،.خاطرنش��ان.ک��رد:.روش.کار.

این.دس��ت.آب.ش��یرین.کن.ها.به.این.صورت.است.که.

س��رپوش.پالس��تیکی.با.شیش��ه.با.توجه.به.عبور.اشعه.

خورش��ید.و.عدم.عبور.گرما.از.شیش��ه.در.سطح.فوقانی.

دس��تگاه.نقش.جاذب.انرژی.و.تبدیل.انرژی.تابشی.به.

گرما.را.در.عملکرد.سیس��تم.ایفا.می.کند،.آب.دریا.یا.آب.

ش��وربا.هدایت.الکتریکی.باال.)EC(.داخل.سیستم.گرم.

می.ش��ود.و.با.باال.رفتن.درجه.ح��رارت.بخار.آب.ایجاد.

می.ش��ود.و.ترکیبات.بخار.آب.پس.از.برخورد.به.س��طح.

داخلی.س��رپوش.که.درجه.حرارت.آن.ت��ا.حدی.پایین.

است،ش��روع.به.تقطیر.می.کند.که.با.جمع.آوری.این.آب.
مقطر،.آب.شیرین.به.دست.می.آید.

خس��روي.این.دست.آب.ش��یرین.کن.ها.را.به.دو.دسته.

تقس��یم.بندي.کرد.و.اظهارداش��ت:.این.سیس��تم.ها.به.

دو.دس��ته.مستقیم.و.غیرمستقیم.تقس��یم.مي.شوند،.در.

روش.مس��تقیم.تنها.از.انرژي.حرارتي.خورشید.استفاده.

مي.ش��ود.در.حالیکه.در.روش.غیرمستقیم.از.انرژی.برق.

و.ان��رژی.حرارتی.خورش��ید.به.عنوان.ان��رژی.کمکی.

اس��تفاده.می.ش��ود..این.استاد.دانش��گاه.به.ویژگی.های.

دس��تگاه.آب.شیرین.کن.اشاره.کرد.و.افزود:.پساب.بسیار.

اندک،.غیر.وابس��ته.بودن.به.شوری.آب.ورودی،.فناوری.

بس��یار.ساده،.هزینه.مصرف.انرژی.صفر.و.هزینه.تعمیر.

و.نگه��داری.ناچی��ز.از.جمله.ویژگی.های.این.دس��تگاه.

است..وي.با.بیان.اینکه.آب.به.دست.آمده.از.این.دست.

آب.ش��یرین..کن.ها..به.صورت.ش��رب.مصرف.مي.شود،.

خاطرنشان.کرد:.به.دالیل.اقتصادي.استفاده.از.این.آب.

شیرین.کن.ها.در.کشاورزي،.صنعت.به.صرفه.نیست.اما.با.

نصب.دستگاه.آن.بر.روي.پشت.بام.خانه.ها.و.بهره.گیري.

از.انرژي.خورش��یدي.مي.توان.آب.مناس��ب.هر.منزل.را.
تهیه.کرد.

خس��روي.با.اش��اره.به.اینکه.این.طرح.هم.اکنون.به.

صورت.پایلوت.در.روس��تاي.مهیار.در.حال.اجرا.اس��ت،.

افزود:.در.صورت.موفقیت.این.طرح.در.روس��تاي.مهیار.

هدف.بعدي.ما.توسعه.آب.شیرین.کن.ها.به.روستاهایي.
که.با.تانکر.به.آنها.آب.رساني.مي.شود.

 ترمیم سریع پل های آسیب دیده بدون بستن راه ها
تیمی.از.دانش��مندان.به.رهب��ری.»آرش.زاغی«.دانش.آموخته.دانش��گاه.های.صنعتی.
ش��ریف.و.خواجه.نصیر.طوس��ی.و.استادیار.دانش��گاه.کانکتیکات،.فوالدی.با.استحکام.
فوق.الع��اده.ب��اال.)UHSC(.را.به.عن��وان.راهی.مقرون.به.صرفه.ب��رای.ترمیم.پل.های.

آسیب.دیده.آزمایش.کردند..
براس��اس.اعالم.امریکا،.بالغ.بر.30.درصد.از.600.هزار.پل.موجود.در.ایاالت.متحده.
بیش.از.50.س��ال.عمر.دارند.و.برای.فعال.نگه.داش��تن.آن.ها.باید.س��االنه.حدود.20.5.

میلیارد.دالر.هزینه.کرد..
دانش��مندان.به.رهبری.پروفسور.آرش.زاغی،.بتنی.با.استحکام.فوق.العاده.باال.را.برای.
ترمی��م.پل.ه��ا.آزمایش.کردند..این.بتن،.ماده.محکمی..اس��ت.که.ب��رای.ترمیم.هر.چه.

سریع.تر.پل.ها.با.هزینه.های.پایین.کارآمد.است..
به.گفته.زاغی،.اس��تادیار.مهندس��ی.عمران.و.بازرس.ارش��د.این.تحقیق،.این.ش��یوه.

ترمیم،.پتانسیل.حل.مش��کالت.بحرانی.پل.های.آسیب.دیده.فوالدی.در.سراسر.امریکا.

را.به.ش��یوه.ای.خالقانه.دارد...وی.ادامه.داد:.با.تثبیت.ش��دن.این.شیوه،.می.توان.پل.ها.را.
با.هزینه.و.زمان.کمتر.احیا.کرد.و.ایمنی.زیرساخت.های.حمل.و.نقل.را.افزایش.داد..

زاغی.و.تیم.علمی.اش.از.بتن.با.استحکام.فوق.العاده.باال.برای.ترمیم.پل.های.فوالدی.
زنگ.زده.استفاده.کردند.و.این.بتن.ها.از.پل.پشتیبانی.می.کنند..

آس��یب..به.پل.ها.در.اثر.قرارگرفتن.آن.ها.در.معرض.آب.و.نمک.جاده.ای.اس��ت.که.در.

طول.زمس��تان.به.کار.می.رود..آزمایش.ها.نش��ان.می.دهد.شیوه.جدید.دارای.مزیت.های.

زیادی.اس��ت.و.پل.هایی.که.با.فوالد.با.اس��تحکام.فوق.باال.ترمیم.ش��ده.اند،.25.درصد.

محکم.تر.از.زمان.آسیب.دیدگی.ش��ان.هستند...این.روش.همچنین.نیاز.به.بستن.جاده.ها.

و.مس��یرها.را.تا.حد.زیادی.کاهش.می.دهد.زیرا.در.این.ش��یوه.می.توان.هنگامی.که.پل.
فعال.است،.آن.را.ترمیم.کرد..
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  ساخت دستگاهی برای تبدیل پالستیک به سوخت
محققان.فرایند.نس��بتا.ک��م.دمایی.را.ب��رای.تبدیل.کردن.
انواع.خاصی.از.زباله.های.پالس��تیکی.به.س��وخت.مایع.ابداع.
کردند.و.به.این.ش��یوه.امکان.استفاده.دوباره.از.کیسه.و.دیگر.
محصوالت.پالس��تیکی.را.فراهم.س��اختند..می.توان.گفت.در.
بین.زباله.های.پالس��تیکی،.این.پلیمر."پلی.اتیلن.کم.تراکم" 
)ldpe(.که.برای.ساخت.انواع.بسیاری.از.ظروف،.تجهیزات.
پزشکی.و.آزمایش��گاهی،.قطعات.رایانه.ای.و.البته.کیسه.های.

پالستیکی.استفاده.می.شود.از.بقیه.رایج.تر.است..
ابت��کار.عمل.ب��رای.بازیافت.ضایعات.پالس��تیکی.در.نقاط.
بس��یاری.از.جه��ان.انج��ام.می.ش��ود.اما.بخش.عم��ده.ای.از.
زباله.های.پلی.اتیلنی.در.زباله.دان.ها.باقی.مانده.و.یا.در.محیط.
زیس��ت.و.دریا.رها.می.ش��وند..محققان.هندی.در.دانش��گاه.
فناوری.و.مدیریت.اودیش��ه.و.موسسه.ملی.فناوری.این.شهر.
در.تالش.برای.س��اخت.فناوری.تجاری.شده.ای.برای.تبدیل.
موثر.این.نوع.پالس��تیک.به.سوخت.مایع.هستند..اغلب.مواد.
پالس��تیکی.از.مواد.پتروشیمیایی.س��اخته.می.شوند.و.این.راه.
حل.هندی.برای.بازیافت.پالس��تیک.می.تواند.آن.را.از.محیط.
زیس��ت.جمع.آوری.کرده.و.به.عنوان.جایگزینی.برای.بنزین.

وارد.چرخه.استفاده.دوباره.قرار.دهد..
دانش.پژوهان.می.گویند.اگ��ر.این.فرایند.در.مقیاس.بزرگ.
اجرایی.شود،.فشار.به.زباله.دان.ها.کم.می.شود..از.سوی.دیگر.
این.شیوه.اثر.کاهش.منابع.نفتی.در.جهانی.که.شاهد.افزایش.
تقاضا.برای.مواد.پتروشیمیایی.برای.سوخت.است.کم.می.کند..
دانش��مندان.در.این.راهبرد،.زباله.های.پالستیکی.را.با.استفاده.
از.کاتالیس��ت.کائولین.تا.دمای.400.-.500.درجه.سلسیوس.

گرم.کردند..
این.کاتالیس��ت.موجب.می.ش��ود.زنجیره.های.بلند.پلیمری.
پالستیک.در.فرایندی.موسوم.به.تخریب.گرمایی-.کاتالیستی.
از.هم.جدا.ش��ده.و.مقدار.بسیار.زیادی.مولکول.های.کوچک.تر.

غنی.از.کربن.آزاد.می.شود..
ای��ن.گروه.از.ش��یوه.آنالی��زی.کروماتوگراف��ی.گاز.و.طیف.
سنجی.جرمی.برای.مش��خص.کردن.مولکول.های.به.دست.
آمده.اس��تفاده.کردند.و.دریافتند.مولفه.های.سوخت.مایع.آنها.
عمدتا.پارافین.و.اولفین.اس��ت.ک��ه.10.تا.16.اتم.کربن.طول.
دارند..به.گفته.آنها.این.ترکیب.موجب.شده.سوخت.مایع.آنها.
از.نظر.ساختار.شیمیایی.بس��یار.به.سوخت.های.پتروشیمیایی.
معمولی.شبیه.باشند..کائولین.یک.ماده.معدنی.رسی.و.حاوی.

آلومینیوم.و.س��یلیکون.اس��ت..این.کاتالیست،.سطح.واکنشی.

وس��یعی.را.فراهم.می.کند.که.مولکول.های.پیلمری.می.توانند.

روی.آن.ق��رار.گرفته.و.در.معرض.دمای.زیاد.راکتور.مجموعه.

ق��رار.گرفته.و.آنها.را.از.هم.جدا.کند..این.گروه،.واکنش.را.در.

دمای.450.درجه.س��انتی.گراد.و.با.پایین.ترین.میزان.کائولین.

بهینه.سازی.کرد.در.آن.بیش.از.70.درصد.سوخت.مایع.تولید.

ش��د..به.عبارت.دیگر،.این.پژوهش��گران.ب��رای.هر.کیلوگرم.

ضایعات.پالس��تیکی.توانسته.اند.700.گرم.سوخت.مایع.تولید.

کنن��د..محصوالت.جانبی.این.واکنش.گاز.و.موم.اس��ت..آنها.

توانستند.این.روند.را.80.درصد.بهبود.داده.و.زمان.واکنش.را.

کاهش.دهند.اما.برای.این.امر.نیازمند.یک.کیلوگرم.کاتالیست.
برای.هر.دو.کیلوگرم.پالستیک.شدند.

 ساخت اولین ساختمان به وسیله پرینتر سه بعدی 
دبی.قصد.دارد.برای.نخس��تین.بار.در.جهان،.یک.س��اختمان.اداری.را.با.استفاده.از.پرینت.
س��ه.بعدی.بس��ازد..به.گزارش.خبرگزاری.ه��ا،.دبی.اعالم.کرد.برای.نخس��تین.بار.در.جهان.
س��اختمان.اداری.کوچکی.را.با.استفاده.از.فناوری.پرینت.سه.بعدی.خواهد.ساخت..این.اقدام.
در.راس��تای.توس��عه.فناوری.پرینت.سه.بعدی.صورت.می.گیرد..این.فناوری.هزینه.و.زمان.را.
کاهش.می.دهد..محمد.القرقاوی.وزیر.امور.هیات.وزیران.اعالم.کرد.مس��احت.این.ساختمان.
یک.طبقه.185.متر.مربع.اس��ت.و.قطعات.توس��ط.پرینتر.س��ه.بعدی.به.ارتفاع.20.متر.ایجاد.

می.ش��ود..این.س��اختمان.تنها.در.مدت.چند.هفته.س��اخته.خواهد.ش��د..عالوه.بر.ساختمان،.

اس��باب.و.اثاث.و.وس��ایل.و.تجهیزات.داخلی.این.س��اختمان.نیز.با.استفاده.از.فناوری.پرینت.
سه.بعدی.تهیه.می.شود..

این.س��اختمان.یک.طرح.مشترک.میان.دبی.و.ش��رکت.چینی.وینسون.است..این.شرکت.

چینی.متخصص.در.زمینه.پرینت.س��ه.بعدی.در.س��اخت.خانه.هاست..با.این.شیوه.50.تا.70.
درصد.در.زمان.و.50.تا.80.درصد.در.هزینه.ها.صرفه.جویی.می.شود.

 شهر عمودی ٧50 متری در قلب خاورمیانه 
یک.شرکت.ایتالیایی.به.نام.»معماری.لوکا.گورکی«.به.تازگی.از.طرح.بلندپروازانه.خود.برای.
س��اخت.یک.آس��مانخراش.عظیم.در.خاورمیانه.رونمایی.کرده.است..این.آسمانخراش،.»شهر.
عمودی«.نام.دارد.و.بر.روی.بستر.دریا.قرار.خواهد.گرفت..گفته.می.شود.ارتفاع.این.سازه.750.
متر.خواهد.بود..شهروندان.می.توانند.از.طریق.راه.آبی،.خشکی.و.هوا.به.این.ساختمان.دسترسی.
پیدا.کنند..قایق.ها.در.نقاط.مناسبی.به.آسمانخراش.الحاق.خواهند.شد.و.یک.فرودگاه.نیز.برای.
بالگردها.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت..همچنین،.نوعی.پل.ویژه،.امکان.دسترسی.عابران.پیاده،.

خودروها.و.وسایل.حمل.و.نقل.عمومی.به.برج.را.فراهم.می.سازد.
به.گزارش.ش��بکه.خبری.و.اطالع.رسانی.صنعت.س��اختمان.ایران.)ایبینا(.به.نقل.از.ایسنا.در.
صورت.س��اخت،.این.آس��مانخراش.دارای.واحدهای.ماژوالر.با.ارتفاع.72.و.قطر.کلی.155.متر.
خواهد.بود.آس��مانخراش.مزبور.در.فضایی.به.مساحت.800.هزار.متر.مربع.ساخته.خواهد.شد.و.

دارای.آپارتمان،.خانه.های.دوبلکس.و.ویالهایی.در.اندازه.های.متعدد.برای.2500.س��کنه.خود.

خواهد.بود..باغ.های.عمومی.بزرگ.و.نواحی.س��بز.نیز.در.تمامی.برج.وجود.خواهند.داش��ت.تا.
حس.جامعه.بودن.را.ارتقا.دهند.

.گفته.می.شود.این.آسمانخراش.از.لحاظ.تامین.انرژی.خودکفا.خواهد.بود..شکل.منحصر.به.فرد.

این.برج،.ش��بکه.ای.س��ه.بعدی.را.خلق.خواهد.کرد.و.غشایی.از.شیش��ه.های.فتوولتائیک.آن.را.

احاطه.می.کنند.این.شیش��ه.ها.الکتریس��یته.الزم.برای.کل.س��اختمان.را.ارائ��ه.خواهند.دارد.و.

آسمانخراش.را.از.لحاظ.انرژی.خودکفا.خواهند.کرد؛.همچنین.انرژی.مازاد.این.سازه.را.می.توان.

به.س��اختمان.های.موجود.در.خش��کی.ارائه.داد..انتظار.نمی.رود.طرح.پیش��نهادی.این.سازه.به.

زودی.عمل.ش��ود.اما.با.متراکم.شدن.شهرها.و.کمبود.فضای.ساختمانی،.ایده.ساخت.برج.های.
مسکونی.عظیم.در.آن.سوی.سواحل.جالب.به.نظر.می.رسد./
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 روشنایی خانه را با المپ های خوراکی تجربه کنید 
.در.آینده.ممکن.اس��ت.مبلمان.ما.از.مواد.غذایی.تشکیل.
ش��وند.مانند.الم��پ.تولید.ش��ده.جدید.که.می��ان.وعده.
پروتئینی.محس��وب.می.ش��ود..آیا.از.این.فناوری.نوین.در.

صنعت.برق.و.روشنایی.استقبال.خواهد.شد؟
در.حال.حاض��ر.طراحان.جذب.موادی.موس��وم.به.ریز.
جلبک.ها.شده.اند.که.گیاه.مایع.نام.گرفته.اند،.زیرا.بسادگی.
می.توانن��د.در.آب.معلق.بمانند.و.ب��ه.عنوان.ماده.ای.برای.
طراحی.ی��ا.حتی.برای.تغذیه.مورد.اس��تفاده.قرار.بگیرند.
جاک��وب.دونیاس،.طراح.معمار.و.اتان.فریر،.طراح.صنعتی.
در.پ��روژه.Living.Things.نوع��ی.اس��باب.خان��ه.
فتوس��نتزی.است.که.با.باکتری.های.قابل.خوردن.پر.شده.

و.می.تواند.فضا.را.روشن.کند.
.این.چیدمان.در.حال.حاضر.در.کارخانه.تشک.سازی.که.
بخش��ی.از.موزه.هنرهای.معاصر.پیتسبورگ.در.پنسیلوانیا.
اس��ت،.به.نمایش.در.آمده.است.ریزجلبک.های.سبز.رنگ.
درخشان.اکنون.به.عنوان.مکمل.تغذیه.ای.شناخته.شده.در.
فروشگاه.های.مواد.غذایی.بفروش.می.رسند..نیمی.از.وزن.
آنها.را.پروتئین.تش��کیل.داده.که.آن.ها.را.به.منبع.غذایی.

موثری.تبدیل.می.کند..
هدف.از.کاربرد.ریزجلبک.اسپیرولینا.)spirulina(.در.
این.طراحی،.بستن.چرخه.مصرف.و.استفاده.مجدد.است..
در.Living.Things،.جلبک.اس��پیرولینا.چیزی.را.که.
در.حالت.عادی.جزء.ضایعات.محس��وب.می.شود،.به.یک.

چیز.قابل.اس��تفاده.تبدیل.می.کند.ب��ه.گفته.طراحان،.این.

س��اختارهای.زنده.به.بازیافت.نور،.گرما.و.دی.اکسیدکربن.

ساختمان.ها.و.سکنه.آن.ها.به.شکل.یک.زیست.توده.غنی.

سبز.می.پردازد.که.به.عنوان.ماده.غذایی،.کود.شیمیایی.یا.
سوخت.های.زیستی.قابل.مصرف.است.

.طراحان.در.چیدمان.خود.نش��ان.داده.اند.که.چگونه.این.

قطعات.را.می.توان.به.زندگی.روزمره.در.فضای.آشپزخانه،.

نهارخوری.و.س��ایر.فضاهای.خانه.و.محل.کار.ادغام.کرد..

از.جمله،.طراحان.المپهایی.را.نمایش.داده.اند.که.با.جلبک.
درخشان.و.زنده.اسپیرولینا.پر.شده.اند..

این.المپ.های.جلبک��ی.در.زمان.غذا.خوردن.می.توانند.

سراسر.اتاق.را.روشن.و.گرم.کنند.این.پروژه.در.حال.حاضر.

تنها.به.ش��کل.هنری.عرضه.ش��ده.تا.به.ذهن.های.خالق.

الهام.بخشد..اما.سیس��تم.Living.Things.کاربردی.

اس��ت.و.طراحان.معمار.می.توانن��د.از.آن.الهام.بگیرند.این.
نمایشگاه.تا.مارس.2016.ادامه.خواهد.داشت.

 مقاومت کامپوزیت سرامیكی بیشتر می شود 
محققان.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.طی.یک.طرح.پژوهشی.به.بررسی.خواص.رئولوژی.
دوغاب.های.حاوی.کاربید.سیلیسیم-.سیلیسیم.جهت.ساخت.کامپوزیت.کاربید.سیلیسیم.

و.نیترید.سیلیسیم.پرداختند..
شهره.لرستانی،.فارغ.التحصیل.کارشناسی.ارشد.رشته.مواد.سرامیک.و.مجری.طرح.با.
بیان.این.که.دوغاب.های.سیلیسیم-.کاربید.سیلیسیم.)Si/Sic(.برای.ساخت.کامپوزیت.
نیترید.سیلیسیم.– کاربید.سیلیسیم.جهت.استفاده.در.ساخت.قطعاتی.که.مقاومت.سایشی.
و.خمش��ی.باالیی.دارند،.استفاده.می.ش��ود،.گفت:.تقویت.مواد.سرامیکی.غیراکسیدی.با.
اس��تفاده.از.فیبرها.و.فازهای.س��وزنی..ش��کل.می..تواند.به.بهبود.خواص.مکانیکی.مانند.
استحکام.و.میزان.حساسیت.سطحی.و.باالتر.رفتن.مقاومت.شوک.حرارتی.منتهی.شود.
.وی.با.بیان.اینکه.یک.راه.جهت.رسیدن.به.این.هدف،.ساخت.کامپوزیت.است،.افزود:.
یکی.از.کامپوزیت.های.س��رامیکی.که.دارای.استحکام،.مقاومت.سایشی.و.مقاومت.دما.
.)Sic/Si3N4(.باالی.مناس��بی.است،.کامپوزیت.نیترید.سیلیس��یم.–کاربید.سیلیسیم

است.
.این.پژوهش��گر.با.اش��اره.به.اینکه.یک.روش.مقرون.به..صرفه.که.امروزه.در.جهان.
برای.ساخت.سرامیک.های.مهندسی.و.کامپوزیت.های.آن.ها.مورد.استفاده.قرار.می..گیرد،.
روش.ریخته..گری.دوغابی.اس��ت،.خاطرنش��ان.کرد:.ویژگی..های.یک.کامپوزیت.ساخته.
شده.به.روش.ریخته..گری.دوغابی.که.به..طور.عمده.توسط.ریزساختار.و.سطح.مشترک.
فاز.تقویت..کننده.و.زمینه.کنترل.می..ش��ود،.با.خواص.جریانی.دوغاب.های.تهیه.ش��ده.از.

آن.نسبت.مستقیم.دارد.
.وی.ادامه.داد:.در.این.کار.پژوهشی،.از.پودر.کاربید.سیلیسیم.در.دو.دانه..بندی.متفاوت.و.
پودر.سیلیسیم.استفاده.شد..رفتار.پخش..پذیری.دوغاب.دارای.مخلوط.پودرهای.سیلیسیم.

)Si(.و.کاربید.سیلیس��یم.)Sic(.در.محیط.آبی،.توسط.مطالعه.رسوب.گذاری.به..صورت.
تابعی.از.pH،.اندازه.گیری.بررسی.شد.

.لرس��تانی.افزود:.در.مرحله.بعد،.س��اخت.دوغاب.با.نسبت..های.مختلفی.از.درصد.وزنی.

آب.به.ماده.جامد.و.درصد.وزنی.پودر.سیلیسیم.به.کاربید.سیلیسیم.و.درصدهای.مختلفی.

.pH=7.از.بالکلی.و.تایرون.به..عنوان.مواد.افزودنی.جهت.پراکندگی.بیش��تر.در.محدوده

و.سپس.بررس��ی.ویژگی.های.رئولوژی.توسط.رئومتر.چرخش��ی.و.در.پایان.ریخته..گری.
دوغاب.دارای.مخلوط.پودرهای.سیلیسیم.و.کاربید.سیلیسیم.در.قالب.گچی.است.

.وی.گف��ت:.پ��س.از.خروج.قطعه.از.قالب.و.قرار.دادن.قطعه.در.خش��ک.کن،.س��ینتر.

نمونه..ها.در.دماهای.1400،.1450.و.1490.درجه.سانتیگراد.در.کوره.اتمسفر.کنترل.شد.

و.تحت.فش��ار.گاز.نیتروژن.به..مدت.دو.س��اعت.انجام.گرفت.که.در.نتیجه،.پس.از.طی.
این.فرآیند.کامپوزیت.نیترید.سیلیسیم.–کاربید.سیلیسیم.ساخته.می..شود.

.مجری.طرح.در.خصوص.نتایج.این.بررسی.گفت:.پس.از.بررسی.مطالعات.مربوط.به.

خواص.رئولوژی.و.ویژگی..های.بدنه..های.س��ینتر.ش��ده.مشخص.شد.که.بهترین.دوغاب.

مرب��وط.به.دوغاب.ب��ا.غلظت.70.درصد.وزن��ی.ماده.جامد.و.ش��امل.مخلوط.پودرهای.

سیلیس��یم.و.کاربید.سیلیس��یم.با.نس��بت.30.به.70.و.نیز.پنج.درصد.وزنی.بالکلی.و.0.5.

درصد.وزنی.تایرون.و.بهترین.دما.به.جهت.داش��تن.مطلوب.ترین.نتیجه.از.نظر.چگالی،.

درصد.تخلخل.و.اس��تحکام.دمای.1450.درجه.س��انتی.گراد.بوده.است..تحوالت.فازی،.

ریزس��اختار.و.مورفولوژی.قطعه.سینتر.شده.به..وسیله.میکروسکوپ.الکترونی.روبشی.و.
پراش.پرتو.ایکس.صورت.گرفت.

.بر.اس��اس.این.گزارش،.این.طرح.با.راهنمایی.دکتر.اسماعیل.صالحی.و.دکتر.ایمان.
مباشرپور.در.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.انجام.شده.است.
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 نور دلخواه را از این المپ بخواهید 
مهندس��ان.یک.ش��رکت.نوپ��ای.امریکای��ی.به.نام.
Saffron.نمون��ه.اولی��ه.نوعی.الم��پ.ال.ای.دی.را.
س��اخته.اند.که.طیف.متغیر.نور.طبیعی.خورش��ید.را.در.

طول.شبانه.روز.ساطع.می.کند..
ای��ن.الم��پ.Silk.ن��ام.دارد.و.طراح��ان.مدعی.اند.
می.توان��د.عملکرد.کاربران.و.همچنین.الگوهای.خواب.
آن.ها.را.با.ارائه.نوع.رنگ.مناس��ب.ب��رای.هر.زمان.از.

روز.ارتقا.دهد.
.این.المپ.حبابی.ال.ای.دی.قابل.برنامه.ریزی،.نوری.
را.س��اطع.می.کند.که.با.ریتم.شبانه.روزی.درونی.کاربر.
یعن��ی.تغییرات.فیزیک��ی،.ذهنی.و.رفت��اری.وی.طی.
واکنش.ب��ه.روش��نایی.و.تاریکی.در.ی��ک.چرخه.24.
س��اعته،.هماهنگ.اس��ت.در.واقع.تکامل.انسان.چنین.
واکنش��ی.را.ایجاب.می.کند،.اما.نور.مصنوعی.از.جمله.

صفحات.دیجیتالی.این.تعادل.را.بر.هم.می.زنند.
.الم��پ.حبابی.جدی��د.دارای.ی��ک.محفظه.حاوی.
ن��ور.ال.ای.دی.رنگی.خن��ک.و.یک.محفظه.حاوی.نور.
ال.ای.دی.گرم.تر.اس��ت..در.ط��ول.روز.فقط.ال.ای.دی.
رنگی.خنک.عمل.می.کن��د؛.البته.امکان.ترکیب.کردن.
این.دو.نور.برای.ایجاد.تعادل.بین.نور.گرم.و.س��رم.نیز.
وجود.دارد؛.با.این.حال،.المپ.ابداعی.ش��ب.ها.فقط.با.

نور.ال.ای.دی.گرم.روشن.می.شود.
.ای��ده.طراحی.Silk.این.اس��ت.ک��ه.المپ.جدید،.
ن��ور.آبی.انرژی.بخ��ش.را.در.طول.روز.و.ن��ور.گرم.را.
در.غروب.س��اطع.کند.تا.در.ط��ول.روز.کاربر.را.خنک.
ک��رده.و.در.طول.ش��ب.نیز.وی.خواب.بهتری.داش��ته.
باش��د.این.سیس��تم.به.صورت.آنالین.و.با.اس��تفاده.از.
ویژگی.وای.فای.به.اطالعات.محلی.حرکت.خورش��ید.

متصل.ش��ده.و.به.طور.خودکار.روشنایی.خود.را.با.آن.
هماهنگ.می.کند.

.می.توان.از.نوعی.سوئیچ.نوری.برای.کنترل.نور.این.

.nClick.المپ.حبابی.استفاده.کرد..در.واقع،.ویژگی

آن،.امکان.تنظیم.کردن.نور.را.با.استفاده.از.کلیک.کردن.
بر.روی.یک.سوئیچ.می.دهد..

کارب��ر.می.تواند.با.یک.کلیک.عملکرد.طبیعی.حباب.

را.فعال.کند؛.وی.با.دو.کلیک.می.تواند.دمای.نور.رنگی.

را.تغییر.دهد.و.با.س��ه.کلیک.نیز.قادر.اس��ت.نور.را.با.

گذش��ت.زمان.خاموش.کند..برای.کنترل.پیشرفته.تر،.

برنامه.نرم.افزاری.Silk.Light.)که.بر.روی.سیس��تم..

عام��ل.اندروید.و.نصب.iOS.می.ش��ود(.کاربر.را.قادر.

می.س��ازد.برنامه.ه��ای.زمانی.مبتنی.ب��ر.ناحیه.زندگی.

خ��ود.را.ایجاد.کرده.و.نور.المپ.را.برای.برآورده.کردن.

نیازهای.نوری.یک.موقعیت.خاص.مانند.جلسات.یوگا.
یا.مهمانی.شب.تنظیم.کند..

افرادی.که.از.اختالالت.اثرگذار.فصلی.رنج.می.برند،.
می.توانند.از.برنامه.نوردهی.سفارش��ی.بهره.مند.شوند.
تیم.Silk.Light.به.دنب��ال.جمع.آوری.بودجه.برای.
تجاری.س��ازی.المپ.جدید.اس��ت.و.چنانچه.همه.چیز.
خوب.پی��ش.برود،.این.فن��اوری.ژانویه.س��ال.2016.

عرضه.می.شود.

 پل های آسیب دیده بدون سد راه ترمیم می شود 
تیمی.از.دانش��مندان.ب��ه.رهبری.»آرش.زاغی«.دانش.آموخته.دانش��گاه.های.صنعتی.
ش��ریف.و.خواجه.نصیر.طوس��ی.و.استادیار.دانش��گاه.کانکتیکات،.فوالدی.با.استحکام.
فوق.الع��اده.ب��اال.)UHSC(.را.به.عن��وان.راهی.مقرون.به.صرفه.ب��رای.ترمیم.پل.های.

آسیب.دیده.آزمایش.کردند..
بر.اس��اس.اعالم.امریکا،.بالغ.بر.30.درصد.از.600.هزار.پل.موجود.در.ایاالت.متحده.
بیش.از.50.س��ال.عمر.دارند.و.برای.فعال.نگه.داش��تن.آن.ها.باید.س��االنه.حدود.20.5.
میلیارد.دالر.هزینه.کرد.دانش��مندان.به.رهبری.پروفسور.آرش.زاغی،.بتنی.با.استحکام.
فوق.الع��اده.باال.را.برای.ترمیم.پل.ها.آزمایش.کردند..این.بتن،.ماده.محکمی.اس��ت.که.

برای.ترمیم.هر.چه.سریع.تر.پل.ها.با.هزینه.های.پایین.کارآمد.است.
.به.گفته.زاغی،.اس��تادیار.مهندس��ی.عمران.و.بازرس.ارش��د.این.تحقیق،.این.شیوه.

ترمیم،.پتانسیل.حل.مش��کالت.بحرانی.پل.های.آسیب.دیده.فوالدی.در.سراسر.امریکا.

را.به.ش��یوه.ای.خالقانه.دارد.وی.ادامه.داد:.با.تثبیت.شدن.این.شیوه،.می.توان.پل.ها.را.با.

هزینه.و.زمان.کمتر.احیا.کرد.و.ایمنی.زیرساخت.های.حمل.و.نقل.را.افزایش.داد.زاغی.

و.تیم.علمی.اش.از.بتن.با.استحکام.فوق.العاده.باال.برای.ترمیم.پل.های.فوالدی.زنگ.زده.

اس��تفاده.کردند.و.این.بتن.ها.از.پل.پشتیبانی.می.کنند.آسیب..به.پل.ها.در.اثر.قرارگرفتن.

آن.ه��ا.در.مع��رض.آب.و.نمک.جاده.ای.اس��ت.که.در.طول.زمس��تان.ب��ه.کار.می.رود..

آزمایش.ها.نش��ان.می.دهد.ش��یوه.جدید.دارای.مزیت.های.زیادی.است.و.پل.هایی.که.با.

فوالد.با.استحکام.فوق.باال.ترمیم.شده.اند،.25.درصد.محکم.تر.از.زمان.آسیب.دیدگی.شان.

هس��تند.این.روش.همچنین.نیاز.به.بس��تن.جاده.ها.و.مس��یرها.را.تا.حد.زیادی.کاهش.
می.دهد.زیرا.در.این.شیوه.می.توان.هنگامی.که.پل.فعال.است،.آن.را.ترمیم.کرد.

 درب آپارتمان خود را بدون کلید باز کنید 
نگران.جا.گذاش��تن.کلی��د.درب.آپارتمان.نباش��ید؛.چراکه.
با.داش��تن.قف��ل.»اوال«./.Ola.می.توانید.با.اس��تفاده.از.قرار.
دادن.اثرانگش��ت.خود،.درب.را.بازکنید..بلوتوث.نس��خه.4.در.

این.محصول.قرار.داده.ش��ده.تا.در.مواقع.لزوم.،.چه.از.طریق.

اثرانگش��ت.و.یا.اپلیکیش��ن.مخصوص.درب.باز.ش��ود..دادن.

دسترس��ی.تعریف.ش��ده.به.اعضای.خان��واده،.وجود.4.باطری.

AA.ب��ا.عم��ر.یک.ت��ا.یک.و.نیم.س��ال،.اس��تفاده.از.میکرو.

یو.اس.بی.برای.شارژ.مجدد.و.قیمت.160.دالری.ویژگی.های.
این.قفل.هوشمند.است.که.مارس.2016.راهی.بازار.می.شود.
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روح تازه در کالبد فعاالن صنعت پنجره خراسان
گزارش ویژه پنجره ایرانیان از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

ره:
شـا

ا

هجدهمین دوره نمایشـگاه 5 روزه بین المللي صنعت سـاختمان )معماری و عمران( و صنایع سرمایشي و گرمایشي در شهرمقدس 
مشـهد فرصتي بود براي رقابت فعاالن صنعت سـاختمان در رشـته هاي مختلف. خبرنگار اعزامي نشـریه پنجره ایرانیان با هدف 
انعـکاس دغدغه هـا و دسـتاوردهاي شـرکت هاي فعـال در صنعت در و پنجره بـا حضور در این نمایشـگاه، با چند نفـر از مدیران 
شـرکت هاي حاضر در این نمایشـگاه به گفتگو نشسته اسـت. این نمایشگاه که 18 تا 22 خرداد ماه سـال 1394، در محل دائمي 
نمایشـگاه بین المللي مشـهد برگزار شـد، محلي براي نمایش آخرین محصوالت و خدمات مرتبط با صنایع سـاختمان بود تا مردم 
از نزدیك با جدید ترین کاالهاي مدرن سـاختماني ایران و جهان آشـنا شـوند. گفتگوي خبرنگار نشـریه پنجره ایرانیان با برخي از 
شـرکت هاي حاضر در هجدهمین نمایشـگاه بین المللي صنعت ساختمان )معماری و عمران( و صنایع سرمایشي و گرمایشي ایران  

مشهد را بخوانید:

ژه
 وی

ده
رون

پ
.قربان��زاده،.مدیر.عامل.گروه.صنعتي.نگاه.معماري.
تولید.کننده.در.و.پنجره.هاي.دوجداره.در.خصوص.سبد.
محصوالت.این.شرکت.گفت:.پنجره.هاي.دوجداره.هم.
آلومینی��وم.و.هم.ترمال.بریک.را.به.ش��کل.اختصاصي.
تولید.مي.کنیم.و.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.
وي.سي.نماینده.شرکت.نامیکاران.هستیم.و.با.استفاده.
از.پروفی��ل.فربد.در.زمینه.تولید.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.
مشغول.هس��تیم..قربانزاده.در.خصوص.ارزیابي.خود.از.
نمایشگاه.اظهار.داشت:.نمایش��گاه.متاسفانه.نمایشگاه.
خوبي.نیس��ت،.بازدیدکنن��دگان.غالب��ا.بازدیدکنندگان.
غیرتخصصي.هس��تند.و.بیشتر.بازدیدکنندگان.شخصي.
ساز.هستند.و.از.انبوه.سازان.در.نمایشگاه.خبري.نیست.

و.ب��ه.همی��ن.دلیل.مي.ت��وان.گفت.که.ما.ب��ه.خیلي.از.
اهدافمان.در.نمایشگاه.نرسیده.ایم..

مدیرعامل.نگاه.معماري.آینده.صنعت.پنجره.دوجداره.

را.مبه��م.ارزیاب��ي.ک��رد.و..افزود:.باتوجه.ب��ه.مذاکرات.

هس��ته.اي.هنوز.مش��خص.نیس��ت،.چه.اتفاقي.خواهد.

افتاد،.فک��ر.مي.کنم.ما.باید.خود.را.آماده.ش��رایط.جدید.

کنیم.و.نمی.توانیم.بمانیم.و.منتظر.باش��یم.که.ببینیم.چه.

اتفاقي.خواهد.افتاد..قربان.زاده.گفت:.با.توجه.به.تبلیغات.

گسترده.اي.که.شده.است،.مردم.به.خصوص.خراساني.ها.

به.س��مت.پنجره.هاي.دوجداره.س��وق.داده.ش��ده.اند.و.

اکن��ون.ب��راي.مردم.مهم.اس��ت.که.س��اختماني.که.به.
تازگي.خریداري.کرده.اند،.داراي.پنجره.دوجداره.باشد.

آینده این صنعت مبهم است
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.گروه.صنعتي.توس��ي.از.جمله.تولیدکنندگان.دروپنجره.

یو.پي.وي.سي.است.که.گس��تره.فعالیت.آن.استان.خراسان.

.ABI.و.ش��هر.مش��هد.اس��ت.و.در.تولیدات.خود.از.پروفیل

اس��تفاده.مي.کند..مهندس.توس��ي.مدی��ر.بازاریابي.و.فروش.

گ��روه.صنعتي.توس��ي.در.خصوص.محص��والت.جدید.این.

ش��رکت.گفت:.در.این.نمایش��گاه.پنجره.های��ي.با.یراق.آالت.

جدید.مانند.بیرون.بازشو،.فرانسوي.دوحالته.و.فولکس.واگن.

نیم��ه.اتوماتیک.ارائه.کرده.ای��م..وي.اضافه.کرد:پیش.از.این.

تنها.اس��م.یراق.آالت.نام.برده.را.در.مش��هد.شنیده.بودیم،.اما.

اکن��ون.در.جدیدترین.محصوالت.خ��ود،.یراق.آالت.جدید.را.

به.مش��تریان.معرف��ي.کرده.ای��م..مدیر.بازاریاب��ي.و.فروش.

گروه.صنعتي.توس��ي.در.خصوص.اس��تقبال.از.این.نمایشگاه.

عنوان.داش��ت:.با.توجه.به.اینکه.امسال.محصوالت.جدیدي.

نس��بت.به.س��ال.هاي.پیش.ارائه.کرده.ایم،.با.جمع.کثیري.از.

بازدیدکنندگان.روبرو.بودیم..وي.سیاست.کاري.این.شرکت.

را.جهت.حضور.در.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.مشهد،.معرفي.

یراق.آالت.جدید.و.همچنین.معرفي.پروفیل.ABI.برشمرد.و.
با.تاکید.بر.نهادینه.کردن.فرهنگ.اس��تفاده.از.پنجره.یو.پي.

وي.سي.گفت:.متاسفانه.هنوز.استفاده.از.فرهنگ.پنجره.هاي.

دوجداره.یو.پي.وي.س��ي.جا.نیافتاده.است؛.جالب.اینکه.مردم.

صرفًا.به.خاطر.اسم.آن،.این.محصول.را.خریداري.مي.کنند.و.

کارکرد.ای��ن.پنجره.را.به.علت.عدم.آگاهي.اصال.مورد.توجه.

قرار.نمي.دهند...این.فعال.صنعت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.

اضافه.کرد:.مردم.معموال.دنبال.کاالي.ارزان.قیمت.هستند.و.

به.کیفیت.پروفیل.و.دیگر.اجزا.پنجره.توجهي.ندارند..توس��ي.

ارائه.تخفیفات.ویژه.نمایش��گاهي.توسط.این.شرکت.را.گامي.

.مهم.جهت.تش��ویق.و.فرهنگ.سازي.و.توجه.به.اصل.کیفیت.

اع��الم.ک��رد.و.در.خص��وص.مزایاي.پروفی��ل.ABI.عنوان.

داش��ت:.این.پروفی��ل.از.معدود.پروفیل.هاي.اس��ت.که.تمام.

اس��تانداردها.2013.اروپا.را.کس��ب.کرده.است.و.از.نظر.عدم.

تغییر.رنگ،.دفرمگي،.پوسیدگي.و.حرارتي.داراي.ضمانت.نامه.

.ABI.است.و..عالوه.بر.ضمانت.نامه.که.خود.کارخانه.پروفیل

ارائ��ه.مي.کن��د،.بیمه.ایران.هم.با.ذکر.ریز.مش��خصات.کاال،.

ضمانت.نامه.جداگانه.اي.به.آن.اختصاص.داده.اس��ت..وي.در.

پایان.اظهارات.خود.کلیه.پنجره.هاي.تولید.ش��ده.در.کارخانه.

گروه.صنعتي.توس��ي.را.تولید.با.ماشین.آالت.مرات.دانست.و.

خاطرنش��ان.کرد:.مرات.از.جمله.ماش��ین.آالت.ساخت.کشور.

ترکی��ه.بوده.و.کلیه.قطعاتش.آن.PLC.آلمان.اس��ت.و.نکته.

حائز.اهمیت.این.اس��ت.که.تمامي.تولی��دات.کامال.اتوماتیک.

ب��وده.و.تنها.قس��متي.که.نیروي.انس��اني.در.آن.نقش.دارد،.

جابجایي.پنجره.هاس��ت..به.گفته.وي،.کل.محصول.توس��ط.

سیس��تم.PLC.برش.کاري.ش��ده،.جوش.خورده.و.تنظیمات.
نهایي.آن.نیز.به.همین.شکل.انجام.مي.شود..

فرهنگ سازي با ارائه تخفیفات نمایشگاهي 
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.امیرعلي.ی��ل،.مدیرعامل.گروه.تولیدي.فریم.س��ازه.در.

اس��تان.خراس��ان.رضوي.یکي.از.فعاالن.صنعت.درو.پنجره.

یو.پي.وي.س��ي.اس��ت.که.به.خبرنگار.ما.گفت:.این.شرکت.

از.س��ال.1384.در.زمینه.تولیدات.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.

ش��روع.به.فعالیت.کرد.و.از.س��ال.1389.خط.تولید.پنجره.و.

خط.تولید.شیش��ه.را.راه.اندازي.کرده.و.از.سال.گذشته.پنجره.

آلومینیوم.ترم��ال.بریک،.درب.هاي.اتومات.و.سیس��تم.هاي.

س��کوریت.را.در.س��بد.محصوالت.خود.قرار.داده.است..وي.

با.بیان.اینکه.ش��رکت.فریم.سازه.تمامي.انواع.درو.پنجره.هاي.

مورد.نیاز.صنعت.و.ساختمان.را.با.کیفیت.باال.تامین.مي.کند،.

عن��وان.داش��ت:.در.بح��ث.پنجره.ه��اي.یو.پي.وي.س��ي.از.

پروفیل.هاي.ایراني.اس��تفاده.مي.کنیم.و.همواره.س��عي.داریم.

از.پروفیل.ه��اي.ب��ا.کیفیت.مانن��د.پروفیل.هاي.همارش��تن.

و.بوتیا.اس��تفاده.کنیم.و.از.یراق.آالت.عرضه.ش��ده.توس��ط.

شرکت.س��اتیان.یعني.روتو.اس��تفاده.مي.کنیم..وي.پیرامون.

دیگر.محصوالت.این.ش��رکت.در.بحث.درب.هاي.اتوماتیک.

و.سیستم.هاي.الکترونیک.و.سیستم.سکوریت.با.شرکت.گزه.

و.در.بحث.شیش��ه.نیز.فلوتیک.نیز.با.شیش��ه.کاوه.و.شیش��ه.
اردکان..همکاري.داشته.ایم..

ای��ن.فعال.صنع��ت.در.و.پنج��ره.در.ادامه.گف��ت:.در.این.

نمایش��گاه.از.محص��ول.آلومینی��وم.ترمال.بری��ک.رونمایي.

کردیم.که.بازدیدکنندگان.نمایش��گاه.از.آن.اس��تقبال.بسیار.

خوبي.داش��تند.و.سیس��تم.هاي.درب..اتوماتیک.وسیستم.هاي.

س��کوریت.ش��رکت.گزه.به.ش��مار.مي.آید..یل.در.خصوص.

گس��تره.فعالیت.این.شرکت.گفت:.فعالیت.ما.از.یک.طرف.تا.

چابهار.و.طرفي.دیگر.تا.کرمانشاه.وسعت.داشته.اما.متاسفانه.

مردم.به.دلیل.ناآگاهي.نسبت.به.پنجره.یو.پي.وي.سي.بیشتر.
به.سمت.آلومینیوم.سوق.داده.شده.اند..

او.در.خص��وص.دلیل.عدم.اس��تقبال.عمومي.از.پنجره.هاي.

یو.پي.وي.س��ي.توضیح.داد:.باید.به.این.مهم.اذعان.داش��ت.

که.کیفیت.مونتاژ.پنجره.هاي.یو..پي.وي.س��ي.بس��یار.پایین.

است.و.تمرکز.اصلي.شرکت.هاي.تولید.کننده.پروفیل.بیشتر.

روي.فروش.محصوالت.خود.است.و.این.شرکت.ها.توجه.به.

کیفیت.س��اخت.پنجره.ها.ندارد..این.فعال.صنعت.در.و.پنجره.

گفت:.اگر.شرکت.هاي.پروفیل.ساز،.نظارت.بیشتري.روي.کار.

نمایندگان.خود.داش��تند،.مردم.نس��بت.به.این.محصوالت.تا.

این.حد.بدبین.نمي.ش��دند..امیرعلي.یل.نمایش��گاه.امسال.را.

بس��یارخوب.ارزیابي.ک��رد.و.افزود:.باید.به.ای��ن.مهم.اذعان.

کنم.که.افراد.متخصص.در.این.نمایش��گاه.حدوداً.30.تا.40.

درصد.هس��تند.که.از.این.بین.حدودا.70.درصد.ساختمان.ساز.

می.باش��ند..این.فعال.صنعتي.در.پای��ان.اظهارات.خود.چنین.

گفت:.به.همه.همکاران.خ��ود.توصیه.مي.کنم.که.به.کیفیت.

توجه.ویژه.اي.داش��ته.باشند.و.این.درست.همان.چیزي.است.

که.رم��ز.موفقیت.ماس��ت.و.در.این.وضعیت.ب��د.اقتصادي،.

ف��روش.م��ا.را.دو.برابر.ک��رد.از.همین.رو.الزم.اس��ت.همه.
همکاران.کیفیت.را.به.هر.چیز.دیگري.ارجحیت.دهند.

کیفیت مونتاژ بسیار پایین است

.نوبخت،.مدیر.فروش.دفتر.مش��هد.پنجره.عایق.پردیس.

به.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.گفت:.فعالیت.ش��رکت.ما.در.زمینه.

تولید.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.بوده.کارخانه.پنجره.عایق.

پردیس.در.شهر.سبزوار.واقع.شده.است..نوبخت.پیرامون.سبد.

محصوالت.این.ش��رکت.عنوان.ک��رد:.مجموعه.پنجره.عایق.

پردیس.یک.مجموعه.بزرگ.اس��ت.ک��ه.فعالیت.آن.در.تولید.

و.مونت��اژ.ان��واع.و.تیپ.هاي.مختلف.در.و.پنجره.می.باش��د.و.

از.دیگر.فعالیت.هاي.ای��ن.مجموعه.صنعتي.مي.توان.به.تولید.

شیش��ه.هاي.دوجداره.به.صورت.تمام.صنعتي.اش��اره.کرد..او.

همچنی��ن.گفت:.این.ش��رکت.اولین.تولیدکنن��ده.یراق.آالت.

پنجره.دوجداره.یو.پي.وي.س��ي.ایران.است.وی.در.خصوص.

یراق.ت��ک.حالته.جی.اس.ای.گفت:.ی��راق.تک.حالته.حدودا..

دوسال.پیش.رونمایي.شده.و.یراق.دو.حالته.هم.سال.گذشته.

در.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.رونمایي.شده.است..نوبخت.

گف��ت:.در.تولید.پنجره.ه��اي.عایق.پردی��س.از.پروفیل.هاي.

آلوپالست.آلمان،.ویستابس��ت،.وینتک.و.پالست.پن.استفاده.

مي.کنیم..مدیر.فروش.ش��رکت.عایق.پردیس.در.مش��هد.در.

خصوص.نمایش��گاه.عنوان.داشت:.نمایش��گاه.امسال.نسبت.

کمیت بي تغییر و کیفیت بیشتر شده



94
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

داد
.مر

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

86

ژه
 وی

ده
رون

پ

به.سال.هاي.گذش��ته.از.نظر.تعداد.بازدیدکننده.استقبال.قابل.

توجهي.از.آن.نش��ده.است،.ولي.از.نظر.کیفي.بازدیدکنندگان.

تخصص��ي.و.بس��یارخوب.بودند؛.در.واقع.مي.ت��وان.گفت.که.

بازدی��د.کنندگان.بیش��تر.خری��دار.بودند.و.یا.از.مهندس��ین.و.

مش��اورین.ساختمان.بودند.و.فرم.هاي.پر.شده.در.غرفه.عایق.

پردیس.گواه.این.مدعاس��ت..نوبخت.با.اشاره.به.حضور.عایق.

پردیس.در.تمام.نمایشگاه.ها.آن.را.یک.امتیاز.دانست.و.اضافه.

ک��رد:.با.توجه.به.این.مهم.که.پنجره.عایق.پردیس.بزرگترین.

تولید.کننده.در.شرق.کشور.است،.از.طرفي.ما.تنها.کارخانه.اي.

هس��تیم.ک��ه.گواهینامه.فن��ي.را.از.مرکز.تحقیق��ات.دریافت.

کرده.ایم،.بنابراین.ش��رکتي.که.به.چنین.جایگاهي.مي.رس��د،.

بای��د.در.چنین.محافلي.چون.نمایش��گاه.هاي.مختلف.حضور.

فعال.و.مس��تمر.داشته.باش��د...این.فعال.صنعتي.در.خصوص.

استقبال.مردم.خراسان.از.پنجره.هاي.دوجداره.یو.پي.وي.سي.

به.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.متاسفانه.در.مشهد.و.

استان.خراسان.استقبال.خوبي.از.این.پنجره.ها.نشده.که.دالیل.

آن.باید.بررس��ي.شود،.چرا.که.مردم.این.خطه.به.دنبال.جنس.

ارزان.هستند.و.فرآیند.جنس.ارزان.خریدن.به.کاهش.کیفیت.

منجر.مي.شود.که.همین.مسئله.آسیب.هاي.شایان.ذکري.،.به.
ما.وارد.کرده.است..نوبخت.هشدار.داد:.اگر.بازار.صنعت.یو.پي.
وي.سي.طبق.این.روال.پیش.برود،.بعضي.از.شرکت.هایي.که.
تخص��ص.این.کار.را.ندارند،.در.کارگاه.کوچک.و.به.اصطالح.
زیر.پله.اي.اقدام.به.تولید.پنجره.مي.کنند.و.پنجره.تولید.ش��ده.
در.این.کارگاه.ها.فاقد.اس��تاندارد.هاي.الزم.به.شکل.دستي.و.
بدون.دخالت.ماش��ین.تولید.مي.شوند.که.همین.باعث.کاهش.
کیفیت.ش��ده.و.نگاه.مردم.نس��بت.به.پنجره.یو.پي.وي.سي.
تغییر.کند...نوبخت.در.خصوص.گواهینامه.ها.و.استاندارد.هاي.
پنجره.عایق.پردیس.گفت:.این.شرکت.محصوالت.خود.را.با.

ضمانت.نامه.10.ساله.ارائه.مي.دهد،.درواقع.مي.توان.گفت.که.

ما.تنها.کارخانه.در.ش��رق.کشور.هستیم.که.داراي.گواهینامه.
فني.مرکز.تحقیقات.هستیم.

.مدی��ر.عامل.ش��رکت.آالن.در.خص��وص.فعالیت.این.

ش��رکت.توضیح.داد:.ش��رکت.آالن.در.زمین��ه.در.و.پنجره.

آلومینیوم.و.یو.پي.وي.سي.فعالیت.مي.کند.و.خطوط.تولیدي.

ش��رکت.از.ماشین.آالت.آلماني.تشکیل.شده.است..ضابط.نیا.

همچنین.در.خصوص.محورهاي.فعالیت.این.شرکت.اضافه.

ک��رد:.یکي.از.محورهاي.اصل��ي.فعالیت.ما.بر.روي.نماهاي.

مدرن..اس��ت.وس��عي.کردیم.کلیه.حوزه.ه��اي.نما.از.مرحله.

طراح��ي.ت��ا.اجرا.و.تحوی��ل.را.به.نفع.احس��ن.انجام.دهیم..

وي.ب��ا.اش��اره.به.فعالیت.تخصصي.ش��رکت.آالن.در.زمینه.

اجراي.نماهاي.شیش��ه.اي.و.کامپوزیت.افزود:.محصولي.که.

امس��ال.در.این.نمایش��گاه.ارائه.کردیم،.ورق.هاي.آلومینیوم.

کوپاني.اس��ت.ک��ه.از.تولیدات.ش��رکت.االن.و.عموما.براي.

نماهاي.مدرن.و.همچنین.ب��راي.فضاهاي.پارکینگي.نیز.از.

آن.استفاده.مي.شود..وي.تاکید.کرد:.ورق.هاي.آلومینیوم.نیز.

ب��ه.لحاظ.فرم.پذیري.،.اس��تحکام.و.زیبایي،.به.عنوان.نماي.

جدید.و..مدرن.در.بین.مردم.جا.افتاده.است..وي.پروژه.هاي.

شاخص.این.ش��رکت.افزود:.پروژه.بازار.ملل.در.مشهد.یکی.

از.پروژه.هاي.بس��یار.بزرگ.اجرا.ش��ده.ماست..و.پروژه.هایي.

که.یکس��ال.و.نیم.پیش.مذاکره.کردیم،.بازار.برج.مسکوني.

باران.3.است.و.نماي.کامل.آن.شامل.کرتن.وال.،.گرین.وال.

ک��ه.جدی��دا.در.ایران.انجام.مي.ش��ود..دیگر.پ��روژه.ما،.برج.

مینیاتور.در.مش��هد.و.مجتمع.تجاري.گیالس.اس��ت.که.از.

7.متریال.مختلف.اس��تفاده.مي.شود.و.در.بازار.ملل.که.از.سه.

نما.تش��کیل.شده.است.که.در.قسمت.پارکینگ.از.آلومینیوم.

پانچ.و.در.قس��مت.وسط.کامپوزیت.و.قس��مت.پایین...؟؟؟..

اس��تفاده.مي.ش��ود..او.افزود:.نقطه.قوت.مجموعه.این.است.

که.عالوه.بر.تولید.یو.پي.وي.س��ي.و.آلومینیوم.به.فعالیت.بر.

روي.ورق.کاري.و.خط.رنگ.مي.پردازیم.و.هدف.این.شرکت.

اجراي.کام��ل.نما.،.پنج��ره.در.پروژهاي.بزرگ.مي.باش��د..

ضابط.نیا.در.خصوص.حضور.در.نمایشگاه.گفت:.هدف.اصلي.

حضور.در.نمایش��گاه.نش��ان.دادن.توانمندي.هاي.ش��رکت.

اس��ت.و.تمام.تالش.خود.را.انجام.مي.دهیم.تا.محصوالت.با.

کیفیت.را.در.معرض.دید.دوس��تان.و.همکاران.و.کارفرمایان.

قرار.دهیم..وي.در.بخش��ي.از.اظهارات.خاطرنشان.کرد:.این.

نمایشگاه.کامال.تخصصي.اس��ت.و.مشتري.اصلي.و.نهایي.

بیشتر.در.نمایشگاه.هاي.ساختماني.حضور.پیدا.مي.کنند..وي.

افزود:.گس��تره.فعالیت.شرکت.بیش��تر.در.استان.خراسان.و.

تهران.متمرکز.ش��ده.و.همچنین.فعالیت.را.در.چابهار،.قشم.

و.کیش.را.هدف.گذاري.کرده.ایم..مدیر.عامل.ش��رکت.آالن.

در.پایان.اظهارات.خود.گفت:.با.توجه.به.مبحث.19.مقررات.

ملي.س��اختمان،.طبیعتًا.سازندها.در.تولید.پروژه.هاي.در.حال.

احداث.الزم.است.از.پنجره.هاي.دوجداره.یو.پي.وي.سي.و.یا.
ترمال.بریک.استفاده.کنند.

نمایشگاه کامال تخصصي بود

.یغمای��ي.مدیر.فروش.ش��رکت.تولیدکننده.پروفیل.

فرب��د.در.خصوص.محصوالت.این.مجموعه.به.خبرنگار.

نش��ریه.پنجره.ایرانیان.گفت:.از.آذر.ماه.س��ال.گذش��ته.

پروفیل.س��ري.60.،.70.و.سري.کشویي.را.کامل.کرده.

و.همچنی��ن.خ��ط.لمین��ت.را.در.3.رن��گ.اصلي.که..3.

رنگ.پر.مصرف.بازار.می.باش��ند.راه.ان��دازی.نمودیم.و.

ای��ن.محصوالت.را.روانه.بازار.کرده.ایم..وي.افزود:.نکته.

مهم.دیگر.اینکه.فرب��د.در.انتخاب.نماینده.هایش.در.هر.

استان.بسیار.حساب.شده.عمل.مي.کند.و.استانداردهایي.

را.مدنظ��ر.قرار.داده.که.بتواند.جایگاه.پروفیل.خود.را.در.
بازار.تثبیت.کند..

یغمایي.در.خصوص.حضور.پروفیل.فربد.در.نمایشگاه.

امس��ال.مشهد.گفت:.نسبت.به.پارسال.با.توجه.به.حجم.

زیاد.غرفه.ه��ا.تغییر.آنچناني.ایجاد.نش��ده.و.فقط.تعداد.

فروشندگان.در.و.پنجره.افزایش.یافته.که.همین.مسئله.
کار.مارا.بسیار.س��خت.کرده.است..

وي.همچنین.خاطرنش��ان.کرد:.نمایش��گاه.مشهد.در.

مجموع.و.با.احتس��اب.کلیه.موارد.نمایشگاه.خوبي.است.

و.م��ا.دقیقا.به.همین.دلیل.در.آن.ش��رکت.کرده.ایم،.اما.

این.در.حالي.اس��ت.که.نس��بت.به.س��ال.گذشته.تغییر.
محسوسي.نداشته.است..

او.در.پاس��خ.ب��ه.این.س��وال.که.عل��ت.گزینش.این.

نمایش��گاه.چیس��ت؟.اظهار.کرد:.پتانس��یل.شهر.مشهد.

جه��ت.اس��تفاده.از.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.بس��یار.

در انتظار همدلي و همزباني 
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.برات.زاده.مدیر.فروش.دفتر.مش��هد.شرکت.نوین.

سازان.هم.گفت:.ما.در.محصوالت.خود.از.پروفیل.هاي.

س��یندژ،.پالس��ت.پن،.وین.تک.و.همچنین.آلو.پالست.

آلمان.اس��تفاده.مي.کنیم،.اما.الزم.است.عنوان.کنم.که.

بیش��تر.کار.ما.با.پروفیل.س��یندژ.اس��ت..او.درخصوص.

اهداف.حضور.در.نمایش��گاه.گف��ت:.هدف.ما.از.حضور.

در.نمایش��گاه.دنبال.کردن.جنبه.ه��اي.اقتصادي.بنگاه.

خودمان.اس��ت.و.بازخورد.حضور.ما.در.این.نمایشگاه.تا.
یک.ماه.دیگر.مشخص.مي.شود...

وي.همچنی��ن.در.رابط��ه.ب��ا.بازدیدکنن��دگان.این.

نمایش��گاه.افزود:.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.در.مشهد.

نمایش��گاه.بسیار.خوبي.است،.بازدیدکنندگان.آن.نیز.از.
همه.طیف.ها.هستند..

وي.در.ادامه.در.خصوص.دیگر.محصوالت.ارائه.شده.

در.نمایش��گاه.افزود:.ما.در.این.نمایش��گاه.شیشه.هاي.

رنگ��ي.هم.ب��ه.بازدیدکنندگان.ارائ��ه.کرده.ایم.که.این.
مسئله.خود.به.جذب.مشتري.کمک.مي.کند.

ای��ن.فعال.صنعت��ي.در.ادامه.در.خص��وص.فرهنگ.

اس��تفاده.از.پنجره.ه��اي.دو.جداره.یو.پي.وي.س��ي.در.

اس��تان.خراس��ان.به.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.

گفت:.متاس��فانه.مش��هد.هم.اکن��ون.در.بحث.گرایش.

به.پنجره.هاي.دو.جداره.یو.پي.وي.س��ي.ضعیف..است.

که.این.موضوع.همواره.از.سمپاش��ي.افرادي.که.صرفا.

مي.خواهن��د.جنس.خودش��ان.را.به.ب��ازار.عرضه.کنند،.
بیشترین.آسیب.را.دیده.است..

ب��رات.زاده.افزود:.محصوالت.همه.پنجره.س��ازها.در.

و.پنج��ره.دوجداره.اس��ت،.اما.ما.س��عي.مي.کنیم.یک.

ای��ده.جدید.را.در.بازار.ج��ا.بندازیم،.بنده.به.عنوان.یک.

فعال.در.ای��ن.صنف.از.همه.مش��تریان.تقاضا.مي.کنم.

ب��ه.جهت.ذخیره.انرژي.از.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.

استفاده.کنند..وي.گفت:.همواره.مشاهده.شده.دوستان.

پنجره.ساز.به.جهت.کاهش.قیمت.و.سود.بیشتر،.استفاده.

از.گالوانیزه.را.در.پنجره.هاي.خود.حذف.کرده.اند.که.تیم.
اقدام.آنها.ضربه.به.صنعت.است..

این.فع��ال.صنعت��ي.در.خصوص.ایده.ه��اي.نو.این.

ش��رکت.توضیح.داد:.هم.کیفیت.هم.قیمت.هم.شرایط.

تحویل..،.زمان.تس��ویه.حس��اب.و.همینطور.چگونگي.

تس��ویه.حساب.مش��تري.،50.درصد.کار.تولید.است.و.

50.درصد.دیگر.آن.نصب.پنجره.اس��ت.که.همانا.آبرو.
و.حیثیت.ما.ست.که.در.دستان.پر.توان.نصاب.است.

نیمي نصب و نیمي مونتاژ

باالس��ت.و.همچنی��ن.توجه.مردم.خراس��ان..به.کیفیت.

بیشتر.از.دیگر.مراکز.و.استان.های.کشور.است.و.کیفیت.

مورد.اس��تقبال.زیادی.قرار.می.گیرد.خصوصا..در.ش��هر.

مش��هد.استقبال.خوبي.را.شاهد.هس��تیم.و.مردم.تمایل.

دارند.پنجره.با.کیفیت.داش��ته.باشند.و.من.فکر.مي.کنم.

در.سال.هاي.آینده.پروفیل.گرید.C،D.وپایین.تر.در.این.

بازار.جایي.ندارند،.یعني.ش��اید.در.کالن.ش��هر.ها.دیگر.
جایي.نداشته.باشند..

یغمایي.در.خصوص.نمایندگان.ش��رکت.فربد.توضیح.

داد:.با.توجه.به.درخواست.هایي.که.از.روز.اول.نمایشگاه.

ت��ا.به.ام��روز.ش��رکت.هاي.مختل��ف.از.ما.داش��ته.اند،.

بازدید.هاي.متع��ددي.ازکارخانجات.آنها.داش��ته.ایم،.اما.

همانط��ور.که.مي.دانید.روي.اس��تاندارد.ای��ن.کارگاه.ها.

تمرکز.بس��یار.داریم.و.اس��تاندارد.ساخت.پنجره.هاشان.،.

همچنین.اس��تاندارد.شیشه.ها.حتي.استانداردهاي.نصب.

را.زیر.نظر.داریم،.چ��را.که.نمایندگان.فربد.از.فیلترهاي.
بسیار.زیادي.عبور.مي.کنند..

او.ی��ادآوري.کرد:.الزم.اس��ت.ش��رکت.هاي.متقاضي.

جهت.نمایندگي.فربد.درش��روع.کار.ب��ا.ممکن.متحمل.

س��ختي.هاي.زیادي.ش��وند،.ام��ا.پ��س.از.گذراندن.این.

فیلتر.ها.به.اس��تانداردهایي.مي.رسند.که.ماندگار.خواهند.

شد..مدیر.فروش.و.بازاریابي.شرکت.تولیدکننده.پروفیل.

در.ادام��ه.اظهارات.خ��ود.گفت:.در.آینده.نزدیک.س��بد.

محصول.فرب��د.تکمیل.تر.خواهد.ش��د.و.تیم.فربد.روي.

قالب.هاي.جدیدي.که.مورد.نیاز.باش��د.و.بتواند.دس��ت.

مونت��اژ.کار.را.باز.نگ��ه.دارد،.کار.مي.کند؛.همه.این.ها.به.

این.خاطر.اس��ت.تا.بتواند.پنجره.اي.استاندارد.و.خوب.را.

دست.مصرف.کننده.نهایي.برساند..مدیرفروش.شرکت.

فرب��د.تصریح.کرد:.امیدواریم.همدلي.و.همزباني.در.این.
صنف.واقعیت.به.پیوندد..

.گروه.صنعتي.برادران.شیش��ه.چي.که.بیش.از.80.

س��ال.س��ابقه.فعالیت.در.عرصه.شیش��ه.را.در.کارنامه.

صنعتي.خود.ثبت.کرده.اس��ت،.در.این.نمایشگاه.نیز.به.
حضور.مستمر.خود.ادامه.داد..

مهندس.شیش��ه.چي.مدی��ر.بازاریاب��ي.و.فروش.این.

ش��رکت.گفت:.از.س��ال.83.با.عنوان.شرکت.نگین.در.

گروه.صنعتي.شیشه.چي.به.فعالیت.خود.ادامه.دادیم.و.از.

سال.91.با.تغییر.نام.به.گروه.صنعتي.برادران.شیشه.چي.
در.تولید.پنجره.نیز.وارد.شدیم..

او.با.بیان.اینکه.محصول.جدیدي.در.این.نمایش��گاه.

نداش��ته.ایم،.خاطرنش��ان.کرد:.براي.تشویق.مشتریان.

خ��ود.تخفیف��ات.ویژه.اي.را.ب��ه.بازدیدکنن��دگان.ارائه.
خواهیم.کرد..

وي.درادام��ه.گفت:.نمایش��گاه.کمت��ر.از.50.درصد.

از.انتظارات.م��ان.را.ب��رآورده.ک��رده.است.شیش��ه.چي،.

اطالع.رس��اني.ضعیف،.گراني.بلیط.ورودي.نمایش��گاه،.

برگ��زاري.ضعیف.ازس��وي.س��تاد.اجرای��ي.را.3.عامل.

اصلي.در.برآورده.نش��دن.انتظارات.از.نمایشگاه.عنوان.

کرد..شیشه.چي.عدم.توجه.مس��ئولین.برگزار.کننده.به.

غرف��ه.داران.و.تامین.نظر.ش��رکت.کنندگان.را.از.موارد.

مورد.نقد.این.نمایشگاه.برشمرد.و.استقبال.از.نمایشگاه.

را.ضعیف.دانس��ت.و.غالب.بازدیدکنندگان.را.بسیار.غیر.
تخصصي.اعالم.کرد..

ای��ن.فعال.صنع��ت.تولید.شیش��ه..ای��ران.در.بخش.

دیگري.از.اظهارات.خود.با.اشاره.به.فرهنگ.استفاده.از.

پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي..افزود:.الزم.است.سازمان.

نظام.مهندسي،.ش��هرداري.ها،.مرکز.تحقیقات.مسکن.

وزارت.راه.و.شهرس��ازي.پیش.قدم.ش��ده.و.در.شناخت.

بهت��ر.پنج��ره.یو.پي.وي.س��ي.به.م��ردم.و.نیز.معرفي.

مزایاي.این.پنجره.ها.نس��بت.ب��ه.پنجره.هاي.قدیمي،.

.همچنین.تفاوت.هاي.پنجره.با.کیفیت.از.نوع.بي.کیفیت..
گام.بردارند..

وي.گفت:.امیدوارم.هرچه.س��ریع.تر.مراکز.و.مسولین.

ذیربط.به.این.مقوله.توجه.کنند.تا.فرهنگ.س��ازي.الزم.

صورت.پذیرد.و.مردم.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.و.کاربرد.

و.مزایاي.آن.را.درک.کنند،.چرا.که.این.مهم.به.وسیله.

اطالع.رس��اني.درس��ت.و.مناس��ب.اتفاق.مي.افتدکه.در.

نهای��ت.به.نفع.کل.کش��ور.خواهد.ب��ود.و.صرفه.جویي.
بهتري.شکل.گرفته.و.انرژي.کمتري.هدر.مي.رود..

عملکرد ضعیف ستاد اجرایي نمایشگاه 
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.عایق.کویر.یکي.از.ش��رکت.هاي.فع��ال.در.زمینه.

پنجره.یو.پي.وي.س��ي.اس��ت.که.به.گفته.افالطونیان.

از.مدی��ران.نمایندگ��ي.عایق.کویر.در.مش��هد.در.حال.

حاض��ردر.ب��ازار،.پروفیل.جدیدي.وارد.نش��ده.و.هنوز.با.

پروفیل.سري.60.و.70.کار.مي.کنیم..وي.افزود:.شرکت.

عای��ق.کویر.تمام.ت��الش.خود.را.مي.کن��د.که.کیفیت.

محص��والت.را.ارتقاء.دهد.و.از.دس��تاورد.ش��رکت.این.
است.که.به.مشتریان.مان.کیفیت.خوب.را.ارائه.دهیم..

افالطونیان.در.خصوص.اهداف.ش��رکت.در.نمایشگاه.

مش��هد.اظهار.کرد:.گروه.عایق.کویر،.اوخر.سال.91.در.

استان.خراسان.نماینده.جذب.کرد.و.چون.الزم.دانست.

برند.خود.را.بیشتر.معرفي.کند،.این.شرکت.در.ایام.عید.

تبلیغات.در.روزنامه.خراسان.را.کلید.زد.تا.از.نظر.بصري.

مردم.را.آش��نا.کند.و.بعد.از.عید.هم.تصمیم.گرفتیم.در.
نمایشگاه.شرکت.داشته.باشیم..

افالطونیان.در.ادامه.یاداور.ش��د:.حضور.در.نمایشگاه.

بیشتر.با.هدف.شناخت..بازدیدکنندگان.با.عایق.کویر.در.

استان.است.و.به.هیچ.وجه.در.نمایشگاه.قراردادي.بسته.

نمي.ش��ود،.گفت:.به.نظر.من.این.حج��م.بازدید.کننده.

درنمایشگاه.موفقیت.آمیز.بود.و.بیشتر.براي.بازدید.آمده.

بودن��د.نه.براي.جمع.آوري.هدای��اي.تبلیغاتي.و.به.نظر.

من.فرهنگ.بازدیدکنندگان.در.نمایش��گاه.مشهد.زمین.

تا.اس��مان.حتي.با.نمایش��گاه.تهران.و.نمایش��گاه.هاي.

تخصص��ي.در.و.پنج��ره.ف��رق.مي.کن��د..وي.در.پایان.

اظه��ارات.خ��ود.چنین.گفت:.ب��ه.هر.دلیل.اس��تفاده.از.

پنجره.هاي.دوجداره.چه.آلومینیوم.چه.پي.وي.س��ي.در.

صنعت.س��اختمان.اجباري.ش��ده.اس��ت.و.امروزه.مردم.

مي.دانند.که.اس��تفاده.از.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.در.

ساختمان.هایش��ان.بسیار.مفید.اس��ت؛.ولي.با.این.حال.

باید.بیشتر.فرهنگ.سازي.ش��ود.و.امیدوارم.با.همکاري.

دوس��تان.مان.در.انجمن.و.تصمیماتي.اخذ.کنند.تا.تمام.

مش��کالت.در.ای��ن.صنف.حل.ش��ود.با.ای��ن.امید.که.

مش��تریان.کیفیت.را.س��ر.لوحه.کار.خود.ق��رار.دهند.نه.
قیمت.را.

بازدید کننده ها حرفه اي بودند

.اکبري.مدیر.عامل.نواندیش��ان.آلومینیوم.خراس��ان.در.

خص��وص.محصوالت.جدی��د.خود.گفت:.تولی��د.پنجره.هاي.

کرت��ن.وال.خم.ه��اي.ویترین��ي.از.جمله.محص��والت.جدید.

ش��رکت.اس��ت.و.ما.براي.اولین.بار.در.ایران.سش.در.را.خم.

کرده.ایم،.البته.شاید.دیگر.کشورهایي.هم.باشند.که.موفق.به.

انجام.این.کار.شده.اند،.اما.مطمئنا.تعداد.این.شرکت.هامحدود.

است.و.ما.توانستیم.این.تکنولوژي.را.وارد.کارخانه.خود.کنیم..

اکبري.اهداف.حضور.در.این.نمایشگاه.را.چنین.عنوان.

ک��رد:.پنجره.هاي.ما.با.اس��تفاده.از.بهتری��ن.برند.ایران.

یعني.ویستابس��ت.تولید.مي.شود.و.عمده.ترین.اهداف.ما.

س��ه.نکته.مهم.برند.س��ازي.،.فروش.و.نهایتا.ماندگاري.

اس��ت..مهندس.اکبري.در.خصوص.فرهنگ.استفاده.از.

پنجره.هاي.دوجداره.یو.پي.وي.س��ي.به.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.گفت:.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.را.به.عنوان.

پنجره.بهینه.ش��ده.و.با.کیفیت.ن��گاه.مي.کنند،.ولي.اکثر.

م��ردم.نمي.شناس��ند.و.با.برنده��ا.و.مونتاژکاران.ناآش��نا.

هس��تند.و.و.متاس��فانه.انتخاب.هاي.خوبي.هم.نمي.کنند.

و.دنبال.پروفیل.ه��ا.و.یراق.آالت.بي.کیفیت.مي.روند..وي.

تاکید.کرد:.البته.نس��بت.به.سال.هاي.قبل.شناخت.مردم.

بهتر.ش��ده.و.ولي.خوشبختانه.شرکت.ویستابست.تالش.

بس��یاري.براي.افزایش.س��طح.آگاهي.مردم.انجام.داده.
است،.جاي.تقدیر.دارد...

وي.همچنین.در.مورد.تخصصي.بودن.این.نمایش��گاه.

اف��زود:.روز.اول.نمایش��گاه.عالي.بود،.ول��ي.روزهاي.بعد.

نمایش��گاه.از.حالت.تخصصي.خارج.شد.و.در.کل.استقبال.

بس��یار.خوبي.از.نمایش��گاه.به.عمل.آم��د..اکبري.از.تمام.

تولیدکنندگان.پروفیل.داخلي.کش��ور.درخواس��ت.کرد.که.

زیر.س��ایه.فعالیت.انجمن.صنای��ع.تولیدکنندگان.پروفیل.

یو.پي.وي.سي.دست.به.دست.بدهند.و.جلوي.کساني.که.

محصوالت.بي.کیفیت.به.بازار.عرضه.مي.کنند،.را.بگیرند..

وي.هش��دار.داد:.صنعت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.در.

اس��تان.خراس��ان.رضوي.به.ش��دت.آس��یب.دیده.و.این.

روزها.ش��اهد.هستیم.خیلي.از.مردم.به.سمت.در.و.پنجره.
آلومینیومي.سوق.داده.شده.اند.

برندسازي و ماندگاري در گروي کیفیت

.از.دیگر.تولیدکنندگان.حاضر.در.هجدهمین.دوره.

نمایشگاه.صنعت.ساختمان.مشهد،.مي.توان.به.شرکت.

مارال.پنجره.اشاره.کرد..ضرغامي..مدیر.عامل.شرکت.

مارال.پنجره.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.مشهد.را.در.

دوره.هجده��م.همچون.ادوار.گذش��ته.آن.دانس��ت.و.

گفت:.نمایشگاه.امسال.به.نسبت.نمایشگاه.سال.پیش،.

تغییرات.شگرف.محتوایي.نداشته.است.و.فکر.مي.کنم.

برگزاري.نمایش��گاه.در.کلیه.ابعاد.آن.الزم.اس��ت.که.
نسبت.به.دوره.قبل.تفاوت.و.پیشرفتي.داشته.باشد..

ضرغامي..در.بخش.دیگري.از.اظهارات.خود.با.اشاره.

به.س��بد.محصوالتي.که.در.این.نمایش��گاه.ارائه.کرده.

اس��ت،.یادآور.شد:.محصوالت.ما.که.در.این.نمایشگاه.

به.بازدید.کنندگان.ارائه.ش��ده،.پنجره.یو.پي.وي.سي.

و.شیش��ه.دوجداره.بوده.و.همان.تولیدات.سال.گذشته.

اس��ت..ضرغامي..با.اش��اره.به.تولی��د.در.و.پنجره.هاي.

یو.پي.وي.سي.با.پروفیل.دکتروین.اعالم.کرد:.پروفیل.

دکتروین.س��ال.گذشته.در.س��بد.محصوالت.ما.نبود.و.

ای��ن.پروفیل.را.به.تازگي.در.پنجره.ه��اي.تولید.مارال.
پنجره.مي.توان.دید..

وي.در.پای��ان.اظه��ارات.خود.با.ابراز.تاس��ف.ازعدم.

اس��تقبال.مردم.مش��هد.از.پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.

گفت:.متاسفانه.مردم.از.پنجره.یو.پي.وي.سي.استقبال.

خوب��ي.ندارند.و.درواقع.مي.توان.گفت.که.این.پنجره.ها.

را.اساسا.نمي.شناس��ند؛.البته.امیدوارم.درسال.پیش.رو.

ب��ازار.داغ.و.پر.رونقي.براي.همه.فعاالن.صنعت.پنجره.
دوجداره.یو.پي.وي.سي.شاهد.باشیم.

پیشرفتي در برگزاري نمایشگاه دیده نمي شود 
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بيم و اميد توليد ملي در فرداي پساتحریم
در گفتگو با رئیس انجمن پروفیل یو.پي.وي.سي مطرح شد

 اجـراي قانـون بهبـود مسـتمر محیط کسـب و کار چـه تاثیري بـر فعالیت 
بخش هاي خصوصي خواهد داشت؟

قانون.بهبود.مس��تمر.محیط.کس��ب.و.کار.در.اوایل.س��ال.92.تصویب.شد..این.قانون،.

قانوني.اس��ت.که.بر.خالف.قوانین.دیگر،.الیحه.اش.توس��ط.بخش.خصوصي.تهیه.شد.و.

تشکل.هاي.بخش.خصوصي.مثل.اتاق.بازرگاني.ایران،.اتاق.تعاون،.اتاق.اصناف.در.تنظیم.

الیحه.و.مفاد.آن.نظر.داشتند..اتاق.بازرگاني.تالش.زیادي.براي.تنظیم.این.الیحه.انجام.

داد.و.در.حقیقت.ماموریت.داش��ت.که.با.هماهنگي.س��ایر.تش��کل.هاي.بخش.خصوصي.

پیش.نوی��س.الیح��ه.را.تدوین.کنند..حاال.ما.یک.قانون.29.م��اده.اي.داریم.که.با.قوانین.

دیگر.تا.حدودي.متفاوت.است.و.قانون.بهبود.مستمر.محیط.کسب.و.کار.نخسین.تجربه.

بخش.خصوصي.و.مش��ارکت.در.تدوین.یک.قانون.تحول.آفرین.بود.به.شرطي.که.دقیق.

اجرا.ش��ود..در.حقیقت.کارکرد.این.قانون.شفاف.س��ازي.اقتصاد.کش��ور.و.کمرنگ.کردن.

رانت.و.رابطه.در.کس��ب.و.کار..و.همچنین.احقاق.حقوق.تولید.کننده.و.فعاالن.اقتصادي.

بخش.خصوصي.اس��ت..متاسفانه.با.توجه.به.اینکه.دو.س��ال.از.تصویب.قانون.مي.گذرد،.

بس��یاري.از.مفاد.قانون.و.حتي.آیین.نامه.های.اجرایي.آن.هم.تهیه.نش��ده.است..به.طور.

کلي.در.وضع.قانون.مش��کلي.نداریم.و.قوانین.در.مرحله.تنظیم،.تدوین.و.تصویب.بس��یار.

خوب.پیش.مي.روند.و.مشکل.اصلي.در.اجراست..چون.قوه.مجریه.که.وظیفه.و.ماموریت.

اجراي.قانون.را.دارد،.مفادي.از.قانون.که.به.نفع.بخش.دولتي.است،.را.خیلي.زود.و.سریع.

اجرایي.می.کند،.ولي.قوانین.و.مقرراتي.که.ضامن.احقاق..حقوق.بخش.خصوصي.باشد،.

ره:
شـا

ا

هشـدارهاي رئیس انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل یو.پي.وي.سـي ایران و مطالبات این نهاد صنفي از دولت صریح و روشن است. 
تولید داخلي را دریابید و اجازه ندهید به بهانه رقابت، تولید ملي بمیرد. حسین توسي صریح مي گوید: رقابت در بازار ایران از شرایط برابر 
برخوردار نیسـت و وقتي تولیدکنندگان ایراني زیر تنگناي رکود و تحریم به فعالیت خود ادامه مي دهند، سـخن گفتن از رقابت با رقباي 
خارجي که در فضایي متفاوت و آرام فعالیت مي کنند، درست نیست. او تصویب و ابالغ دو قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و رفع 
موانع تولیدرقابت پذیر را مهم و تحول آفرین مي داند اما تاکید مي کند که متاسفانه آنجا که قانون از حقوق و منافع بخش خصوصي دفاع 
مي کند، پاي مجریان قانون سست مي شود. توسي البته از نبود فرهنگ کار دسته جمعي و ضعف تشکل هاي ایران گالیه دارد و مي گوید: 
افرادي که مي خواهند تشـکلي را رهبري کنند، باید نگاه فرا بنگاهي داشـته باشـند و اهداف صنف و تشکل را پیش ببرند. رئیس انجمن 
صنایع تولیدکنندگان پروفیل یو.پي.وي.سي ایران البته نسبت به خطرات ورود بي  ضابطه و هدایت نشده سرمایه هاي خارجي در فرداي 
پس از تحریم هشدار مي دهد و تاکید دارد: ورود سرمایه به داخل کشور باید با حمایت، هدایت و نظارت باشد و با تشکل ها باید مشورت 
شـود تـا ببینیـم چقدر ظرفیت داخلـي داریم. ما باید به گونه اي با سـرمایه هاي خارجي کنار بیاییم که نتیجه آن رونق و توسـعه  فعالیت 
واحدهاي داخلي و استفاده حداکثری از ظرفیت هاي تولیدي داخل کشور باشد و حتما یك سازوکار نظارتي بر فعالیت ها صورت پذیرد و 

اگر ظرفیت خالي وجود داشت، اجازه تاسیس واحد صنعتي جدید داده شود. این گفتگو را بخوانید.
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چون.متولي.ندارد،.به.هر.صورتي.اجرا.نمي.ش��ود.و.تعطیل.مي.ش��ود،.مانند.قانون.بهبود.

مس��تمر.محیط.کسب.و.کار.که.بعد.از.دو.س��ال.بسیاري.از.آیین.نامه.هایش.تنظیم.واجرا.

نش��ده.است..از.سوي.دیگر.در.قانون.یادشده.تکالیفي.براي.تشکل.هاي.بخش.خصوصي.

تعیین.ش��ده.است.و.اتاق.ها.مکلف.شدند.گزارش.هایي.را.در.راستاي.اجراي.قانون.بدهند.

ولي.متاس��فانه.4یا.5.مورد.از.تکالیف.47.گانه.قانونی.اتاق.ها.بیش��تر.اجرا.نشده.و.بقیه.به.
همان.صورت.باقي.مانده.است..

 اساساً پارلمان بخش خصوصي چگونه مي تواند مشکالت خود را مطالبه کند؟
تشکل.ها.در.کشور.هاي.در.حال.توسعه.و.یا.توسعه.یافته.خیلي.فعال،.قدرتمند.و.یکپارچه.
هستند.و.خیلي.حرفه.اي.کار.مي.کنند،.یعني.بعد.از.تشکیل.یک.تشکل.تمامي.اعضا،.تمام.
توانش��ان.را.بکار.مي.برند.تا.از.حقوق.بخش.خصوصي.دفاع.کنند،.متاس��فانه.تشکل.هاي.
ای��ران،.تجرب��ه.الزم.را.ندارند،.چون.آموزش.کافي.صورت.نگرفته.و.فرهنگ.س��ازي.هم.
نش��ده.اس��ت..بنابراین.در.بعضي.از.تش��کل.ها.مي.بینیم.که.فضاي.کلی.بحث.ها،.فضاي.
رقابت.هاي.بنگاهي.اس��ت..موضوع.مهم.این.است.که.تشکل.ها.باید.مستقل.عمل.کنند؛.
تعریف.تش��کل.هاي.مستقل.این.اس��ت.که.تشکل.ها.از.قوانین.و.اس��اس.نامه.ومقررات.
خود.تبعیت.مي.کنند.و.دنبال.اجراي.آن.هس��تند.و.تشکل.خودگردان.به.این.معناست.که.
وابس��تگي.ندارند.و.تمام.هزینه.ها.را.خودش��ان.تامین.مي.کنند.و.هیات.مدیره.و.مسئولین.
انجمن.به.صورت.انتخابي.برگزیده.مي.شوند...بنابراین.اگر.در.تشکل.ها،.تمام.این.مسائل.
رعایت.ش��ود.مي.توانند،.مس��تقل.عمل.کنند.و.منافع.صنف.را.پیگیري.کنند..نکته.دیگر.
این.است.که.افرادي.که.مي.خواهند.تشکلي.را.رهبري.کنند،.باید.نگاه.فرا.بنگاهي.داشته.

باشند.و.اهداف.صنف.و.تشکل.را.پیش.ببرند.و.تشکل.به.باشگاه.تبدیل.نشود.
 افـزون بر قانون بهبود مسـتمر محیط کسـب و کار، اخیـرا قانون جدیدي با 
عنـوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ابالغ شـده، این قانون چه پیامدهایي 

خواهد داشت؟
قان��ون.60.م��اده.ای.رفع.موانع.تولی��د.رقابت.پذیر.و.ارتقاء.نظام.مالی.کش��ورکه.اخیراً.
تصویب.ش��ده.داراي.مفاد.خوبي.اس��ت،.البته.اگر.جنبه.اجرایي.پیدا.کند..بر.اس��اس.این.
قانون،.تمام.تالش.دولت.این.اس��ت.که.مس��ائل.مالي.خود.را.شفاف.س��ازي.کند.و.تمام.
مس��ائل.بانک.ها.و.نظارت.بر.بانک.ها.طرح.ش��ده.و.بانک.ها.موظف.هس��تند.در.یک.بازه.
زماني.دس��ت..از.بنگاه.داري.بردارند.و.س��پرده.هاي.مردم.را.تبدیل.به.اموال.غیر.منقول.و.
مس��تغالت.و.س��رقفلي.نکنند،.تا.سپرده.هاي.مردم.از.گردش.خارج.نشود،.به.این.امید.که.
مناب��ع.بانک.ها.در.بخ��ش.تولید.قرار.بگیرد.و.در.مطالبات.بانک.ه��ا.چه.از.دولت.و.چه.از.
بخش.خصوصي.شفاف.س��ازي.انج��ام.پذیرد.و.بانک.مرکزي.نظارت.ه��اي.خود.را.بطور.
کامل.اعمال.کند..در.مورد.بدهي.هاي.بخش.خصوصي.که.در.این.چند.سال.بسیار.مطرح.
بوده،.در.این.قانون.شفاف.س��ازي.شده.است.همچنین.پیرامون.بدهی.های.معوق.بخش.
خصوص��ي.ک��ه14.درصد.از.کل.بدهي.هاي.معوق.را.ش��امل.ش��ده.و.الباقی.معوقات،که.
ب��ه.بخش.هاي.دولتي.مرتبط.می.ش��ود،.تعیین.تکلیف.می.کند..نکت��ه.دیگر.که.در.این.
قانون.بس��یار.مهم.است.تعیین.نرخ.بازپرداخت.بدهي.هاي.ارزي.واحد.هاي.تولیدي.بخش.
خصوصي.اس��ت.از.محل.صندوق.ذخیره.ارزي.به.جهت.س��رمایه.گذاري.و.خرید.ماشین.
آالت.خارجی.به.کار.می.رود..به.علت.نوس��انات.نرخ.ارز.در.چندس��ال.قبل.که.بهاي.ارز.
3.ال��ي.4.برابر.ش��ده.بود،.واحد.ه��اي.تولیدي.قدرت.بازپرداخت.را.نداش��تند..در.ماده.21.
قانون.یادش��ده.به.صورت.شفاف.اعالم.ش��د.که.باز.پرداخت.این.بدهي.هاي.ارزي.با.نرخ.
زمان.گش��ایش.انجام.ش��ود.و.مسائل.تورم.و.نوسانات.ارزي.دخالتي.در.آن.نداشته.باشند..
در.ش��رایطی.که.بانک.ها.به.تکالیف.خود.عمل.کنند.و.منابع.و.س��پرده.بانکي.در.مس��یر.
تولی��د.به.جریان.در.آید،.ضمن.اینکه.ارزش.افزوده.محصوالت.داخلي.افزایش.پیدا.کرده.
و.همچنین.وابس��تگي.به.خارج.کاهش.پیدا.می.کند..در.نتیجه.آن.فرصت.های.ش��غلی.
متعددی.پدید.آمده.،.اش��تغال.زایی.ش��ده.و.نهایتا.نیاز.داخل.کشور.تامین.خواهد.شد؛.اما.

مشکل.اینجاست.که.این.قانون.کي.اجرا.مي.شود؟
 اما مشـکل اینجاسـت هیچ نظارتي بر اجراي این قانون هـا وجود ندارد؛ چه 

راهکاري براي این کار پیشنهاد مي کنید؟
ق��وه.مقنن��ه.و.مجلس.صرفًا.وظیفه.اش.قانون.گذاري.نیس��ت،.بلک��ه.نظارت.بر.اجراي.
قان��ون.هم.بر.عهده.مجلس.اس��ت،.ما.امیدواریم.که.در.ای��ن.دوره.و.دوره.آینده.مجلس.

ش��وراِي.اسالمي.به.این.مس��ئله.نظارت.و.اجرا.بیشتر.دقت.ش��ود،.متاسفانه.قوانیني.که.

مدافع.منافع.بخش.خصوصي.و.تولید.کش��ور.است،.متولي.و.ضمانت.اجرایي.ندارد..مانند.

خدمات.تامین.اجتماعي،.وزارت.نیرو،.مخابرات؛.اینها.در.مقابل.خدمات،.خودش��ان.قیمت.

خدم��ات.را.مي.گیرند.و.در.تنظی��م.و.افزایش.قیمت.ها.با.اختی��ار.کامل.عمل.مي.کنند.و.

تابع.کس��ي.نیستند.و.مصرف.کننده.باید.این.قیمت.را.بپردازد.و.اگر.در.واحد.هاي.تولیدي.

در.خدمات.رس��اني.ایرادي.باشد.و.خسارتي.بوجود.بیاید،.هیچ.بخشي.خسارت.آن.را.تقبل.

نمي.کند..البته.براي.شرکت.هاي.دولتی.ارائه.دهنده.خدمات.در.قانون.بهبود.مستمر.کسب.

کار،.ی��ک.ضمانت.وجود.دارد.که.در.قبال.هزینه.اي.ک��ه.براي.خدمات.دریافت.مي.کنند،.

اگ��ر.هر.گونه.اش��کال.و.ایرادي.در.خدمات.رس��اني.رخ.دهد.باید.خس��ارت.آن.را.متقبل.

.ش��وند..متاس��فانه.هنوز.این.قانون.اجرا.نشده،.به.دلیل.اینکه.سازمان.دولتي.ذي.نفع.است.

و.دس��تگاه.هاي.اجرایي.و.دولتي.احس��اس.ضرورت.نمي.کنند.که.این.قانون.اجرایي.شود..
امیدوارم.که.ضمانت.قانون.براي.همه.یکسان.باشد.و.هیچ.تبعیضي.وجود.نداشته.باشد..
 برگردیم به فعالیت هاي انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو.پي.وي.سي و اینکه 

در یك سال گذشته چه اقدام هاي صورت گرفته است؟
انجمن.فعالیت.هاي.بسیار.خوبي.داشته.و.اعضاي.هیئت.رئیسه.انجمن.در.سال.گذشته.
تمام.توان.خود.را.به.کار.گرفتند.تا.تمام.مش��کالتي.که.انجمن.با.آن.روبرو.اس��ت.را.حل.
و.فصل.کنند..در.مورد.مس��ئله.واردات.کاالهاي.خارجي.یک.بحث.اصولي.در.کل.کشور.
وجود.دارد،.مبني.بر.اینکه.در.ش��رایط.رک��ود.و.تحریم.-.البته.این.رکود.در.ماه.هاي.اخیر.
تش��دید.شده.و.هیچ.ش��کي.در.مورد.این.نیست.حقیقتًا.دولت.نتوانسته.طرف.عرضه.را.از.
رکود.خارج.کند.ودر.بحث.تقاضا.ش��اید.با.سیاس��ت.هاي.انقباضي.موفق.شده.یک.مقدار.
تورم.را.کنترل.کند.و.همین.باعث.ش��ده.رکود.تش��دید.ش��ود..فراموش.نکنیم.که.دولت.
اعتراف.کرد.که.بنگاه.هاي.کوچک.و.متوس��ط.تولیدي.بخش.خصوصي.بیش��ترین.آسیب.
را.از.تحریم.ها.دیدند.و.بس��یار.وضع.ش��کننده.اي.دارند.و.حتي.وزیر.صنعت.اعالم.کرد.که.
در.س��ال.هاي.گذشته.حدود.15.هزار.واحد.تولیدي.را.از.دست.داده.ایم.که.این.یک.فاجعه.
در.اقتصاد.کش��ور.است..چرا.که.اگر.هر.کدام.از.این.واحدهاي.تولیدي.حدود.یک.میلیارد.
تومان.خس��ارت.دیده.باشند،.جمعًا.حدود.15.هزار.میلیارد.تومان.خواهد.شد.که.این.مبلغ.
کمي.نیست..غیر.از.این.فاجعه،.عوارض.جانبي.مانند.عوارض.بیکاري،.اجتماعي.ناشي.از.
تعطیلي.واحدهاي.تولیدي.را.باید.در.نظر.بگیریم..در.یک.برآورد.مقدماتي.در.اثر.تعطیلي.
15.هزار.کارگاه.صنعتي.با.میانگین.10.نفر.نیروي.انساني.شاغل.روشن.مي.شود.که.150.
هزار.نفر.کار.خود.را.از.دس��ت.داده.اند..حاال.اگر.بخواهیم.این.افراد.دوباره.ش��اغل.شوند،.
حتما.باید.سرمایه.گذاري.سنگیني.شود.و.این.واحدها.دیگر.توان.ایجاد.اشتغال.را.به.دلیل.

کمبود.نقدینگي.و.عدم.رقابت.سالم.ندارند.
 فکر نمي کنید دلیل تعطیلي آنها ناتواني در رقابت بوده است؟ 

ببینید!.رقابت.یک.شرایط.متعارف.اقتصادي.را.مي.طلبد،.مانند.اینکه.اگر.شما.مي.خواهید.

در.یک.مس��ابقه.دو.ش��رکت.کنید،.باید.پاها.و.اعضاء.بدن.تان.سالم.باشد.و.در.آن.پیستي.

که.مي.دوید.هیچ.گونه.مانع.و.خرابي.نباش��د،.در.آن.شرایط.مي.توانید.با.افراد.دیگر.رقابت.

کنید.و.حتما.باید.شرایط.رقابت.یکسان.باشد..وقتي.شرایط.اقتصادي.در.کشور.ما.شرایط.

رقابتي.نیست.و.به.دالیل.اقتصادي.زیادي،.شرایط.رقابت.براي.تولید.کننده.داخل.کشور.

با.تولید.کننده.خارجي.وجود.ندارد،.بازکردن.دروازه.ها.به.بهانه.رقابت.با.کاالهاي.خارجي.

یک.رقابت.نابرابر.و.ناس��الم.خواهد.بود،.بین.تولید.کننده.داخلي.که.در.بدترین.ش��رایط.

اقتص��ادي.کار.مي.کن��د.با.یک.نفر.که.در.ش��رایط.متعارف.اقتص��ادي.در.دنیاي.آزاد.کار.

مي.کند..در.این.صورت.طبیعتًا.ما.قادر.به.رقابت.نیس��تیم.و.در.این.مس��ابقه.نه.تنها.برنده.

نیستیم.که.قبل.از.شروع.مسابقه.بازنده.هم.هستیم..دلیلش.هم.روشن.است.و.هیچ.کس.

نمي.تواند.این.را.انکار.کند.واحدهاي.تولیدي.که.در.این.س��ال.ها.تعطیل.ش��ده.اند.و.هم.

اکنون.زمین.گیر.هس��تند،.مهمترین.دلیلش.این.اس��ت.که.ش��رایط.رقابتي.وجود.نداشته.

اس��ت.و.ما.از.یک.طرف.واردات.زیادي.را.در.کش��ور.داریم.و.این.واردات.صرفًا.در.مورد.

صنف.ما.نیست.و.در.تمام.موارد.دیگر.هم.این.مسئله.بوده.و.اغلب.تشکل.هاي.صنفي.از.

واردات.بي.رویه.و.قاچاق.کاال.و.اجرا.نش��دن.نظام.تعرفه.اي.در.گمرکات.آس��یب.دیده.اند..

چنانچه.ش��اهد.دمپینگ.قیمتی.از.س��وی.وارد.کنندگان.محصوالت.خارجی.خواهیم.بود..

این.کار.خالف.قانون.است.و.متاسفانه.کسی.هم.به.آن.رسیدگی.نمی.کند.تا.جایی.باعث.
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ش��ده.تا.بس��یاري.از.واحد.های.تولیدی.کش��ور.از.بازار.خارج.ش��ده.اند..این.چالش.بسیار.

بزرگي.است.و.با.هیچ.بهانه.اي.توجیه.نخواهد.شد..اما.در.انجمن.خودمان.تولیدکنندگان.

ب��زرگ.و.خوبي.داریم،.تکنولوژي.و.دانش.فني.خیلي.خوبي.داریم..اما.وقتي.در.ش��رایط.

س��خت.اقتصادي.قرار.مي.گیریم،.متاسفانه.کسي.به.کیفیت.فکر.نمي.کند..برخي.به.بازار.

ف��روش.موقتي.فکر.مي.کنن��د.که.بتوانند.در.این.ب��ازار.دوام.بیاورنند.و.هزینه.های.تولید.

خ��ود.را.جبران.کنند.و.جای��گاه.خود.را.در.بازار.حفظ.کنند..در.این.ش��رایط.اولین.اتفاقي.

که.مي.افتد،.پایین.آمدن.کیفیت.اس��ت.و.با.پدیده.هایي.چون.زیر.فروش��ي.و.قیمت.شکني.

مواجه.مي.ش��ویم.که.همه.این.موارد.آفت.هاي.تولید.اس��ت؛.یعني.کیفیت.فدا.مي.ش��ود.و.

رقابت.سالم.از.بین.مي.رود.و.رقابت.هاي.منفي.جایگزین.می.شود..طبیعتا؛.کسي.خودش.

را.موظ��ف.نمي.داند.که.قواعد.را.رعایت.کند..وقتي.که.در.گمرکات.ما.هیچ.اس��تانداردي.

اعمال.نمی.ش��ود.و.خود.سازمان.ملي.استاندارد.به.ما.اعالم.مي.کند.براي.واردات.پروفیل.

یو.پي.وي.س��ي.اس��تاندارد.اجباري.وجود.ندارد،.یعني.هر.کاالیی.با.هر.کیفیتي.مي.تواند.

وارد.کش��ور.شود..در.چنین.ش��رایطي.کاالهاي.وارداتي.با.همان.کیفیت.نازل.بازار.را.در.

دس��ت.مي.گیرند.و.تولیدکننده.ما.براي.اینکه.خود.را.در.بازار.نگه.دارد،.ش��روع.مي.کند.به.

تولید.کاالی..بي.کیفیت.و.این.رقابت.رقابتي.مخرب.است.و.نقطه.پایاني.ندارد..نهایت.این.

رقابت.ناس��الم.آسیب.به.صنعت.س��اختمان،.اقتصاد.کشور،.سرمایه.مردم.و.سرمایه.دولت.
خواهد.بود..به.نظر.من.باید.دستگاه.هاي.نظارتي،.نظارت.شان.را.تشدید.کنند.

 انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پي.وي.سي براي این موضوع چه کاري 
انجام داده است؟

در.هم��ه.ج��اي.دنیا،.نظ��ارت.بر.کیفی��ت.تولی��د.کاال.و.مراحل.تولی��د.کاال.بر.عهده.

تش��کل.هاي.بخش.خصوصي.اس��ت.و.بزرگترین.موسسات.تعیین.کنترل.کیفیت.در.دنیا،.

موسس��ات.خصوصي.هستند..بنابراین.در.تش��کل.ها.مسائل.دقیق.تر.دنبال.مي.شود،.چون.

نظارت.ها.تخصصي.خواهد.بود..ما.با.دستگاه.هاي.نظارتي.مذاکراتي.داشتیم.که.این.اختیار.

را.به.تشکل.ها.بدهند.تا.با.تشکیل.یک.بازوي.نظارتي.و.تدوین.استانداردها.بتوان.رقابت.

س��الم.و.ش��فاف.در.بازار.ایجاد.کرد.و.هزینه.های.نظارت.را.کاهش.داد.ولی.تا.بحال.به.
نتیجه.مثبتی.نرسیده.ایم.

  با توجه به فضاي کنوني کشـور انجمن تولید کنندگان پروفیل جهت مطالبه 
نیازهاي بنگاه هاي زیر مجموعه خود چه فعالیت هایي انجام داده است؟

واقعیت.این.اس��ت.که.مفهوم.س��رمایه.گذاري،.تولید.و.صدور.مجوز.واحدهاي.تولیدي.

در.وزارت.صنع��ت.و.معدن.تعریف.خاصي.ن��دارد..به.طور.مثال.در.همین.صنعت.پروفیل.

در.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.برآوردي.دقیق.از.میزان.نیاز.کش��ور،.ظرفیت.تولید.داخل.و.

می��زان.واردات.وج��ود.ندارد..ما.االن.پروفیل.و.پنجره.را.تولید.مي.کنیم،.ولي.یراق.را.وارد.

مي.کنیم.و.براي.تولید.یراق.س��رمایه.گذاري.زیادي.انجام.نش��د.است..باید.یک.مطالعات.

دقیق.صورت.بگیرد.که.قدرت.تولید،.امکان.صادرات،.امکان.رقابت.در.بازار.خارج.و.سایر.

موارد.قاعده.مند.باش��ند.که.متاسفانه.هیچ.کدام.اصول.خاصی.را.رعایت.نمی.کنند..وقتي.

بیش��تر.ظرفیت.واحدهاي.تولیدي.داخل.که.مي.توانند.نی��از.داخلي.را.تامین.کنند.و.حتي.

صادرات.هم.داش��ته.باش��ند،.خالي.است.و.واحدهای.عضو.این.انجمن.به.طور.میانگین.با.

30.درصد.ظرفیت.فعالیت.می.کنند.و.به.دلیل.شرایط.نابرابر.نمي.توانند.با.رقباي.خارجي.

رقابت.داشته.باشند،.آنهم.نه.در.بازارهاي.خارجي.بلکه.بازار.داخلي.را.هم.از.دست.داده.اند،.

این.یک.فاجعه.است..نکته.دیگر.هم.این.است.که.در.شرایطی.که..نظارت.و.کارشناسي.

تخصصي.و.دس��تگاه.ناظر.و.متخصص.که..آسیب.ها.و.مشکالت.را.آسیب..شناسی.کند.

وجود.نداش��ته.باشد.،.می.توان.مجوز.تاسیس.واحد.صنعتي.را.صادر.کرد؟.یا.اصال.چگونه.

بر.تولید.این.واحدها.می.توان.نظارت.داشت،.یقینا.مشکالت.دوچندان.خواهد.شد...وظیفه.

دولت.حمایت،.هدایت.و.نظارت.است..اما.هیچ.یک.از.این.وظایف.به.درستی.اعمال.نمی.

شود..لذا.کسي.نمي.داند.که.در.کجا.و.چگونه.باید.سرمایه.گذاري.کند...هجوم.سرمایه.هاي.

خارجي.به.داخل.کش��ور.،یک.تهدی��د.برای.تولیدکننده.داخلی.اس��ت..به.نحوي.که.اگر.

محدودیت.ها.برداش��ته.ش��ود،.این.سرمایه.ها.به.شکل.آبشاري.وارد.کشور.شده.،.و.طبیعتًا.
سرمایه..گذاری.های.موجود.را.تحت.تاثیر.و.واحدهای.تولیدی.داخلی.را.غرق.خواهد.کرد.

 بـه عنـوان یك فعـال صنعتی بـرای مقابله با این مشـکالت چـه راه حلی 
پیشنهاد می کنید؟ 

ورود.س��رمایه.هاي.خارجي.باید.هدایت.شده.باشد.و.بي.ضابطه.و.بي.توجه.به.مشکالت.

صنای��ع.داخل��ي.نبای��د.اجازه.ورود.س��رمایه.ها.به.هر.بخش��ي.را.داد..ب��ه..همین.جهت.

اولویت.هاي.س��رمایه.گذاري.باید.بازتعریف.ش��ود.و.تالش.کنیم.سرمایه.هاي.خارجي.به.

س��مت.صنایع.اس��تراتژیک.نظیر.نفت.و.گاز.و.صنایع.مادر.هدایت.شوند..تصور.کنید.هر.

کس.با.س��رمایه.جزئي.وارد.کش��ور.شود.و.در.کنار.تولیدکننده.داخلي،.یک.واحد.صنعتي.

تش��کیل.دهد،.طبیعتا.واحد.داخلی.آسیب.می.بیند..چون.سرمایه.گذار.خارجی.مشکالت.

تولید.کننده.داخلی.را.ندارد..دولت.مي.تواند.یک.صندوق.سرمایه.گذاري.خارجي.تشکیل.

داده.و.س��رمایه.هاي.کوچ��ک.ورودي.را.ب��ا.رویکرد.حمایت.و.همکاري.با.ش��رکت.ها.و.

صنایع.داخلي.هدایت.کند..در.بیش��تر.کشورها.این.اتفاق.مي.افتد.و.اجازه.نمي.دهند.یک.

نفر.با.یک.سرمایه.یک.شرکتي.را.تاسیس.کند.و.به.راحتي.دست.برتر.را.در.بازار.داشته.

باش��د.و.واحدهاي.داخلي.را.تحت.تاثیر.قرار.دهد..بنابراین.ورود.سرمایه.به.داخل.کشور.

باید.با.حمایت،.هدایت.و.نظارت.باش��د.و.با.تشکل.ها.مشورت.شود.تا.مشخص.شود.چه.

میزان.ظرفیت.داخلي.داریم.الزم.اس��ت.به.گونه.اي.با.س��رمایه.هاي.خارجي.کنار.بیاییم.

ک��ه.نتیجه.آن.رونق.فعالیت.واحدهاي.گرفتار.داخلي.و.اس��تفاده.از.حداکثر.ظرفیت.هاي.

تولیدي.داخل.کشور.باشد.و.حتما.یک.سازوکار.نظارتي.بر.فعالیت.ها.صورت.پذیرد.و.اگر.

ظرفیت.خالي.وجود.داش��ت،.آنگاه.مجوز.تاسیس.واحد.صنعتي.جدید.داده.شود..حتي.در.

ترکیه.و.سایر.کشورهای.همسایه.به.راحتي.اجازه.سرمایه.گذاري.مازاد.بر.ظرفیت.داخلي.

داده.نمي.شود..باید.دقت.کنیم.که.بازار.ما.یک.بازار.هدف.است.براي.تولیدات.بي.کیفیت.

خارجي.و.بس��یاري.از.کاالهایي.که.وارد.کش��ور.ما.مي.شود.در.کشور.مبدا.اجازه.توزیع.و.

مصرف.ندارند..مانند.برخي.از.پروفیل.هاي.یو.پي.وي.س��ي.که.وارد.کش��ور.ما.مي.شود.و.

استانداردي.هم.بر.آنها.وجود.ندارد..اساسا.همه.پروفیل.های.وارداتی.بی.کیفیت.نیستند.

و.هرگز.منکر.پروفیل.های.آلماني.درجه.یک.نیس��تیم.،.و.از.حضور.محصول.اس��تاندارد.

و.با.کیفیت.که.س��بب.رقابت.و.ارتقا.کیفی.در.تولید.داخل.می.شود.استقبال.هم.خواهیم.

کرد..در.واقع.مش��کل.ما.واردات.کاالي.بي.کیفیت.و.رقابت.ناس��الم.است..در.بحث.هاي.

کارشناس��ي.در.بین.اعضای.انجمن.هنوز.نتوانس��تیم.به.نتیجه.برسیم.که.این.شرکت.ها.

محص��والت.خ��ود.را.چگونه.با.چنین.نرخی.به.بازار.عرضه.م��ی.کنند؛.چنانچه.دقیق.تر.

ن��گاه.کنیم.در.می.یابیم.ک��ه.قیمت.عرضه.این.پروفیل.ها.از.قیم��ت.مواد.اولیه.آن.نیز.

کمتر.اس��ت..باید.بپذیریم.که.در.شرایط.و.جو.فعلي.اقتصاد.کشور.امکان.رشد.صنایع.نو.

پا.وجود.ندارد.و.صنعت.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.مانند.نهال.نوپاست.که.الزم.

است.در.شرایط.حمایتی.رشد.کرده.تا.بلوغ.کامل.برسد..پس.باید.یک.شرایط.متعارف.را.

براي.تولید.کننده.ایجاد.کنیم.که.انگیزه.کافی.براي.س��رمایه.گذاري،.کار،.تولید.و.ایجاد.
اشتغال.داشته.باشد.
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باید آماده شرایط پساتحریم شویم
محسن صفایي، مدیرعامل همارشتن در گفتگو با پنجره ایرانیان

 شما با راي اکثریت اعضاي انجمن ملي پالستیك و به عنوان نماینده این 
نهـاد صنفي به عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران درآمده اید. چگونه این 

انجمن شما را به عنوان نماینده خود برگزید؟
در.ابتدا.الزم.اس��ت.از.همه.عزیزانی.که.به.بنده.اعتماد.کردند.و.با.آراي.این.دوستان.
ام��روز.در.جم��ع.هیات.نمایندگان.ات��اق.ایران.حضور.دارم،.تش��کر.و.قدردانی.کنم..و.
امیدوارم.بار.این.مس��ولیت.را.به.سالمت.به.سرمنزل.مقصود.برسانم..چراکه.بنده.یک.
تولیدکننده.ام.و.رسیدگی.به.امور.بنگاه.اقتصادی.خود.وقت.و.انرژی.بسیاری.می.طلبد،.
ام��ا.هم��واره.30.درصد.از.زمان.خود.را.برای.کارهای.تش��کیالتی.گذاش��ته.ام.چرا.که.
فعالیت.های.تشکیالتی.که.در.آن.بتوان.مطالبات.صنفی.را.پیگیری.کرد.یک.ضرورت.
براي.فعاالن.اقتصادي.است.و..این.فعالیت.بخشی.از.امور.جنبی.و.عام.المنفعه.بنده.به.

عنوان.یک.فعال.صنعتی.خواهد.بود.
اعتقاد.دارم.که.هر.تولیدکننده.ای.بنا.به.وظیفه.اش،.باید.س��همی.از.امور.صنفي.را.به.
عه��ده.بگیرد...به.واقع.اگر.صرفًا.به.کار.بنگاه.های.خود.بپردازیم،.اول.از.همه.خودمان.
دچار.مش��کل.خواهیم.شد.و..سیاست.گذاری.ها.و.س��مت.و.سوی.ابعاد.مختلف.کسب.
و.کار.از.دس��ت.ما.خارج.خواهد.ش��د..در.این.صورت.افراد.غی��ر.متخصص.برای.امور.
صنف��ی.تصمیم.خواهند.کرد..صد.البته.این.افراد.به.دلیل.عدم.تخصص.و.آش��نایی.با.
امور.مربوطه.از.زاویه.دید.خود.به.مسائل.می.نگرند.و.ممکن.است.تصمیمات.نادرستی.
را.اتخ��اذ.کنند..به.همی��ن.دلیل.خود.را.موظف.به.پیگیری.امور.صنفی.و.تش��کیالتی.
می.دانم..انجمن.ملی.صنعت.پالس��تیک.که.انجمنی.است.مشتمل.بر.16.انجمن.زیر.
مجموعه.مانند.انجمن.لوله.پی.وی.س��ی،.انجمن.ظروف.یکبار.مصرف،.تولیدکنندگان.

ره:
شـا

ا

محسن صفایي، از چهره هاي شناخته شده صنعت در و پنجره و پروفیل یو.پي.وي.سي ایران و عضو هیات مدیره انجمن ملي پالستیك 
ایران باردیگر موفق شد تا اعتماد این انجمن را جلب کند و به عنوان نماینده این نهاد صنفي در نشست هاي عمومي و کمیسیون هاي 
تخصصي اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشـاورزي ایران حضور داشـته باشـند. نشسـتن بر کرسي پارلمان بخش خصوصي البته 
مسـئولیت ها و انتظارات از این چهره صنعتي ایران که هم اکنون مدیرعامل شـرکت همارشتن هم هست، را دوچندان خواهد کرد. چه 
اینکـه خـودش مي گوید: پیگیري مطالبات بخش خصوصي در خصوص اجراي قانون بهبود مسـتمر فضاي کسـب و کار، تالش براي 
اصالح توافقنامه ترجیحي ایران و ترکیه دو هدفي جدي اسـت که در دوره هشـتم پارلمان بخش خصوصي باید پیگیري شود. صفایي 
البته دغدغه اي فراتر از این هم دارد و مي گوید باید آماده شـرایط پسـاتحریم شویم و ما نباید نسبت به اتفاقاتی که در ماه های آینده 
پیش رو خواهیم داشت، بی تفاوت باشیم؛ چراکه ممکن است در ماه های آینده با قبول احتمالي توافق نامه هسته اي، فضاي کسب و کار 
آبستن حوادث مختلفی باشد. از همین رو الزم است، در شرایط آماده باش قرار بگیریم. گفتگوي محمد دانشور خبرنگار پنجره ایرانیان 

با محسن صفایي در مقام عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را بخوانید.
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قطعات.پالس��تیکی.خودرو.ی��ا.انجمن.های.همگن.البرز،.خراس��ان.و....).در.واقع.این.

انجمن.ملی.با.فعالیت.گس��ترده.تر.از.انجمن.های.تخصصی.اس��ت(..بنده.در.دوره.اول.

نیز.در.هیئت.مدیره.انجمن.حضور.داش��تم..به.جز.بنده.هیات.مدیره.دوره.اول.از.افراد.

نخبه.و.صاحبان.بنگاهای.بزرگ.کش��ور.بودند.که.فرایند.آن.خروجی.بسیار.خوبی.بود.

که.در.کارنامه.هیات.مدیره.وقت.ثبت.شد..چندي.پیش.در.مجمع.عمومی.انجمن.ملی.

صنایع.پالستیک.کشور.جهت.انتخابات.هیات.مدیره،.بنده.به.عنوان.یکی.از.کاندیداها.

به.لطف.رای.دوس��تان.و.با.اعتماد.ایش��ان.مجددا.در.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.صنایع.

پالس��تیک.کشور.ابقاء.ش��دم.و.به.عنوان.عضو.هیئت.مدیره.و.خزانه.دار.در.حال.حاضر.

انج��ام.وظیفه.می.کنم..در.مورد.هیأت.نمایندگان.ات��اق.ایران.هم.باید.عرض.کنم.که.

از.تش��کل.های.مختلف.صنفی.یک.نماینده.جهت.حضور.در.پارلمان.بخش.خصوصي.

معرفی.می.ش��ود.که.از.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.اعضای.هیأت.مدیره.تشخیص.
دادند.که.بنده.به.عنوان.عضو.هیأت.نمایندگان.اتاق.ایران.انجام.وظیفه.کنم..

 به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، چه اولویت هایي باید در برنامه 
دوره هشتم پارلمان بخش خصوصي قرار گیرد؟

ابتدا.به.ساکن.باید.مسائلی.که.در.بین.اصناف.مختلف.از.عمومیت.بیشتری.برخوردار.

اس��ت،.در.دس��تور.کار.قرار.بگیرد.از.جمله.بهبود.فضای.کس��ب.و.کار...به.اعتقاد.بنده.

اجراي.کامل.قانون.بهبود.مستمر.فضاي.کسب.و.کار.اولین.موضوعی.است.که.هیات.

نماین��دگان.اتاق.ایران.در.دوره.هش��تم.میبایس��تی.با.جدیت.پیگی��ری.نمایند..در.گام.

بعدی،.بحث.پیش.بینی.فضای.پس��اتحریم.اس��ت.که.ما.نباید.نسبت.به.اتفاقاتی.که.در.

ماه.های.آینده.پیش.رو.خواهیم.داشت،.بی.تفاوت.باشیم؛.چراکه.ممکن.است.در.ماه.های.

آینده..با.اجرایي.شدن.احتمالي.توافق.نامه.هسته.اي،.فضاي.کسب.و.کار.آبستن.حوادث.

مختلفی.باش��د.که.به.هر.تقدیر.تاثیرات.مثبت.و.منفی.در.پی.خواهد.داش��ت..از.همین.

رو.الزم.اس��ت،.در.ش��رایط.آماده.باش.قرار.بگیریم.و.عکس.العمل.صنعت.را.در.شرایط.

گوناگ��ون.را.تبیی��ن.کنیم..در.مباحث.تخصصی.تر.مبحثی.که.برای.ش��خص.خودم.از.

جذاب.بیش��تری.برخوردار.اس��ت.و.در.حال.حاضر.از.اولویت.بیش��تری.برخودار.است،.

هم��ان.موض��وع.توافقنامه.تعرفه.ترجیح��ی.بین.ایران.و.ترکیه.اس��ت..این.توافق.نامه.

تجاري.حقیقتا.توافقی.ظالمانه.بوده.و.باید.تجدید.نظر.ش��ود،.حداقل.در.مورد.بسیاری.
از.کاالها.و.لیست.کاالهای.دو.طرف.باید.بازنگري.صورت.گیرد

 در انتخابات اتاق بازرگانی شـما صراحتاً از این توافقنامه تعرفه ترجیحی 
بین ایران و ترکیه انتقاد کردید، آیا این صراحت در عملکرد شـما در پارلمان 

بخش خصوصی دیده خواهد شد؟
تعرف��ه.ترجیح��ی.بین.ایران.و.ترکیه.مس��ئله.ای.اس��ت.که.به.ج��رات.از.مهمترین.
چالش.های.صنایع.متوس��ط.کش��ور.بوده.و.وظیفه.هیئت.نمایندگان.اتاق.ایران.اس��ت.
تا.آن.را.پیگیری.نماید..هم.اکنون.ش��خصا.مش��غول.تدارک.و.تشکیل.کمپینی.جهت.
پیگیری.این.موضوع.هس��تم.وآن.را.در.اولین.کمیس��یونی.که.در.اتاق.تش��کیل.شود؛.
در.دس��تور.کار.جدی.اتاق.ق��رار.خواهیم.داد..البته.قبل.از.ای��ن.عالقمندان.به.فعالیت.
در.ای��ن.ح��وزه.و.منتقدان.تعرفه.ترجیح��ی.را.گردهم.می.آوری��م،.چراکه.پیگیري.این.
موض��وع.و.بازنگري.در.مفاد.آن.تنها.از.عهده.یک.نفر.برنمي.آید..به.همین.جهت.کلیه.
دوستانی.که.نس��بت.به.این.موضوع.عالقه.مند.هستند،.الزم.است.در.جلسات.مختلف.
این.موضوع.را.بررس��ی.و.با.ارائه.راهکار.و.پیشنهادات.مختلف.برای.اصالحات.بعضی.
از.مف��اد.این.توافقنام��ه.اقدام.عاجل.بعمل.آورند..البته.قباًل.در.مقاله.ای.که.در.نش��ریه.
پنجره.ایرانیان.به.چاپ.رس��ید،.در.خصوص.توافقنامه.تعرفه.ترجیحی.صراحتًا.نوش��تم.
این.موضوع.ابدا.کارشناس��ی.نشده.است.و.دقیقًا.طرف.تجاری.ترک.ما.نهایت.استفاده.
را.به.دلیل.ضعف.کارشناس��ي.طرف.ایراني.کرده،.و.درست.از.همین.جناح.توپ.را.وارد.
دروازه.ما.کرده.است..به.یقین.اگر.در.چنین.جلساتی.که.منتج.به.این.توافقات.می.شود،.
از.نظرات.کارشناس��ان.بخش.خصوصی.در.رشته.های.مختلف.صنعت.استفاده.می.شد،.
نتیجه.توافقات.چیز.دیگری.می.شد.و.اگر.در.این.توافقات.درست.و.حساب.شده.عمل.
می..کردیم،.می.توانس��ت.به.نف��ع.طرفین.رقم.بخورد.و.منافع.ه��ر.دو.جناح.خصوصا.
تولی��د.کنندگان.داخلی.را.لحاظ.نمود..به.نظرم.طرف.ترکیه.ای.واقعًا.هوش��مندانه.کار.
کرده.اس��ت..چرا.که.در.تولید.کاالی.صنعتی،.میزان.و.مقدار.آن،.حجم.و.زمان.بندی.

کاالی.صنعتی.کاماًل.تحت.کنترل.است..چرا.که.در.تولیدکاالی.صنعتی،.میزان.تولید.

و.مقدار.آن،.حجم.و.زمان.بندی.کاالی.صنعتی.کاماًل.تحت.کنترل.اس��ت..بنابراین.اگر.

با.برنامه.ریزی.مناسب.و.با.یک.نقشه.راه.از.پیش.تعیین.شده.قرار.باشد،.100.هزار.تن.

از.یک.کاالی.صنعتی.را.تولید.کنید،.کافی.اس��ت.برنامه.ریزی.کرده،.و.تهیه.مواد.اولیه.

کاالی.مورد.نظر.و.ماشین.آالت.تولید.آن.را.تعریف.کنید.تا.در.زمان.مشخص.خروجی.

کاال.از.خط.تولید.برسیم.و.در.پروسه.اجرا،.هم.درست.زمان.نهایي.و.هزینه.تمام.شده.

ه��ر.محصول.صنعتي.قابل.محاس��به.خواهد.بود..این.در.حالي.اس��ت.که.در.برخي.از.

حوزه.هاي.اقتصادي.نمي.توان.برآورد.دقیقي.به.مش��ابه.ع��رض.پیش.گفته.ارائه.کرد؛.

مثال.محصوالت.طبیعی.مثل.آبزیان.و.کاالهای.شیالتی.یا.محصوالت.پرورشی.و.یا.در.

پرورش.گیاهان.میوه.ها.و.نباتات.که.بستگی.مستقیم.به.آب.و.باد.و.خاک.و.هوا.دارد..

اش��تباه.فاحش.در.امضاي.توافق.نامه.تعرفه.ترجیح��ي.با.ترکیه.همین.بوده.که.فرمول.

یکس��اني.را.براي.همه.کاالها.مبنا.قرار.دادند.در.حالي.که.کاالی.طبیعی.را.اساسا.و.به.

هیچ.وجه.نمی.توان.با.متر.و.معیارهای.کاالی.صنعتی.س��نجید.و.این.دو.خط.و.مش��ی.

و.نقش��ه.راه.جداگانه.ای.را.دارند..ترکیه.اي.ها.بس��یار.هوش��مندانه.و.کارشناسانه.به.این.

قضیه.نگاه.کردند،.در.مقابل.ما.درس��ت.نقطه.مقابل.ترک.ها.بودیم.و.اصال.کارشناسی.

نداش��تیم..به.همین.خاطر.همانطور.که.در.س��ال.گذشته.ش��اهد.آن.بودیم،..اثر.اجراي.

ای��ن.توافق.نامه.خیلی.زود.گریبان.صنعت.را.گرفت..خصوصًا.در.صنایع.س��بک.و.نیمه.

سبک..چون.با.نگاهی.گذرا.به.اقالم.موجود.کاالهای.صادراتی.ایران.انواع.محصوالت.

طبیعی.و.در.کاالهای.صادراتی.ترکیه.انواع.محصوالت.نیمه.س��نگین.و.سبک.صنعتی.
را.شاهد.هستیم.

 بـه طور مشـخص تاثیر ایـن توافق نامه بـر صنایع تولیـد پروفیل یو.پي.
وي.سي ایران را چگونه ارزیابي مي کنید؟

به.طور.مثال.حدود.س��ی.و.اندی.ش��رکت.تولید.پروفیل.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.

در.کش��ور.وجود.دارد.و.26.وارد.کننده.نیز.هم.اکن��ون.از.ترکیه.پروفیل.وارد.می.کنند..

در.کش��وری.که.39.بنگاه.تولیدکننده.پروفیل.وجود.دارد.عمدتا.از.کیفیت.مناس��بی.نیز.

برخوردارن��د..چ��را.ما.باید.فضا.را.در.اختیار.تولید.کننده.خارجی.قرار.دهیم؟.در.موقعیت.

کامالبحرانی.که.بس��یاری.از.تولید.کنندگان،.در.آستانه.فروپاشی.و..ورشکستگی.قرار.

گرفته.و.کارگر.ایرانی.بیکار.شده.آیا.رواست.در.مقابل.کارگر.ترکیه.ای.خوش.و.خندان.

از.اش��تباه.مدیریتی.ما.منتفع.گردد؟البته.این.تنها.یک.بخش.از.آسیب.وارده.به.صنعت.

کش��ور.اس��ت.که.مرتبط.به.حوزه.فعالیت.نش��ریه.شما.اس��ت..در.حالی.که.در.صنعت.

پالس��تیک.به.وفور.از.این.دس��ت.چالش.های.برآمده.از.توافقنامه.وجود.دارد..و.دامنه.
وسیع.تر.آن.را.در.صنایع.نساجی.می.توان.به.وضوح.مشاهده.کرد..

 در شـرایطی که توافقات هسته ای به سـرانجام برسد، راه ورود کاالهایی 
بیشتری به داخل کشور باز می شود، در چنین شرایطی چه باید کرد؟ 

اینک��ه.ما.فکر.می.کنیم.با.توافق.هس��ته.ایی.معجزه.اتف��اق.می.افتد.و.به.یکباره.کلیه.

مش��کالت.ما.حل.خواهد.ش��د،.تصوری.اش��تباه.و.غلط.اس��ت..تحریم.ها.آسیب.های.

غیرقاب��ل.انکاری.به.صنایع.داخلي.ایران.زده.و.ما.فرصت.های.زیادی.را.برای.ورود.به.

بازار.جهانی.به.خاطر.همین.تحریم.ها.از.دس��ت.داده.ایم..فراموش.نکنید.که.سرنوشت.

اقتصاد.دنیا.به.سوی.آزادی.اقتصادي.می.رود.کسی.هم.نمی.تواند.سد.راه.آن.باشد؛..به.

این.معنا.که.اگر.کس��ی.با.دنیا.تعامل.نداش��ته.باشد،.منفعل.شده.و.منزوی.می.شود..اما.

در.ش��رایطی.که.در.10.سال.گذشته.داشتیم.و.همچنین.شرایط.کنونی.کشور.که.همه.

ناش��ی.از.سو.مدیریت.هاست..فراموش.نکنیم.که.ما.با.تصمیمات.نادرست.در.بسیاری.
از.موارد.خودمان،.خودمان.راتحریم.کردیم.نه.تنها.دیگران.

 چگونه؟
.اصال.تحریم.چیس��ت؟.تحریم.یعنی.عدم.برخورداری.از.شرایط.یکسان.از.امکانات.
موجود،.وقتی.ما.به.جای.کمک.به.تولید.کش��ور.با.نگاه.و.سیاس��ت.های.تولید،.محور.
شرایط.حضور.کاالی.مشابه.خارجی.را.روانسازی.می.کنیم..در.واقع.خودمان.به.دست.
خودمان.کشور.را.تحریم.کرده.ایم..این.دیگر.هیچ.ربطی.به.تحریم.های.خارجی.ندارد..
حاال.آن.که.نقش.5،.6.کش��ور.مانند.ترکیه،.چین،.کره.و.هندوس��تان.را.در.مدتی.که.
مرزهای.کشور.بسته.بوده،.نمی.توان.کمرنگ.دانست..ما.احتیاج.به.ادامه.حیات.داشتیم.
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و.به.هر.حال.با.کمک.این.کش��ورها،.بخشی.از.نیاز.بازار.را.برآورده.کردیم.اما.شاید.در.

همین.شرایط.نیز.می.توانستیم.بازی.برد-.برد.را.ادامه.دهیم..این.که.ما.کاالی.ضعیف.

و.بی.کیفی��ت.چینی.مانن��د.خودروهای.چینی.را.که.بی.کیفیت.تری��ن.خودروهای.تولید.

شده.در.جهان.هستند،.را.وارد.کنیم؛.بزرگترین.آسیب.را.به.صنعت.خودروسازی.کشور.

وارد.کرده.ایم..اگر.ما.یک.نگاهی.به.صنعت.خودروس��ازي.خودمان.می.کردیم،.به.جای.

واردات.خودروهای.برندهای.مختلف.س��عی.می.کردیم،.خودروس��ازی.کشور.را.تقویت.

می.کردیم،.قطعات.خودرو.س��ازی.را.که.صنعت.پالس��تیک.هم.در.تولید.این.قطعات.

نقش.دارد،.وس��عت.داده.و.ش��رایط.تقویت.آن.را.مهیا.می.کردیم،.اکنون.خودرو.ملی.با.

کیفیتی.داش��تیم.که.س��رمایه.گذاری.روی.آن.خیلی.از.مشکالت.ما.را.حل.می.کرد..به.

نظر.ش��ما.کدام.بهتر.اس��ت:.هزاران.هزار.ماش��ین.چینی.بخریم.که.همواره.در.جاده.ها.

حادثه.آفرین.باش��ند.و.یا.اینکه.صنعت.خودروس��ازی.کش��ور.را.تقویت.می.کردیم؟.این.

دوره.ای.که.پش��ت.سر.گذاشتیم.مملو.از.اش��تباهات.و.تصمیمات.اشتباه.بود..امیدوارم.

در.فضای.پس��ا.تحریم.دیگر.اش��تباه.نکنیم.و.تحت.تاثیر.جو.بوجود.آمده.قرارنگیریم،.

تصمیمات.احساس��ی.نگیریم.و.هیجانی.کار.نکنیم..اکنون.در.چنین.ش��رایطی.وظیفه.

داریم.که.نقش��ه.ها.را.درست.طراحی.کنیم.که.س��رانجام.خوبی.را.شاهد.باشیم..اینکه.

کاالهای.مناسب.و.با.کیفیت.باالتر.از.استاندارد.نیز.وارد.نکنیم،.هم.اشتباه.است..چراکه.

الزم.است.جهت.ارتقاء.سطح.رقابتی.وجود.رقیب.خارجی.را.نیز.تحمل.کرد.اما.در.وهله.
اول.رویکرد.و.نگاه.مان.باید.موفقیت.و.ارتقاء.تولید.ملی.باشد.

 مهمترین عوامل مزاحم در ایجاد فضای مناسـب کسـب و کار به ویژه در 
صنعت کشور چه می تواند باشد؟

این.موضوع.ابعاد.بس��یار.وسیعی.دارد..مناسبات.بانک.ها،.نرخ.وام،.نرخ.تسهیالتی.که.

برای.ماش��ین.آالت.تولید،.برای.س��رمایه.در.گردش.تولید.کننده.و....در.اختیار.بنگاه.ها.

قرار.می.دهند،.هیچ.یک.از.اینها.عادالنه.و..مطابق.با.استانداردهاي.جهانی.نیست..واقعًا.

در.تولی��د.چنین.ارزش.افزوده.ای.وجود.ندارد.که.تولید.کننده.بتواند.با.چنین.ش��رایطی.

از.تس��هیالت.بانک.ها.استفاده.کند،.بنابراین.نرخ.س��ود.بانکي.باال.یکي.از.موانع.جدي.

رونق.تولید.ملي.اس��ت..دوم.س��هم.23.درصدي.کارفرما.و.7.درصدی.کارگران.و.جمعا.

اخذ.30.درصد.حق.بیمه.از.بنگاه.ها.در.قبال.چنین.خدمات.بی.ارزش��ی.کاماًل.اجحاف.

می.باش��د..افزون.بر.این.م��وارد،.تنوع.و.تبعیض.مالیاتی،.مش��کالت.تهیه.مواد.اولیه.و.

قانون.ناکارآمد.کار.و.همچنین.فساد.اداری.موانع.مزاحم.کسب.و.کار.است.که.باید.هر.

چه.س��ریع.تر.اصالح.شود..البته.مجموعه.زیادی.از.موضوعات.مختلف.وجود.دارند.که.

وظیفه.اتاق.بازرگانی.است.تا.در.کمیسیون.های.مختلف.مورد.نفوذ.بررسی.قراردهد.و.در.

این.کمیس��یون.ها.الزم.است.از.کارشناسان.خبره.استفاده.شود.تا.نتیجه.مطلوب.حاصل.

ش��ود..در.دوره.قبل.اتاق.ایران،.شخصا.در.کارگروه.تنظیم.الیحه.بهبود.مستمر.فضای.

کس��ب.و.کار.بودم.و.این.فعالیت.ها.منتج.شد.به.الیحه.ای.که.خوشبختانه.با.یک.تغییر.

خیلی.کم؛.نزدیک.به.80.درصد.آن.را.مجلس.و.دولت.پذیرفتند.و.پس.از.تصویب.اکنون.

ب��ه.نام.قانون.رفع.موان��ع.تولید.عرضه.و.به.اجرا.در.آمد..هم.اکنون.می.بایس��تی.تمام.

تالش.ها.در.پیرامون.پی.گیری.موارد.روان.سازی،پیاده.سازی.و.اجرای.کامل.آن.باشد..
 صنعـت پروفیل پنجره هـای پی.وی.سـی چگونه مطالبات خـودش را در 

پارلمان بخش خصوصی مطرح کند؟
ات��اق.بازرگانی.ایران.به.عنوان.پارلمان.بخش.خصوصي.متش��کل.از.افراد.مختلفی.
است.که.از.تشکل.های.مختلف.و.رشته.های.مختلف.در.آن.حضور.دارند..مسلمًا.االن.با.
توجه.به.اینکه.از.صنعت.پروفیل.کشور.حداقل.3.نفر.در.این.اتاق.هستند،.اگر.هر.یک.
وظیفه.ای.را.به.عهده.بگیرند،.اتفاقات.ش��ایان.توجهی.را.شاهد.خواهیم.بود..وظیفه.اي.
که.شخصا.برای.خود.تعریف.کرده.ام.فراتر.از.صنعت.تولید.پروفیل.یو.پي.وي.سي.است.
و.عالقه.مندم.در.مورد.اصالح.تعرفه.ترجیحی.کار.جدی.و.تاثیرگذاری.را.ش��روع.کنم..
در.عین.حال.دوس��تان.دیگری.از.صنعت.پروفیل.هس��تند.که.در.این.دوره.در.انجمن.

حضور.دارند.و.الزم.است.تا.مسئولیتی.را.به.عهده.بگیرند.
 به عنوان بخشی از بدنه بخش خصوصی وارد تشکیالتی شده اید که روی 
تصمیمات دولتی تأثیر گذار است، فکر می کنید حضورتان چقدر در چرخه تولید 

کشور اثرگذار خواهد بود؟

همانط��ور.که.اش��اره.کردید،.اتاق.بازرگان��ي.و.صنایع.و.معادن.و.کش��اورزي.ایران.

مجری.مصوبات.نیس��ت،.بلکه.مشاور.3.قوه.می.باشد.و.در.اتاق.به.این.قوای.سه.گانه.

پیش��نهاد.ارائه.می.دهیم..ما.به.عنوان.کارش��ناس.از.بخش.خصوصی.می.نش��ینیم،.در.

م��ورد.موضوعات.مختلف.نظرات.مان.را.می.دهیم.و.پیش��نهادات.خود.را.ارائه.و.تقدیم.

مجریان.آن.می.کنیم..اینکه.این.نظرات.اجرا.ش��ود.ی��ا.خیر،.باید.دولت.اهتمام.الزم.را.

جهت.اجرای.آنها.داشته.باشد..ولی.به.اعتقاد.بنده،.در.مواقع.ضروری.که.شرایط.ایجاب.

نماید.خیلی.راحت.تر.می.توانیم.از.طریق.ارتباط.مس��تقیم.با.کمیس��یون.صنایع.مجلس.
حرف.ها.و.نظرات.خود.را.به.کرسی.بنشانیم.و.از.آنها.مصوبه.بگیریم..

 عمـده ترین مشـکلی کـه در حـال حاضر انجمن هـای مرتبط بـا صنعت 
پالستیك و یو.پی.وی.سی کشور با آن دست به گریبان هستند، چیست؟

اصوال.روح.همکاری.و.فعالیت.صنفی،.در.کش��ور.در.س��ال.های.اخیرتنزل.پیدا.کرده.

اس��ت..همانطور.که.می.دانی��د.بنده.در.انجمن.های.مختلفی.حضور.داش��ته.ام.و.همواره.

ش��اهد.این.موضوع.بودم.که.دوس��تان.و.همکارانی.که.در.قالب.یک.صنف.یا.اتحادیه.و.

یا.انجمن.زیر.یک.سقف.و.دور.یک.میز.جمع.می.شوند.و.موارد.و.مباحث.مختلف،.رشته.

فعالیت.مش��ترک.خود.را.مطرح.می.کنند،.قول.هایی.می.دهن��د.و.تصمیماتی.می.گیرند؛.

اما.وقتی.که.از.آن.محیط.خارج.می.ش��وند،.اساس��ًا.سیاستی.دیگری.را.دنبال.می.کنند.و.

اینجاس��ت.که.آفت.این.نشس��ت.ها.بروز.می.کند.و.نگاه.های.بنگاهی.بر.صنعتی.غلبه.

می.نماید..به.این.دلیل.که.هریک.از.این.بنگاه.ها.شرایط.اقتصادی،.توانایی.و.موضوعات.

متف��اوت.خود.را.دارند.و.همین.دلیل.سیاس��ت.هایی.متفاوتی.نیز.دارند..و.البته.که.الزم.

است.با.تمام.توانایی.ها.و.تفکرهای.مختلف.برای.حفظ.موقعیت.تولید.کاالی.مشترک.

حتمًا.یک.سیاس��ت.مشترک.را.داشته.باش��ند..البته.نمی.توان.انتظار.داشت..چون.تمام.

بنگاه.ها.فقط.در.تولید.کاال.با.هم.مش��ترک.هس��تند.پس.باید.سیاس��ت.مش��ترک.هم.

داش��ته.باش��ند..به.خاطر.همین.این.بنگاه.ها.در.بعضی.از.مواقع.ممکن.است.همدیگر.را.

نقض.کنند.و.بعضی.جاها.هم.ممکن.اس��ت.بهم.آس��یب.برسانند..اساسا.اعتقادی.ندارم.

که.حضور.بی.اثر.و.کم.رنگ.در.انجمن.ها.و.تشکیالت.صنفی.مشکالت.را.حل.خواهد.

کرد،.بلکه.می.بایستی.فعالیت.کلیه.افراد.از.پویایی.خاصی.برخوردار.باشد..بنده.نه.قصد.

تخریب.کس��ی.را.دارم.و.نه.اینکه.در.جهت.منافع.خودم.این.مطلب.را.عرض.می.کنم،.

این.موضوع.فقط.در.مورد.پروفیل.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.صدق.نمی.کند..بلکه.
در.مورد.انجمن.هایی.که.یک.کاال.مشترک.تولید.می.شود،.از.اهم.مشکالت.است.

اعض��ا.انجمن.ه��ا.اگر.همگی.با.یک.روحی��ه.و.با.یک.اعتقاد.و.ب��ا.یک.همدلی.کار.

کنند،..عملکرد.درس��تی.خواهند.داش��ت..اما.اگر.قرار.باش��د.دور.یک.میز.بشینند.یک.

س��ری.تصمیم.بگیرند.و.خارج.از.تش��کیالت.و.انجمن.هر.شخص،.کاری.که.خودشان.

می.خواهد.را.انجام.دهد،.اوضاع.همین.می.شود.که.در.کل.کشور.است..الزم.است.تاکید.
کنم.که.روی.صحبت.من.با.انجمن.خاصی.نیست.

 اهداف کلی شما در انجمن صنایع پالستیك ایران چیست؟
بنده.در.دو.تش��کل.حضور.دارم..یکی.در.بحث.صنعت.پالس��تیک.اس��ت.که.از.آنجا.
معرفی.ش��دم.ب��ه.اتاق.بازرگانی.ایران.و.مس��لمًا.تمام.موضوع��ات.مرتبط.با.صنعت.و.
مس��ائل.تخصصی.تر.در.صنعت.پالس��تیک.هر.جا.مطرح.ش��ود.بنده.در.آنجا.ش��رکت.
می.کنم..دیگری.کمیسیون.انرژی.است.که.باتوجه.به.عضویت.در.انجمن.بهینه.سازی.
س��وخت.در.کمیسیون.انرژی.نیز.حضور.دارم..بس��یار.عالقه.مندم.تا.استفاده.از.پنجره.
یو.پی.وی.سی.را.درکمیسیون.انرژی..مطرح.و.استفاده.از.آنرا.مجدداً.یادآوری.نمایم..در.
انجمن.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.که.امسال.درست.یک.ماه.قبل.از.انتخابات.هیئت.
مدیره.انجمن.ملی.پالس��تیک.تشکیل.جلسه.داده.بود،.با.جدیت.آقای.مهندس.سیفی.
مدیر.عامل.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.را.ترغیب.و.تشویق.کردیم.که.به.ما.
بپیوندد.و.ایش��ان.االن.عضوء.هیئت.مدیره.انجمن.بهینه.س��ازی.انرژی.کشور.هستند..
کلیه.این.تالش.ها.به.جهت.ارتباط.بین.استفاده.از.پنجره.دوجداره.و..بهینه.سازی.است...
متقاعد.کردن.دوس��تان.دست.اندکار.و.تصمیم.گیر.و.نزدیک.کردن.آن.ها.به.تشکیالت.
صنفی.به.این.جهت.است.که.دنبال.رونق.صنعتی.هستیم؛.همان.صنعتی.که.بعضی.ها.
آن.را.ب��ه.فنا.دادند..و.در.پایان.امی��دوارم.بتوانم.وظایفی.را.که.بر.دوش.دارم.به.خوبی.

انجام.دهم.
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در.حال.حاضر.ش��رایطی.در.کش��ور.ایجاد.ش��ده.که.پروفیل.های.مرغوب.داخلی.از.توان.

رقاب��ت.با.پروفیل.های.وارداتی،.برخوردار.نیس��تند..به.طور.کلی.دالیل.بروز.این.ش��رایط.را.
می.توان.چنین.برشمرد:

1- کمـك ایران به صنایع ترکیه جهت بازارسـازی و فروش 40 درصد پروفیل 
تولیدی این کشور 

1-1.:کاهش.تعرفه.گمرکی.واردات.پروفیل.که.در.س��ال.گذش��ته.اتفاق.افتاد؛.پیرو.این.

موضوع.تعرفه.واردات.به.16.درصدکاهش.یافته.و.پس.از.اعتراضات.انجمن.تولیدکنندگان.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.قول.افزایش.تعرفه.به.32.درصد.داده.شد..اما.کماکان.این.تعرفه.در.

عدد.20.درصد.باقی.مانده.است..در.نتیجه.پروفیل.های.تولیدی.داخل.همچنان.توان.رقابت.
با.پروفیل.های.وارداتی.را.ندارند.

2-1.:.نبود.قانون.کنترل.استانداردهای.ساخت.و.کیفیت.پروفیل.های.مذکور.در.گمرکات.

ورودی،.برغم.وجود.قوانین.وارداتی.در.این.خصوص.نیز.از.نکات.دیگری.است.که.به.این.

امر.دامن.زده.و.اکثر.تجار.پروفیل.را.قادر.س��اخته.تا.بی.کیفیت.ترین.پروفیل.های.تولیدی.را.
به.ایران.وارد.کنند.

3-1.:عالوه.بر.دو.نکته.فوق،.این.را.نیز.باید.درنظر.گرفت.که.صادرکنندگان.ترک،.مورد.
حمایت.دولت.خود.قرار.داشته.و.از.جایزه.صادراتی.ویژه.ای.نیز.برخوردارند.

2- قیمت و کیفیت پائین پروفیل های تولیدی ترکیه 
طبق.مذاکرات.و.بررس��ی.های.صورت.گرفته.با.کارشناس��ان.ش��رکت.هایی.نظیر.
AKDENIZ KIMYA.و.رئیس.انجمن.پروفیل.سازان.ترکیه.جناب.آقای.مظفر.تمیر،.به.
این.نتیجه.رسیدیم.که.یکی.از.عوامل.مهم.در.پائین.بودن.قیمت.و.کیفیت.پروفیل.ترک،.باال.
بودن.میزان.مصرف.فیلرهای.پرکننده.)کربنات.ها.(.نس��بت.به.حد.مجاز.در.این.محصوالت.
می.باش��د.و.چون.بازار.مصرف.تولیدات.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.ترکیه.کمتر.از.60.درصد.
حجم.تولید.س��الیانه.این.محصول.در.این.کشور.می.باش��د،.به.ناچار.تولیدکنندگان.ترک.وارد.
بازار.رقابت.ناسالم.شده.اند.و.با.پایین.آوردن.کیفیت،.قیمت.این.محصول.را.کاهش.داده.اند..

3- سرمایه گذاری قلت در کشور 
در.سال.های.اخیر.که.تب.ورود.برندها.و.تولیدکنندگان.خارجی.به.بازار.ایران.داغ.تر.شده،.
متأسفانه.به.جای.آنکه.گردش.این.سرمایه.در.مسیر.تولیدهای.Hi�Tech.مصرف.شود.تا.
ش��اهد.آن.باشیم.که.کشور.عزیزمان.با.ورود.به.بازار.تولید.Hi�Tech.حرفی.برای.گفتن.
در.بازارهای.جهانی.و.صادرات.دارد،.متاس��فانه.از.غفلت.مس��ئوالن.سوءاستفاده.شده.و.این.
س��رمایه.ها.در.بازارهای.اش��باع.تولید.داخل.مصرف.شده.اند؛.و.در.نتیجه.ضربه.ای.بزرگ.به.
سرمایه.گذاران.داخلی.و.تولیداتشان.وارد.شده.است،.که.بازار.پروفیل.یو.پی.وی.سی..نیز.از.

این.نقصان.بی.نصیب.نمانده.است..

عواقب قلت نوشتن غلط در صنعت پروفيل یو.پی.وی.سی

مرتضی معصومی-مدیر عامل شرکت اکسیر آسا ایده آل
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وین کالس؛ 
نامی ماندگار بر قله افتخار

 شـرکت عایق پالسـت از چه زمان فعالیت خود را کلید زده و چه رویکردی را در 
تولید پروفیل یو.پی.وی.سی دنبال می کند؟

شرکت.عایق.پالست.از.سال.84.به.صورت.رسمی.در.حوزه.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.

فعالی��ت.می.کند،.در.ابتدا.فعالیت.ش��رکت،.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.از.طریق.واردات.از.خارج.

کش��ور.تامین.می.ش��د..اما.با.توجه.به.فعالیت.بسیار.گسترده.در.حوزه.در.و.پنجره.و.بازار.بسیار.

جدید.این.صنعت،.برنامه.های.طوالنی.مدتی.را.برای.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.دس��تور.

کار.ش��رکت.قرار.دادیم..که.با.اتکا.به.الطاف.بی.دریغ.پروردگار.و.با.اس��تفاده.از.کادر.مجرب.و.

متخص��ص.و.تجربه.چندین.س��اله.در.امر.تولید.در.و.پنجره.توانس��تیم.محصولی.فوق.العاده.با.

کیفیت.متناس��ب.با.استاندارد.های.ملی.و.بین.المللی،.با.نام.تجاری.وین.کالس.تولید.و.به.بازار.

مص��رف.ارائه.کنیم.تا.بتوانیم.رضایت.مش��تریان.و.مصرف.کنندگان.عزیز.که.رکن.اصلی.این.
شرکت.هستند.را.عملی.سازیم.

 رویکرد عایق پالسـت در همکاری با مشـتریان به چه نحوی اسـت و چه هدفی 
را دنبال می کنید؟

عایق.پالست.در.سیستم.فروش.و.خدمات.پس.از.فروش.طبق.الگوریتم.های.از.پیش.تعیین.

شده.عمل.می.کند..این.الگوریتم.شامل.جلب.رضایت.مشتریان.و.ایجاد.فضای.مطمئنی.برای.

خرید.محصول.با.کیفیت.برای.مصرف.کنندگان.می.باش��د..نکته.آنجاس��ت.که.این.اصول.و.

الگوریتم.با.توجه.به.حجم.خرید.و.چگونگی.پرداختی.مش��تری.شکل.می.گیرد،.که.متناسب.با.

شرایط.خریدار.تغییر.خواهد.داشت..هدف.از.این.سازوکار.متفاوت.و.متغیر.درج.نامی.ماندگار.در.
ذهن.مشتری.و.مصرف.کنندگان.عایق.پالست.است.

 اشـاره کردید به رویه حاکم بر روابط شـرکت عایق پالسـت با نمایندگان خود، 
مشخصا مالک هایی را برای انتخاب کارگاه های تولید در و پنجره در نظر می گیرید؟

ش��اخص.هایی.که.در.شرکت.عایق.پالس��ت.جهت.ارائه.محصول.به.مشتریان.مدنظر..قرار.

می.گی��رد،.را.می.توان.به.نوع.محص��ول.مصرفی.آنها.قبل.از.انتخ��اب.محصول.وین.کالس،.

نوع.ماش��ین.آالت،.روش.مونتاژ.آنها،.رعایت.کردن.اصول.اصلی.و.استاندارد.مونتاژ.و.موقعیت.

تجاری.و.اقتصادی..آنها.در.بازار.دانست.
 چه انتظاری از دیگر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی دارید؟
بنده.به.عنوان.یک.تولیدکننده.از.همکاران.دیگر.شرکت.های.تولیدکننده.و.همچنین.عرضه.

کنندگان.پروفیل.انتظار.دارم.تا.این.سه.نکته.را.رعایت.کنند:
1-ارائه.محصوالت.با.کیفیت.و.اس��تاندارد.به.مش��تریان.با.هدف.ارتقای.جایگاه.پنجره.های.

یو.پی.وی.سی.در.جامعه.مصرفی.
2-.فروش.محصوالت.با.ش��رایط.و.اصول.متناسب.با.صنعت،.و.عدم.ارائه.و.ایجاد.شرایطی.

که.مشتریان.جهت.خرید.محصول.موردنیاز.خود،تعین.تکلیف.کرده.و.شرایط.قرار.دهند.
3-.کنت��رل.واقعی.فرآیند.تولید.و.فروش.نماین��دگان.با.هدف.جلوگیری.از.عرضه.محصول.

نامرغوب.به.بازار.مصرف.تا.از.آسیب.های.احتمالی.ناشی.از.آن.جلوگیری.شود.
مواردی.که.بر.ش��مرده.ش��د،.از.جمله.اصولی.اس��ت.که.عدم.رعایت.آن.آسیب.های.شایان.

ذکری.به.صنعت.وارد.می.سازد..
 صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سـی در اسـتان اصفهان چه میزان توسعه یافته 

است و عایق پالست چه جایگاهی در بازار ایران دارد؟
پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.استان.اصفهان.با.پیشرفت.قابل.مالحظه.ایی.همراه.بوده.است..
به.جرات.می.توان.گفت.تولید.کنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.اس��تان.اصفهان.بخش.قابل.
توجه.ایی.از.بازار.کل.ایران.را.در.اختیار.دارند..در.این.بین.ش��رکت.عایق.پالس��ت.در.جایگاه.
مناسبی.قرار.دارد.و.اما.نمی.توان.در.این.خصوص.عدد.و.رقم.دقیقی.را.عنوان.کرد..چراکه.این.
مهم.مستلزم.کارشناسی.آماری.می.باشند.که.تا.این.لحظه.چنین.اتفاقی.شکل.نگرفته.است...

 در چشم انداز آینده عایق پالست نگاه به صادرات وجود دارد؟
از.ابتدای.ش��روع.فعالیت.این.ش��رکت.درامر.تولید.پروفیل.مقوله.صادرات.بحث.صادرات.از.
جمله.برنامه.های.اصلی.ما.بوده.چنانچه.در.س��ال.91.اولین.بخش.از.محصوالت.عایق.پالست.
به.کش��ورعراق.صادرات.ش��د...این.مقوله.تا.به.امروز.ادامه.دارد..اما.گام.بعدی.در.مسیر.توسعه.
صادرات.پروفیل.وین.کالس.شناسایی.و.مذاکره.با.3.کشور.دیگر.را.در.دستور.کار.قرار.داده.ایم.

ره:
شـا

ا

مهندس رضا زمانی، مدیرعامل شـرکت عایق پالسـت تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری وین کالس در گفتگو با پنجره ایرانیان 
می گوید: هدف ما به جای ماندن نامی ماندگار در ذهن مشتری و مصرف کنندگان از عایق پالست است. این تولیدکننده پروفیل با کیفیت جهانی 
وین کالس از دیگر تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سـی انتظارات مشـخصی دارد از جمله ایران بر کارگاه ها و نمایندگان خود نظارت دقیقی 
داشـته باشـند و فرایند تولید و نصب در و پنجره یو.پی.وی.سـی را کنترل کنند تا جایگاه صنعت روز به روز نزد مصرف کنندگان افزایش یابد. 
مدیرعامل شـرکت عایق پالسـت تاکید می کند: بحث صادرات ازابتدای شـروع فعالیت این شرکت درامر تولید پروفیل جزء برنامه های اصلی 
شـرکت بوده و در سـال 91 اولین پارت صادرات به کشـورعراق صورت پذیرفت و تا به امروز ادامه دارد و البته صادرات به 3 کشور دیگر جزء 

برنامه های این شرکت می باشد. گفتگوی پنجره ایرانیان با مهندس رضا زمانی، مدیرعامل شرکت عایق پالست ایران را بخوانید.
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 بهترین شیوه تبلیغ محصوالت خود را چه می دانید؟
بهترین.تبلیغ.هر.محصولی،.کیفیت.آن.محصول.می.باشد..محصولی.که.در.شرایط.مختلف.
آب.و.هوایی.نصب.ش��ده.باش��د.و.هیچگونه.نارضایتی.از.سمت.مصرف.کنندگان.نداشته.باشد،.
محصولی.است.که.به.سرعت.جایگاه.خود.را.در.بازار.پیدا.خواهد.کرد..این.مورد.از.اصلی.ترین.
رویکردهای.ما.در.بحث.تبلیغات.می.باشد،.که.با.حضور.در.نمایشگاه.های.بین.المللی.و.نشریات.

تخصصی.آن.را.تکمیل.کرده.و.اجرا.می.کنیم.
 آیاتنوع محصوالت شما می تواند پاسخ شایسته ای به مشتریان خود بدهد؟

از.نظ��ر.تنوع،.حجم.س��بد.کاالی.پروفیل.وین.کالس.تقریب��ا.کامل.بوده.و.فکر.می.کنم.

توانس��ته.ایم.به.نیاز.بازار.پاس��خ.دهیم..در.حال.حاضر.پروفیل.لوکس.معمولی،.و.سیس��تم.

اکونومیک.بیش��ترین.حجم.بازار.را.به.خود.اختصاص.داده.اس��ت.که.هر.دو.این.موارد.را.در.

برمی.گیرد..بخشی.از.نیاز.بازار،.سیستم.کشویی.است.که.عایق.پالست.در.پایان.اردیبهشت.
ماه.امسال.این.سیستم.را.هم.به.سبد.کاالیی.خود.افزود.

 وضعیت اسـتاندارد پروفیل وین کالس در برابر تغییر رنگ احتمالی و یا دفرمه 
شدن به چه نحوی است؟

اس��تاندارد.ملی.ایران.را.پروفیل.وین.کالس.در.س��ال.91.از.سازمان.ملی.استاندارد.ایران.

دریافت.کرده.اس��ت.و.استاندارد.CE.اروپا.را.نیز.توانسته.در.همان.سال.با.ارائه.محصول.به.

ش��رکت.های.مربوطه.و.انجام.مراحل.اخذ.کند..در.ارتباط.با.بحث.تغییر.رنگ.که.مربوط.به.

یکی.از.ماده.های.اصلی.مورد.اس��تفاده.در.تولید.پروفیل.یو.پی.یوی.سی.یعنی.تیتانیوم.دی.

اکس��ید.می.باش��د،.ما.این.محصول.را.از.یکی.از.بهترین.تولید.کنندگان.آن.در.دنیا.ش��رکت.

کرنوس.آلمان.تهیه.می.کنیم.و.با.درصد.نرمال.و.اس��تاندارد.اس��تفاده.می.نماییم؛.در.زمینه.

دفرمگ��ی.پروفیل.به.المان.های.فراوانی.مربوط.می.ش��ود.که.اصلی.ترین.آنها.همان.فرمول.

ترکیب.مواد.است.که.عایق.پالست.موفق.شده.است،.طبق.تجربه.و.مشاوره.با.کارشناسان.

متخصص.در.این.حوزه.قدم.های.محکمی.از.نظر.فرموالسیون.ترکیب.مواد.بردارد،.البته.نوع.

مواد.اولیه.مصرفی.مثال.استابالیزر.از.بهترین.شرکت.یعنی.کمسون.اطریش.تهیه.می.کنیم.و.
تقریبا.مواد.اولیه.و.ترکیبی.در.فرموالسیون.این.شرکت.تمامًا.اروپایی.است.

 از شـروع فعالیت تان در این حوزه تا کنون به چه سـطح از کیفیت مورد انتظار 
رسیده اید و میزان رضایت مشتریان را چگونه ارزیابی می کنید؟

با.توجه.به.سابقه.10.ساله.که.در.این.صنعت.تا.به.امروز.داشته.ایم؛.چه.در.و.پنجره.و.چه.

پروفیل.تا.به.امروز.خوشبختانه.رضایت.مندی.مشتریان.جزء.اصول.شرکت.بوده.و.توانسته.ایم.

به.آن.کامال.پایبند.باشیم؛.این.شرکت.به.صورت.ماهانه.با.ارائه.فرم.رضایت.مندی.مشتریان.

نظرات.آنها.را.مورد.بررس��ی.قرار.می.دهد.و.بررس��ی.نقدها.و.پیش��نهادهای.مطرح.ش��ده.را.

سریع.در.دستور.کار.قرار.می.دهیم..البته.انتظارات.دور.از.توان.فعلی.شرکت،.در.برنامه.آینده.

شرکت.گنجانده.می.شوند،.از.نظر.انتظارات.خوشبختانه.پیشرفت.شرکت.عالی.بوده.و.در.حد.
انتظارات.هیئت.مدیره.پیش.رفته.ایم.

 شـرکت عایق پالسـت چه تدابیر فنی و نظارتی را به کار بسـته که موفق شده 
محصولی با کیفیت یکسـان عرضه کند و در نتیجه پروفیل تولیدی در شرایط آب و 

هوایی شهرهای مختلف کیفیت خود را حفظ کند؟
در.خص��وص.بح��ث.کنترل.کیفیت.محص��والت.باید.تاکید.کنم.که.با.توجه.به.اس��تقرار.
آزمایش��گاه.در.کارخانه،.کلیه.تولیدات.توس��ط.واحد.کنترل.کیفی.هر.روز.کنترل.و.با.انجام.
تس��ت.های.مربوطه.صحت.وسالمت.محصوالت.مورد.بررسی.قرار.می..گیرد،.از.سوی.دیگر.
کلی��ه.تولیدات.با.فرمول.یکنواخت.تولی��د.می.گردند.و.از.نظر.آب.وهوایی.محصوالت.جهت.
کش��ور.عزیزمان.ایران.برای.بدترین.ش��رایط.جوی.وآب.وهوایی.محصوالت.همگن.سازی.

وفرمول.بندی.شده.است.تا.مصرف.کنندگان.عزیز.هیچگونه.دغدغه.ای.نداشته.باشند..
 در حال حاضر چه استانداردهای ملی و بین المللی در ارتباط با پروفیل های وین 

کالس کسب کرده اید ؟
.ISO9001،.اروپا.وگواهینامه.های.CE.یادآوری.می.کنم.استاندارد.ملی.ایران،.استاندارد
ISO18001،.ISO 14001،.ISO10002،.از.موسس��ه.TUV.انگلستان.که.مورد.
تایید.اداره.استاندارد.ایران.می.باشد.را.در.اختیار.داریم.و.تا.چندی.دیگر.گواهینامه.منطبق.بر.

محصوالت.اروپایی.را.نیز.دریافت.خواهیم.کرد.
 همانطـور که اطالع دارید یکـی از معیار های تشـخیص مرغوبیت یك پروفیل 

یوپی وی سی، مقایسه وزن هر متر طول آن با سایر برندهای موجود در بازار است، 
ویـن کالس برای تثبیت وضعیت وزنی پروفیل ها در مقایسـه بـا دیگر محصوالت 

مشابه در بازار چه اقدامی انجام داده است؟
ب��ا.توجه.به.این.که.قیمت.گذاری.های.صورت.گرفته.هر.برندی.در.بازار.به.نوع.مواد.اولیه.
مصرفی.و.جرم.محصول.و.سربار.تولید.باز.می.گردد؛.خوشبختانه.وین.کالس.در.سیستم.های.
کالس��یک.و.نرمال.تولیدات.خویش.با.اوزان.اس��تاندارد.عمل.کرده.و.ما.محصول.استاندارد.
تولید.می.کنیم؛.البته.قابل.توضیح.اس��ت.اگر.محصول.دارای.جرم.وحجم.باالیی.باشد،.دلیل.
برکیفیت.باالی.محصول.نیست.چون.در.بعد.اول.نوع.مواد.اولیه.وفرمول.محصول.و.در.بعد.
دوم.نوع.ساختار.پروفیل.از.نظر.فیزیکی،.کیفیت.و.مرغوبیت.پروفیل.را.مشخص.می.کند..

 با توجه به فعالیت و اسـتقرار کارخانه در شـهر اصفهان، آیا در دیگر شـهرهای 
کشور نیز دفتر یا نمایندگی دارید؟ انگیزه و هدف شما از راه اندازی این دفاتر چیست؟ 
بل��ه.در.اکثر.نقاط.ایران.یا.نمایندگی.و.یا.انبار.محصوالت.وجود.دارد.که.دلیل.اصلی.دایر.
کردن.انبار.و.پذیرفتن.نمایندگی.ها،.ارایه.س��ریع.تر.محصوالت.به.مش��تریان،.در.دس��ترس.
بودن.محصوالت.و.مقرون.به.صرفه.بودن.برای.مش��تری.اس��ت.به.نحوی.که.در.صورت.
خرید.ه��ای.جزی��ی.از.کارخانه،.تولی��دات.از.طریق.انبار.های.نزدیک.ب��ه.آن.منطقه.تحویل.

مشتری.می.گردد.
 آیا کاهش تعرفه پروفیل یوپی وی سـی در سـال گذشته را یك تهدید می دانید 

یا فرصتی برای رقابت سالم تر با محصوالت خارجی ؟ 
با.قاطعیت.می.توان.گفت.که.یک.تهدید.اس��ت.زیرا.این.امر.فقط.باعث.ورود.محصوالت.
نامرغوب.ترکیه.به.کش��ور.می.ش��ود.که.با.این.عمل.سیاس��تمداران.ضربه.بس��یار.کنترل.
نش��ده.ای.ب��ه.تولیدکنن��دگان.پروفیل.داخل��ی.وارد.نموده.اند..البته.قابل.توضیح.اس��ت.که.
محصوالت.اروپایی.نیز.وارد.کش��ور.می.ش��ود،.ولی.به.دلیل.قیمت.ب��االی.آنها.اصال.قابل.
رقابت.با.محصوالت.ایران.نیس��تند..ش��ایان.ذکر.اس��ت.تولیدات.داخل.نیز.استاندارد.های.
اروپ��ا.را.پاس.می.کنند.چه.از.نظر.فیزیکی.چه.پلیم��ری،.ولی.محصول.اروپایی.نام.اروپا.را.

به.یدک.می.کشد..
 وین کالس در تامین مواد اولیه باکیفیت و تولید پروفیل استاندارد به چه نحوی 

عمل می کند وبرنامه شما برای گسترش شبکه مشتریان چیست؟
با.توجه.به.این.که.این.شرکت.دارای.مجوز.ازسازمان.صنعت.ومعدن.وتجارت.است،.خرید.
پی.وی.س��ی.از.طریق.بورس.و.از.پتروشیمی.بندر.امام.صورت.می.گردد.والباقی.محصوالت.
نیز.اکثراً.اروپایی.می.باش��د.از.طریق.نمایندگی.رس��می.آنها.در.ایران.و.یا.به.صورت.مستقیم.
خریداری.می.ش��ود..جهت.گس��ترش.شبکه.مش��تریان.با.توجه.به.رویکردی.که.در.ابتدای.
فعالیت.این.شرکت.در.زمینه.تولید.پروفیل.صورت.پذیرفته.است،.سیاست.اعطای.نمایندگی.

در.سراسر.ایران.را.دنبال.می.کنیم.
 برنامه شرکت وین کالس برای تحویل به موقع سفارشات مشتریان و سازکار 

تبلیغاتی شما چیست؟
نحوه.تولید.این.ش��رکت.به.گونه.ای.اس��ت.که.در.صورت.عدم.وجود.سفارشات.نیز.تولید.
صورت.می.گیرد.وهمیشه.دپویی.از.محصوالت.در.کارخانه.یا.در.انبار.های.پخش.وجود.دارد.
و.خوشبختانه.تا.به.امروز.تحویل.محصوالت.طبق.زمان.بندی.بوده.و.تاخیری.صورت.نگرفته.
اس��ت...در.مقوله.تبلیغات.نیز.که.قبال.گفته.ش��د.به.نظر.بنده.تبلیغات.به.صورت.تخصصی.
خیلی.کارامد.تر.می.باش��د.چه.در.نمایش��گاه.های.تخصصی.وچ��ه.در.مجله.ها.مخصوصا.در.

نشریه.پنجره.ایرانیان.که.مجله.ای.جامع.است..
 نظر شـما درباره شـبکه خبری پنجره ایرانیان و انتشار رایگان اخبار شرکت ها  

در آن چیست؟
اقدام.شایسته.و.قابل.تقدیری.است.که.واقعا.جای.تقدیر.وتشکر.دارد.که.واقعا.در.امر.نشر.

آگهی.ها.و.اخبار.روز.در.صنعت.در.وپنجره.زحمات.فراوانی.می.کشند.
 بـه عنوان یکـی از فعاالن صنعت دروپنجره یو.پی.وی.سـی محتوای نشـریه 

پنجره ایرانیان را چگونه ارزیابی می کنید؟
از.هم��ه.جه��ات.عال��ی.و.فوق.العاده.اس��ت.مطالب.آنها.کام��ال.به.روز.ب��وده.وبه.تمامی.
بخش.ه��ای.این.صنعت.توجه.ویژه.ای.دارد.از.نظر.بنده.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.100.درصد.

کامل.وجامع.می.باشد.
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سيستم های نوین پنجره در نمایشگاه دائمی آلوپالست

ره:
شـا

ا

شرکت آلو پالست یکی از برندهای برتر پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور آلمان همواره در پی نوآوری و عرصه محصوالتی متنوع 
در جهت تامین نیاز بازار و جلب نظر مهندسان طراح و معمار بوده است. آلو پالست با مطالعه و تحقیق کافی در خصوص شرایط 
آب و هوایی ایران تجربه موفق بیش از 10 سـال حضور در بازار ایران را کسـب کرده اسـت. این شـرکت سیستم های مختلف 
پنجره را با بیش از 11 تیپ در نمایشـگاه دائمی خود عرضه کرده اسـت. بازگشـایی  نمایشـگاه دائمی آلوپالست از اول تیرماه 

بهانه ای شد تا بخشی از این سیستم های پنجره را به تصویر، روایت کنیم:
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

کارن ماشین؛ افقی تازه در خلق ماشین آالت   194
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کارن ماشين؛ افقی تازه در خلق ماشين آالت 
رونمایی از تازه ترین دستاوردهای کارن ماشین در گفتگوی ویژه با پنجره ایرانیان

  کارن ماشین فعالیت خود را با چه هدفی آغاز کرد ؟
مهندس��ان.و.متخصصان.مجرب.کارن.ماشین.با.هدف.تولید.و.عرضه.ماشین.آالت.
تولید.شیش��ه.های.دو.یا.چندجداره.در.جهت.ارتقاء.کیفیت.صنعت.س��اختمان.ایران.و.
س��ایر.کش��ورها.با.عنایت.به.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.مبنی.بر.جلوگیری.از.
اتالف.س��رمایه.های.ملی،.کاهش.هزینه.ها.و.تحقق.سیاست.های.بهینه.سازی.مصرف.

س��وخت.فعالیت.خود.را.آغاز.کرده.که.بهره.گی��ری.از.باالترین.تکنولوژی.روز.دنیا.در.
صدر.اولویت.شرکت.قرار.دارد..

این.ش��رکت.با.مدنظر.ق��رار.دادن.خلق.محصوالت.جدید.به.عن��وان.محور.اصلی.

فعالیت.های.خود.همراه.س��عی.کرده.اس��ت.ت��ا.محصوالتی.با.کیفی��ت.باال.و.در.حد.

اس��تاندارد.های.جهانی.را.جهت.ارائه.در.بازار.ایران.و.صادرات.به.دیگر.کشورها.تولید.

ره:
شـا

ا
نخسـتین شـرکت تولیدکننده ماشین آالت ساخت شیشـه های دوجداره ایران حاال به رقابت با برندهای مطرح جهانی می اندیشد چه اینکه 
صادرات ماشین آالت ساخته شده در گروه توسعه سرمایه گذاری دارابی با نام تجاری کارن ماشین به کشور ترکیه خود یك موفقیت بزرگ به 
شمار می آید؛ صادرات ماشین آالتی ساخته شده در ایران و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان کشور به کشوری که خود یکی از غول های 
ماشـین آالت سـاخت در و پنجره به شـمار می رود، باعث شـد تا مدیران این شـرکت پرافتخار ایرانی به حضور در بازارهای دیگر کشورها 
بیاندیشند. افزون بر این اعتماد یکی از برندهای برتر صنعت شیشه ایران یعنی شرکت شیشه قزوین برای همکاری و امضای قرارداد جهت 
سـاخت ماشـین شستشوی خوابیده شیشه سکوریت با ابعاد 5×2/5 خود نشـان از ورق خوردن برگ زرین دیگری در کارنامه صنعتی گروه 
توسعه سرمایه گذاری دارابی به شمار می آید. تا جایی که مهندس دارابی مدیر عامل کارن ماشین بر این باور است که به جهت جلب رضایت 
مشتریان مجموعه ای کامل از ماشین آالت تخصصی شیشه دوجداره و پروفیل گامی مهم در این راستا برداشته است. چه اینکه راه اندازی 
کلینیك خدمات ماشین آالت کارن ماشین شامل گارانتی و قوانین محافظت از خریدار محسوب می شود. به گفته این مقام ارشد گروه توسعه 
سـرمایه گذاری دارابی، کارن ماشـین با ارائه خدمات ویژه اعم از آموزش و نصب رایگان، بازدید دورهای رایگان، تماس تلفنی هفتگی گروه 
فنی با مشتریان و قوانین محافظت از خریدار درازمدت خیال مشتری را در تولید راحت کرده است. گفتگوی اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان 

مهندس سعید دارابی مدیر عامل شرکت تولید کننده ماشین آالت شیشه کارن ماشین را بخوانید:
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و.عرضه.کند..شرکت.کارن.ماشین.قصد.دارد.با.اجرای.برنامه.های.تدوین.شده،.روند.

رشد.خود.را.تداوم.بخشیده.و.با.تمرکز.بر.نیازهای.مهم.و.اساسی.صنعت.بتواند.نقش.
مهمتری.در.صنعت.ساختمان.ایفا.کند...

البته.کارن.ماش��ین.در.طول.س��ال.های.فعالیت.اش،.توانس��ته.اس��ت.ب��ا.حمایت.و.

پشتیبانی.مشتریان.خود.موقعیت.مناسب.و.معتبر.در.بازار.به.دست.بیاورد..این.موفقیت.

را.بیش��تر.از.هر.چیز.مرهون.حس��ن.نظر.و.حمایت.های.مش��تریان.می.دانیم.و.از.این.

بابت.مدیون.آنها.هس��تیم،.لذا.تالش.داریم.تا.تم��ام.توان.خود.را.برای.جلب.رضایت.
مشتریان.بکار.گیریم..

نکته.مهم.روند.رو.به.رش��د.این.مجموعه.صنعتی.اس��ت.که.با.وجود.کلیه.ش��رایط.

س��خت.اقتصادی.و.رکود.بازار.توانس��ته.است.جایگاه.خوبی.در.این.صنعت.پیدا.کند.و.

با.ارتقاء.دانش.فنی.و.بررسی.خواست.و.نیاز.همکاران.در.هر.شرایط.همچنان.در.این.
صنعت،.یکه.تاز.تولید.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.دوجداره.شود...

این.مجموعه.با.ش��عار.».خلق.می.کنیم،.پس.هستیم«.با.تکیه.بر.نوآوری،.تحقیق.و.

توس��عه،.رعایت.کیفیت.های.همه.جانبه.از.لحاظ.مرغوبیت.و.اس��تاندارد،.رعایت.اصل.

مشتری.مداری.و.تعامل.بین.واحدها.و.همکاران.در.کوتاه.ترین.زمان.ممکن.و.با.در.نظر.

گرفتن.اصل.صداقت،.رعایت.انصاف.در.این.صنعت.پیش.رفته.و.در.راس��تای.اهداف.

متعالی.ش��رکت.به.اجرای.رسالت.خود.به.میهن.و.جهت.سرافرازی.و.اعتالی.صنعت.
کشور.گام.های.اساسی.برداشته.است..

ش��عار.ما.هدف.را.کامال.مش��خص.کرده.اس��ت؛.خلق.آس��ایش.و.راحتی،.اطمینان.

مش��تریان.چه.از.لحاظ.خرید.تولیدات.کارن.ماش��ین.و.چه.ماش��ین.آالت.دیگر.که.از.

این.مجموعه.خریداری.می.ش��ود..کارن.ماشین.با.یک.مجموعه.کامل.از.ماشین.آالت.

تخصصی.شیش��ه.دوجداره.و.پروفیل،.ارائه.خدمات.گام.های.اساسی.در.تامین.رضایت.
مشتری.برداشته.است..

  تاکنون چقدر به اهدافی که در آغاز راه داشتید؛ رسیده اید ؟
گروه.توسعه.سرمایه.گذاری.دارابی.با.برنامه.ریزی.درازمدت.در.جهت.نیل.به.اهداف.
در.حال.پیش��روی.است؛.اینکه.بگوییم.چقدر.به.اهداف.رسیده.ایم،.باید.دقت.کنیم.که.
اهداف.کارن.ماش��ین.دائ��م.با.رویکرد.ارتقای.کیفیت.خدمات.و.عرضه.ماش��ین.آالت.

پیشرفته.تر.مورد.بازنگری.قرار.می.گیرد..
چرخ.کیفیت.در.کارن.ماش��ین.توقف.ندارد.که.بگوییم.به.هدف.خود.رس��یده.ایم.و.
بای��د.متوقف.بمانیم،.تالش.های.زی��اد،.برنامه.ریزی.دقیق،.بررس��ی.و.تحقیق.مداوم.
بازار،.بررس��ی.نیازهای.مش��تریان،.تولید.محصوالت.جدید.براس��اس.تقاضای.بازار.و.
همچنین.ورود.تکنولوژی.های.جدید.باعث.می.ش��ود.که.اهداف.از.پیش.تعیین.ش��ده.

جامع.عمل.پوش��انده.ش��ود..به.ویژه.اینکه.کادر.مجرب.طراحی.که.فارغ.التحصیالن.

دانش��گاه.های.معتبر.ایران.هس��تند،.آموزش.قبل.و.حین.خدمت.کارشناسان.فنی،.به.

روزرس��انی.اطالعات،.جلسات.تحقیق.و.بررس��ی.از.ویژگی.های.مهم.تیم.تولید.کارن.
ماشین.می.باشد..

  تیم R&D چه وظایفی به عهده دارد و از چه زمانی تشکیل شده است ؟
کارن.ماشین.با.داشتن.دو..تیم.R&D.در.حوزه.بازاریابی.و.فروش.و.امر.تولید.کلیه.
وظایف.بررس��ی.و.امکان.سنجی.محصوالت.و.بازار،.نیازهای.مشتریان.تحلیل.رقبای.
خارجی،.بررس��ی.قطعات.و.تجهیزات.داخلی.وخارج��ی.جهت.ارائه.محصول.با.قیمت.
تمام.ش��ده.مناسب.و.همچنین.شرایط.پرداخت.که.مشتری.بتواند.به.تولید.خود.کامال.
با.آرامش.بپردازد،.تش��کیل.شده.است..زمان.تش��کیل.این.واحد.به.زمان.آغاز.به.کار.
ش��رکت.بر.می.گردد.که.لزوم.آن.از.همان.ابتدا.تش��خیص.داده.شده.است؛.تعامل.این.
دو.واحد.با.هم.باعث.ش��ده.که.در.جلس��اتی.به.نام.هیات.تحقیق.و.توسعه.که.ماهانه.
برگزار.می.ش��ود.به.بحث.و.بررس��ی.نتایج.کارهاو.دس��تاوردهای.جدید.دنیا.پرداخته.و.
اطالعات.خوبی.را.به.صورت.ماهانه.اس��تخراج.کنند.که.به.امر.تولید.کمک.ش��ایانی.
می.کند..جلسات.اتاق.فکر.یکی.دیگر.از.مواردی.است.که.در.این.نشست.های.ماهانه.

عالوه.بر.موارد.یاد.شده.انجام.می.گردد..
  ماشـین آالت تولیدی در گروه توسـعه سـرمایه گذاری دارابی با نشـان 

تجاری کارن ماشین از چه سطح استانداردی برخوردارند؟
از.آنجایی.که.تولیدات.کارن.ماش��ین.همواره.در.حال.ارتقاء.و.به.روزرس��انی.است،.
بخش.کنترل.کیفی.در.حال.انجام.پروس��ه.گرفتن.اس��تانداردها.قرار.دارد؛.اما.با.توجه.
به.صادرات.ماشین.آالت.و.بررسی.های.زیاد،.تجزیه.و.تحلیل.ماشین.آالت.روز.دنیا.در.
کارخانه.کارن.ماشین.و.همچنین.اضافه.کردن.مشخصات.از.طریق.تیم.فنی.براساس.
نیاز.مش��تریان.در.امر.تولید.شیشه.دوجداره.و.صادرات.به.کشورهای.ترکیه.و.عراق.و.
تقاضای.این.کاالها.از.طرف.کشورهای.اروپایی.و.به.خصوص.ترکیه.که.جز.5.کشور.
برتر.دنیا.جهت.س��اخت.ماشین.آالت.شیشه.دوجداره.است،.این.امر.نشان.می.دهد.که.
کارن.ماش��ین.به.هدف.خود.رسیده.اس��ت.و.خارج.از.مرز.کشور.عزیزمان.نیز.سخنی.

برای.گفتن.داریم..
  سـال گذشته در نخسـتین گام شاهد صادرات ماشین آالت کارن ماشین 

بودیم، در همین راستا چشم انداز شما چیست ؟
هدف.ابتدایی.ما.تولید.ماش��ین.آالت.تخصصی.شیش��ه.دوجداره.در.داخل.کشور.بود.
و.به.همین.علت.شروع.به.فعالیت.کردیم.تا.همکاران.گرامی.بتوانند.با.شرایط.بهتر.و.

راحت.تر.ماشین.آالت.را.در.کشور.خریداری.کنند..
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اس��تفاده.و.خل��ق.روش.های.نوین.ساده.س��ازی.کار.در.کوتاه.تری��ن.زمان.ممکن.از.

اهداف.کارن.ماش��ین.می.باش��د.که.به.صورت.نمونه.در.تولید.محصول.جدید.ماشین.

خم.یو.پی.وی.س��ی.این.امر.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت.که.باعث.شد.هزینه.و.زمان.

تولید.را.کاهش.دهیم..از.آنجایی.که.همیش��ه.روال.توید.ماش��ین.آالت.و.واردات.آن.

از.کش��ورهای.دیگر.به.ایران.بوده.است.کارن.ماشین.با.تالش.بی.وقفه.خود.در.طول.

این.س��الها..این.امر.را..برعکس.نموده.اس��ت.و.با.صادرات.محصوالت.خود.به.دیگر.

کشور.ها.مخصوصا..ترکیه.از.افتخاری.برای..صنعت.ساختمان..در.ایران.ایجاده.کرده.

اس��ت..که.به.عنوان.اولین.و.تنها.صادرکننده.ماش��ین.آالت.س��اخت.شیشه.های.دو.یا.
چندجداره.شناخته.می.شویم.

  همکاری کارن ماشین با شرکت سهامی شیشه قزوین چگونه رقم خورد؟
ابتدا.کارن.ماش��ین.با.تولید.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.دوجداره.شروع.به.فعالیت.
ک��رد،.منته��ا.با.توجه.ب��ه.توانایی.باالی.بخش.تولید.و.مهندس��ی.ش��رکت،.به.تولید.
و.س��اخت.سفارش��ی.ماش��ین.آالت.روی.آوردیم.و.افتخاری.بزرگ.جهت.همکاری.با.
ش��رکت.س��هامی.شیش��ه.قزوین..به.عنوان.برترین.تولید.کننده.شیش��ه.در.ایران.و.

خاورمیانه.نصیب.ما.شد..
در.حال.حاضر.به.س��فارش.این.ش��رکت،.تولید.ماشین.شستش��وی.خوابیده.شیشه.
س��کوریت.ب��ا.ابع��اد.5×2/5.را.آغاز.کرده.ای��م.و.روزهای.پایانی.تولی��د.را.می.گذراند،.
این.ماش��ین.از.ی��ک.تکنولوژی.جدید.برخوردار.اس��ت.و.تنها.نمون��ه.خارجی.آن.در.
ایران.موجود.اس��ت..به.واقع.تجربه.ش��یرین.همکاری.کارن.ماشین.با.شرکت.معظم.
شیش��ه.قزوین،.دروازه.ای.برای.تولید.پیشرفته.ترین.ماشین.آالت..تخصصی.سفارشی.

شیشه.های.دو.یا.چندجداره.در.ایران.خواهد.بود.
  چه محصولی از کارن ماشین مورد صادرات قرار گرفته است ؟

ماشین.شستشوی.خوابیده.180.در.بدو.امر.به.کشور.ترکیه.صادر.شد،.ولی.در.حال.

حاضر.دیگر.ماش��ین.آالت.نیز.صادر.ش��ده.و.نیز.مورد.تقاضای.کشورهای.قرار.گرفته.
است..

  یکـی از مزیت های کارن ماشـین بـه آموزش و مشـاوره های تخصصی 
برمی گردد. مبنای تیم مشاوره و آموزش بر چه اصولی بنیان نهاده شده است؟
بحث.آموزش.و.مشاوره.از.مواردی.است.که.کلیه.پرسنل.فروش.و.کادر.فنی.کارن.
ماش��ین.با.برنامه.دقیق.به.آن.می.پردازد..کارن.ماش��ین.ای��ن.افتخار.را.دارد.که.بیش.
از.200.کارگاه.و.کارخانه.در.س��طح.کش��ور.را.راه.اندازی.کرده.است..گوش.دادن.موثر.
ب��ه.آنچه.همکاران.گرامی.می.خواهند.و.در.ابتدا.مش��اوره.در.رابطه.با.روند.کاری.آنها.

بررسی.شرایط.کاری.از.جمله.وظایف.ما.در.کارن.ماشین.می.باشد..
  کلینیك خدمات ماشـین آالت چیسـت و چه سـاز و کار و فعالیتی انجام 

می دهد ؟
کلینیک.خدمات.ماش��ین.آالت.شامل.گارانتی.و.قوانین.محافظت.از.خریدار.می.شود.
ک��ه.با.توجه.به.مهم.بودن.بحث.خدمات.جهت.آرام��ش.در.امر.تولید.برای.همکاران.

گرامی.راه.اندازی.شده.است..
کارن.ماش��ین.با.ارائه.خدمات.ویژه.اعم.از.آموزش.و.نصب.رایگان،.بازدید.دوره.ای.
رای��گان،.تماس.تلفنی.هفتگی.گروه.فنی.با.مش��تریان،.قوانی��ن.محافظت.از.خریدار.
درازم��دت.خی��ال.مش��تری.را.در.تولید.راحت.کرده.اس��ت..همچنین.به.روزرس��انی.

اطالعات.کارشناسان.فنی.نیز.یکی.دیگر.از.وظایف.ماست..
کارن.ماشین.عالوه.بر.خدمات.ماشین.آالت.تولیدی.خود.بر.روی.دیگر.ماشین.آالت.
با.نام.های.تجاری.دیگر.نیز.خدمات.ارائه.می.دهد..این.کلینیک.با.طراحی.یک.دفترچه.
خدمات،.مش��تریان.را.با.نحوه.کار.و.خدمات.آش��نا.می.س��ازد.و.کلیه.فرم.های.خدمات.
دوره.ای.و.زمان.گارانتی.را.نیز.در.آن.درج.کرده.اس��ت..این.دفترچه.به.مانند.دفترچه.
فنی.خودرو.که.می.بایس��ت.همیش��ه.همراه.ماش��ین.باشد.تا.کارشناس��ان.فنی.و.هم.
مشتری.بتوانند.از.خدمات.بیشتر.بهره.ببرند..کلینیک.خدمات.کارن.ماشین.در.تالش.
است.که.با.پشتیبانی.فنی.و.ارائه.خدمات.با.کیفیت.به.مشتریان.در.جهت.رضایتمندی.
آنها.گام.بردارد..از.این.رو.قصد.دارد.با.ارتقاء.روز.افزون.سطح.علمی.کارشناسان.فنی.
در.کنار.مش��تریان.گرامی.بتواند.در.جهت.گس��ترش.ارائه.خدم��ات.به.موقع.باالتر.از.

استانداردهای.روز.دنیا.در.این.صنعت.بپردازد..
ای��ن.واح��د.عالوه.بر.خدمات.گارانت��ی.و.وارانتی.حضوری.....ب��ا.ارائه.یک.خدمت.
ویژه.به.صورت.هفتگی.از.طریق.کنفرانس.تلفنی.نیز.با.مشتریان.در.تعامل.و.بررسی.
مش��کالت.اس��ت..همچنین.با.ثبت.کلیه.مراح��ل.ارائه.خدم��ات.در.دفترچه.گارانتی.

می.تواند.با.دقت.و.ظرافت.بیشتر.به.امر.خدمت.رسانی.بپردازد..
  آیـا تولید ماشـین آالت اسـتانداردهای مشـخصی وجـود دارد ؟ و کارن 

ماشین به چه میزان به این امر کمك کرده است ؟
از.آنجایی.که.کارن.ماش��ین.اولین.و.تنها.تولید.کننده.ماشین.آالت.تخصصی.شیشه.
دوجداره.در.ایران.اس��ت،.بنابراین.به.عنوان.یک.شرکت.پیشرو.و.صاحب.نظر.شناخته.

می.شود..
تیم.R&D.و.کنترل.کیفی.کارن.ماش��ین.با.بررس��ی.و.تجزیه.و.تحلیل.کردن.کلیه.
ماش��ین.آالت.روز.دنیا.و.همچنین.نیاز.مش��تریان،.شرایط.آب.و.هوایی.و.میزان.قیمت.
تمام.ش��ده.تغییراتی.در.ساخت.ماش��ین.آالت.ایجاد.کرده.است،.کلیه.این.تغییرات.بعد.
از.مدت.ها.تحقیق.و.بررس��ی.قطعات.و.تجهیزات.و.همچنین.نحوه.کار.به.اس��تاندارد.
متفاوتی.نس��بت.به.نمونه.های.روز.دنیا.با.توجه.به.ش��رایط.رس��یده.است.که.در.ایران.
قابل.اس��تفاده.باشد.و.هم.اکنون.در.حال.مدون.کردن.این.موارد.می.باشد.تا.بتواند.در.

روند.دریافت.استاندارد.قرار.دهد..
  مهمترین مشکل شما در امر تولید چیست ؟

همه.ما.می.دانیم.امر.تولید.در.ایران.به.س��ادگی.انجام.نمی.گیرد..عدم.حمایت.دولت.

از.تولید،.نبود.س��ازمانی.خاص.جهت.نظارت،.مشکالت.ناشی.از.تحریم.ها.جهت.ورود.

برخی.قطعات.باعث.می.ش��ود.کش��وری.مانند.چین.با.قیمت.های.کامال.رقابتی.و.البته.

کیفیت.پایین.تولید.ما.را.به.چالش.بکشاند..منتها.تیم.تولید.کارن.ماشین.با.وجود.تمام.
موارد.یاد.شده.توانسته.است.با.روند.رو.به.رشدی.ادامه.دهد..

  موضوع اسپیسـر حرارتی در تولید شیشـه های دوجداره برای بسـیاری 
از تولیدکنندگان شیشـه دوجداره اهمیت دارد. گروه توسـعه سـرمایه گذاری 
دارابی نمایندگی رسمی تروسیل در ایران را عهده دار است. برآیند این اتفاق 

برای فعاالن صنعت ساخت شیشه های دوجداره چه خواهد بود؟
ببینید.تولید.شیشه.دوجداره.مراحل.زیادی.را.طی.کرده.است.و.تولید.ما.با.روش..های..
متفاوت.در.سال.های.ورود.این.محصول.اتفاق.افتاده.است..تولید.شیشه.های.دوجداره.
با.موادی.مانند..هاتملت،.چسب.سیلیکون،.چسب.پلی.سولفاید.صورت.می.گیرد.که.هر.
کدام.از.این.روش.ها.مزایا.و.معایب.خاص.خود.را.دارد.و.هم.اکنون.روش.پلی.سولفاید.

از.کلیه.روش.ها.مرسوم.تر.است.
.توس��عه.س��رمایه.گذاری.دارابی.با.توجه.به.اهمیت.بحث.راحتی.کار.و.زمان.اندک.
تولی��د.این.محصول.ب��ه.علت.درگیر.بودن.در.امر.تولید.شیش��ه.دوج��داره،.به.دنبال.
راه.حلی.آس��ان.با.تکنولوژی.اسپیس��ر.حرارتی.در.نمایش��گاه.های.برون.مرزی.آش��نا.
ش��د.و.نماینده.رس��می.تروس��یل.در.ایران.را.در.اختیار.گرفت؛.با.ورود.این.تکنولوژی.
ماش��ین.آالت.آن.نیز.مورد.نیاز.بود.که.تولید.ماش��ین.پرس.حرارتی.تکس��ر.و.چهارسر.
در.دس��تور.کار.تولید.قرار.گرفت.و.ورود.هر.تکنولوژی.و.اس��تفاده.از.آن.همیشه.زمان.
زیادی.را.طی.می.کند،.اما.با.توجه.به.راحتی.و.مقرون.به.صرفه.بودن.اسپیسر.حرارتی.
آن.خیلی.زود.سهم.بسیار.خوبی.در.بازار.شیشه.دوجداره.از.آن.خود.کرد..از.ویژگی.های.
منحصر.به.فرد.اسپیسر.حرارتی.عدم.نیاز.به.برش،.عدم.نیاز.به.چسب.بوتیل،.عدم.نیاز.
به.چسب.پلی.سولفاید.و.هاتملت،.سهولت.قرار.دادن.اسپیسر.بر.روی.شیشه،.ماندگاری.
ب��اال،.دارای.الیه.بوتیل.حرارتی.با.قدرت.چس��بندگی.ب��اال.و.دارای.الیه.رطوبت.گیر.
بس��یار.قوی.و.عدم.نیاز.ب��ه.تزریق.رطوبت.گیر.و.عدم.نیاز.ب��ه.نیروی.کار.حرفه.ای.و.
همچنین.سرعت.انتقال.باال.محصول.نهایی.).شیشه.دوجداره.(.ار.کارگاه.جهت.تولید.

پنجره.یو.پی.وی.سی.و.نصب.آن.می.باشد..
 و سخن آخر :

در.پایان.بار.دیگر.ش��عار.مجموعه.پر.تالش.کارن.ماش��ین.را.به.عنوان.حسن.ختام.
این.گفتگو.با.افتخار.اعالم.می.کنم: 

»خلق می کنیم، پس هستیم«
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یراق دوحالته آکادو؛
 ویژگي ها و مزیت ها

اسپانیولت دو حالته آکادو
همان.گونه.که.در.تصویر.مش��اهده.می.فرمایید.بر.روی.کلیه.اس��پانیولت.های.ارتفاع.و.عرض.
پرچ.هایی.قرار.دارد.که.این.پرچ.ها.موجب.روان.تر.حرکت.کردن.کلیه.قطعات.و.نهایتًا.دستگیره.
می.شود؛.به.دلیل.وجود.این.پرچ.ها،.هر.دو.صفحه.اسپانیولت.دچار.اصطکاک.کمتری.می.شود.و.
در.نتیجه.باعث.ثبات.آبکاری.بین.این.دوصفحه.خواهد.ش��د..گیربکس.این.سیستم.در.قسمت.
مرکزی.از.آلیاژ.بس��یار.مقاوم.و.ضخامت.مناس��ب.طراحی.گردیده.که.باعث.جلوگیری.از.هرز.
ش��دن.چرخ.دنده.و.رزوه.های.جای.پیچ.می.ش��ود..محل.مناس��ب.جهت.روغ��ن.کاری.بر.روی.
اسپانیولت.و.کلیه.قطعات.محرکه.تعبیه.شده.است.و.روی.کلیه.قطعات.در.نقاط.اتصال.طراحی.

دندانه.های.درشت.و.مقاوم.این.سیستم.قابل.مالحظه.می.باشد.
قفل امنیتی دوحالته: 

این.قفل.با.قرار.گرفتن.بر.روی.اس��پانیولت.ارتفاع.موجب.قفل.شدن.دستگیره.در.هنگام.باز.
بودن.لنگه.پنجره.و.تنظیم.آن.در.هنگام.بسته.شدن.در.محل.مناسب.می.شود..

بازویی و اسپانیولت عرض.)دارا.بودن.پرچ.روان.کننده.تسمه.ها.بر.روی.بازویی(
یکی.از.مزایای.بازویی.دو.حالته.آکادو،.دارا.بودن.قفل.امنیتی.دس��تگیره.در.هنگام.باز.بودن.
پنجره.می.باش��د.که.باعث.جلوگیری.از.چرخیدن.دس��تگیره.و.خارج.شدن.لنگه.از.حالت.اصلی.
خود.می.گردد..قابل.توجه.می.باشد.که.محل.اتصال.بازویی.با.اسپانیولت.پشت.به.نحوی.طراحی.

گردیده.که.باعث.مونتاژ.سریع.و.آسان.یراق.می.شود.
قفل میانی)اسپانیولت.پشت(

طراحی.اسپانیولت.پشت.دو.حالته.آکادو.در.کوچکترین.سایز.)550(.دارای.2.پین.می.باشد.که.
موجب.ایجاد.امنیت.بیشتر.و.درزبندی.کامل.در.پشت.پنجره.می.گردد.

لوالی باالی قاب و لنگه
ضخامت.ورق.لوالی.باالی.لنگه.2/5.میلیمتر.و.ارتفاع.آن.52.میلیمتر.می.باشد.و.در.لوالی.
باالی.قاب.ارتفاع.این.لوال.95.میلیمتر.اس��ت.که.از.آلیاژ.بسیار.مقاوم.جهت.تحمل.فشار.وارده.

در.قسمت.باالی.لنگه.برخوردار.می.باشد.
گوشه دوحالته

گوش��ه.دوحالته.در.سیس��تم.آکادو.با.پین.قارچی.ش��کل.می.باش��د.که.با.اس��تفاده.از.زاماک.
مخصوص.جهت.باال.بردن.امنیت.پنجره.طراحی.شده.است.

)توجه * توجه( لوالی پایین قاب 130 کیلوگرمی
طراحی.لوالی.پایین.قاب.در.سیس��تم.دو.حالته.آکادو.ب��رای.باال.بردن.تحمل.وزن.لنگه.به.

این.گونه.است.:
1-.ارتفاع.لوال.100.میلیمتر.

2-.ارتفاع.پایه.ها.22.میلیمتر.برای.قرار.گرفتن.و.درگیر.شدن.لوال.در.گالوانیزه.تقویتی
3-.ارتفاع.اهرم.نگه.دارنده.لوالی.لنگه.35.میلیمتر.

که.این.س��ایزها.بر.اساس.استانداردهای.اروپایی.تعریف.شده.و.تحمل.وزن.130.کیلوگرمی.
را.برای.سیستم.دو.حالته.آکادو.فراهم.آورده.است.

لوالی پایین لنگه 
1-ارتفاع.کل.لوال.75.میلیمتر.

2-ارتفاع.پایه.لوالها.22.میلیمتر.
3-دارای.دو.پیچ.ریگالژ.تنظیم.ارتفاع.و.تنظیم.فشار.لنگه.

روکش لوال
طراحی.روکش.لوالها.در.سیس��تم.دو.حالته.آکادو.با.اس��تفاده.از.مواد.پالس��تیک.با.قابلیت.

انعطاف.پذیری.باال.و.تنوع.رنگ.می.باشد.و.از.5.قطعه.تشکیل.گردیده.است.
1-.روکش.لوالی.باالی.قاب
2-.روکش.لوالی.باالی.لنگه.

3-..و.4-.روکش.لوالی.پایین.قاب.2.قطعه.می.باشد..الف(.قطعه.معمول.در.کلیه.سیستم.های.
دو.حالته.ب(.روکش.روی.کل.لوال.برای.پوشاندن.جای.پیچ.ها

5.-.روکش.روی.لوالی.پایین.لنگه

ره:
شـا

ا

یقینا یکی از مهمترین اجزا  هر ساختمان در و پنجره  آن می باشد. دروپنجره گرچه تاثیر بسزایی در زیبایی ساختمان ها دارد، اما نمی توان از نقش 
و کارایی آن در  صرفه جویی انرژی در ساختمان ها چشم پوشید. این در حالی است که استقامت و کارایی  پنجره نیز در گرو یراق آالت مناسب و 
با کیفیت می باشد. بدیهی است یراق آالت بی کیفیت نه تنها پاسخگوی این نیاز نیست، بلکه ممکن است سبب بروز خسارات زیادی برای مصرف 
کنندگان نهایی شده و صدمات جبران ناپذیری را به صنعت جوان پنجره یو.پی .وی.سی وارد کند. شرکت یراق گستر پرشین با توجه به این نکته 
مهم و ضروری، همواره تالش خود را در جهت تامین انواع یراق آالت با کیفیت برای در و پنجره های دوجداره یو.پی.وی.سـی درکشـور داشـته و 
در راستای ارتقای سطح دانش فنی فعاالن این صنعت همواره گام های مهمی برداشته است. مطلب پیش رو نیز توسط محمدرضا عابدینی مدیر 

بازرگانی شرکت یراق گستر پرشین به جهت آموزش و آشنایی با ویژگي ها و مزیت های یراق آالت آکادو تهیه و تدوین شده است. 

اسپانیولت.ارتفاع.دو.حالته
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بازویی.و.اسپانیولت.عرض
لوالی.باالی.لنگه

روکش.لوال

قفل.امنیتی.دوحالته .لوالی.پایین.قاب.130.کیلوگرمی

لوالی.پایین.لنگه.

لوالی.باالی.قاب

گوشه.دو.حالته
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بازرگانی صدر؛ رضایت مشتریان و آینده درخشان
در گفتگوی مدیرعامل شرکت با پنجره ایرانیان عنوان شد

  بازرگانی صدر چه هدفی را در سال 94 دنبال می کند؟
همان.طور.که.می.دانید،.هرش��رکتی.برای.خود.برنامه.ریزی.و.سیاس��ت.های.مشخص.و.
معینی.دارد؛.سیاست.ها.و.رویکردهای.شرکت.بازرگانی.صدر.به.دو.قسمت.تقسیم.می.شود:.
اول.برنامه.ریزی.کوتاه.مدت.و.دوم.برنامه.ریزی.بلندمدت...برنامه.ریزی.بلند.مدت.که.به.واقع.
دومین.برنامه.جامع.ش��رکت.بازرگانی.صدر.محس��وب.می.شود.از.سال.گذشته.اجرایی.شد..
در.این.برنامه.سعی.داشتیم.تا.با.ارائه.محصوالت.و.تکمیل.سبد.کاالهایی.که.به.مشتریان.

خ��ود.ارائه.می.کنی��م.و.همچنین.با.عرضه.محصوالت.با.کیفیت.برگس��تره.بازار.هدف.مان.

بیافزایم..در.واقع.س��عی.برآن.داش��تیم.تا.همواره.با.گس��تره.تحت.پوشش.خود.همکاری.و.

همفکری.تنگاتنگی.با.مش��تریان.داشته.باشی...نخستین.گام.را.با.ارائه.کاالها.و.یراق.آالت.

با.قیمت.مناسب.به.مشتریان.برداشتیم..همین.رویکرد.این.امکان.را.به.ما.داد.که.شعبه.های.

بازرگانی.صدر.را.گس��ترش.دهیم..البته.مبنای.کار.این.اس��ت.که.در.کلیه.ش��عب.بازرگانی.

صدر.در.اقصی.نقاط.کش��ور.عملکردی.کامال.یکدس��ت.و.هماهنگ.با.یکدیگر.داش��ته.و.

ره:
شـا

ا
گسـترش نمایندگی های فروش شـرکت بازرگانی صدر در شـهرهای مختلف ایران نشـان از رضایت مشـتریان از کاالها و خدمات این 
شـرکت و آینده درخشـان پیش رو دارد. مجتبی مقصودی، در مقام مدیرعامل شـرکت بازرگانی صدر و همکاران تالشـگر این شـرکت 
خوشنام یك هدف روشن و البته مورد انتظار مشتریان را دنبال می کنند. تحویل کاالی استاندارد و پاسخ شایسته به سفارشات مشتریان 
در کمترین زمان ممکن. مدیران ارشد شرکت بازرگانی صدر خوب می دانند که هیچ خط تولیدی نباید به خاطر نیاز به کاالها متوقف شود 
و همه کوشش خود را به کار بسته اند تا تولیدکنندگان در و پنجره ایران زمین دغدغه ای برای تولید نداشته باشند و به خاطر جستجوی 
کاالهای مورد نیاز خود، دچار دردسر نشوند. انتقال دفتر مرکزی بازرگانی صدر از شیراز به تهران، نشان از تغییر استراتژی شرکت برای 
رقابت در باالترین سـطح ممکن با رقبای جدی دارد. آنها سـبد محصوالت خود را تکمیل کرده اند، قیمت های منطقی برای کاالهای خود 
در نظر گرفته اند و پاسداشـت نیاز و اعتماد مشـتریان را یك سـرمایه جاودانه برای بازرگانی صدر می دانند. گفتگوی پنجره ایرانیان با  

مدیرعامل شرکت بازرگانی صدر را بخوانید.
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همواره.کاالها.با.یک.قیمت.واحد.و.مناس��ب.به.دست.مشتری.برسد..از.دیگر.ویژگی.هایی.

که.در.سیاس��ت.های.کلی.ما.قراردارد،.این.اس��ت.که.هم.با.شرکت.های.همکار.خود.و.هم.

با.مصرف.کننده.کار.کنیم..چنانچه.قبل.تر.اعالم.کردم.این.سیاس��ت.ها.در.سال.94.در.قالب.

برنامه.ریزی.مدونی.تهیه.و.در.دستور.کار.قرار.گرفت..البته.از.همه.مهمتر.این.موضوع.است.
که.با.تغییرات.قیمتی.و.تجربه.فواصل.مختلف.بازار.به.یک.قیمت.ثابت.برسیم..

  آیا تاکنون به این ثبات در قیمت محصوالت خود رسیده اید؟ 
بله.در.بازار.کنونی.به.ثبات.قیمت.رس��یده.ایم..اساس��ا.بحث.قیمت.گ��ذاری.به.این.دلیل.
مطرح.می.ش��ود.که.بهای.پرداختی.یک.هم��کار.از.قیمتی.که.هر.مصرف.کننده.برای.کاال.
پرداخت.می.کند،.یکسان.و.برابر.باشد.و.االن.می.توان.به.این.مهم.شهادت.بدهیم.که.لیست.
قیمت.در.سراسر.کشور.یکی.است.و.همه.نمایندگان.ما.در.سراسر.کشور.کاالها.را.با.همان.

قیمتی.به.دست.مشتریان.می.رسانند.که.دفتر.مرکزی.کاالها.را.عرضه.می.کند.
  شنیده ها حاکی از آن است که به زودی شاهد طرح تحول و توسعه بازرگانی 

صدر خواهیم بود، این مهم چقدر به واقعیت نزدیك است؟ 
سال.گذش��ته.برنامه.ریزی.داشتیم.که.شعب.بازرگانی.صدر.را.افزایش.دهیم.و.این.فرایند.
را.ب��ا.توجه.به.ش��ناخت.و.نوع.فعالیت.مان.کامل.تر.و.دقیق.تر.ب��ه.منصه.ظهور.درآوریم..اگر.
بخواهم.به.اختصار.این.برنامه.ریزی.را.ش��رح.دهم،.بای��د.اذعان.کنم.که.کار.خود.را.از.دفتر.
ش��یراز.ش��روع.کردیم.و.اما.اکنون.مرکزیت.و.درواقع.مرکز.حکومت.بازرگانی.صدر.به.دفتر.
تهران.انتقال.یافته.است؛.به.بیانی.دیگر.پایتخت.کارمان.را.از.شیراز.به.تهران.انتقال.داده.ایم.
.درراس��تای.همین.طرح.تحول.و.توس��عه،.در.تیرماه1393ش��عبه.بازرگانی.صدر.در.بندر.
عباس.افتتاح.ش��د.و.همچنین.ش��عبه.رش��ت.نیز.در.دیماه.سال.گذش��ته.آغاز.به.کار.کرد..
بنابراین.اس��تقرار.دفتر.مرکزی.ش��رکت.در.تهران.یک.گام.بلند.برای.حضور.همه.جانبه.در.

دیگر.استان.هاست
  محصوالت ارائه شده در شعب بازرگانی صدر چه تفاوتی با دفتر مرکزی این 

مجموعه دارد؟
تمام.کاالها.که.در.ش��عب.رس��می.شرکت.عرضه.می.ش��ود.از.حیث.نوع.و.جنس.با.دفتر.
مرکزی.یکی.اس��ت،.همچنین.سیس��تم.فروش.نیز.کارکردی.یکس��ان.را.اتخاذ.می.کنند..
الزم.اس��ت.به.نکته.ای.اش��اره.کنم.که.تاکنون.بازرگانی.صدر.نمایند.گی.نداشته.و.سیاست.
اعطای.نمایندگی.هم.نخواهیم.داش��ت،.مگر.در.مواردی.چون.اس��تانی.که.در.آن.شعبه.ایی.

وجود.ندارد.
  سبد محصوالت بازرگانی صدر را چه کاالهایی تشکیل داده است؟

در.زمینه.یراق.آالت.همواره.س��عی.داش��تیم.تا.با.شرکت.های.مهم.و.با.کیفیت.یراق.آالت.

وارد.مذاکره.ش��ویم..از.آن.جمله.می.توان.به.ی��راق.آالت.ویندوفرم.و.همچنین.یراق.آالت.

آکادو.اش��اره.کرد.و.به.همه.این.یراق.آالت.ترکی��ه.ای،.یراق.آالت.روتو.آلمان.را.نیز.اضافه.

کنی��د..در.خصوص.پروفیل.نیز.باید.اذعان.کنم؛.پروفیل.دکتروین.را.در.س��بد.محصوالت.

خود.گنجانده.ایم.همچنین.در.زمینه.گالوانیزه.تقویتی.با.شرکت.آهن.فوالد.جهان.به.توافق.

رسیده.ایم..و.به.عنوان.عاملیت.فروش.این.شرکت.در.استان.فارس.محسوب.می.شویم.
  کمـی درباره برندی که اکنون کاالی غالب محصوالت شـمارا تشـکیل داده، 

صحبت کنید؟
کارخان��ه.ویندو.فوم.در.ازمیرترکیه.قرار.دارد..این.ش��رکت.تولیدکننده.دس��تگیره،.تقریبًا.
س��ابقه8.س��ال.فعالیت.را.در.کارنامه.خود.ثبت.کرده.اس��ت.و.تولیدات.با.کیفیت.خود.را.در.
اشکال.و.انواع.مختلف.دستگیره.و.دیگر.ملزومات.پنجره.تولید.می.کند.که.شرکت.بازرگانی.
صدر.عامل.فروش.ویندو.فوم.در.ایران.است..البته.نباید.از.نظر.دور.داشت.که.در..بازار.ترکیه.
برخی.ش��رکت.های.عرضه.کننده.یراق.آالت.سبد.تولیدشان.کامل.نیست.و.برای.تکمیل.سبد.
خود.از.محصوالت.دیگر.شرکت.ها.استفاده.می..کننند،.به.نحوی.که.بیشتر.یراق.فروش.هایی.
که.در.ترکیه.سراغ.داریم.محصوالتشان.فقط.دستگیره.است.و.سایر.محصوالت.را.خودشان.
تولید.نمی.کنند..ولی.مزیتی.که.شرکت.ویندوفرم.دارد؛.تخصصشان.روی.دستگیره.آلومینیوم.
و.یو.پی.وی.س��ی.است.و.خودش��ان.تولید.می.کنند..بنابراین.اینکه.شرکت.طرف.قرارداد.ما.
خود.تولیدکننده.اس��ت،.بس��یار.حائز.اهمیت.می.آیند.و.این.خود.یکی.از.نکاتی.بود.که.مارا.
به.س��مت.انتخاب.برند.ویندوفرم.س��وق.داد.چراکه.ما.محصول.را.مس��تقیما.از.تولید.کننده.
خریداری.می.کنیم.و.این.یعنی.دسترس��ی.مستقیم.و.بی.واسطه.به.محصول...حسن.و.مزیت.
دسترسی.مستقیم.و.بی.واسطه.به.یک.محصول.باعث.خواهد.شد.چنانچه.محصول.یا.کاالی.
تولید.آن.کارخانه.به.تغییرات.نیاز.داشت.چه.از.نظر.کیفی.و.چه.از.نظر.سیستماتیک،.می.توان.
پیش��نهاد.را.به.ش��رکت.اعالم.کرده.تا.تغیی��رات.الزم.را.در.این.زمینه.لح��اظ.کنند..تمرکز.
شرکت.ویندوفرم.به.شکل.تخصصی.تنها.روی.دستگیره.قرار.دارد..این.موضوع.هم.برای.ما.
و.هم.مش��تریان.بازرگانی.صدر.بسیار.جالب.توجه.و.حائز.اهمیت.است..از.دیگر.ویژگی.های.

همکاری.با.این.برند.نام.آشنا.ضمانت.نامه.15.ساله.آن.است.
  برای جلوگیری از واردات یراق آالت بی کیفیت چه باید کرد؟

.به.نظر.بنده.اولین.کار.فرهنگ.س��ازی.اس��ت..اس��تفاده.از.ی��راق.آالت.بی.کیفیت.باعث.

زوال.ای��ن.صنعت.در.کش��ور.خواهد.ش��د.اما.اگر.عرضه.کنندگان.ای��ن.محصوالت.در.یک.

همبستگی.همگانی.فقط.اقدام.به.تهیه.و.عرضه.کاالی.با.کیفیت.نمایند،.بدون.شک.ذایقه.

مصرف.کنن��ده.نهای��ی.تغییر.یافته.و.امکان.واردات.برای.اندک��ی.از.افراد.که.فقط.به.دنبال.
سودجویی.هستند،.نیز.گرفته.خواهد.شد.

  برای اطمینان خاطر مشـتریان جدید و مصرف کننـده نهایی از اصالت کاالی 
عرضه شده با برند Roto چه کار می توان کرد؟

به.نظر.من.نماینده.انحصاری.این.کاال.در.کش��ور،.توس��ط.Roto.مش��خص.شده.است.

و.ش��رکت.س��اتیان.به.عنوان.عرضه.کننده.انحص��اری.این.کاال.نیاز.ب��ه.معرفی.ندارد،.در.

صورتی.که.مشتریان.و.مصرف.کنندگان.از.شاهراه.اصلی.خرید.نمایند،.بدون.شک.می.توانند.

از.اصالت.کاالی.مورد.اس��تفاده.خود.اطمینان.حاصل.کنند..البته.در.این.راه.نیاز.اس��ت.تا.

تبلیغات.بیش��تری.از.سوی.ما.نیز.صورت.پذیرد.که.دراین.راس��تا،.مجله.پنجره.ایرانیان.به.
عنوان.بهترین.راهکار.می.تواند.ایفای.نقش.نماید.
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تعالی توليد ملی؛ با یراق آالت جی .اس.ای
گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت جی.اس.ای

  شرکت جي.اس.اي فعالیت خود را از چه زماني و با چه هدفي آغاز کرده است؟ 
در.ابت��دا.بای��د.بگویم.که.ما.یک.هلدینگ.هس��تیم.و.قبل.از.اینکه.وارد.ش��دن.به.
عرصه.تولید.یراق.آالت،.جزو.موفق.ترین.ش��رکت.هاي.تولید.در.و.پنجره.یو..پي..وي..
س��ي.ایران.به.ش��مار.مي.رویم؛.اما.به.دلیل.اهمیت.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.
در.زمین��ه.جلوگی��ري.از.هدررفت.انرژي.در.س��اختمان.ها.و.فراهم.کردن.زمینه.هاي.
آرام��ش.و.امنیت.س��اختمان.ها.و.ش��هروندان،.مصمم.ش��دیم.به.دلی��ل.فعالیت.ها.و.
سرمایه.گذاري.هاي.انجام.گرفته.در.داخل.کشور.در.زمینه.تولید.پروفیل.و.مونتاژ.در.و.
پنجره.هاي.یو.پي.وي.سي.به.یکي.از.خال.هاي.جدي.صنعت.در.و.پنجره.وارد.شویم؛.
چرا.که.پیش.از.فعالیت.گروه.صنعتي.جي.اي.سي.هیچ.سرمایه.گذاري.در.زمینه.تولید.

یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.صورت.نگرفته.بود..
بنابراین.ورود.شرکت.به.عرصه.تولید.یراق.آالت.با.هدف.تامین.نیاز.داخلي،.جلوگیري.
از.خروج.ارز.جهت.واردات.یراق.آالت.در.و.پنجره.یو.پي.وي.سي.و.البته.ایجاد.اشتغال.

صنعتي.شکل.گرفت.و.در.این.زمینه.ابتدا.تحقیقات.گسترده.علمي.و.میداني.را.کلید.

زدیم.و.از.برخي.ش��رکت.هاي.خارجي.تولید.کننده.یراق.آالت.بازدید.کردیم.و.س��پس.

به.این.نتیجه.رس��یدیم.که.یک.پایلوت..را.ایجاد.و.س��اخت.یراق.آالت.را.بومي.سازي.

کنیم..متاس��فانه.زماني.کار.را.ش��روع.کردیم.که.ایران.در.اوج.تحریم.ها..قرار.داشت.

و.در.آن.زمان.کس��ي.نه.حاضر.به.س��رمایه.گذاري.بود.و.نه.اینکه.دستورالعملي.براي.

تولید.یراق.آالت.در.اختیار.داش��تیم..براي.همین.ابتداي.فعالیت.ش��رکت.با.راه.اندازي.

واحد.تحقیق.و.توس��عه.بود.و.اقدام.به.س��اخت.نمونه.یراق.آالت.نمودیم.و.تیم.فني.و.

مهندسي.شرکت.نس��بت.به.ارزیابي.تکنیکي.و.کیفي.یراق.آالت.موجود.در.بازارهاي.

کش��ور.و.جهان.اقدام.ک��رد.چرا.که.پیش.از.آن،.تمام.یراق.آالت.مصرف.ش��ده.در.و.

پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.وارداتي.بودند.و.حجم.بزرگي.از.یراق.آالت.هم.از.کشور.
ترکیه.وارد.مي.شود.

  نمونه هاي نخستین یراق آالت برند جي.اي.اي چه زماني رونمایي شد و 

ره:
شـا

ا

سال ها تجربه اندوزی و تحقیق و آزمایش در مکانیزم، تهیه و تولید انواع یراق آالت در و پنجره با چاشنی همت و ممارست سرانجامی 
خوش خواهد داشت. فرضیه یی که مردان جی اس آی با عشق و ایمان خالقانه به یقین اش نشاندند. جی اس ای مجموعه ای که این 
روزها سـخت خبر سـاز است. کارآفرین برتر استان خراسـان  یکی از 50 کارآفرین برتر کشور،کسب گواهینامه ift آلمان، اجرای طرح 
توسعه در فضای ناهمگون تولید تنها اخبار هفته اخیر جی اس آی است. شرکت تولید کننده اولین یراق ایرانی، اکنون اهداف بزرگ تری 
را در چشم انداز آینده خود می بیند. دکتر عامری مدیر عامل شرکت جی اس آی در گفتگو با خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان به تشریح 

فعالیت های این شرکت از آغاز تاکنون پرداخته است این گفتگو را با هم می خوانیم:
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چه مسیري را در جاده موفقیت پشت سرگذاشتید؟
.در.س��ال.90.موفق.به.رونمایي.از.نمونه.هاي.اولیه.طراحي.و.س��اخت.یراق.آالت.و.
ماش��ین.آالت.ش��دیم.و.در.همان.س��ال.فعالیت.خود.را.از.طریق.برندسازي.و.معرفي.
آن.برند.در.نمایش��گاه.تخصصي.در.و.پنجره.آغاز.کردیم..و.در.س��ال.91.به.صورت.
جدي.به.ساخت.نمونه.هاي.اولیه.و.قالب.سازي.روي.آوریم..کار.بعدي.ما.این.بود.که.
به.اطراف.ایران.س��فر.کنیم.و.بازخورد.یراق.آالتي.که.روي.در.و.پنجره.هاي.ش��رکت.
نصب.ش��ده.بود.را.بررس��ي.کنیم.و.البته.مي.دانید.که.بیش��تر.پروژه.هاي.ش��رکت.در.
ش��هرهاي.اهواز.،تهران،.مشهد.و.استان.هاي.شمالي.کشور.اجرا.شده.بود.و.به.همین.
دلیل.بررس��ي.وضعیت.کیف��ي.و.ارزیابي.ایرادها.و.اش��کاالت.احتمالي.یراق.آالت.در.
سراسر.کشور.نزدیک.به.یکسال.و.نیم.به.طول.انجامید.تا.اینکه.متوجه.شدیم.عمده.

مشکالت.یراق.آالت.به.آبکاري.آنها.برمي.گردد..
علت.هم.به.شرایط.آب.و.هوایي.مختلف.شهرهاي.ایران.مربوط.مي.شد.و.به.همین.
خاط��ر.تالش.کردیم.تا.یراق.آالتي.تولید.کنیم.که.در.چهار.اقلیم.مختلف.ش��هرهاي.

ایران.از.کیفیت.برتري.برخوردار.باشد..
براي.همین.سرمایه.گذاري.هاي.الزم.براس��اس.برنامه.جامع.توسعه.شرکت.جهت.
خرید.ماشین.آالت.و.تجهیزات.از.شرکت.هاي.اروپایي.و.عمدتا.آلماني.صورت.گرفت.
و.همزمان.اقدام.به.خریداري.زمیني.به.مساحت.50.هزار.متر.مربع.کردیم.تا.بتوانیم.
بخش.هاي.مختلف.از.جمله.ماش��ین.آالت،.طراحي.قالب،.مهندسي،.سالن.تولید.و.....
را.در.کنار.هم.براي.تولید.محصولي.با.کالس.جهاني.و.داراي.قدرت.صادراتي.تولید.
و.ب��ه.بازار.عرضه.کنیم.که.از.25.هزار.متر.مربع.که.قرار.اس��ت.در.آن.س��وله.ایجاد.
شود،.حدود.15.متر.مربع.انجام.شده.و.ماشین.آالت.را.در.فضایي.به.مساحت.10.هزار.
متر.مربع.مس��تقر.کردیم.و.با.افتخار.اع��الم.مي.کنم.که.برند.جي.اس.اي.جزو.اولین.
برندهاي.ایراني.در.زمینه.تولید.یراق.آالت.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.وي.س��ي.است.که.

خوشبختانه.شاهد.روند.رو.به.پیشرفت.هستیم.
  پروسه تحقیقات تا احداث و راه اندازي چقدر طول کشید و چه برندهایي 

را الگوي خود قرار دادید؟
فرایند.تحقیقات.تا.تولید.یراق.االت.حدود.2.سال.به.طول.انجامید.و.در.در.آن.زمان.
چند.برند.اروپایي.در.ایران.مانند.روتو،.زیگینیا،.وینک.هاوس،.جي.یو.در.بازار.ایران.به.
عنوان.بهترین.برندهاي.بودند.که.هر.کدام.از.این.یراق.آالت.ویژگي.خاص.خودش.را.
داش��تند،.ما.سعي.کردیم.بهترین.هاي.تکنیکي.و.فني.و.کارایي.یراق.آالت.هر.برندي.
را.مبن��ا.و.الگو.قرار.دهیم.و.در.س��اخت.یراق.آالت.جي.اس.اي.ب��ه.کار.ببریم.تا.هم.
تا.یک.یراق.آالت.منحصر.به.فرد.س��اخت.ایران.داش��ته.باشیم.و.هم.قیمت.مناسبي.
براي.مصرف.کننده.را.شامل.شود..محصوالت.تولیدي.شرکت.داراي.دو.سطح.کیفي.
اس��ت.که.در.یک.سطح.داراي.قدرت.رقابت.با.برندهاي.اروپایي.است.و.سطح.دیگر.
کیفی��ت.با.در.نظر.گرفتن.قدرت.خرید.و.انتخاب.مصرف.کنندگان.با.قیمت.پایین.تر.و.
البت��ه.کیفیت.فراتر.از.انتظار.خواهد.بود.به.جرات.مي.توان.گفت.کیفیت.آن.با.بهترین.

برندهاي.کشور.ترکیه.برابري.است.
  آیا کیفیت یراق آالت جي.اس.اي متناسب با شرایط آب و هوایي مختلف 

ایران تغییر مي کند؟
ب��ه.این.دلیل.که.یراق.آالت.به.اقصي.نقاط.کش��ور.م��ي.رود.و.ما.به.واقع.نمي.دانیم.
که.این.محصول.در.چه.ش��رایط.آب.و.هوایي.مورد.اس��تفاده.ق��رار.مي.گیرد،.ما.یک.
معدل.و.کیفیت.یکس��اني.را.متناسب.با.سخت.ترین.شرایط.آب.و.هوایي.مبناي.تولید.
محص��والت.جي.اس.اي.ق��رار.داده.ایم.و.همواره.یک.مقاومت.اس��تاتیکي.به.عنوان.
اس��تاندارد.لحاظ.مي.کنیم.و.موضوع.آبکاري.یراق.آالت.هم.از.این.حیث.اهمیت.دارد.
چ��را.که.درجایي.که.گردو.خاک.وجود.دارد،.احتمال.اینکه.گرد.و.خاک.به.یراق.آالت.
نفوذ.کند،.زیاد.اس��ت.که.باعث.لطمه.زدن.به.کیفیت.و.کارایي.یراق.آالت.مي.ش��ود..
نکته.جالب.توجه.این.اس��ت.که.بیش��تر..موضوع.در.خصوص.کیفیت.یراق.آالت.به.
مقول��ه.آبکاري.برمي.گ��ردد.و.ما.تمام.تالش��مان.را.کرده.ایم.ک��ه.در.زمینه.آبکاري.

یراق.آالت.در.سطح.جهاني.باشیم..
به.همین.دلیل.تمامي.یراق.آالت.جي.اس.اي.داراي.10.سال.ضمانت.کیفي.بدون.

قید.و.شرط.است.و.باعث.خوشحالي.ما.خواهد.بود.که.اگر.مشکل.و.ایرادي.در.یراق.

بوجود.آمد،.حتما.مشتریان.و.مردم.به.ما.اطالع.دهند..به.همین.دلیل.به.تازگي.اقدام.
به.کسب.گواهینامه.ift .کردیم..

از.س��وي.دیگر.خیلي.از.دوستان.براي.تس��ت.یراق.آالت.خود.به.ما.رجوع.کردند.و.

ش��رکت.این.خدمات.را.به.طور.رایگان.در.اختیارشان.قرار.داد..خوشبختانه.لحظه.به.

لحظه.مشتریان.ما.افزایش.مي.یابد.و.هر.کس.یک.بار.از.جي.اس.اي.یراق.آالت.تهیه.
کرده،.مشتري.ثابت.ما.شده.و.نتیجه.مثبت.را.شاهد.هستیم.

  به عنوان تولیدکننده ایرانی چه مشکالتی در پیش داشته اید؟
ببینید!.هنگامي.که.شروع.به.کار.جدیدي.مي.کنید.یا.باید.بسترهاي.آن.آماده.شده.
باشد.و.یا.اینکه.خودتان.کار.را.ایجاد.کنید..خوشبختانه.ما.در.بازار.جایگاه.خود.را.حفظ.

کردیم.و.مي.توان.گفت.که.بازار.حضور.ما.را.درک.کرده.است..
در.ای��ن.راه.ما.با.مش��کالت.مالي.بس��یاري.مواج��ه.بودیم..در.ابت��دا.بانک.ها.هیچ.
کمک��ي.در.ای��ن.زمینه.به.ما.نکردند..ما.70.درصد.از.مبلغ.پروژه.هاي.مان.را.خودمان.
تامین.کردیم..س��پس.در.مقطع.زماني.دیگر،.سیستم.بانک.کشور.به.کمک.ما.آمد.و.
موفق.ش��دیم.بخشي.از.زیر.ساخت.هاي.خود.را.تامین.کردیم..باعث.خرسندي.است.
که.نزدیک.به.60.تا.70.درصد.قطعات.ما.داخل.کش��ور.تولید.مي.ش��ود.و.یک.سري.
از.قطعات.که.مواد.اولیه.آن.در.ایران.نیس��ت،.مانند.تس��مه.یراق.آالت.که.یک.تسمه.

خاص.است.مجبور.هستیم.را.از.ترکیه.و.آلمان.وارد.کنیم..
  آیـا تعرفـه واردات یـراق آالت مانعـی بر سـر راه شـما بـه عنوان یك 

تولیدکننده داخلی نیست؟
دولت.براي.حمایت.از.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.اقدام.به.وضع.تعرفه.بر.کاالهای.
واردات��ی.می.کند.و.طبیعی.اس��ت.در.خصوص.کاالهایی.ک��ه.تولید.داخلی.نداریم.یا.
اینکه.تولید.کم.باش��د،.تعرفه.پایین.تری.وضع.می.ش��ود؛.در.بحث.یراق.آالت.هم.به.
همین.صورت.است.و.به.دلیل.اینکه.ما.تازه.وارد.بازار.شده.ایم.،.نمي.توانیم.ادعا.کنیم.
که.تمام.س��هم.ب��ازار.را.از.ان.خود.می.کنیم.و.هیچ.تمایلي.نداریم.که.توس��ط.رانت.
ه��اي.دولت��ي.خودمان.را.به.مردم.معرفي.کنیم.و.برعکس.دوس��ت.داریم.خود.مردم.
مقایس��ه.کنند.که.کدام.محصول.با.کیفیت.تر.اس��ت..چون.ما.رقیب.داخلي.نداریم.و.
بیشتر.رقباي.ما.خارجي.هستنند،.درصورتی.که.دولت.تعرفه.گمرکي.واردات.را.بیشتر.

کند،.به.نفع.ما.خواهد.بود..
ش��رکت.جي.اس.اي.همواره.س��عي.دارد.که.تولید.خود.را.به.روزي.20.هزار.س��ت.
برس��اند.ولي.ب��ه.دلیل.کم.بودن.خطوط.تولید.فعال.این.ام��ر.صورت.نخواهد.گرفت..
چون.خط.تولیدمان.در.حال.حاضر.بیشتر.از.3هزار.ست.جواب.نمي.دهد.و.تا.به.امروز.
روند.رو.به.رش��دي.را.پش��ت.سر.گذاشته.ایم..امیدواریم.که.در.دو.سه.ماه.آینده.تیراژ.
تولید.محصوالت.به.10.هزار.س��ت.برس��د.و.اگر.تا.آخر.س��ال.میزان.تولید.را.به.20.
هزار.س��ت.برس��انیم،.آن.وقت.مي.توانیم.ادعا.کنیم.که.30.تا.40.درصد.سهم.بازار.را.

از.آن.خود.کرده.ایم..
  در حال حاضر تنوع یراق آالت جی.اس.ای به چه صورت است؟

س��بد.محصوالت.جي.اس.اي.بسیار.متنوع..است.که.ش��امل.تک.حالته،.کشوئي،.

کلنگ��ي،.کلی��ه.قطع��ات.ریز.محصوالت.مي.ش��ود..البت��ه.به.دلیل.ع��دم.مرغوبیت.

کانکتورهای.بعضي.از.ش��رکت.ها.،.باعث.خوش��حالي.اس��ت.در.س��ال.گذشته.یک.

میلیون.کانکتور.به.فروش.رس��اندیم.و.هیچگونه.مشکلي.و.شکستگي.بوجود.نیامده.

اس��ت..باعث.افتخار.ماس��ت.که.االن.سهم.زیادي.از.بازار.را.گرفتیم.و.همه.ما.را.باور.

کردن��د،.وقتي.که.یک.ش��رکت.بزرگ.قطعات.کانکتور.و.قطعات.دیگرش��ان.را.از.ما.
تامین.مي.کند،.یعني.اینکه.کیفیت.ما.را.قبول.کردند..

  اخیرا برند جي.اس.اي جزء 50 کارآفرین برتر کشـور انتخاب شـد و به 
فاصله یك هفته بعد موفق به دریافت گواهینامه ift شـدید،براي رسیدن به 

این مهم چه فرایندی را طي شده است؟ 
براي.کس��ب.گواهینامه.فنی.ift.خیلي.دردسر.کشیدیم.و.البته.در.فاصله.خیلي.کم.
بعد.از.دریافت.ift.جزء.کارآفرین.برتر.استان.خراسان.و.ایران.و.جزء.50.شرکت.موفق.
ایران.شدیم.و.هدف.شرکت.بیشتر.کارآفریني..است.به.نحوی.که.نزدیک.به.250.تا.
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300.نفر.مستقیمًا.مشغول.به.کار.هستند..
در.ع��رض.ای��ن.3،.4.س��الي.ک��ه.کارخان��ه.را.افتت��اح.کردیم،.به.هیچ.مش��کلي.
برنخورده.ایم..درس��ته.که.سود.و.بازده.اقتصادي.برایمان.مهم.است،.ولي.کارآفریني.
برایم��ان.ارجحیت.دارد..ما.جزء.معدود.ش��رکت.های.هس��تیم.که.شیش��ه،.پنجره،.
.ift.آلومینی��وم.،.ی��راق.را.خودمان.تولید.می.کنیم...فرایند.زمان��ی.دریافت.گواهینامه
نزدیک.یک.س��ال.طول.کش��ید،.دلیل.آن.نیز.این.بود.که.چندین.بار.پروس��ه.ارسال.
پنجره.به.آلمان.تکرار.شد.و.هربار..ایرادي.مي.گرفته.می.شد.،.ما.ایراد.را.رفع.کرده.و.
بعد.دوباره.به.آلمان.ارسال.مي.کردیم.به.ویژه.اینکه.تاکید.داشتیم.تمامی.اجزا.پنجره.

تولیدی.خودمان.باشد..
م��ا.قبل.از.اینکه.پنجره.ها.را.به.آلمان.بفرس��تیم،.ش��روع.کردیم.ب��ا.ایران.خودرو.
کار.ک��ردن.و.دائ��م.از.آزمایش.های.س��خت.ایران.خودرو..اس��تفاده.مي.کردیم،.مثال.
اگر.موسس��ه.آلمانی.صادرکننده.گواهینامه.ift.اعالم.مبنای.کار.خود.را.باز.و.بس��ته.
ش��دن.پنجره.ها.به.میزان.10.هزار.بار.قرار.داده.اس��ت،.محص��والت.تولیدی.ما.در.
آزمون.ه��ای.ایران.خودرو.بیش.از.50.هزار.بار.تس��ت.گرفتیم.آنهم.در.درجه.حرارت.
منهای.60.درجه..وقتی.موفق.ش��دیم.وارد.فرایند.گذراندن.تس��ت.های.فنی.جهت.
دریافت.گواهینامه.ift..ش��دیم..و.در.نهایت.با.صرف.هزینه.بس��یار.موفق.شدیم.این.

استاندارد.مهم.بین.المللی.را.بگیریم.
  گام بعدي هدفتان چیست و دنبال استانداردهایي دیگر هم خواهید رفت؟
.ift.گام.بع��دي.ما.این.اس��ت..برای.ی��راق.آالت.دوحاله.ج��ی.اس.ای.گواهینامه
را.بگیری��م..البته.فرایند.آن..خیلي.س��خت.اس��ت.و.تجهیزات.و.هزینه.بیش��تري.را.
نی��از.داریم..البته.گواهینام��ه.رال.در.زمینه.یراق.آالت.مصداق.پیدا.نمي.کند..بیش��تر.
دوس��ت.دارم.مش��تري.موقع.انتخاب.یراق.آالت.فقط.به.اس��تناد.گواهینامه.تصمیم.
نگی��رد،.بلک��ه.به.این.اطمینان.برس��د.که.جن��س.ایرانی.با.کیفیت.م��ی.خرد..خیلي.
خوشحال.هستم.که.خیلي.از.شرکت.های.تولیدکننده.پروفیل.هم.چنین.دیدگاهی.را.
دنب��ال.می.کنند.و.جی.اس.ای.به.عنوان.ی��ک.برند.ملی.یراق.االت.تالش.می.کند.
همپ��ای.برترین.تولیدکنندگان.پروفیل.حرکت.کند..م��ا.تالش.مي.کنیم.که.در.کنار.
پروفیل.هاي.مط��رح.و.برندهاي.مطرح.بمانیم.االن.در.بازار.خیلي.از.برندهایی.که.از.
ترکیه.وارد.مي.ش��وند،.حتي.اگر.قیمتش��ان.هم.پایین.باشد.مردم.خریداري.نمي.کنند؛.
به.خاطر.اینکه.اینها.از.کیفیتش��ان.زدند.و.قیمت.را.پایین.آوردند.تا.در.شرایط.بد.بازار.
بتوانند.محصوالت.خودش��ان.را.به.فروش.برسانند..االن.مردم.متوجه.شدند.و.بیشتر.
به.کیفیت.محصوالت.اهمیت.مي.دهند.و.باید.س��عي.کنیم.مشتري.مداري.را.رعایت.
کنیم،.چون.مش��تري.خوب.مش��تري.م��ي.آورد.و.یا.برعکس..ما.ب��ه.خدمات.پس.از.
فروش��مان.خیلي.تاکید.مي.کنیم.و.ما.باید.براي.مش��تري.ها.محصوالتمان.را.جذاب.
کنیم..این.جذابیت.مي.تواند.در.کیفیت،.قیمت.و.خدمات.پس.از.فروش.باشد.و.شرکت.
ما.یراق.را.10.سال.ضمانت.مي.کند.که.این.خودش.باعث.جذب.مشتري.مي.شود..

  وضعیت یراق آالت موجود در بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
همه.حق.دارند.در.این.بازار.باش��ند.و.آن.کس��ي.در.بازار.ماندگار.هس��ت.که.بتواند.
باالترین.کیفیت.،.پایین.تر..قیمت.و.بهترین.خدمات.را.ارائه.دهد،.ش��رکت.هایي.که.
هم.کیفیتش��ان.و.هم.قیمتش��ان.خوب.اس��ت.و.این.همه.یراق.آالت.آمدند.و.رفتند،.
اما.برندهای.مطرح.ماندگار.هس��تند.چون.کیفیتش��ان.خوب.بوده.بازار.را.در.دس��ت.
گرفته.اند..ما.نمي.خواهیم.خودمان.را.به.بازار.تحمیل.کنیم.،.دوست.داریم.از.سیستم.
کششي.اس��تفاده.کنیم.و.بازار.محصول.ما.را.باور.کند.وقتي.که.محصوالتمان.خوب.
نباش��د.تعرفه.رو.ببریم.باال.و.یا.جلوی.واردات.را.بگیریم.اینها.باعث.مي.ش��ود.مانند.
خیلي.چیزهاي.دیگر.انحصاري.ش��ود.و.ما.ش��اید.رش��د.نکنیم..ما.وقتي.حرفي.براي.
گفتن.داریم.که.برند.آلماني.در.بازار.باش��د.و.این.دیگر.انتخاب.مشتري.است.که.بین.
برند.ما.و.آلماني.یکي.را.انتخاب.کند.و.مطمئن.هستم.بخش.زیادي.از.بازار.را.از.آن.
خودمان.مي.کنیم.و.عقیدم.این.اس��ت.که.کس��اني.که.روي.کیفیت.و.قیمت.اهمیت.

بدهند.در.بازار.ماندگار.هستند..
  به جهت پاسـخگویي به نیاز هاي مصرف کننده آیا طرح تحول دارید که 

تیپ هاي مختلف یراق آالت پنجره به مجموعه سبد کاالیتان اضافه شود؟

ما.اول.با.یک.محصول.شروع.به.کار.کردیم.و.االن.حداقل.40.تا.50.نوع.محصول.

در.س��بد.کاالیمان.داریم.و.هر.محصولي.که.بازار.مي.طلبد.و.تعداد.مش��تري.زیادی.

دارد.وحتي.قطعاتي.که.اصال.سود.اقتصادي.ندارد.را.تولید.می.کنیم.چون.می.خواهیم.

س��بد.محصوالتمان.کامل.باشد.و.وقتي.یک.مشتري.به.ما.رجوع.مي.کند.بتواند.تمام.

محصوالت.مورد.نیاز.خود.را.تامین.نماید.ما.حتي.مي.توانستیم.یک.سري.محصول.را.

وارد.کنیم.ودر.سبد.محصوالتمان.بگذاریم.و.قیمتش.هم.ارزانتر.برایمان.تمام.مي.شد.

ولي.چیزي.که.براي.ما.مهم.است.این.است.که.سبد.محصوالتمان.تمام.ایراني.باشد.

و.تولید.خودمان.باشد.و.باعث.افتخار.است.که.همه.محصوالتمان.ساخت.ایران.است.

و.سعي.مي.کنیم.هر.سال.یک.نوآوري.داشته.باشیم.همانطور.که.از.تک.حالته.شروع.

کردیم.و.بعد.لوال،.کشوئي.و.االن.رسیدیم.به.دو.حالته.که.منتظر.هستیم.تست.های.

فن��ی.را.بگذراند.و.موقعي.که.گواهینامه.ift.به.دس��تمان.برس��د.این.محصول.را.در.
بازار.ارائه.مي.کنیم..

در.بحث.قیمت.موقعي.که.تیراژمان.باالتر.برود.پله.پله.قیمتمان.هم.کاهش.پیدا.

مي.کند..همانطور.که.مي.دانید.قیمت.محصوالتمان.در.سال.هاي.اول.با.محصوالت.

ت��رک.برابري.مي.ک��رد.و.االن.کیفیتمان.باالتر.و.قیمتم��ان.پایین.تر.از.محصوالت.
ترک.مي.باش��د..

  شما به عنوان تولید کننده چه انتظاري از حاکمیت دارید؟ 
ش��رایط..رقابت.براي.همه.یکس��ان.است..وقتي.در.س��یکل.اقتصاد.مقاومتي.قرار.
مي.گیریم.و.شرایط.براي.همه.مقاومتي.باشد،.این.رقابت.پایاپاي.است..ما.مي.توانیم.با.
هرکسي.رقابت.کنیم..اما.وقتي.رانت.باشد.و.دولت.یک.سري.تبعیض.قائل.مي.شود،.

دیگر.نمی.توانیم.رقابت.کنیم..
ما.چون.روي.توانایي.خودمان.کار.مي.کنیم.و.نقاط.ضعف.مان.را.بهبود.می.بخشیم،.
تالش.می.کنیم.تا.رقابت.س��الم.و.شفافی.داشته.باش��یم..زماني.که.بازار.دچار.رکود.
ب��وده،.بازهم.کیفیت.خود.را.حفظ.کرده.ایم.و.از.دولت.انتظار.داریم.که.فضای.رقابت.

سالم.را.ایجاد.کند.و.اجازه.انحصار.و.رانت.را.ندهد.
  همان طور که مي دانید نشـریه پنجره ایرانیان هشتمین سال انتشارش 
را تجربـه مي کند و بهمن ماه شـماره 100 نشـریه پنجـره ایرانیان به چاپ 
مي رسد، عملکرد 8 ساله نشریه پنجره ایرانیان چطور ارزیابي مي کنید و چه 

انتظاري از نشریه پنجره ایرانیان دارید؟
من.نزدیک.به.پنج.س��ال.اس��ت.که.وارد.این.صنعت.ش��دم..و.در.هر.نمایش��گاه.و.
س��میناري.چه.داخل.کشور.و.چه.خارج.از.کشور.شرکت.کردم.نشریه.پنجره.ایرانیان.
در.آنجا.حضور.داشته.و.اطالعات.زیادی.را.با.شرکت..در.تورهایي.که.پنجره.ایرانیان.
برگ��زار.مي.کرد.به.دس��ت.آوردم.به.نظر.من.پنجره.ایرانیان.نقش.زیادی.در.توس��عه.
صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایفا.کرده.اس��ت..آقاي.شیري.همیشه.پا.به.پاي.
این.تولید.کنندگان.بوده.و.هس��ت.و.نش��ریه.یک.رابط.بین.مردم.و.تولید.کننده.گان.
اس��ت.و.حلقه.های.گمش��ده.صنعت.را.به.هم.متصل.مي.کند..چیزی.که.من.مشاهده..
کردم.این.بود.که.برخی.نش��ریات.و.آگهی.نامه.ها.نامش��ان.را.مشابه.پنجره.ایرانیان.
مي.گذاش��تند.که.این.نش��انگر.این.است.که.عملکرد.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.درست.
است..وقتي.رقیبان.اسم.مشابه.نشریه.پنجره.ایرانیان.را.مي.گذارند.مشخص.است.که.

عملکرد.خیلي.خوبي.داشته.است..
  و کالم پایاني شما با تولیدکنندگان در و پنجره ایران

در.پای��ان.جا.دارد.اذع��ان.کنم.که.ما.کار.را.به.عنوان.یک��ی.از.زیر.مجموعه.های.

شرکت.اسرار.پویا.شرق.با.هدف.کسب.بازارهای.جهانی.و.با.دقت.نظر.خاصی.در.امر.
تولید.با.کیفیت.و.قابل.قبول.مصرف.کنندگان.آغاز.کردیم..

هم.اکنون.حجم.سفارش��ات.قابل.قبولي.داریم.و.جاي.بس��ي.خوش��حالي.و.افتخار.

اس��ت.که.در.خارج.از.کش��ور.هم.نام.جي.اس.اي.به.عنوان.یک.برند.یراق.آالت.با.

کیفیت.و.دارای.استانداردهای.بین.المللی.شناخته.شده.و.شایسته.احترام.است.و.این.
نهایت.لذت.براي.یک.شرکت.ایراني.تولید.کننده.یراق.آالت.در.و.پنجره.هاي.یو.پي.
وي.س��ي.اس��ت..تمام.تالش.خود.را.به.کار.بسته.ایم.تا.هر.سال.از.محصولي.جدید.با.

کیفیت.برتر.و.داراي.قدرت.رقابت.در.کالس.جهاني.رونمایي.کنیم.
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رونماي از سامانه هشدار سریع زلزله در تهران

فعالیت.آزمایش��ی.س��امانه.»هشدار.س��ریع.زلزله«.در.تهران،.با.نصب.6.سنسور.در.محوطه.

پژوهش��گاه.بین.المللی.زلزله.آغاز.شد..این.سامانه.شتاب.نگار،.جنبش.های.درونی.زمین.را.ثبت.

و.پردازش.می.کند.و.این.قابلیت.را.دارد.که.چند.ثانیه.قبل.از.وقوع.و.س��رایت.امواج.زمین.لرزه،.

عالئم.خطر.را.به.نهادها.و.س��ازمان.های.مس��وول.مدیریت.بحران.ارسال.کند..این.تجهیزات.

تولید.داخل،.روی.س��ازه.های.اس��تراتژیک.همچون.س��د،.نیروگاه.و.حتی.ساختمان.ها.نیز.قابل.

نصب.است.و.بعد.از.تاییدیه.نتایج.تست.مقدماتی،.در.فواصل.دور.از.شهر.و.در.محدوده.گسل.ها،.
تعبیه.می.شود.

یک.مقام.مس��ول.در.پژوهش��گاه.بین.المللي.زلزله،.با.رونمایي.از.دستگاه.ایراني.»شتاب.نگار.

جنبش.زمین«،.از.امکان.ثبت.ریزترین.تکان.ها.و.لرزش.هاي.درون.زمین.توس��ط.این.دستگاه.
خبر.داد.که.مي.تواند.عالمت.وقوع.زلزله.را.چند.ثانیه.قبل.از.رسیدن.امواج.به.شهر،.هشدار.دهد.
در.حال.حاضر.6.سنسور.شتاب.نگار.براي.ثبت.جنبش.هاي.دروني.زمین.در.محوطه.پژوهشگاه.
بین.المللي.زلزله.در.تهران.نصب.ش��ده.که.مراحل.تس��ت.آزمایشگاهي.را.طي.مي.کنند.اما.این.
دس��تگاه.ها.همزمان.قابلیت.رهگیري.زلزله.احتمالي.و.اع��الم.وضعیت.فوق.العاده.به.نهادهاي.
مدیریت.بحران.را.نیز.دارند..قرار.است.بعد.از.تایید.نهایي.کارکرد.سنسورها،.کار.نصب.آنها.در.
فواصل.چند.کیلومتري.بیرون.ش��هر.تهران.و.در.موقعیت.گسل.هاي.موجود،.آغاز.شود.تا.حلقه.

آخر.از.زنجیره.ایستگاه.هاي.سامانه.هشدار.سریع.زلزله،.تکمیل.و.فعال.شود.
پیش.تر،.چند.مرکز.و.نهاد.تحقیقاتي.از.طراحي.سامانه.هاي.هشدار.سریع.زلزله.خبر.داده.بودند.
اما.استفاده.از.سنسورهاي.خارجي.با.تکنولوژي..ُکند.تر.از.تولید.داخل،.مانع.از.بهره.برداري.موثر.

و.مطمئن.از.این.سامانه.ها.شده.بود.
مجموعه.فعالیت.سنسور.و.سامانه.هشدار.سریع.باید.در.کسري.از.ثانیه،.فرآیند.دریافت.امواج.
اولیه،.پردازش.اطالعات.و.ارسال.عالمت.هشدار.را.انجام.دهد.تا.بتوان.چند.یا.حداکثر.چند.ده.

ثانیه.قبل.از.سرایت.امواج.زلزله.به.شهر،.از.آن.مطلع.و.باخبر.شد.
در.عی��ن.حال.از.سنس��ورهاي.ثبت.ش��تاب.نگار.جنب��ش.زمین،.مي.توان.ب��راي.پایش.رفتار.
س��ازه.هاي.استراتژیک.ش��امل.نیروگاه.ها،.پل.ها،.سدها.و.برج.هاي.س��اختماني.در.طول.زمان.
استفاده.کرد.تا.به.کمک.آن،.فعالیت.این.سازه.ها.در.مواقع.ضروري.و.براي.جلوگیري.از.آسیب،.
قطع.یا.متوقف.ش��ود.این.س��امانه.امکان.نصب.روي.س��ازه.هاي.اس��تراتژیک.و.حتي.برج.ها.و.

ساختمان.هاي.مسکوني.را.دارد
در.حالی.که.از.چند.سال.قبل.برخی.نهادها.و.موسسات.تحقیقاتی.ادعا.می.کردند.با.راه.اندازی.
ایستگاه.ها.و.سامانه.هایی.به.منظور.هشدار.سریع.عالئم.زمین.لرزه،.این.امکان.را.فراهم.کرده.اند.
که.چند.ثانیه.قبل.از.وقوع.زمین.لرزه،.این.عالئم.را.هش��دار.دهند،.دیروز،.اولین.س��امانه.هشدار.

سریع.زلزله.به.صورت.رسمی.در.پژوهشگاه.زلزله.شناسی.و.مهندسی.زلزله.رونمایی.شد.
این.س��امانه.که.پس.از.طی.یک.دوره.4.س��اله.س��اخت.و.راه.اندازی،.از.5/.1.سال.پیش.در.
پژوهش��گاه.زلزله.در.حال.طی.مراحل.آزمایش��ی.قرار.دارد.دیروز.در.حالی.در.این.پژوهش��گاه.
رونمایی.ش��د.که.تاکنون.س��امانه.های.هش��دار.س��ریعی.که.در.پایتخت.به.صورت.آزمایش��ی.
راه.اندازی.ش��ده.بود.به.دلیل.عدم.برخورداری.از.»سنس��ورهای.ش��تاب.نگاری«،.در.عمل.قادر.
نبودند.نتیجه.قطعی.از.عالئم.هشداردهنده.زلزله.از.خود.بروز.دهند..به.این.ترتیب.و.با.رونمایی.
از.این.سنس��ورها،.سامانه.ای.که.از.چند.سال.قبل.با.عنوان.سامانه.هشدار.سریع.زلزله.به.منظور.
اعالم.عالئم.وقوع.زمین.لرزه.در.پایتخت.راه.اندازی.ش��ده.بود،.کامل.ش��د..این.در.حالی.است.
که.از.چند.سال.قبل،.مراکز.و.موسسات.تحقیقاتی.مختلف،.کار.روی.سامانه.های.هشدار.سریع.
زلزله.تا.چند.ثانیه.قبل.از.وقوع.زمین.لرزه.را.آغاز.کرده.و.هم.اکنون.این.سامانه.ها.در.حال.طی.

مراحل.آزمایشی.و.راه.اندازی.هستند.
به.گفته.محققان.پژوهش��گاه.زلزله..شناسی،.قرار.است.این.دستگاه.با.تحلیل.رفتار.سازه.های.

مهم.و.حیاتی.در.وهله.اول.و.مجتمع.های.مس��کونی.در.مراحل.بعدی،.ضمن.دریافت.و.اعالم.

عالئم.هش��داردهنده.وقوع.زلزله.در.گسل.های.اطراف،.قبل.از.انتقال.امواج.به.مراکز.شهری.و.

سازه.های.مهم،.آمادگی.ساختمان.ها،.شریان.های.حیاتی.و.سازه.های.مهم.شهری.و.عمرانی.را.

برای.مواجهه.با.زمین.لرزه.های.بزرگ،.ارزیابی.و.س��نجش.کند..آن.طور.که.محققان.پژوهشگاه.

زلزله.شناس��ی.می.گویند.این.سنسور.قادر.به.تحلیل.شاخص.های.جنبش.نیرومند.زمین.و.پایش.

سازه.های.مختلف.خواهد.بود..این.سیستم.از.چند.دهه.قبل.در.برخی.کشورهای.پیشرفته.مانند.
ژاپن.و.آمریکا.وجود.داشته.و.در.علم.زلزله.شناسی.مورد.تمرکز.قرار.گرفته.است.

شتاب نگاری زلزله برای سازه های خاص
رئیس.مرکز.ملی.ش��بکه.لرزه.نگاری.پژوهش��گاه.زلزله.شناسی.و.مهندس��ی.زلزله.در.مراسم.
رونمای��ی.از.این.س��امانه.توضیح.داد:.هم.اکنون.در.اغلب.کش��ورهای.پیش��رفته.مانند.آمریکا،.
برای.تمام.ساختمان.های.بلندمرتبه،.زیرساخت.ها.و.سازه.های.مهم.عمرانی.نظیر.پاالیشگاه.ها،.
نیروگاه.ها،.س��دها.و....نصب.سنسورهای.شتاب.نگاری.زلزله.الزامی..است.و.حتی.در.بسیاری.از.

واحدهای.مسکونی.این.سنسورها.نصب.شده.است.
انوش��یروان.انص��اری.افزود:.مهم.ترین.کاربرد.این.سنس��ورها.مش��اهده.و.اط��الع.از.رفتار.
س��اختمان.ها.و.س��ازه.های.حیات��ی.و.اطالع.از.می��زان.مقاومت.آنها.در.برابر.ب��روز.زلزله.های.

احتمالی.است.
به.گفته.وی،.پایش.س��ازه.ها.و.کاربرد.روی.س��امانه.های.قطع.خودکار.جریان.گاز،.برق.و....
تا.چند.ثانیه.پیش.از.وقوع.زلزله.مهم.ترین.هدف.طراحی.این.سنسورهای.شتاب.نگاری.است.

انصاری.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.تنها.4.هزار.ایستگاه.پرفشار.تحویل.گاز.در.شهر.توکیو.ژاپن.

و.10.میلیون.مشترک.گاز.خانگی.از.سنسورهای.شتاب.نگاری.بهره.مند.هستند،.تاکید.کرد:.اگر.

می.بینیم.که.بس��یاری.از.کشورهای.پیشرفته.و.لرزه.خیز.به.رغم.بروز.زلزله.های.بسیار.قدرتمند.

توانس��ته.اند.آسیب.های.ناش��ی.از.وقوع.زلزله.را.به.حداقل.برس��انند.به.خاطر.بهره.مندی.از.این.

سنس��ورها.است.که.هم.اکنون.تمام.کشورهای.زلزله.خیز.باید.متناسب.با.اقلیم.خود.این.سیستم.
را.بومی.سازی.کرده.و.در.اختیار.داشته.باشند.

رئیس.مرکز.ملی.ش��بکه.لرزه.نگاری.پژوهش��گاه.زلزله.شناس��ی.با.بیان.اینکه.تاکنون.100.

سنسور.شتاب.نگاری.تولید.ش��ده،.از.نصب.6.سنسور.آزمایشی.در.پژوهشگاه.زلزله.شناسی.خبر.

داد.و.گفت:.براس��اس.تفاهم.صورت.گرفته.با.ش��رکت.گاز.تهران،.قرار.اس��ت.تا.دو.هفته.آینده.

یک.سنس��ور.شتاب.نگار.برای.هشدار.سریع.زلزله.در.این.شرکت.نصب.شود.که.در.هنگام.بروز.
زلزله.گاز.شهر.تهران.به.صورت.خودکار.قطع.شود.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.این.سنس��ورها.قادر.به.هش��دار.س��ریع.زلزله.از.چند.10.ثانیه.قبل.از.

رس��یدن.امواج.زمین.لرزه.ها.به.مراکز.ش��هری.و.محل.نصب.سنسورها.هستند،.افزود:.چنانچه.

س��امانه.هشدار.س��ریع.زلزله.روی.گسل.های.اطراف.تهران.و.س��ایر.شهرهایی.که.روی.گسل.

واقع.شده.اند.نصب.شود،.در.صورت.بروز.زلزله.در.این.گسل.ها،.در.فاصله.چند.ثانیه.ای.رسیدن.

امواج.آن.به.مراکز.شهری.و.تاسیسات.حیاتی،.این.سنسورها.عالئم.هشدار.را.دریافت.می.کنند.

و.در.فرصت.چند.ثانیه.ای.باقی.مانده.تا.رسیدن.امواج،.می.توانند.کاربران.را.برای.انجام.اقدامات.
الزم،.در.جریان.قرار.دهند.

ب��ه.گفته.وی،.تمام.فرآیند.دریافت.عالئم.هش��دار،.پ��ردازش.و.اعالم.آن.به.کاربران.باید.در.

کس��ری.از.ثانیه.صورت.بگیرد..انصاری.در.خصوص.راه.اندازی.این.سنس��ورها.توضیح.داد:.از.

آنجا.که.در.ش��هر.تهران.تعداد.خرد.لرزه.ها.به.نس��بت.کمتر.از.سایر.نواحی.است،.هم.اکنون.در.

جنوب.کشور.سایتی.را.برای.راه.اندازی.10.سنسور.شتاب.نگار.در.نظر.گرفته.ایم.که.پس.از.طی.

مراحل.آزمایش��ی،.این.سنسورها.در.سایر.شهرها.و.به.خصوص.در.صنایع.حساس.و.سازه.های.
بلندمرتبه.نصب.خواهد.شد.
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دالیل و اهمیت استفاده از زیر شیشه عبارتند از: 
نگهدارنده.وزن.و.جایگاه.مناسب.شیشه.بر.روی.پنجره

�.توزیع.وزن.در.سطح.پنجره.به.طور.یکنواخت
�.باال.نگه.داشتن.شیشه.از.سطح.پروفیل.و.ایجاد.کانال.انتقال.آب

�.جلوگیری.از.ایجاد.ترک،.هنگام.نصب.بر.روی.شیشه.با.انعطاف.کافی.)سطح.نیمه.صلب(
�.قرار.دادن.شیش��ه.به.صورت.90.درجه.در.س��طح.پروفیل.)پروفیل.ها.دارای.ش��یب.مالیم.

جهت.تخلیه.آب.می.باشند(

اهميت استفاده از زیر شيشه و روش اجرای صحيح آن

ره:
شـا

ا

شاید اغراق نباشد که بگوییم، بخش اعظمی از مشکالت صنعت نوظهور و در حال توسعه دروپنجره دو جداره یو.پی.وی.سی به فقدان آموزش 
بازمی گردد. بله، آموزش! این درسـت همان چیزی اسـت که در جوامع پیشـرفته و کشورهای توسـعه یافته، همواره نقش رسانه ها را پررنگ از 
همیشه می کند. از همین رو نشریه پنجره ایرانیان که همواره در انعکاس اخبار و مطالب علمی، آموزشی و فنی کوشیده تا بار مسئولیت رسانه ای 
خود را به سالمت در سر منزل مقصود برساند بار دیگر دست همه صاحب نظران این حوزه را به گرمی فشرده و منتظر مقاالت و مطالب آموزشی 
این عزیزان می باشد. از طرفی باتوجه به رویکرد مدیریت نشریه پنجره ایرانیان به ارتقا دانش فنی فعاالن صنعت دروپنجره یو.پی.وی.سی زین 
پس توجه و تمرکز ویژه یی به مباحث و مطالب فنی و آموزشی خواهیم داشت. به همین جهت مقاله پیش رو که با هم اندیشی اقایان فرخ ظفر 
فرخی از شـرکت کرفت مولر ایران و آرش تندرسـت از مدیران فنی شرکت Roto تهیه و تدوین شده است؛ از حضورتان می گذرد. نویسندگان 
در این مقاله مصور سعی کرده تا ضمن لزوم استفاده از زیر شیشه ، روش اجرای صحیح و دالیل استفاده از آن را آموزش دهد. نویسنده با بیانی 
اختصاری  و بی تکلف ، معیارهای انتخاب زیر شیشـه و اهمیت کانال انتقال آب در زیر شیشـه را به گونه ای فراگیر عنوان داشـته است. سپس با 
بیان مشکالت عدم نصب زیر شیشه در محل مناسب، حالت شیشه پس از واکنش زیر شیشه با پلی سولفاید را بیان می کند. نحوه صحیح قرار 

گیری شیشه روی زیر شیشه، حداقل ضخامت آن، انواع و نشیمنگاه زیر شیشه مطالبی است که در این مقاله از نظرتان می گذرد.
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معیارهای انتخاب زیر شیشه استاندارد بر مبنای کاربرد
�.جنس.خود.زیر.شیشه:.به.نوعی.که.واکنش.شیمیایی.با.چسب.پشت.شیشه.دو.جداره.

نداشته.باشد)پلی.سولفاید،.سیلکون.خاص.و....(
�.نوع.زیر.شیشه.از.لحاظ.تحمل.وزن

�.نوع.زیر.شیشه.از.لحاظ.سیستم.امنیتی.پنجره.یا.شیشه
�.ضخامت.مناسب.زیر.شیشه

�.نوع.شیشه.)دو،سه.جداره.یا.لمینت(
�.محیط.جغرافیا

اهمیت و نحوه طراحی کانال انتقال آب در زیر شیشه
�.کانال.انتقال.آب.بایست.به.گونه.ای.طراحی.شده.باشد.که.امکان.انتقال.آب.وارد.شده.

احتمالی.به.پنجره.را.به..سمت.شیارهای.تخلیه.آب.هدایت.نماید
�.در.طراحی.این.کانال،.عدم.وارد.ش��دن.وزن.مستقیم.شیشه.به.محل.راه.آب.در.شیار.

تخلیه.آب.از.اهمیت.بسزایی.برخوردار.است..

مشکالت عدم نصب زیر شیشه در محل مناسب
�.وارد.شدن.فشار.بیش.از.حد.به.لوال.و.نهایتا.کج.شدن.لوال.

�.شکسته.شدن.شیشه.به.علت.نصب.نامناسب.یا.عدم.استفاده.از.زیر.شیشه.مناسب

حالت شیشه پس از واکنش زیر شیشه با پلی سولفاید
در.صورتی.که.زیر.شیش��ه.از.جنس.مناسب.انتخاب.نشود.احتمال.واکنش.آن.با.چسب.

پلی.سولفاید.وجود.دارد..در.این.تصویر.این.واکنش.نمایش.داده.شده.است:
....زیر.شیشه.حین.واکنش.با.پلی.سولفاید

.مات.شدن.شیشه.به.علت.خوردگی.تدریجی.زیر.شیشه
    زیر.شیشه.پس.از.واکنش.و.خوردگی.با.پلی.سولفاید

تصویر.تغییر.حالت.شیش��ه.پس.از.واکنش.زیر.شیشه.با.پلی.سولفاید.که.به.صورت.تدریجی.
اتفاق.افتاده.در.این.تصویر.مشهود.است:

نقش زیر شیشه در جبران تحمل بارهای غیر یکنواخت
با.توجه.به.اینکه.ممکن.است.در.حین.برش.یا.فرایند.تولید.سطح.استقرار.شیشه.طبق.تصویر.
صاف.و.یکنواخت.نباش��د،بنابراین.باید.جنس.زیر.شیش��ه.به.گونه.ای.باشد.که.قابلیت.تحمل.و.

انعطاف.مناسب.را.برای.استقرار.شیشه.و.تحمل.وزن.داشته.باشد.

سایر صحیح انتخاب زیر شیشه 
حداقل.س��ایز.زیر.شیشه.در.عرض.باید.2.میلیمتر.از.سایز.شیشه.بیشتر.باشد.به.گونه.ای.که.

شیشه.طبق.تصویر.کامال.در.وسط.زیر.شیشه.قرار.گیرد.

راه آب دو جداره                                           راه آب سه جداره
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سایز.زیر.شیشه.=.عرض.شیشه.+.حداقل.2.میلیمتر

نحوه صحیح قرار گیری زیر شیشه بر پروفیل و استقرار شیشه روی آن
زیر.شیشه..باید.از.داخل.کامل.به.پروفیل.بچسبد.و.احتمال.لغزش.یا.حرکت.آن.به.هیچ.

وجه.وجود.نداشته.باشد،.سپس.شیشه.روی.آن.قرار.بگیرد.

توزیع بارهای استاتیکی و دینامیکی پس از نصب شیشه در بازشو

محل و دلیل نصب زیر شیشه در محل های مناسب:
همانطور.که.قبال.هم.اش��اره.ش��د.زیر.شیش��ه.ها.عالوه.بر.نگهداری.شیش��ه.بر.روی.
پروفیل.نقش.توزیع.بارهای.استاتیکی.و.دینامیکی.را.نیز.بر.عهده.دارند..در.تصاویر.زیر.به.

این.عملکرد.و.نقش.هر.زیرشیشه.بسته.به.نوع.بازشو.نمایش.داده.شده.است:
زیرشیشه.های.آبی:.محل.توزیع.بارهای.استاتیکی.و.دینامیکی.........

زیرشیشه.های.قرمز:.نگهدارنده.شیشه.در.محل.مناسب
..

محل استقرار صحیح زیر شیشه در گوشه ها
هیچ.گاه.نباید.زیر.شیش��ه.به.گوش��ه.پنجره.چسبانده.ش��ود،.این.فاصله.تابع.دو.مساله.

می.باشد.که.عبارتند.از:
1-س��ایز.پنجره،.هر.چه.سایز.پنجره.بزرگتر.باش��د.بهتر.است.این.فاصله.افزایش.یابد.
و.هر.چه.کوچکتر.بر.عکس،.اما.حداقل.فاصله.از.گوشه.نباید.کمتر.از.2.سانتیمتر.باشد.

2-این.فاصله.نباید.کمتر.از.فاصله.طول.خود.زیر.شیش��ه.باش��د،.برای.مثال.اگر.طول.
زیر.شیشه.شما.3.سانتیمتر.است،.فاصله.از.گوشه.زیر.شیشه.نیز.3.سانتیمتر.خواهد.بود.

حداقل ضخامت زیر شیشه
در.خصوص.انتخاب.ضخامت.زیر.شیشه.ذکر.2.نکته.حائز.اهمیت.است:

1-حداقل.5.میلیمتر-.ضخامت.اولین.زیر.شیشه.نباید.کمتر.از.5.میلیمتر.باشد،.در.غیر.
اینصورت.ابعاد.شیشه.تولیدی.درست.نخواهد.بود.

2-هر.چه.فاصله.تاج.پروفیل.از.نش��یمنگاه.بیش��تر.باش��د،.این.ضخام��ت.نیز.افزایش.
می.یابد.به.گونه.ای.که.باز.و.بسته.شدن.بازشو.به.آسانی.صورت.پذیرد

انواع زیر شیشه های خاص
�.نمونه.زیر.شیشه.پنجره.های.خم

له
قا

م

غلط                                                              صحیح

فاصله استاندارد 
قرارگیری زیر شیشه

حداقل فاصله از گوشه 20 میلی متر می باشد
حداکثر فاصله از گوشه 250 میلی متر می باشد

تاج پروفیل
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�.نمونه.زیر.شیشه.پنجره.های.خم.ویترینی

�.نمونه.زیر.شیشه.با.قابلیت.تحمل.و.توزیع.بار.وزن.های.بسیار.باال.).شیشه.های.دوجداره.
لمینت.شده(

�.نمونه.زیر.شیشه.مخصوص.شیشه.های.امنیتی
)چند.جزئی:.ترکیب.پالستیک.با.استیل.خاص.در.مابین.جداره.داخلی.زیر.شیشه(

)مناسب.شیشه.های.امنیتی.یا.ضد.گلوله(

..�.نمونه.زیر.شیشه.امنیتی.ویژه.پنجره.های.امنیتی.از.جنس.فایبر.گالس
.

نشیمنگاه زیر شیشه
اس��تقرار.شیش��ه.بر.روی.پروفیل.باید.به.صورت.عمودی.باشد،.اما.با.توجه.به.اینکه.سطح.
داخلی.پروفیل.ها.به.منظور.تخلیه.آب.ش��یب.دار.می.باش��ند.بنابراین.باید.از.نش��یمنگاه.زیر.
شیش��ه.استفاده.نمود.به.نحوی.که.محل.اس��تقرار.زیر.شیشه.و.نهایتا.شیشه.نسبت.به.سطح.

عمود.باشد..در.این.تصویر.نمونه.ای.از.زیر.شیشه.استاندارد.به.نمایش.گذاشته.شده.است:

روش تست استاندارد زیر شیشه
در.آزمایشگاه.های.تست.زیر.شیشه.در.شرایط.زیر.مورد.تست.قرار.می..گیرند:

شرایط تست: 
فشار.5.کیلوگرم.......................

دما.70.درجه.سانتی.گراد
مدت.زمان.تست:.5.هفته

معیارهای.ارزیابی
تغییر.شکل.یا.دفرمه.شدن

واکنش.شیمیایی.با.پلی.سولفاید

له
قا

م
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نقشه راه مسكن  در تنگناي مالي

ره:
شـا

ا
نهم تیرماه امسال مدیران ارشد وزارت مسکن و برخي کارشناسان، تنگناي مالي طرح جامع مسکن را به نقد کشیدند، چه اینکه به 
گفته وزیر راه و شهرسازي سهم وام از تامین مسکن به 12.5 درصد رسیده که نشان از طوالني شدن مدت خانه دار شدن ایراني ها 
دارد. این در حالي اسـت که معاون وزیر مسـکن با تاکید بر اینکه طرح جامع مسـکن سیاسـتگذاری برای تامین مسـکن همه آحاد 
جامعه طی 12 سال آینده است، مي گوید: در این طرح هفت برنامه عملیاتی برنامه مسکن خانوارهای کم درآمد، نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده و سکونت گاه های نابسامان شهری، اصالحات در سیاست زمین با تاکید بر نظام برنامه ریزی شهری و منطقه ای، 
تقویت کارآمدی صنعت سـاختمان، کسب مجوز تاسـیس صندوق های زمین و ساختمان از سازمان بورس به منظور بهبود و توسعه 
نظام تامین مالی مسکن، پرداخت وام مسکن روستایی به میزان 15 میلیون تومان با سود پنج درصد و توسعه بازار استیجار گنجانده 

شده است. گزارش ویژه پنجره ایرانیان از این مراسم را بخوانید.

آینده از نگاه آقاي وزیر
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.سهم.وام.از.تامین.مسکن.در.10.سال.گذشته.روندی.
نزولی.داش��ته.و.اکنون.به.حدود.12.5.درصد.رسیده.است..عباس.آخوندی.در.مراسم.
نقش��ه.راه.تامین.مالی.مس��کن.با.بیان.اینکه.بزرگ.ترین.اتفاق.مهم.در.اقتصاد.خانوار.
متوسط.ایرانی.خانه.دار.شدن.آنهاست،.گفت:.نیاز.به.استراتژی.بلندمدت.داریم.که.این.
بخش.را.به.سامان.برسانیم.ولی.هنوز.در.این.35.سال.نتوانستیم.به.این.توفیق.برسیم..
نقش.بخش.خصوصی.در.س��ال.87.تا.90.از.73.درصد.به.64.درصد.کاهش.داشته.و.

در.برابرش.س��هم.بانکی.در.حوزه.اعتبارات.بانکی.در.این.بخش.افزایش.داشته.است،.

هم��ان.بحثی.که.موجب.بحران.مالی.در.ایران.ش��ده.اس��ت...وی.ادامه.داد:.در.واقع.

می.بینیم.س��هم.مسکن.در.س��ال.90.تا.92.ظرف.سه.سال.کاهش.یافته.است..اگر.از.
کل.تسهیالت.مسکن.از.25.درصد.به.12.درصد.رسیده.باشیم..

آخوندی.در.بخش.دیگری.از.س��خنانش.به.متوس��ط.قیمت.مس��کن.در.شهرهای.

مختلف.از.س��ال.85.تا.93.در.مقیاس.واحدهای.100.متری.اشاره.کرد.و.گفت:.سهم.

کل.وام.از.48.درصد.در.س��ال.85.به.12.5.درصد.س��ال.93.کاهش.پیدا.کرده.است..
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اساس��ا.س��هم.وام.در.تامین.مالی.به.شدت.رقم.ناچیزی.است.و.این.فشار.بسیار.بسیار.

زی��ادی.به.اقتصاد.خانواده.های.متوس��ط.و.مخصوصا.کم.درآمد.وارد.می.کند.که.تامین.

مسکن.را.برایشان.به.رویا.تبدیل.می.کند...وی.با.بیان.اینکه.در.بخش.کالن،.وضعیت.

بدتر.اس��ت.با.اش��اره.به.نس��بت.تس��هیالت.رهن.به.تولید.ناخالص.داخلی،.گفت:..در.

اتحادیه.اروپا.این.رقم.52.درصد.اس��ت،.در.آمریکا.69.درصد،.در.بریتانیا.81.درصد.و.

این.آمار.در.ایران.4.درصد.اس��ت.که.نش��ان.از.وضعیت.نابسامان.تسهیالت.رهنی.در.

ایران.نسبت.به.GDP.دارد..وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.موضوع.بحث.نظام.تامین.

مالی.مسکن.کش��ور،.گفت:.آقای.رییس.جمهور.در.سال.92.گفتند.وضعیت.اقتصادی.

در.وضعیت.رکود.تورمی..بس��یار.سختی.قرار.دارد.و.تورم.نیز.بسیار.بسیار.سخت.است..

آنچ��ه.ک��ه.دولت.یازدهم.از.دس��ت.دولت.دهم.تحویل.گرفته.اگر.در.کش��ور.دیگری.

این.اتفاق.می.افتاد.حتما.باید.بحران.مالی.اعالم.می.ش��د،.چون.با.تمام.ش��اخصه.ها.در.

وضعیت.بحران.بس��یار.ش��دید.مالی.قرار.داشتیم..در.واقع.ش��رایطی.که.حجم.معوقه.

)تس��هیالت.غیرجاری(.به.باالی.12.درصد.برس��د.و.ق��درت.وام.دهی.به.کمتر.از.12.

درصد.GDP.کاهش.پیدا.کند.و.رش��د.اقتصادی.کش��ور.در.این.وضعیت.منفی.قرار.

بگیرد.و.بودجه.خاصیت.اهرمی.اش.را.از.دس��ت.بدهد.و.نتواند.به.عنوان.اهرم.فعالیت.

اقتصادی.بر.اقتصاد.ایران.عمل.کند..وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.بحران.سال.

2007.آمری��کا،.ادامه.داد:.یکی.از.س��نت.های.خوب.که.در.اقتصاد.کش��ورهای.دیگر.

است.این.است.که.وقتی.بحران.رخ.می.دهد.این.بحران.را.اعالم.می.کنند.و.جامعه.را.

برای.بازنگری.کلی.آماده.می.کنند.و.جامعه.آماده.می.شود.که.تمام.سیاست.ها.را.مورد.

بازنگری.بنیادی.قرار.بدهد..این.در.حالی.اس��ت.که.سیاس��ت.ایرانی.به.نحوی.از.کنار.

همه.چیز.عبور.می.کند.و.سعی.می.کند.همه.چیز.را.آرام.نشان.بدهد.که.انگار.همه.چیز.
آرام.است.تا.اضطرابی.ایجاد.نشود..

یارانه و مسکن مهر اقتصاد برانداز بودند! 
آخون��دی.در.ادام��ه.با.اش��اره.به.بح��ث.یارانه.و.مس��کن.مهر،.گفت:.م��ا.دو.طرح.
اقتصادبرانداز.یارانه.و.مس��کن.مهر.را.در.ایران.داش��تیم.که.اقتصاد.ایران.را.تکان.داد..
در.خصوص.مس��کن.مهر،.بانک.مرکزی.و.وزارت.دارای��ی.ارقامی.را.اعالم.کردند.که.
چه.آثاری.در.افزایش.پایه.پولی.کشور.داشت..در.بخش.یارانه.ها.در.همان.سال.اول.با.
کمبود.منابع.مواجه.بودیم.و.کمی..منابع.از.توس��ل.به.بانک.مرکزی.گرفته.می.شد.که.
امسال.بودجه.کشور.را.فلج.کرد.که.این.امر.قدرت.عملکرد.را.در.سال.جاری.از.دست.

داد..این.وضعیت.واقعی.اقتصاد.کالن.ایران.است..
وی.ادامه.داد:.در.س��مینار.بانکی.چندی.قبل.مطرح.ش��د.ک��ه.رقم.هایی.که.وزارت.
دارای��ی.اعالم.می.کند.200.ه��زار.میلیارد.تومان.مجم��وع.بدهی.های.مختلف.دولت.
و.ش��رکت.های.دولتی.به.بانک.ها.اس��ت..اگر.دولت.200.هزار.میلیارد.بدهی.دارد.باید.
ب��رای.دولت.بازار.بدهی.ایجاد.ش��ود..اعالم.بازار.بدهی.200.ه��زار.میلیاردی.قاعدتا.
تصمیم.بسیار.بزرگی.است.و.باید.این.شجاعت.را.داشته.باشیم.که.این.را.اعالم.کنیم..
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادامه.گفت:.ملت.باید.بداند.با.چه.اقتصادی.مواجه.هس��تیم.
و.سیاس��ت.های.بسیار.غلط.و.نااندیشیده.شده.گذشته.اقتصاد.ایران.را.در.چه.وضعیتی.

قرار.داده.که.با.بیان.نکردن.مساله..حل.نمی.شود.و.باید.با.شفافیت.راه.حلی.یافت..
وی.با.اش��اره.به.میزان.وام.بانک.ه��ای.ایران،.گفت:.وقتی.که.میزان.وام.بانک.های.
ایران.به.12.درصد.GDP.کاهش.پیدا.می.کند.ش��ما.چطور.می.توانید.وام.دهی.ش��ش.
درصد.GDP.را.داش��ته.باشید..اگر.وام.دهی.بانکی.ایران.به.80.درصد.هم.برسد.رشد.
شش.درصد.کار.بسیار.بسیار.سختی.است.چه.برسد.به.اینکه.کل.قدرت.وام.دهی.حدود.

12.درصد.GDP.است..
پایش و کنترل طرح جامع مسکن

معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.طرح.جامع.مسکن.

دارای.10.مطالع��ه.پش��تیبان.اس��ت،.فرآیند.»کارشناس��ی.طرح.در.حی��ن.تدوین«.و.

همچنی��ن.»مکانی��زم.پایش.و.خودکنترلی«.را.دو.ش��اخصه.مه��م.کالن.طرح.جامع.
مسکن.عنوان.کرد.

حامد.مظاهریان.با.اشاره.به.نوع.نگاه.وزارت.راه.و.شهرسازی.به.طرح.جامع.مسکن.

گفت:.فرآیند.نگاه.به.طرح.جامع.مس��کن،.تهیه.این.طرح.بر.پایه.مش��ارکت.و.تعامل.

با.مش��اوران.و.کارشناس��ان.بود.و.زمانی.که.گزارش.جمعیتی.طرح.جامع.مسکن.برای.

نخس��تین.بار.برآورد.ش��د.بالفاصله.اجازه.اعالم.آن.در.فضای.عمومی.کشور.و.اظهار.
نظر.درباره.آن.داده.شد.

وی.با.بیان.اینکه.فرآیند.تهیه.طرح.جامع.مس��کن.با.س��ایر.طرح.ها.بس��یار.متفاوت.

بود،.افزود:.در.حین.تهیه.طرح.جامع.مس��کن،.نتایج.مقطعی.طرح.در.فضای.عمومی.

.کش��ور.برای.دریافت.نظرات.کارشناسی.اعالم.می.شد.که.اظهار.نظرهای.دریافتی.در.
تهیه.طرح.بسیار.کمک.کرد.تا.طرح.جامع.مسکن.به.شکل.بهینه.تهیه.و.تدوین.شود.
معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.افزود:.اکنون.نیز.که.طرح.جامع.
مس��کن.از.نظر.ما.نهایی.ش��ده.اس��ت.اما.برای.آخرین.بار.به.مدت.یکماه.در.اختیار.
کارشناس��ان.و.صاحبنظران.قرار.گرفت.ت��ا.بعد.از.دریافت.نظرات.نهایی.در.ماه.جاری.

این.طرح.تکمیل.شود..البته.این.فرصت.یکماهه.مقداری.حاشیه.ایجاد.کرد.و.عده.ای.

اعالم.کردند.این.طرح.هنوز.نهایی.نش��ده.در.حالی.که.طرحی.که.اعالم.ش��د.از.منظر.

ما.نهایی.بود.اما.برای.چکش.کاری.یک.فرصت.یکماهه.برای.اعمال.نظر.کارشناسان.
در.نظر.گرفتیم.

مظاهریان.با.بیان.اینکه.خصوصیت.دوم.طرح.جامع.مس��کن.نس��بت.به.طرح.های.

جامع.گذش��ته.مسکن،.وجود.مکانیزمی.برای.بروز.رس��انی.طرح.است.گفت:.در.طرح.

جام��ع.فعلی.مکانیزمی.وج��ود.دارد.که.به.طور.دائم.قابل.پای��ش.و.منطبق.با.تغییرات.

اقتصاد.خرد.و.کالن.کش��ور.و.حتی.در.الیه.های.سیاسی.و.اجتماعی.کشور.قابل.تغییر.
و.به.روزرسانی.است.

معاون.مسکن.و.ساختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی،.فرآیند.»کارشناسی.طرح.در.حین.

تدوین«.و.همچنین.»مکانیزم.پایش.و.خودکنترلی«.را.دو.ش��اخصه.مهم.کالن.طرح.

جامع.مس��کن.عنوان.کرد.و.اف��زود:.این.طرح.دارای.بخش.های.مختلف.اس��ت.و.از.
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دیدگاه.های.مختلف.نیز.می.توان.آن.را.بخش.بندی.کرد.
وی.با.بیان.اینکه.بر.اساس.طرح.جامع.برنامه.هایی.برای.عرضه.و.همچنین.مدیریت.
تقاضای.مس��کن.وجود.دارد،.اظهار.کرد:.طرح.قبلی.جامع.مس��کن.در.س��ال.1384.
ب��ه.تصویب.رس��ید.که.10.س��ال.از.زمان.تهیه.آن.می.گذرد؛.گذش��ت.ای��ن.زمان.از.
تصویب.طرح.قبلی.در.حالی.است.که.امروز.شرایط.کامال.متفاوتی.در.پیش.بینی.رشد.
اقتصادی،.رش��د.جمعیت،.وضعیت.کالن.اقتصادی.کشور،.مسائل.سیاسی.و.اجتماعی.
وجود.دارد.از.این.رو.قاعدتا.طرح.قبلی.پاس��خگوی.نیاز.امروز.مس��کن.نبود.و.احتیاج.

به.بازنگری.داشت.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.طرح.جامع.مس��کن.سیاس��تگذاری.برای.تامین.مسکن.همه.
آحاد.جامعه.طی.12.سال.آینده.است،.گفت:.در.این.طرح.هفت.برنامه.عملیاتی.برنامه..
مسکن.خانوارهای.کم.درآمد،.نوسازی.و.بهسازی.بافت.های.فرسوده.و.سکونت.گاه.های.
نابس��امان.شهری،.اصالحات.در.سیاس��ت.زمین.با.تاکید.بر.نظام.برنامه.ریزی.شهری.
و.منطقه.ای،.تقویت.کارآمدی.صنعت.س��اختمان،.کس��ب.مجوز.تاسیس.صندوق.های.
زمین.و.ساختمان.از.سازمان.بورس.به.منظور.بهبود.و.توسعه.نظام.تامین.مالی.مسکن،.

پرداخت.وام.مسکن.روستایی.به.میزان.15.میلیون.تومان.با.سود.پنج.درصد.و.توسعه.
بازار.استیجار.گنجانده.شده.است.

مظاهری��ان.گفت:.همچنین.در.قالب.طرح.جامع.مس��کن،.طرح.مس��کن.اجتماعی.

پیش.بینی.ش��ده.اس��ت.که.با.توافق.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.وزارت.تعاون،.کار.و.

رف��اه.اجتماعی.برای.دو.دهک.پایین.جامعه.با.مدیریت.اجرایی.بنیاد.مس��کن.انقالب.

اسالمی.س��االنه.تعدادی.مسکن.برای.اقش��ار.نیازمند.و.امکان.دسترسی.به.مسکن.را.
امکان.پذیر.می.کند.

تسهیالت بانکی تنها راه کوتاه مدت خروج مسکن از رکود
مدیرعامل.بانک.خاورمیانه.راهکار.تامین.مالی.مس��کن.مبنی.بر.تش��کیل.صندوق.

پس.انداز.منطقه.ای.با.نظارت.بانک.مسکن.را.ارائه.داد..
پرویز.عقیلی.کرمانی.در.پنل.تخصصی.نقشه.راه.تامین.مالی.مسکن.که.در.دانشگاه.
عالمه.طباطبایی.برگزار.شد.با.اشاره.به.لزوم.تشکیل.صندوق.های.پس.انداز.منطقه.ای.

گفت:.در.این.صندوق.باید.20.درصد.بانک.مس��کن،.20.درصد.بانک.های.تجاری.و.

60.درصد.عامه.مردم.س��پرده.گذاری.کنند.تا.هر.منطقه.با.اس��تفاده.از.تسهیالت.این.
صندوق.رونق.یابد.

مدیرعام��ل.بان��ک.خاورمیانه.با.تاکید.ب��ر.اینکه.این.صندوق.باید.تنها.یک.ش��عبه.

داش��ته.باش��د.افزود:.س��رمایه.مورد.نیاز.این.صندوق.60.هزار.میلیارد.تومان.اس��ت.

که.س��پرده.گذاران.می.توانند.از.6.ماه.تا.س��ه.سال.س��پرده.گذاری.با.سود.صفر.درصد.
تسهیالت.دریافت.کنند.

وی.ب��ا.تاکید.بر.حمایت.دولت.از.صندوق.های.مس��کن.منطقه.ای.با.پرداخت.یارانه.

مسکن.ادامه.داد:.نقش.بانک.مسکن.در.این.صندوق.ها.راهبری.صندوق.های.پس.انداز.

منطقه.ای.است..به.عنوان.مثال.ایجاد.بازار.رهن.ثانویه.از.سوی.بانک.مسکن.در.قبال.

تس��هیالت.بلند.مدت.بانک.ه��ا.یکی.از.راهکارهای.حمایتی.بانک.مس��کن.از.بخش.

مس��کن.است.همان.کاری.که.در.آمریکا.بانک.های.حامی.صندوق.های.منطقه.ای.50.
سال.است.که.انجام.می.دهند.

عقیلی.کرمانی.ادامه.داد:.نقش.دیگر.بانک.مس��کن.تجهیز.صندوق.های.منطقه.ای.

از.طریق.اخذ.پول.از.دولت.و.بانک.مرکزی.اس��ت..نقش.سوم.این.بانک.نظارت.قوی.
بانک.مسکن.بر.صندوق.های.پس.انداز.منطقه.ای.مسکن.است.

وی.با.بیان.اینکه.راهکار.خروج.مسکن.از.رکود.در.کوتاه.مدت،.استفاده.از.بازار.پول.

)بانک(.به.عنوان.روش.تامین.مالی.کوتاه.مدت.مسکن.است.گفت:.دولت.باید.رقمی.را.

به.عنوان.تعدیل.س��ود.تس��هیالت.کوتاه.مدت.پرداخت.کند.و.سپس.در.دراز.مدت.از.
بازار.سرمایه.در.بخش.مسکن.تامین.مالی.می.شود.
سهم باالی زمین در قیمت تمام شده مسکن

معاون.امور.اقتصادی.وزیر.اقتصاد.و.دارایی.با.اشاره.به.سهم.باالی.زمین.در.قیمت.

تمام.ش��ده.مسکن.بر.اصالح.تکنولوژی.ساخت.و.ساز.تأکید.کرد...شاپور.محمدی.در.

حاش��یه.نشس��ت.نقشه.راه.تأمین.مالی.مس��کن.که.با.حضور.وزیر.راه.و.شهرسازی.9.

تیرماه.برگزار.شد.در.جمع.خبرنگاران.گفت:.اقدامی.مانند.راه.اندازی.صندوق.پس.انداز.

یکم.)تس��هیالت.80،.60.و.40.میلیون.تومانی.مس��کن(.راهکار.مفیدی.برای.تأمین.

مسکن.اس��ت..راه.اندازی.چنین.صندوقی.اگرچه.راه.کلی.برای.حل.مشکالت.مسکن.
تلقی.نمی.شود.اما.قطعا.بخشی.از.راهکار.تأمین.مسکن.است.

وی.ادامه.داد:.در.کنار.این.الزم.اس��ت.تس��هیالت.مسکن.به.دلیل.عدم.تطابق.نرخ.

به.ج��ای.حاکم.کردن.یک.نرخ.غیر.تعادلی.با.یارانه.تس��هیالت.جبران.ش��ود.یعنی.با.

تس��هیالتی.که.در.توان.دولت.باش��د.بخش.عمده.ای.از.بازار.را.ب��ا.پرداخت.یارانه.آن.

به.حرکت.درآورده.و.رونق.پیدا.کند.که.با.پرداخت.یارانه.تس��هیالت.از.س��وی.دولت.

می.ت��وان.بخش��ی.از.عدم.تطابق.نرخ.غیر.تعادلی.را.جب��ران.و.در.مقیاس.های.بزرگتر.
فعال.کرد.

مع��اون.امور.اقتص��ادی.وزیر.اقتصاد.و.دارایی.ادام��ه.داد:.همچنین.بحث.مربوط.به.

صندوق.هایی.که.تحت.عنوان.صندوق.زمین.و.س��اختمان.در.بازار.سرمایه.راه.اندازی.

شده.است.شاید.بتواند.تأمین.مالی.را.تقویت.کند.و.امکان.توسعه.در.این.بخش.وجود.

دارد؛.ضمن.اینکه.صندوق.های.امالک.و.مستغالت.نیز.می.توانند.به.طور.مستقیم.وارد.

س��رمایه.گذاری.در.حوزه.مسکن.شوند.و.بخش��ی.از.تقاضا.را.تقویت.کنند.تا.ساخت.و.
ساز.نیز.تقویت.شود.

محمدی.افزود:.مس��ئله.جدی.که.در.بخش.مس��کن.وجود.دارد.سهم.باالی.بهای.

تمام.ش��ده.زمین.اس��ت.که.با.حداقل.دستمزد.فعلی.و.قیمت.باالی.مسکن،.اقشار.کم.

درآمد.توانایی.خرید.مسکن.را.ندارند.که.حتما.باید.برای.تعدیل.بهای.زمین.در.ساخت.
وساز.و.مسکن.فکری.کرد.

مع��اون.وزیر.اقتص��اد.و.دارایی.با.تأکید.بر.تعدیل.بهای.زمین.در.قیمت.تمام.ش��ده.

مس��کن.گفت:.عالوه.بر.این.تکنولوژی.س��اخت.در.کش��ور.باید.اصالح.ش��ود.چراکه.

مس��ئله.مس��کن.فقط.تأمین.مالی.نیس��ت.بلکه.بهای.مس��کن.میزان.تأمین.مالی.را.

تعیی��ن.می.کن��د..بنابراین.با.توجه.به.محدودیت.های.اقتص��ادی.ایران.در.تأمین.مالی.
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حتما.باید.تکنولوژی.س��اخت.و.بهای.زمین.در.ایران.اصالح.ش��ود.و.کاهش.یابد.تا.با.

منابع.محدود،.تأمین.مالی.تقویت.شود.و.بتوانیم.قدرت.خرید.مردم.را.نسبت.به.میزان.
درآمدشان.تقویت.کنیم.

محمدی.در.پاس��خ.به.سوالی.مبنی.بر.عدم.پرداخت.وام.60.میلیون.تومانی.از.سوی.

برخی.بانک.های.تجاری.به.رغم.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.گفت:.این.مش��کل.به.

دلیل.کم.توانی.وام.دهی.بانک.ها.است.که.در.قانون.رفع.موانع.تولید،.افزایش.سرمایه.
بانک.ها.دیده.شده.است..

عالوه.بر.این.در.قانون.بودجه.94.وزارت.اقتصاد.و.دارایی.به.منظور.افزایش.سرمایه.

بانک.های.کشور.حدود.پنج.هزار.میلیارد.تومان.پیشنهاد.کرد.اما.به.دلیل.تنگنای.مالی.
دولت.فقط.500.میلیارد.تومان.در.قانون.دیده.شد.

وی.با.بیان.اینکه.امیدواریم.به.سرعت.افرایش.سرمایه.بانک.ها.در.قوانین.بودجه.های.

سنواتی.لحاظ.شود،.افزود:.براساس.مقررات.بانک.مرکزی.بانک.ها.باید.ساالنه.بخشی.

از.اموال.مازاد.و.واحدهای.مسکونی.که.در.اختیار.دارند.را.واگذار.کنند.که.منابع.حاصل.

از.فروش.این.اموال.می.تواند.به.تس��هیالت.مفید.برای.بخش.های.تولید،.مس��کن.و.
اشتغال.زایی.برای.جامعه.اختصاص.یابد.

محم��دی.ادامه.داد:.در.جهت.افزایش.س��رمایه.بانک.ها.راهکارهایی.وجود.دارد.که.

امیدواری��م.در.آینده.عملیاتی.ش��ود.بانک.ه��ا.با.تنگنای.مالی.مواجهن��د.و..قطعا.باید.
افزایش.سرمایه.داشته.باشند.تا.قدرت.تسهیالت.دهی.بانک.ها.افزایش.یابد.

وی.گفت:.یک.مشکل.دیگر.در.نظام.بانکی.وجود.موسسات.و.نهادهای.مالی.غیر.

مجاز.اس��ت.که.دولت.نمی.تواند.بر.آن.ها.مدیریت.داشته.باشد؛.بخش.قابل.توجهی.

از.اعتب��ارات.در.اختی��ار.این.نهادها.قرار.دارد.که.حتما.بای��د.تحت.کنترل.و.نظارت.
قرار.گیرد.

تضاد سیاست مسکني شهرداري ها با دولت
یک.پژوهشگر.حوزه.پولی.و.بانکی.با.انتقاد.از.سیاست.های.شهرسازی.شهرداری.ها.
که.با.طرح.های.جامع.مسکن.دولت.در.تضاد.است،.گفت:.سیاست.های.مسکن.دولت.

باید.با.سیاست.های.آمایش.سرزمینی.همگام.باشد.
سید.فرشاد.فاطمی.اردستانی.در.پنل.تخصصی.نقشه.راه.تامین.مالی.مسکن.که.سه.
ش��نبه.9.تیرماه.در.دانشگاه.عالمه.طباطبایی.برگزار.شد.با.بیان.اینکه.مهمترین.نکته.
در.تامین.مالی.مسکن.و.نقش.بانک.ها.در.این.خصوص.کاهش.نرخ.تورم.است،.گفت:.
در.کشوری.که.تا.دو.سال.پیش.نرخ.تورم.بیش.از.40.درصد.بود.نمی.توان.درباره.بازار.

پولی.10.تا.15.سال.آینده.کشور.سخن.گفت.
معاون.پژوهش��کده.پولی.و.بانکی.بانک.مرکزی.سپس.به.ارائه.راهکار.در.خصوص.
افزایش.تس��هیالت.مسکن.اشاره.کرد.و.گفت:.اولین.اقدام.در.این.زمینه.باید.افزایش.
دوره.زمانی.باز.پرداخت.و.س��پس.شناورسازی.نرخ.س��ود.تسهیالت.متناسب.با.تورم.
باش��د..در.غیر.این.صورت.اگر.کمتر.از.تورم.باشد.رانت.به.وجود.می..آید.و.اگر.بیش.از.

تورم.باشد.مردم.توان.بازپرداخت.آن.را.ندارند.
وی.با.بیان.اینکه.اول.باید.مطمئن.شد.که.تورم.تا.دو.سال.آینده.تک.رقمی.می.شود.
گفت:.مس��کن.کاالیی.اس��ت.که.خانوار.برای.بلندمدت.آن.را.خری��داری.می.کند.در.
حالی.که.یک.برنامه.جامع.برای.مس��کن.نداریم..سیاس��ت.های.شهرسازی.شهرهای.

کشور.متغیر.و.بدون.اصول.علمی..است.
فاطمی..با.اشاره.به.افزایش.روز.افزون.جمعیت.تهران.و.افزایش.تقاضا.برای.مسکن.
اظه��ار.کرد:.تنها.چیزی.که.مس��کن.را.کنت��رل.کرده.افزایش.مداوم.نرخ.آن.اس��ت..
بنابراین.در.شهری.مانند.تهران.حتی.مسکن.مهر.ارزان.ساخت.هم.جوابگو.نیست..باید.
فعالیت.های.اقتصادی.به.گونه.ای.در.کش��ور.تقسیم.ش��ود.که.تقاضای.مسکن.نیز.به.

همه.شهرها.تسری.یابد.نه.اینکه.در.تهران.متمرکز.شود..
وی.با.انتقاد.از.عملکرد.ش��هرداری.ها.و.ش��وراهای.ش��هر.در.حوزه.شهرسازی.که.
طرح.های.جامع.مس��کن.دول��ت.را.بر.هم.می.زنند.به.ضع��ف.نظارتی.بانک.مرکزی.
اش��اره.کرد.و.گف��ت:.بانک.مرکزی.هم��ه.بانک.ها.اعم.از.تجاری.و.توس��عه.ای.را.با.

یک.قانون.نظارت.می.کند.در.حالی.که.هر.بانک.بس��ته.به.نوع.خود.س��ازوکار.نظارتی.
خاصی.نیاز.دارد.

مع��اون.پژوهش��کده.پولی.و.بانکی.بانک.مرکزی.با.اش��اره.به.حل.مش��کل.فقهی.

پرداخت.وام.با.نرخ.متغیر.همراه.با.تورم.گفت:.اگر.سود.تسهیالت.به.سمت.نرخ.شناور.

هم��گام.با.ت��ورم.پیش.برود.می.توان.یارانه.خرید.خان��ه.اولی.ها.را.از.محل.درآمدهای.

این.تس��هیالت.پرداخت.کرد.البته.سیاس��ت.یارانه.ای.مس��کن.باید.با.سیاست.آمایش.
سرزمین.هماهنگ.باشد.

فاطمی.ادامه.داد:.بازار.رهن.ثانویه.به.بانک.مس��کن.کمک.می.کند.س��رمایه.جدید.

به.این.بانک.وارد.ش��ود.و.امکان.پرداخت.تس��هیالت.بیش��تر.با.اقساط.طوالنی.تر.به.
وجود.بیاید.

2 ایراد مهم طرح جامع مسکن
برنامه.ری��زی.باال.به.پایین.و.عدم.توجه.الزم.به.پهنای.گس��ترش.جمعیت.دو.ایراد.
اساسی.طرح.جامع.مسکن.اس��ت..محمدمهدی.مافی.اظهار.کرد:.بزرگ.ترین.اشکال.
ط��رح.جامع.مس��کن،.برنامه.ریزی.از.باال.به.پایین.اس��ت..در.این.نوع.طرح.ها.عده.ی.
محدودی.از.متخصصان.دور.هم.جمع.می.ش��وند.و.با.توجه.به.اطالعات.و.دانش.خود.
تصمیم.گیری.می.کنند.که.معموال.اهدافش��ان.یا.به.نتیجه.نمی.رس��د.یا.با.هدف.اولیه.

فاصله.پیدا.می.کند..
وی.اف��زود:.طرح.پخته.طرحی.اس��ت.که.با.نگاه.پایین.ب��ه.باال،.ذی.نفعان.اجرای.
آن.را.در.خود.ببیند..اما.به.نظر.می.رس��د.طرح.جامع.مسکن.در.عین.حال.که.توسط.
اف��راد.متخصص.و.زبده.تهیه.ش��ده،.ارتباط.تنگاتنگی.با.جامع��ه.هدف.خود.برقرار.

نکرده.است.
مافی،.مش��کل.دیگر.طرح.جامع.مسکن.را.عدم.پیش.بینی.های.الزم.برای.چگونگی.
اس��کان.و.گستردگی.جمعیت.دانس��ت.و.گفت:.این.طرح.در.عین.حال.که.به.مسائل.
اقتص��ادی.خوب.اش��اره.کرده.و.توانمن��دی.اقتصادی.دهک.ه��ای.مختلف.را.در.نظر.
گرفته،.به.مس��اله.ی.چگونگی.اسکان.و.گسترش.جمعیت.در.پهنه.های.مختلف.کشور.
اش��اره.نکرده.است..گفته.شده.که.تا.افق.1405.قرار.است.12.میلیون.واحد.مسکونی.
داش��ته.باش��یم.اما.اشاره.نشده.که.در.چه.پهنه.ای.امکان.س��اخت.مسکن.بهتر.فراهم.
است؛.در.حالی.که.هدف.گذاری.برای.اسکان.و.رشد.جمعیت.در.نقاط.مطلوب،.اهمیت.

بسیار.زیادی.دارد.
وی.ادامه.داد:.هر.نقطه.ای.از.کشور.با.توجه.به.شرایط.اقلیمی،.فرهنگی،.اجتماعی.و.
اقتصادی.از.توان.گس��ترش.و.نفرپذیری.مشخصی.برخوردار.است..اولویت.باید.مساله.
اقلیم.باش��د،.سپس.ش��رایط.اجتماعی.و.اقتصادی..توجه.کنیم.که.هر.منطقه.تا.میزان.
خاصی.توان.گس��ترش.دارد.و.ممکن.است.گس��ترش.ساخت.و.ساز.در.یک.منطقه.با.

اهداف.باالدستی.در.تضاد.باشد.
به.گفته.این.کارش��ناس.مسکن،.ضمن.این.که.الزم.است.از.تمام.پهنه.کشور.برای.
اس��کان.اس��تفاده.شود،.با.توجه.به.مس��ائل.امنیتی.و.اجتماعی،.اولویت.باید.حواشی.و.
مرزهای.کش��ور.باش��د..باید.کنار.مرزها.را.مملو.از.جمعیت.کنیم؛.بخصوص.در.پهنه.

وسیع.سواحل.خلیج.فارس.که.با.مشکل.کمبود.جمعیت.مواجهیم.
مافی،.کیفیت.پایین.س��اخت.و.سازها.و.الگوی.مصرف.را.از.دیگر.مشکالت.بخش.
مسکن.دانست.و.گفت:.باید.کیفیت.ساختمان.ها.را.تعریف.کنیم.و.طرح.های.مطالعاتی.
را.برای.احداث.بناهای.مقاوم.و.باکیفیت.فراهم.کنیم..مس��اله.ی.دیگر.الگوی.مصرف.
است.که.الزم.است.با.توجه.به.توان.اقتصادی.خانوارها.الگوی.مصرفی.تهیه.کنیم.که.

خانواده.ها.با.شرایط.بهتر.و.در.زمان.کمتری.به.خانه.دسترسی.پیدا.کنند.
این.کارش��ناس.مس��کن.با.اش��اره.به.برنامه.ریزی.برای.طرح.های.جام��ع.و.کالن.در.
کش��ورهای.پیشرفته.گفت:.در.آن.کش��ورها.هزاران.متخصص.از.طرق.مختلف.همچون.
دنیای.مجازی.برای.تدوین.یک.طرح.مشورت.می.کنند.و.در.نهایت.با.یک.توفان.فکری،.
تک.تک.اجزا.و.سلول.های.جامعه.را.می.بینند.و.طرح.را.تدوین.می.کنند..اما.در.طرح.جامع.

مسکن.چنین.شرایطی.ایجاد.نشده.است.
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 کالبدشكافي چالش هاي صنعت پالستيك ایران 

ره:
شـا

ا

صنعت پالسـتیك به عنوان یکی از صنایع پایین دسـتی صنعت پتروشیمی در سـال های اخیر با فراز و نشیب های مختلفی روبه رو بوده و با 
وجود آنکه اکنون 80درصد مواد اولیه اصلی این صنعت توسـط پتروشـیمی های داخلی تامین می شـود اما همین موضوع تبدیل به چالش 
بزرگی برای این صنعت شـده اسـت. نبود مدیریت مناسـب در تولید گریدهای مختلف مواد اولیه باعث کمبود و افزایش قیمت در برخی 
مواد اولیه شـده اسـت در حالی که در برخی دیگر از مواد اولیه، مازاد تولید وجود دارد. بازار انحصاری پتروشـیمی های داخلی و فروش از 
طریق بورس نیز باعث مشکالت عدیده ای برای صنایع تکمیلی پالستیك به ویژه در بخش صادرات شده که در همین راستا وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلسه اخیر خود با نمایندگان پتروشیمی ها و انجمن های مختلف همچون انجمن ملی پالستیك، پلی اتیلن، همگن و... به 
انعقاد قرارداد بلندمدت ارائه مواد اولیه میان پتروشیمی ها با تولیدکنندگانی که صادرات انجام می دهند، دستور داد. آنچه مي خوانید گفتگوي 

روزنامه صمت است با 3 عضو انجمن ملي صنایع پالستیك ایران.

 تهیه مواد اولیه از بورس، چالش صادرات پالستیك
بی��وک.آقاصحاف.امین،.نایب.ریی��س.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران.درباره.
این.دس��تور.و.پیش��نهادهایی.که.در.این.زمینه.مطرح.ش��ده.اس��ت،.گفت:.جلسه.اي.
با.موضوع.توس��عه.صادرات.در.س��ال.جاری.و.راهکارهای.افزایش.صادرات.در.بخش.
صنایع.تکمیلی.برگزار.و.در.این.نشس��ت.پیش��نهاد.ارائه.مستقیم.مواد.اولیه.از.طرف.

پتروشیمی.ها.به.تولیدکنندگانی.که.اقدام.به.صادرات.می.کنند،.مطرح.شد..
وی.با.تاکید.بر.اینکه.پیش.ش��رط.صادرات.این.است.که.تامین.کننده.و.تولیدکننده.
به.مواد.مطمئن.با.قیمت.مناس��ب.و.در.زمان.خوبی،.دسترس��ی.داشته.باشند،.افزود:.
هنگامی.که.در.کش��وری.اقدام.به.انعقاد.قرارداد.صادراتی.می.شود،.باید.در.یک.زمان.
معین.جنس��ی.با.نرخ.مش��خص.به.آنها.تحویل.داده.ش��ود.که.در.این.شرایط.باید.به.
بورس.مراجعه.کرد.تا.دسترسی.به.10.یا.20.تن.مواد.اولیه.داشته.باشیم..صحاف.امین.
ادامه.داد:.با.روند.فعلی.تهیه.مواد.اولیه.از.بورس،.کار.به.جایی.نرس��یده.و.مش��کالت.
فعاالن.این.حوزه.همچنان.ادامه.خواهد.داشت،.بنابراین.باید.بتوان.به.طور.مستقیم.با.
پتروشیمی.ها.قرارداد.بست.و.آنها.نیز.متعهد.شوند.براساس.قراردادی.که.با.تولیدکننده.

دارند.اقدام.به.عرضه.جنس.می.کنند.تا.بتوان.صادرات.انجام.داد.
. آمایش نیاز صنایع تبدیلی به مواد اولیه

محسن.صفایی،.عضو.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.در.درباره.مشکالت.مواد.

اولیه.در.صنعت.پالس��تیک.گفت:.در.حال.حاض��ر.حدود.80درصد.از.مواد.اولیه.اصلی.

صنعت.پالستیک.توسط.پتروشیمی.های.داخلی.تامین.می.شود.که.آمار.مناسبی.است..

این.در.حالی.اس��ت.که.از.سال.گذشته.قیمت.مواد.اولیه.صنعت.پالستیک.آزادسازی.

شد.که.تا.حدودی.استرس.سال.92.از.روی.مواد.اولیه.برداشته.و.روان.سازی.از.لحاظ.

در.دسترس.بودن.مواد.اولیه.انجام.شد.اما.این.نگرانی.از.روز.نخست.وجود.داشت.که.
مدیریت.نکردن.گریدها،.مشکالتی.را.به.وجود.بیاورد.که.همین.امر.نیز.اتفاق.افتاد..
صفایی.با.بیان.اینکه.تنوع.مواد.اولیه.در.صنعت.پالس��تیک.بسیار.زیاد.است،.گفت:.
باید.آمایش��ی.روی.نیاز.صنایع.مختلف.به.انواع.مواد.اولیه.انجام.شود.تا.پتروشیمی.ها.
براس��اس.ظرفیت.شناسی.اقدام.به.تولید.کنند.و.نیاز.صنایع.در.زمان.مناسب.در.اختیار.
تولیدکنن��دگان.ق��رار.گیرد..عضو.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران.با.بیان.اینکه.
بعد.از.گذش��ت.چند.ماه.از.آزادس��ازی.قیمت.ها.به.ویژه.از.س��ال.94.احساس.می.شود.
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هزینه و فایده
 استانداردسازی ساختمان

یک-.طبق.نظر.کارشناس��ان.در.نظام.ساخت.وس��از.شهری،.حوزه.های.مختلفی.از.

س��ازمانی،.قان��ون.و.مقررات.و.اجرایی.دارای.نقصان.هس��تند.ک��ه.منجر.به.کیفیت.

نامناس��ب.ساختمان.ها.می.شوند..از.این.رو.که.این.نواقص.در.یک.فضای.اجتماعی.و.

فرهنگی.اتفاق.می.افتد،.در.قانون.نظام.مهندسی.و.کنترل.ساختمان،.فرهنگ.سازی.و.

آگاهی.بخشی.عمومی..در.خصوص.استانداردهای.ساخت.و.ساز.جزو.اهداف.این.قانون.
در.بند.4.ماده.2.ذکر.شده.است.

دو-کارشناس��ان.در.دانش.مدیریت.پروژه،.در.ب��رآورد.هزینه.های.یک.پروژه،.تنها.

به.هزینه.طراحی.و.س��اخت.توجه.نکرده.و.کلیه.هزینه.های.عمر.یک.پروژه.را.مورد.
ارزیابی.قرار.می.دهند..

در.بازار.ساخت.و.س��از.ش��هری.در.ایران،.که.در.یکسو.مالکان.و.سرمایه.گذاران.قرار.

دارند.و.در.س��ویی.دیگر.بهره.برداران،.آنچه.مورد.ارزیابی.و.توجه.اس��ت.هزینه.های.

طراحی.و.س��اخت.اس��ت.که.با.کاهش.هر.چه.بیش��تر.آن،.س��ود.حاصله.برای.گروه.

اول.بیش��تر.می.ش��ود؛.ولیکن.در.صورت.وجود.فرهنگ.عمومی.و.آگاهی.اجتماعی.و.

همچنین.قوانین.و.نظارت.های.مربوطه،.س��عی.در.برآوردن.انتظارات.تمامی.ذی.نفعان.

پروژه.می.ش��ود..مالکان،.س��رمایه.گذاران،.عوامل.اجرایی،.بهره.برداران،.همسایگان،.

مردم.حال.و.آینده.کشور.جزو.گروه.هایی.هستند.که.در.احداث.یک.پروژه.ساخت.و.ساز.

ش��هری.نفع.می.برند..اگ��ر.بخواهیم.انواع.هزینه.های.آش��کار.و.پنهان.یک.پروژه.را.

شناسایی.کنیم،.به.موارد.ذیل.می.رسیم:.هزینه.های.طراحی.و.ساخت،.هزینه.مجوزها.

و.گواهی.ه��ا،.هزین��ه.راه.ان��دازی،.هزینه.تعمیر.و.نگهداری،.هزینه.س��لب.آس��ایش.

همس��ایگان.در.دوره.اج��را.)موانع.عب��ور.و.مرور،.آلودگی.های.صوت��ی،.آلودگی.های.

بصری(،.هزینه.عدم.آس��ایش.و.عدم.رفاه.و.رضایت.خاطر.بهره.برداران.طی.سکونت.

در.یک.مسکن.بی.کیفیت،.هزینه.مال.و.جان.انسان.ها.در.صورت.بروز.حادثه،.هزینه.

مصرف.نامناس��ب.معادن.و.منابع.ملی.در.ساخت.مسکن.بی.کیفیت،.هزینه.آالیندگی.
محیط.زیست.در.تولید.مصالح..

س��ه-.کارشناس��ان.در.دانش.مهندس��ی.ارزش،.تفاوت.اساس��ی.بی��ن.دو.مفهوم.

»ارزان.س��ازی«.و.»ارزنده.س��ازی«.قائل.می.شوند..»ارزان.س��ازی«.منجر.به.کاهش.

کیفیت.یک.محصول.می.ش��ود،.ولیکن.»ارزنده.س��ازی«.ضمن.حفظ.کیفیت.و.حتی.

افزای��ش.کیفیت.محص��ول.با.اعمال.ایده.های.جدید،.موجب.ح��ذف.هزینه.های.زائد.
تولید.می.شود..

چهار-آنچه.در.مورد.الزامی.شدن.حضور.سازندگان.صاحب.صالحیت.در.کارگاه.های.

ساختمانی.در.نظر.عموم.مردم.و.باالخص.سرمایه.گذاران،.که.پیش.از.این.عنوان.شد.

در.پی.کاهش.هزینه.های.س��اخت.و.سود.بیشتر.هستند،.موجب.مقاومت.و.نارضایتی.

می.ش��ود،.حق.الزحمه.ای.اس��ت.که.این.حضور.بر.هزینه.های.ساخت.اضافه.می.کند..

حال.آنکه.حضور.یک.سازنده.ذی.صالِح.با.دانش.و.تجربه.در.روند.کار.و.فرآیندهای.

اج��را،.نه.تنها.موجب.افزایش.هزینه.ها.نمی.ش��ود،.بلکه.به.دلی��ل.حذف.هزینه.های.

زائد.موجب.ارزندگی.کار.تمام.ش��ده.نیز.می.ش��ود؛.به.خالف.آنکه.در.عدم.حضور.این.
متخصص،.تالش.جهت.ارزان.سازی.است..

از.طرف��ی.با.توجه.به.کلی��ه.هزینه.های.طول.عمر.یک.پروژه،.با.استانداردس��ازی.

و.س��اخت.با.کیفیت.یک.س��اختمان،.در.بس��یاری.از.هزینه.های.آتی،.از.جمله.تعمیر.

و.نگه��داری.و.هدر.رف��ت.منابع،.صرفه.جوی��ی.صورت.خواهد.گرف��ت.و.این.وظیفه.

صاحب.نظران.و.مس��ووالن.است.تا.با.فرهنگ.س��ازی.و.وضع.قوانین.مناسب،.عموم.
مردم.را.به.آگاهی.و.انجام.این.مسائل.برسانند..

که.عرضه.ها.و.عرضه.نکردن.ها.به.عمد.بوده.اس��ت،.اظهار.کرد:.این.امر.بازار.

را.دچار.آسیب.های.زیادی.کرده.زیرا.در.برخی.گریدها.عرضه.پایین.بوده.و.در.

بازار.آزاد.ش��اهد.افزایش.قیمت.هس��تیم.اما.در.برخی.دیگر.از.گریدها.به.دلیل.

عرض��ه.زیاد.یا.نبود.فضای.صادراتی،.مواد.اولی��ه.مازاد.نیز.وجود.دارد..به.طور.

مثال.در.بس��یاری.از.گریدهای.»پی.وی.س��ی«.این.اتفاق.افتاده.و.قیمت.ها.نیز.
کاهش.یافته.است.

. رویکرد ملی پتروشیمی ها به صنایع تبدیلی 
وی.با.بیان.اینکه.پتروشیمی.ها.باید.با.یک.نگاه.ملی.ابتدا.صنایع.تکمیلی.را.
بی.نی��از.از.مواد.اولیه.کنند،.گفت:.در.آینده.هیچ.راهی.جز.آزادس��ازی.قیمت.ها.
وجود.نخواهد.داشت.و.اقتصاد.بی.شک.به.این.سمت.خواهد.رفت.بنابراین.باید.

برای.صنایع.تکمیلی.چاره.ای.اندیشید.تا.دچار.آسیب.نشوند..
عضو.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران.با.اش��اره.به.اختالف.قیمت.مواد.
اولیه.پتروش��یمی.ها.با.مواد.اولیه.خارجی.گفت:.پتروش��یمی.ها.مایل.هستند.تا.
انحصارگرایان��ه.فعالی��ت.کنند.به.همین.دلیل.در.تصمیم��ات.بازار.دخالت.و.با.
توجه.به.رکود.بازار،.آسیب.زیادی.به.صنایع.پایین.دستی.وارد.می.کنند.و.شانس.

صادرات.را.از.تولیدکنندگان.می.گیرند.
صفایی.در.ادامه.افزود:.اگر.از.اکنون.به.فکر.این.باش��یم.که.در.آینده.با.دنیا.
تعام��ل.و.رقابت.کنیم.باید.در.عرضه.محصول،.تولیدکننده.قدرت.انتخاب.بین.
مواد.اولیه.پتروش��یمی.داخلی.و.خارجی.را.داش��ته.باشد.و.باید.این.اجازه.را.داد.
تا.پتروش��یمی.های.خارجی.امکان.عرضه.محصول.در.بورس.را.داشته.باشند.تا.
بازار.رقابتی.ایجاد.شود..وی.با.اشاره.به.کاهش.صادرات.در.صنعت.پالستیک.
اظهار.کرد:.اگر.روند.کاهشی.صادرات.در.یک.دوره.10ساله.مورد.بررسی.قرار.
گیرد،.بخش��ی.به.مناس��بات.بین.المللی.و.تحریم.ها.برمی.گردد.و.اگر.بازارهای.
هدف.را.تنها.به.کش��ورهایی.نظیر.افغانستان.و.عراق.سوق.دهیم.این.موضوع.
در.ش��أن.صنایع.ایران.نخواهد.بود.زیرا.تولیدات.خوبی.با.استانداردهای.جهانی.
در.حال.تولید.اس��ت.که.الزم.است.در.شرایط.پس��اتحریم.بازارهای.هدف.نیز.

گسترش.یابد.
 جریمه مالیاتی به جای جایزه صادراتی 

امیرمنص��ور.ش��یرازیان،.مدیرعام��ل.یک.کارخان��ه.تولیدکنن��ده.نایلون.و.

پالستیک.درباره.مش��کالت.تولید.صنعت.پالستیک.گفت:.پس.از.هدفمندی.

یارانه.ها،.هزینه.ها.چندین.برابر.ش��د.اما.تاکنون.ی��ک.ریال.تخفیف.مالیاتی.یا.

یارانه.به.تولید.اعطا.نشده.و.این.در.حالی.است.که.در.چند.سال.گذشته.نزدیک.

به.8هزار.تن.صادرات.انجام.ش��د.اما.نه.تنها.جایزه.صادراتی.دریافت.نکرده.ایم،.

بلکه.جریمه.مالیاتی.نیز.برای.صادرات.وضع.ش��ده.است.و.براساس.بخشنامه.

اداره.مالی��ات.مابه.التف��اوت.ارز.مبادله.و.ارز.آزاد.را.درآمد.محس��وب.کرده.اند.و.
جریمه.ای.برای.واحدهای.صنعتی.اعمال.شده.است..

وی.ب��ا.انتقاد.از.نحوه.حمایت.دول��ت.از.تولید.گفت:.در.صنعت.پلیمر،.دولت.

برای.حمایت.از.تولید،.حمایت.خود.را.متوجه.پتروش��یمی.ها.و.س��ر.شاخه.های.

صنع��ت.می.کند.در.حالی.که.زیرمجموعه.های.صنع��ت.پلیمر.از.این.حمایت.ها.
بی.نصیب.هستند..

بنابراین.منابع.عظیم.کش��ور.با.قیمت.ارزان.در.اختیار.پتروشیمی.هاس��ت.اما.

مناب��ع.اولیه.صنعت.پلیم��ر.به.ارزانی.در.اختیار.صنعت.ق��رار.نمی.گیرد..به.طور.

مثال.ب��رای.دیرکرد.پرداخت.هزینه.هر.کانتینر.م��واد،.روزی.700هزار.تومان.
جریمه.اخذ.می.شود..

وی.با.اش��اره.به.اش��تغالزایی.باال.در.این.صنعت.گف��ت:.100میلیارد.تومان.

س��رمایه.گذاری.در.این.واحد.صنعتی.انجام.و.برای.500.نفر.اشتغالزایی.ایجاد.

ش��ده.و.ای��ن.در.حالی.اس��ت.که.به.گفته.دول��ت.برای.ایجاد.هر.اش��تغال.به.
250میلیون.تومان.هزینه.نیاز.است.
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راهنماي نصب پنجره در ساختمان هاي نوساز

ره:
شـا

ا
یکي از خالهاي جدي صنعت در و پنجره در ایران به ویژه در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي به مشکالت در زمینه آموزش برمي گردد. از همین 
رو نشریه پنجره ایرانیان در دو شماره پیشین، اقدام به انتشار دستور العمل نصب در و پنجره هاي یو.پي.وي.سي کرد که این دستورالعمل در 
گروهي تخصصي مستقر در مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وابسته به وزارت راه و شهرسازي تدوین شده است. آنچه در این شماره 
تقدیم شما مي شود، راهنماي نصب پنجره  در ساختمان هاي نوساز و الزامات فني است. در این راهنما به مواردي همچون نصب پنجره ها به 
صورت توکار )یا تودلي(، نصب پنجره ها به صورت روکار از طرف داخل، اتصاالت مورد استفاده براي انواع مختلف دیوار، التن هاي تثبیت کننده 
بستر پنجره، نصب پنجره ها در دیوارهاي با عایق حرارتي و نازک کاري از داخل، لوازم آب بندي، نازک کاري تکمیلي پیرامون پنجره، اتصاالت 

مکانیکي براي دیوار بلوک سفالي، اتصاالت مکانیکي براي دیوار دوجداره و یا با عایق حرارتي میاني اشاره شده است.

مجریان : دکتر بهروز کاری – مهندس مهدیه آبروش
همکاران: مهندس مسعود قاسم زاده، دکتر محمد تقی رضایی حریری،

 مهندس فرهنگ کوشا
مشاور: دکتر محمد جواد ثقفی

دونوع.روش.اصلي.نصب.پنجره.ها.بر.روي.س��فت.کاري.س��اختمان.نوساز.با.مصالح.

بنایي.مطرح.اس��ت..در.بعضي موارد،.اقدامات.نصب.پنجره.در.طي.مراحل.سفت.کاري.

و.م��وارد.دیگ��ر،.نصب.قبل.از.رن��گ.کاري.صورت.مي.گیرد..بدیهي.اس��ت.در.تمامي.

موارد،.مس��ئولیت.خرابي.هاي.ناش��ي.از.اقدامات.پس.از.نصب.پنجره.بر.عهده.کارفرما.
خواهد.بود.

نصب پنجره ها به صورت روکار از طرف داخل
امروزه،.با.توجه.ب��ه.عمومیت.یافتن.عایقکاري.حرارتي.از.داخل،.متداول.ترین.روش.
نص��ب.پنجره.به.صورت.روکار.داخلي.دیوار،.یا.روي.تکیه.گاه.داخل.بیرون.زده.موجود.

یا.تکیه.گاه.داخلي.برپا.شده.است..در.صورتي.که.آب.چکان.و.تکیه.گاه.)توکار.یا.بیرون.

زده(.در.نظر.گرفته.ش��ده.از.جنس.دیوار.یا.به.طور.کلي.از.مصالح.بنایي.باش��د.)شکل.

22.و.ش��کل.23(،.الزم.اس��ت.دس��تور.کار.الزم.در.این.خصوص،.در.زمان.مناسب.به.

عوامل.اجرایي.س��فت.کاري.س��اختمان.داده.ش��ود..در.غیر.این.صورت،.باید.اقدامات.

تکمیلي.س��فت.کاري.گشودگي.در.ش��رح.وظایف.گروه.نصب.قید.گردد..در.شکل.هاي.

صفحه.بعد،.بسته.به.نوع.گش��ودگي.و.وضعیت.قرارگیري.پنجره،.سطح.تماس.پنجره.

با.دیوار.با.رنگ.نارنجي.نشان.داده.شده.است..در.ادامه،.اقداماتي.که.براي.آماده.سازي.
این.سطح،.براي.اتصال.مناسب.پنجره.به.دیوار.الزم.تشریح.مي.گردد.

منبع:.سایت.انجمن.کارفرمایی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.– بخش.سوم
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نصب پنجره ها به صورت توکار )یا تودلي(
در.ای��ن.حال��ت،.پنجره.با.یک.تکی��ه.گاه.بدون.بیرون.زدگي.اجرا.مي.ش��ود..در.این.
صورت،.الزم.اس��ت.در.سفت.کاري.یک.برجستگي.نواري.)با.عرضي.بیشتر.از.عرض.

پروفیل(.در.نظر.گرفته.شود.

3-1 وضعیت موجود گشودگي محل نصب پنجره
در.اینبخش،.کنترل.هایي.که.گروه.نصب.بازش��وها،.قبل.از.آغاز.کار،.براي.پذیرش.
س��فت.کاري.باید.انجام.دهد،.تشریح.شده.اس��ت..گروه.نصب.پنجره.باید.قبل.از.آغاز.
عملیات.نصب.مش��خصات.ساختمان.و.دیوار.را.بررسي.و.از.انطباق.رواداري.ها.موجود.
ب��ا.مقادیر.مجاز.اطمینان.حاصل.نماید..قبل.از.آغ��از.عملیات.نصب.هر.پنجره،.گروه.
نصب.باید.اقدامات.اصالحي.احتمالي.الزم.را.به.پیمانکار.س��فت.کار.ساختمان.اعالم.
نمای��د..در.غیر.اینصورت،.انجام.اقدامات.اصالحي.ب��ر.عهده.گروه.نصب.خواهد.بود..
اهم.مواردي.که.باید.توس��ط.گروه.نصب.کنترل.گردد.یا.در.نظر.گرفته.ش��ود.به.شرح.

زیر.است:..
-.انطباق.مصالح.به.کار.رفته.براي.س��اخت.دیوار.خارجي.با.مشخصات.تعیین.شده.

در.طراحي
-.درستي.ابعاد.و.اندازه.ها،.تراز.یا.شاغول.بودن.وجوه.گشودگي،.و.گونیا.بودن.زاوایا

-.انطباق.جزئیات.تکیه.گاه.پنجره.با.شیوۀ.نصب.در.نظر.گرفته.شده
-.هماهنگي.روش.پیش.بیني.شده.براي.اجراي.درزبندي.با.وضعیت.نازک.کاري.یا.

اندود.کاري.خارجي.در.نظر.گرفته.شدۀ.در.تماس.با.پنجره
-.تعیین.نقاط.ضعف.در.برابر.نفوذ.رطوبت،.و.در.نظر.گرفتن.تمهیدات.الزم،.متناسب.
با.وضعیت.الیه.هاي.تش��کیل.دهنده.دیوار،.محل.قرارگیري.عایق.حرارتي،.و.پل.هاي.

حرارتي.احتمالي
-.انطباق.پروفیل.هاي.تقویت.کننده،.نوع.و.نحوه.درزبندي.قسمت.هاي.بازشو.پنجره.
و.همچنین.ضخامت.شیش��ه.ها.با.نیروهاي.خارجي.و.تغییر.ش��کل.هاي.در.نظر.گرفته.

شده.براي.دیوار
-.وجود.یا.عدم.وجود.نقطه.مبنا.براي.ارتفاع.پنجره

-.رعایت.نکات.ایمني.مضاعف.در.زمان.نصب.پنجره
گ��روه.نصب.موظف.اس��ت.نصب.پنجره.ها.را.دقیقًا.مطابق.روش.مش��خص.ش��ده.
توس��ط.طراح.انجام.دهد..بدیهي.اس��ت.تغییر.روش.نصب.تنها.در.صورتي.قابل.قبول.
اس��ت.که.با.هماهنگي.با.طراح.و.ناظر.یا.ش��رکت.کنترل.صورت.گیرد،.و.مس��تندات.
الزم.جهت.توجیه.جوابگویي.به.انتظارات.تعیین.شده.)در.فاز.طراحي(.به.مدارک.فني.

پیوست.شود.

باید.توجه.داش��ت.که.اگر.گروه.نصب.این.کنترل.ها.را.انجام.ندهد،.و.کار.را.ش��روع.

کند،.این.اقدام.به.منزله.پذیرش.کیفیت.س��فت.کاري.است،.ودر.این.صورت.اعتراض.
به.نامطبق.بودن.کار.با.رواداري.هاي.در.نظر.گرفته.شده.منتفي.است.

3-1-1 ابعاد و رواداري ها
اندازه.گیري.ها،.بس��ته.به.ش��رایط.نصب.در.نظر.گرفته.شده.در.مدارک.فني.و.اسناد،.
بر.روي.س��فت.کاري.خام.)قبل.از.اندود.کاري(.یا.نازک.کاري.ش��ده.)با.اندود(.صورت.

مي.گیرد..
کنترل.رواداري.هاي.ابعادي.درگاه.ها،.باید.بر.مبناي.اندازه.هاي.روي.نقشه،.و.پس.از.

کم.کردن.ضخامت.پیش.بیني.شده.براي.اندود.احتمالي.صورت.گیرد.
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                    شکل 22 نمونه تکیه گاه روکار از داخل                                                    شکل 23 نمونه تکیه گاه                                                                شکل 24 نمونه تکیه گاه
                                     روکار از داخل                                                روکار از داخل)زیر پنجره(بیرون زده)اجراي درجا(                                              )زیر پنجره( )فلزي( تکمیلي

شکل 25 جانمایي محل نصب پنجره توکار )تودلي(

شکل 26 لزوم انطباق پنجره با ابعاد گشودگي، موقعیت قرارگیري و روش نصب
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3-1-1-1 انطباق با ابعاد اسمي
در.ش��رایط.معمول��ي.و.اصولي،.اندازه.پنجره.مطابق.طراحي،.بر.اس��اس.مقررات.ملي.
ساختمان،.تعیین.مي.شود،.و.گشودگي.در.هماهنگي.با.ابعاد.پنجره.در.نظر.گرفته.مي.شود.
در.برخي.موارد.نیز.ساخت.پنجره.متناسب.با.ابعاد.گشودگي.موجود.صورت.مي.گیرد..این.
روش.اجرا.که.در.بسیاري.از.پروژه.هاي.کوچک.متداول.است.به.هیچ.وجه.توصیه.نمي.شود.
مقادیر.حداکثر.انحراف.از.ابعاد.اس��مي.)میلي.متر(.براي.ابعاد.مختلف.گش��ودگي،.در.

حالتي.که.پنجره.در.داخل.گشودگي.قرار.مي.گیرد،.در.جدول.3.ارائه.شده.است.

الزم.به.توضیح.است.که.در.اندازه.گیري.و.کنترل.ها.باید.دقت.و.درستي.تراز.الکلي.
مورد.استفاده.مد.نظر.قرار.گیرد.

در.مثال.زیر،.نحوه.تعیین.یکي.از.ابعاد.پنجره.تشریح.مي.شود:
مثال 1

در.صورتي.که.یکي.از.ابعاد.اعالم.ش��ده.گش��ودگي.پنجره.1620.میلي.متر.باشد،.با.

توج��ه.ب��ه.رواداري.12.میلي.متر.)مطابق.جدول.3(.اندازه.حداق��ل.قابل.قبول.1608.

میلي.مت��ر.خواهد.بود،.که.باید.در.محل.کنترل.ش��ود..اگ��ر.در.هر.طرف.پنجره.درزي.

معادل.10.میلي.متر.با.گش��ودگي.دیوار.در.نظر.گرفته.ش��ود،.اندازه.حداکثر.قابل.قبول.

براي.پنجره.1588.میلي.متر.خواهد.بود..با.توجه.به.رواداري.ابعادي.4.میلي.متر.مطرح.
در.ساخت.پنجره،.الزم.است.اندازه.اسمي.پنجره.برابر.با.1584.میلي.متر.باشد.

اندازه.گیري.ابعاد.گشودگي،.در.دو.جهت،.باید.به.شرح.زیر.صورت.گیرد:
ارتفاع گشودگي

اندازه.گیري.ارتفاع.گش��ودگي.باید.در.حداقل.س��ه.وضعیت.)س��مت.راست،.وسط.و.
سمت.چپ.گشودگي(.انجام.گیرد.

عرض گشودگي
اندازه.گی��ري.عرض.گش��ودگي.باید.در.حداقل.س��ه.وضعیت.)باال،.وس��ط.و.پایین.

گشودگي(.انجام.گیرد.
اندازه.گی��ري.با.ه��دف.تعیین.ابعاد.قائم.حداقل.و.حداکث��ر.داخل.درگاه.ها،.بین.کف.

پنجره.و.نعل.درگاه،.صورت.مي.گیرد.
این.اندازه.گیري.ها.در.مورد.بازشوهاي.پنجره.ها،.زماني.توجیه.و.مفهوم.عملي.مناسب.

دارد.که.تکیه.گاه.هاي.پنجره.ها.)زیر.پنجره.(.قبل.از.نصب.آن.ها،.اجرا.شده.باشد.

بدیهي.اس��ت.کوچک.ترین.ابعاد.اندازه.گیري.شده.براي.گشودگي.ها.باید.در.ساخت.
پنجره.ها.مالک.عمل.قرار.گیرد.

3-1-1-2 شاغول بودن کناره هاي درگاه، و تراز بودن زیرپنجره ونعل درگاه
این.اندازه.گیري.ها،.به.وسیله.تراز.الکلي.)حباب.دار(.و.شاغول.انجام.مي.شود.

شکل 30 اندازه گیري هاي الزم براي کنترل تراز و شاغول بودن کناره هاي گشودگي پنجره

شکل 29 محل هاي اندازه گیري ابعاد گشودگي

شکل 28 اندازه گیري هاي عرض گشودگي دیوار در سه وضعیت براي کنترل رواداري

شکل 27 اندازه گیري هاي ارتفاع گشودگي دیوار در سه وضعیت براي کنترل رواداري

جدول 3 مقادیر حداکثر انحراف از ابعاد اسمي )میلي متر( براي ابعاد مختلف گشودگي

ابعاد.رسمي

بین.3.تا.6.مترتا.3.متر

گشودگي.با.سطح.ناتمام
16+.میلي.متر12.+.میلي.متر)قبل.از.اصالح.نازک.کاري.یا.اندود.کاري(

گشودگي.با.سطح.تمام.شده
12+.میلي.متر10+.میلي.متر)پس.از.اصالح.نازک.کاري.یا.اندود.کاري(

--

--
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خطاي ناشاغولي و ناترازي بین مربوط به بیشترین و کم ترین برآمدگي:
خطاي.ناشاغولي:.........حداکثر.10.میلي.متر

خطاي.ناترازي:...........حداکثر.8.میلي.متر.تکیه.گاه.)زیر.پنجره(
.............................حداکثر.10.میلي.متر.روي.نعل.درگاه

دق��ت.اندازه.گیري.تراز.بودن.نعل.درگاه.و.به.ویژه.تکیه.گاه.زیر.پنجره.بس��یار.حائز.
اهمیت.است.و.تأثیر.چشمگیري.بر.روي.کیفیت.نصب.مي.گذارد.

3-1-1-3 راست بودن گوشه هاي داخل گشودگي
راس��ت.بودن.گوشه.هاي.داخل.گشودگي.نیز.باید.کنترل.شود،.این.کار.با.استفاده.از.
ت��راز.یا.با.اندازه.گیري.قطرهاي.داخلي.گش��ودگي.انجام.مي.گردد..اختالف.بین.اندازه.

قطرها.نباید.از.مقادیر.اعالم.شده.در.جدول.4.بیشتر.باشد.

3-1-1-4 صاف بودن سطوح استقرار پنجره ها
س��طح.دیوار.بنایي،.که.قرار.اس��ت.پنجره.بر.روي.آن.نصب.شود،.باید.از.نظر.صاف.

بودن.به.دقت.بازرسي.شود.
انتظارات.در.خصوص.صاف.بودن.کلي.و.موضعي.س��طحي.نصب.پنجره.ها.به.شرح.

زیر.است:
صاف بودن کلي

براي.پنجره.هایي.که.به.صورت.روکار.داخل.نصب.مي.شوند،.باید.در.پیرامون.درگاه.

و.روي.نعل.درگاه.ها،.فاصله.بین.برجس��ته.ترین.و.تو.رفته.ترین.نقاط.اندازه.گیري.شود..

در.حالت.اجراي.توکار،.اندازه.گیري.هاي.مشابهي.بر.روي.سطوح.داخلي.درگاه.و.سطح.
زیر.نعل.درگاه.باید.صورت.گیرد.

این.نواقص.ناهمواري.با.اس��تفاده.از.یک.خط.کش.2.متري.تعیین.مي.شود.)مقادیر.
اندازه.گیري.شده.باید.کمتر.یا.مساوي.10.میلي.متر.باشند(.

صاف بودن موضعي
اندازه.گیري.ناصافي.)ناهمواري(.موجود.مجاور.س��طوح.اس��تقرار.بازش��و.)درزهاي.
عناصر.و.بین.عناصر.بنایي(.با.استفاده.از.یک.خط.کش.20.سانتي.متري.اندازه.گیري.

مي.شود.و.نباید.از.3.میلي.متر.بیشتر.باشد.

در.ادامه،.براي.دو.حالت.کلي.مطرح،.س��طوحي.که.باید.مورد.بازرس��ي.قرار.گیرند.
تشریح.مي.گردند:

استقرار پنجره بر روي سطح داخلي دیوار )اجرا روکار(
در.این.حالت،.س��طح.رو.به.داخل،.در.محدوده.اي.از.پیرامون.گشودگي.دیوار.که.در.

تماس.با.پنجره.خواهد.بود.مورد.بازرسي.قرار.مي.گیرد.

استقرار پنجره بر روي سطوح درگاه )اجراي توکار(
در.این.حالت،.س��طح.پیراموني.داخل.گشودگي.دیوار.که.در.تماس.با.پنجره.خواهد.

بود.مورد.بازرسي.قرار.مي.گیرد.

به.لحاظ.نظري،.سطح.نصب.پنجره.باید.یک.سطح.صاف.باشد..در.عمل،.در.صورت.

اجراي.روکار.یا.توکار،.این.س��طح.همان.روي.کار.دیوار.بنایي.)آجر.یا.بلوک.س��یماني.
یا.سفالي(.خواهد.بود.

زیر پنجره
در.مواردي.که.پنجره.روي.س��طح.داخلي.نصب.مي.شود،.دو.حالت.مي.توان.در.نظر.

گرفت:
-.نصب.پنجره.روي.زیر.پنجره.سیماني

-.نصب.پنجره.روي.زیر.پنجره.آماده.سازي.شده.با.تکیه.گاه.نبشي.فوالدي
در.حالتي.که.از.زیر.پنجره.س��یماني.ش��ود،.عرض.هاي.حداقل.تکیه.گاه.زیر.پنجره.

پیش.ساخته.و.اجراي.درجا.به.ترتیب.30.و.40.میلي.متر.است.

شکل 31 رواداري مجاز صاف بودن موضعي

شکل 32 سطح رو به داخل سفت کاري دیوار در تماس با پنجره

شکل 33 سطح داخلي گشودگي در تماس با پنجره

جدول 4 مقادیر حداکثر تفاوت اندازه قطرهي گشودگي )میلي متر( براي اندازه هاي مختلف قطر

اندازه.قطر

بین.3.و.6.متربین.1.تا.3.مترتا.1.متر

روداري.تفاوت.اندازه.
13.میلي.متر8.میلي.متر6.میلي.مترقطرهاي.گشودگي
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در.صورتي.که.در.ابعاد.اندازه.گیري.شده.سفت.کاري.ساختمان.عدم.انطباق.با.الزامات.

تعیین.شده.وجود.داشته.باشد،.موارد.باید.به.مجري.پروژه.اطالع.داده.شود،.تا.اقدامات.
اصالحي،.توسط.عوامل.اجرایي.سفت.کاري،.بر.روي.سطوح.مورد.نظر.انجام.شود.

3-1-2 آماده سازي سطوح اتصال به سفت کاري
3-1-2-1 گشودگي هاي فاقد پیش قاب

نصب.پنجره.ها.باید.زماني.صورت.گیرد.که.عملیات.س��فت.کاري.تمام.ش��ده،.یا.به.

حدي.پیش��رفت.کرده.باش��د.که.خطر.آس��یب.دیدگي.یا.جابجایي.پنجره.نصب.شده.

وجود.نداش��ته.باشد..س��طوح.گشودگي.محل.نصب.پنجره.باش��د.تمیز.شوند..بدیهي.

است.تمامي.اقدامات.آماده.سازي.سطوح.)اصالح.نازک.کاري.یا.اندود.کاري(.باید.قبل.
از.نصب.پنجره.صورت.گیرد.

سفت کاري بتني
در.صورتي.که.س��طح.سفت.کاري.ناصاف.باش��د،.الزم.است.اصالح.سطوح.استقرار.
پنجره.روکار.یا.توکار،.توسط.عوامل.اجرایي.سفت.کاري،.با.مالت.سیمان.انجام.گیرد..
ضخامت.حداقل.مالت.5.میلي.متر.و.عرض.حداقل.آن12سانتي.متر.یا.به.میزاني.است.

که.خارجي.چارچوب.پنجره.را.پوشش.دهد.

جدارهاي با آجرهاي نمایان )اکسپوز( باربر
در.صورتي.که.س��طح.سفت.کاري.ناصاف.باش��د،.الزم.است.اصالح.سطوح.استقرار.
پنجره.روکار.یا.توکار،.توسط.عوامل.اجرایي.سفت.کاري،.با.مالت.سیمان.انجام.گیرد..
ضخامت.حداقل.مالت.باید.5.میلي.متر.و.عرض.حداقل.بخش.تس��طیح.شده.آن.12.

سانتي.متر.یا.به.میزاني.باشد.که.تا.سطح.خارجي.چارچوب.پنجره.را.پوشش.دهد.

      شکل 34 زیر پنجره اجرا شده همزمان با سفت کاري دیوار 

شکل 35 زیر پنجره پیش ساخته

شکل36مثال آماده سازي بتني محل نصب پنجره با تکیه گاه همباد

شکل38 مثال آماده سازي سطوح محل نصب پنجره روکار 
با.زیرپنجره.همباد.در.یک.دیوار.آجر.نمایان

  شکل39 مثال آماده سازي محل نصب پنجره با
 تکیه.گاه.هاي.بتني.توکار.د.یک.دیوار.آجر.نمایان

شکل37 مثال آماده سازي سطوح نصب پنجره با تکیه گاه هاي بتني توکار



281

94
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

داد
.مر

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

ش
وز

 آم
ره

نج
پ

در.صورتي.که.وضعیت.صاف.بودن.زیر.کار.نامناس��ب.باشد،.تسطیح.داخلي.سطوح.

باید.توسط.عوامل.اجرایي.سفت.کاري.با.مالت.سیمان،.به.ضخامت.حداقل.5.میلي.متر.

صورت.گیرد..عرض.بخش.تسطیح.شده.باید.حداقل.12.سانتي.متر.یا.به.میزاني.باشد.
که.تا.سطح.خارجي.چارچوب.پنجره.را.پوشش.دهد.

در.صورتي.که.وضعیت.تخت.بودن.سطوح.منطبق.با.ضوابط.باشد،.عملیات.مي.تواند.
به.پر.کردن.درزها.و.تورفتگي.هاي.بندهاي.بین.آجرها.محدود.شود.

جدارهاي با بلوک یا آجر سوراخ دار
در.صورتي.که.وضعیت.تخت.بودن.س��طوح.نصب.پنجره.ها.نامناس��ب.باش��د،.الزم.
اس��ت.آماده.سازي.سطوح.با.اندود.س��یمان.انجام.شود..ضخامت.اندود.باید.بیش.از.5.
میلي.متر.و.عرض.آن.12.س��انتي.متر.یا.به.میزاني.باشد.که.تا.سطح.خارجي.چارچوب.

پنجره.را.پوشش.دهد.
در.صورتي.که.وضعیت.تخت.بودن.سطوح.منطبق.با.ضوابط.باشد،.عملیات.مي.تواند.
به.پر.کردن.تو.رفتگي.هاي.بندهاي.بین.بلوک.ها.محدود.شود..بخش.پر.شده،.در.محل.
پیش.بیني.شده.براي.اجراي.آب.بندي،.باید.عرضي.بیش.از.3.سانتي.متر.داشته.باشد.

در.صورت��ي.ک��ه.عرض.درگاه.با.ابعاد.تمام.ش��ده.انطباق.نداش��ته.باش��د،.عملیات.

آماده.س��ازي.بای��د.با.در.نظر.گرفت��ن.ضخامت.اندودي.که.در.ادامه.اجرا.خواهد.ش��د.
صورت.گیرد.

3-1-2-2 گشودگي هاي با پیش قاب
در.بس��یاري.از.پروژه.هاي.ساختماني،.براي.این.که.اقدامات.نصب.پنجره.با.سهولت.
بیش��تري.انجام.ش��ود،.پیش.قابي.در.داخل.دیوار.کار.گذاشته.مي.شود..در.اکثر.موارد،.

پی��ش.قاب.ها.فوالدي.هس��تند،.ولي.با.توجه.به.ضریب.هدایت.بس��یار.باالي.فوالد،.

کاربرد.این.نوع.پیش.قاب.ها.به.هیچ.وجه.توصیه.نمي.شود،.زیرا.در.اکثر.موارد.پل.هاي.

حرارتي.قابل.توجهي.ایجاد.مي.نمایند..براي.کاهش.پل.هاي.حرارتي،.مي.توان.از.پیش.

قاب.هاي.چوبي.اس��تفاده.کرد..بدیهي.اس��ت.که.در.این.ص��ورت.باید.چوب.ها.از.نوع.
عمل.آوري.شده.باشند.تا.در.برابر.رطونت.نفوذي.احتمالي.به.دیوار.محافظت.شوند.

در.این.روش.نصب.نیز.الزم.است.تمامي.انتظارات.تعیین.شده.در.بخش.1-2-1-3.
بر.روي.قسمتي.که.که.پیش.قاب.نصب.شده.است.تًامین.گردد.

3-2 روش هاي نصب پنجره
در.این.بخش،.اصولي.که.باید.در.روش.هاي.مختلف.نصب.مدنظر.قرار.گیرد.تشریح.مي.شود.

3-2-1 نصب پنجره روکار از داخل
امروز،.در.بسیاري.از.کشورهاي.اروپایي،.نصب.پنجره.روکار.از.داخل.بسیار.متداول.
ش��ده.است،.زیرا.عالوه.بر.ساده.سازي.عملیات.نصب،.امکان.اجراي.عایق.حرارتي.از.

داخل.و.همباد.با.پنجره.را.فراهم.مي.سازد.
در.روش.عایق��کاري.حرارتي.از.داخل،.ه��ر.چند.پل.هاي.حرارتي.متعددي.در.محل.
تقاطع.دیوار.با.کف.هاي.تیغه.هاي.داخلي.ساختمان.به.وجود.مي.آید،.ولي.در.عین.حال،.
پل.هاي.حرارتي.محل.اتصال.پنجره.به.دیوار.نیز.به.حداقل.مي.رسد..از.نظر.اجرایي.و.
اقتصادي.مزایاي.قابل.توجهي.براي.این.روش.وجود.دارد..از.دیگر.مزایاي.این.روش.
مي.توان.به.این.نکته.اشاره.کرد.که.امکان.نصب.پنجره.کامل.در.این.حالت.وجود.دارد..
این.امر.باعث.مي.شود.که.زمان.نصب.کوتاه.تر.شود.و.کیفیت.اجرا.به.طور.چشمگیري.

بهبود.یابد،.و.نیاز.به.رگالژ.پنجره.به.حداقل.برسد.
از.آنجا.که.در.این.ش��یوه،.غالب��ًا.عایقکاري.و.نازک.کاري.داخل��ي.و.احتمااًل.نصب.
تاسیس��ات.پس.از.نصب.پنجره.انجام.مي.شود.و.با.توجه.به.وضعیت.متداول.ساخت.و.
س��از.در.ایران،.ممکن.است.پنجرۀ.نصب.شده.و.یا.شیشۀ.آن.آسیب.ببیند،.الزم.است.
ترجیحًا.از.شیوه.هاي.صنعتي.خش��ک.براي.عایقکاري.و.الینینگ.دیوار.استفاده.شود.
و.گروه.هاي.اجرایي.تًاسیس��ات.و.نازک.کاري.دیوار.آموزش.الزم.را.براي.جلوگیري.از.

آسیب.به.پنجره.دیده.باشند.
3-2-1-1 اقدامات اولیه

نصب.احتمالي.نبشي.سرتاسر.)تکیه.گاه.بازسازي.شده(
در.صورتي.که.درگاه.فاقد.تکیه.گاه.با.مصالح.بنایي.باش��د.و.فاصله.بین.قاب.پنجره.
و.س��فت.کاري.بیش.از.مقادیر.تعیین.شده.باشد،.نصب.نبشي.سراسر.زیر.سري.توسط.
گروه.نصب.پنجره.الزامي.اس��ت،.بدیهي.اس��ت.باید.ضخامت.ورق.نبشي.متناسب.با.
وزن.و.خ��روج.از.محور.پنجره.باش��د،.و.در.صورت.نیاز.از.نبش��ي.هاي.خم.دار.تقویت.
کمک.گرفته.ش��ود،.طول.ورق.نبش��ي.سراس��ري.باید.حداقل.برابر.با.عرض.خالص.

پنجره.باشد.

 شکل40آماده سازي سطوح یك درگاه ساخته شده از بلوک    
 یا آجر سوراخ دار با تکیه گاه پیش ساخته در حالت نصب روکار         

شکل 42 آماده سازي سطوح یك درگاه ساخته شده در حالت نصب توکار همراه با پیش قاب

 شکل41آماده سازي سطوح یك درگاه ساخته شده از بلوک
یا آجر سوراخ دار با تکیه گاه پیش ساخته در حالت نصب توکار



94
ره.

م�ا
.ش

.13
94.

داد
.مر

�م.
شت
ل.ه

س�ا
ن/ 

یـا
ران

ه ای
ـر

نج
پ

282

ش
وز

 آم
ره

نج
پ

اتصاالت مورد استفاده براي انواع مختلف دیوار
در.صورتي.که.دیوار.با.قطعات.بتن.س��بک.س��اخته.ش��ده.باش��د،.باید.بررسي.هاي.
الزم.ص��ورت.گیرد.تا.از.مناس��ب.بودن.نوع.و.تعداد.اتصاالت.اطمینان.حاصل.ش��ود..
الزم.به.ذکر.اس��ت.رول.پالگ.ها.و.دیگر.تجهیزات.الزم.براي.اتصال.بلوک.هاي.بتن.

تفاوت.هایي.با.ادوات.مورد.استفاده.براي.بتن.معمولي.درجا.دارند.)شکل.44(.

در.مورد.دیوار.س��فالي.یا.بلوک.س��یماني.نیز.اتصاالت.مي.توانند.به.صورت.مستقیم.

یا.غیر.مستقیم.توسط.پیچ.و.رول.پالگ.صورت.گیرد..توصیه.مي.شود.در.صورت.ترد.

بودن.بدنه.بلوک،.س��وراخ.کاري.با.مته.هاي.مخصوص.س��الم.و.اتصال.توسط.پیچ.و.

رول.پالگ.صورت.گیرد..وجه.تمایزي.که.با.حالت.قبلي.وجود.دارد،.لزوم.درگیر.شدن.

اتصاالت.با.حداقل.دو.بدنه.بلوک.س��فالي.مورد.اس��تفاده.است.)شکل.45(..در.نتیجه،.
عمق.اتصال.باید.از.حالت.قبلي.بیشتر.باشد.)حداقل.9.سانتیمتر(.

زیر پنجره )آب چکان(
در.حالت.پنجره.پنجره.از.داخل،.ش��یب.قس��مت.آب.چکان.پنجره.باید.حداقل.35.
درصد.باش��د.)ش��کل.46(..در.صورتي.که.آب.چکاني.آلومینیوم��ي.با.عمقي.بیش.از.
ضخامت.کل.دیوار.مورد.استفاده.قرار.گیرد،.شیب.زیر.کار.پنجره.را.مي.توان.برابر.صفر.
در.نظر.گرفت..در.حالت.هاي.دیگر،.قرنیز.کف.پنجره.آلومینیومي.باید.ش��یبي.برابر.یا.

بیش.از.10.درصد.داشته.باشد.)شکل.46(..
بدیهي.است.که.در.تمامي.حاالت،.باید.تمهیدات.الزم.براي.کاهش.یا.جلوگیري.از.

شرّه.کردن.آب.بارندگي.روي.نما.در.نظر.گرفته.شود.

التن هاي تثبیت کننده بستر پنجره
بای��د.بر.روي.تکیه.گاه.با.مصالح.بنایي.یا.مش��ابه.آن،.التن.هایي.با.ضخامت.حداقل.
5.میلي.متر.در.نظر.گرفته.ش��ود..التن.ها.مي.توانند.چوبي.یا.پالس��تیکي.باشند..کاربرد.
التن.ه��اي.مخصوص.با.ضخامت.قابل.تنظیم.مي.تواند.س��رعت.وس��هولت.نصب.را.

بهبود.بخشد..نصب.این.التن.ها.به.یکي.از.راه.هاي.زیر.صورت.مي.گیرد:
-.همزمان.با.کار.گذاش��تن.نوار.اس��فنجي.یا.قیطان.بتانه.آب.بندي،.قبل.از.استقرار.
چارچوب.بر.روي.س��فت.کاري.ساختمان،.معمواًل،.از.این.روش.براي.آب.بندي.قسمت.
زیرپنجره.اس��تفاده.مي.ش��ود،.ولي.اجراي.آن.براي.کناره.ها.و.بخ��ش.زیر.نعل.درگاه.

تقریبًا.غیر.عملي.است.
-.قبل.از.اجراي.آب.بندي،.این.روش.کاربرد.بیش��تري.دارد..در.این.حالت،.اس��تقرار.
التن.ها.باید.به.گونه.اي.باشد.که.اجراي.نوار.آب.بندي.به.صورت.یکسره.انجام.گیرد.
نصب.التن.ها.باید.با.دقت.و.با.رعایت.متعادل.بودن.بخش.هاي.نمایان.قاب.صورت.
گیرد،.به.گونه.اي.که.در.هر.طرف.یک.درز.حداقل.5.میلي.متري.وجود.داشته.باشد..در.

عمل،.در.اکثر.موارد،.عرض.درز.را.در.حدود.10.میلي.متر.در.نظر.مي.گیرند..
در.این.روش.تثبیت،.دو.هدف.را.دنبال.مي.شود:

-.در.نظر.گرفتن.ضخامت.هاي.حداقل.الزم.بتانه.و.قیطان،.براي.تضمین.آب.بندي،
-.تأمین.وضعیت.افقي.مناس��ب.پنج��ره،.و.اصالح.معایب.نات��رازي.قابل.احتمالي.

تکیه.گاه.هاي.مصالح.بنایي.
التن.هاي.بس��تر.باید.در.نزدیکي.انتهاي.کناره.هاي.چارچوب.پنجره،.و.همچنین.در.

نزدیکي.وادارهاي.میاني.چارچوب.کار.گذاشته.شود.

شکل43 طول ورق نبشي سراسر حداقل برابر با عرض خالص پنجره

شکل44 کاربرد رول پالگ هاي مخصوص بتن سبك

شکل 45 لزوم درگیر شدن رول پالگ با حداقل دو بدنه بلوک سفالي

شکل 47 جانمایي التن هاي بستر چارچوب

شیب حداقل 35 درصد براي زیر پنجره غیر آلومینیوم

 شیب حداقل 10 درصد براي زیر پنجره آلومینیوم

شکل 46 نصب پنجره برروي تکیه گاه )التن( تثبیت کننده و لوازم جانبي آب بندي
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3-2-1-2 نصب اتصاالت مکانیکي انتظار به جدار یا به پنجره
نصب نبشي هاي نگهدارنده روي کناره ها یا کله هاي چارچوب پنجره

نقش.نبش��ي.هاي.نگهداره.پنجره،.انتقال.نیروهاي.وارد.ش��ده.به.پنجره،.ناش��ي.از.

اثرات.باد،.باز.و.بسته.کردن.لنگه.ها.و.دیگر.نیروهاي.ناشي.از.بهره.برداري.از.پنجره،.
به.سفت.کاري.است.

اتصال.به.س��فت.کاري،.عمومًا.براي.پنجره.هاي.نصب.ش��ده.ب��ه.صورت.روکار،.از.

طریق.نبش��ي.هاي.فوالدي.)موضعي.یا.سراسري(.انجام.مي.شود..بدیهي.است.که.در.

ای��ن.روش.نصب،.کار.گذاش��تن.و.تثبیت.پنجره.ها.باید.قب��ل.از.عایقکاري.حرارتي.و.
نازک.کاري.صورت.گیرد.

بسته.به.موقعیت.محل.نصب،.الزم.است.حداکثر.فشارهاي.ناشي.از.باد.تعیین.گردد.
و.مشخصات.حداقل.الزم.براي.پنجره.محاسبه.شود.

انتخاب.نبشي.هاي.فوالدي.توسط.گروه.نصب،.بر.حسب.بارهاي.وارد.شده.و.تعداد.
تکیه.گاه.هاي.در.نظر.گرفته.شده.براي.پنجره.انجام.مي.گیرد.

در.مواردي.متداول.اجرا،.کار.گذاش��تن.پاش��نه.هاي.نبشي.ش��کل،.با.ورق.فوالدي.

گالوانی��زه،.ب��ه.ضخامت.2.تا.3.میلي.مت��ر،.در.نزدیکي.اجزاي.لوالی��ي.و.نقاط.تثبیت.

چارچوب،.یک.راه.حل.کافي.و.مناس��ب.تلقي.مي.شود..به.منظور.حفظ.فاصله.حداکثر.

80.س��انتي.متر.بی��ن.اتصاالت.مکانیکي.پنج��ره.به.س��فت.کاري،.تثبیت.کننده.هاي.

دیگري.نیز.در.پیرامون.به.چارچوب.اضافه.مي.شوند..ولي.براي.مکان.هاي.در.معرض.

بادهاي.شدید.و.پنجره.هاي.با.ابعاد.بزرگ،.محاسبات.باید.در.تمامي.موارد.انجام.گیرد،.
و.اتصاالت.مناسب.براي.هر.مورد.طراحي.گردد...

همان.گونه.که.قباًل.نیز.مطرح.ش��د،.در.زمان.نصب،.معمواًل.پنجره.با.شیش��ه.ها.و.

لنگه.هاي.بازش��و.کارگذاشته.مي.شود،.تا.از.تغییر.شکل.پنجره.جلوگیري.شود.و.نیازي.

به.جداکردن.لنگه.ها.و.در.آوردن.شیش��ه.ها.نباشد.چارچوب.توسط.التن.هایي.در.جاي.

خود.تثبیت.مي.گردد..اتصال.بین.نبش��ي.ها.و.پنجره.توس��ط.پیچ.هایي.که.مستقیمًا.به.

چارچوب.پیچ.مي.ش��وند.صورت.مي.گیرد..براي.سهولت.کار،.از.نبشي.هاي.مخصوص.
آماده،.با.سوراخ.هاي.گرد.یا.لوبیایي.تعبیه.شده.استفاده.مي.شود.

الزم.به.توضیح.اس��ت.با.توجه.به.این.نکته.که.در.این.حالت.نصب.پنجره.از.پش��ت.

آن.صورت.مي.گیرد،.تعویض.پنجره.پس.از.اتمام.اقدامات.نازک.کاري.بس��یار.پیچیده.
خواهد.بود.

نبش��ي.هاي.تثبیت.کنن��ده.باید.حتي.االمکان.در.مج��اورت.اجزاي.لوالیي.چرخش.

بازش��و.قرار.گیرند..همان.گونه.که.قباًل.نیز.مطرح.شد،.در.تمامي.موارد،.فاصله.محور.
به.محور.نبشي.هاي.اتصال.در.پیرامون.چارچوب.نباید.بیشتر.از.80.سانتي.متر.باشد.

فاصله.بین.محور.نبشي.هاي.تثبیت.کننده.در.مجاورت.گوشه.ها.یا.پیشاني.و.زیرسري.
چارچوب،.با.لبه.داخلي.چارچوب،.باید.بین.5.و.10.سانتي.متر.باشد.)شکل.49(

تثبیت.بال.تکیه.گاه.نبش��ي.در.گوش��ه.ها.و.دیگر.قس��مت.هاي.چارچوب.پنجره،.از.

طریق.سوراخ.هاي.از.قبل.تعبیه.شده.گرد.یا.لوبیایي.داخل.نبشي،.و.به.وسیله.پیچ.هاي.
فوالدي.سرتخت.صورت.مي.گیرد.

پیچ.هاي.س��رتخت.باید.با.واش��رهاي.حلقوي.اس��تفاده.ش��وند..اتصال.نبشي.ها.به.
چارچوب.پنجره.به.دو.روش.صورت.مي.گیرد:

-.با.پیچ.نوک.مته.اي.و.با.درگیر.شدن.با.پروفیل.تقویتي.فوالدي.
-.با.پیچ.و.مهره.براي.این.کار،.الزم.اس��ت.در.زمان.س��اخت.پنجره،.تسمه.هاي.لبه.
دار.در.زبانه.هاي.زیر.پروفیل.کار.گذاش��ته.شود..نبشي.هاي.لبه.دار.باید.توسط.سازنده.
پروفیل.ارائه.ش��ود،.زیرا.الزم.اس��ت.هماهنگي.کامل.با.هندس��ه.پروفیل،.و.خصوصًا.
زبانه.هاي.س��طح.زیرس��ري.پروفیل.داشته.باشد..این.تس��مه.ها.به.گونه.اي.طراحي.و.

ساخته.مي.شوند.که.امکان.اتصال.پیچ.و.مهره.اي.نبشي.اتصال.را.فراهم.کند.

در.مورد.پنجره.مجهز.به.پیش��اني.تکمیلي،.نبشي.بر.روي.قاب.اصلي.پنجره.نصب.
مي.شود،.ولي.مي.تواند.مضافًا،.بر.روي.پیشاني.تکمیلي.نیز.نصب.گردد.

براي.پنجره.هاي.کش��ویي،.اتصاالت.باید.لزومًا.در.راس��تاي.تکیه.گاه.ها.و.التن.هاي.

روي.و.ادارهاي.جانبي.و.به.صورت.توزیع.ش��ده.و.غیر.متمرکز.در.پیرامون.چارچوب.
پنجره.نصب.شوند.

شکل 48 کاربرد نبشي هاي نگهدارنده در نزدیکي اجزاي لوالیي و نقاط تثبیت چارچوب

شکل 49 رعایت حداقل فاصله بین نبشي هاي اتصال پنجره به دیوار

شکل 50 حالت 1: اتصال با پیچ سرمته اي

شکل 51 گونه هاي مختلف اتصال پیچ و مهره اي پنجره به نبشي

سیستم اتصال با تسمه هاي مهره دار کشویي

سیستم اتصال با تسمه هاي پیچ دار

سیستم اتصال ترکیبي
)با تسمه هاي پیچ دار و پیچ و مهره ساده(
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اتصال نبشي هاي اتصال در و پنجره به عرض بیش از 1/40 متر
اصول.نصب.نبشي.هاي.اتصال.برروي.پیشاني.و.زیرسري.چارچوب.به.شرح.زیر.است:
ب��راي.پنجره.ه��اي.مجهز.به.یراق.آالت.ضامن.دار.در.پیرامون.قس��مت.بازش��و،.
همراه.با.مکانیس��م.زانویي.گوش��ه،.باید.یک.اتصال.در.نزدیکي.قیدهاي.پنجره.در.

نظر.گرفته.شود.
نصب پنجره ها در دیوارهاي با عایق حرارتي و نازک کاري از داخل

اتصال.باید.صرفًا.بر.روي.دیوار.اصلي.و.مستقل.از.نازک.کاري.صورت.گیرد.
ب��ه.دلیل.نصب.پنجره.ها.همباد.با.س��طح.داخلي.دیوار،.اکث��راً.قطعه.زیر.پنجره.،.در.

مقایسه.با.تکیه.گاه.با.مصالح.بنایي،.به.صورت.کنسول.قرار.مي.گیرد.
از.این.رو،.باید.قطعات.اتصال.و.اتکایي.مناس��ب،.جهت.تثبیت.پنجره.)با.تسمه.یا.با.
نبش��ي(،.پیش.بیني.کرد.که.قادر.به.تحمل.یک.بار.متمرکز.ثابت.)اس��تاتیک(.به.وزن.
100.کیلوگرم.)یا.دکانیوتن(.باشند،.بدون.آن.که.خرابي.در.پنجره.یا.نازک.کاري.دیوار.

به.وجود.آید.

براي.پنجره.هاي.مجهز.به.یراق.آالت.با.قفل.لوالیي.ساده.داراي.تسمه.ها.و.قیدهاي.

چف��ت.ش��ونده،.باید.اتصاالت.مکانیک��ي.پنجره.به.دی��وار.در.نزدیکي.محل.چفت.به.
صورت.دوتایي.)دو.ردیف.تسمه.یا.نبشي(.مورد.استفاده.قرار.گیرد.

اتصال نبشي ها روي پنجره داراي کرکره رولي بیروني
در.مورد.خاص.جعبه.کرکره.رولي.با.پیش.آمدگي،.اتصالي.همتراز.با.آن.مي.تواند.در.
نظر.گرفته.شود..اتصال.در.دو.انتهاي.نعل.درگاهي.باید.با.دو.ردیف.نبشي.انجام.گیرد.

قب��ل.از.تثبی��ت.و.نصب.پنجره.بر.روي.س��فت.کاري،.باید.کنترل.ش��ود.که.فاصله.

بین.قاب.پنجره.و.دیوار.بنایي.)س��فت.کاري(.کافي.اس��ت.)حداقل.5.میلي.متر.و.حتي.

االمکان.10.میلي.متر(.و.امکان.نصب.ته.بند.درز.را.فراهم.مي.س��ازد..در.صورت.لزوم،.
باید.التن.هایي.بین.تسمه.ها.)نبشي.ها(.و.سفت.کاري.جاسازي.شوند.

زمان��ي.که.پنجره.بر.روي.تکیه.گاه.از.مصالح.بنایي.نصب.مي.ش��ود،.ابتدا.پنجره.به.

وسیله.یک.تسمه.در.قسمت.فوقاني.بازشو.تثبیت.مي.شود،.و.ایستایي.پنجره.در.زمان.
نصب.تأمین.مي.گردد.

س��پس،.التن.هاي.کناري.و.التن.هاي.انتهایي.نعل.درگاه.بین.قاب.پنجره.و.س��فت.

کاري،.و.در.مجاورت.اجزاي.در.نظر.گرفته.ش��ده.براي.دوران.و.چفت.کردن.بازشوها.

کار.گذاش��ته.مي.شوند..در.پایان،.کنترل.مجدد.براي.حصول.اطمینان.از.افقي.بودن.و.
شاغول.بودن.قسمت.هاي.مختلف.چارچوب.پنجره.انجام.مي.گیرد.

آخرین.امکان.تنظیم،.پس.و.پیش.نمودن.التن.هاي.مستقر.بر.روي.بستر.زیر.پنجره.

اس��ت..کنترل.هم.راستا.بودن.لنگه.ها.)براي.پنجره.هاي.با.دولنگه.بازشو(.گواه.تنظیم.
بودن.مجموعه.پنجره.مي.باشد.

براي.نصب.نبش��ي.ها،.سوراخ.هایي.همراستا.با.س��وراخ.هاي.موجود.در.نبشي.ها،.به.
وسیله.مته.هاي.متناسب.با.نوع.مصالح.به.کار.رفته.در.سفت.کاري.دیوار،.ایجاد.مي.شود.
س��پس.نصب.پنج��ره،.با.محکم.کردن.پیچ.ه��ا.بر.روي.مجموعه.تس��مه.ها،.انجام.
مي.گیرد..اتصال.با.پیچ.هاي.حداقل.6.میلي.متري.انجام.مي.ش��ود..پیچ.ها.باید.سر.پهن.

داشته.باشند.یا.با.واشر.مورد.استفاده.قرار.گیرند.
در.دیگر.قسمت.هاي.پنجره،.براي.اتصال.نبشي.ها.به.سفت.کاري.بتني.یا.بنایي.توپر،.

سوراخ.کاري.باید.در.فاصله.حداقل.60.میلي.متري.گوشه.ها.انجام.گیرد.

شکل 52 لزوم طراحي و اجراي براي تحمل بار حداقل موضعي )نقطه اي( 100کیاوگرمي

شکل 53 در و پنجره دولنگه )دو چفت، دو تثبیت کننده(

شکل 54 استفاده از نبشي هاي اتصال مضاعف

شکل 55 اتصال پنجره به نعل درگاه توسط نبشي )روي التن تنظیم و تثبیت کننده(

شکل 56 جانمایي اولین اتصال مکانیکي و الگوي سوراخ کاري بست هاي اتصال پنجره

شکل 57 فاصله حداقل پیچ اتصال از گوشه جدار بتني یا بنایي توپر
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در.مجاورت.کف.پنجره،.بسته.به.این.که.کف.پنجره.بتني.از.نوع.ریخته.شده.درجا.یا.
پیش.ساخته.باشد،.این.مقادیر.مي.توانند.به.ترتیب.به.35.و.40.میلي.متر.کاهش.یابند.

الزم.به.ذکر.است.که.در.این.روش،.استفاده.از.رول.بلت.هاي.فلزي.منبسط.شونده،.
به.دلیل.وجود.خطر.پکیدن.)متالشي.شدن(.دیوار.بنایي،.امکان.ندارد.

3-2-1-3 استقرار پنجره
اصول.کلي.در.خصوص.نحوه.اس��تقرار.اصولي.پنجره.در.تمامي.روش.ها.یکس��ان.
اس��ت،.و.نکات.مشترک.در.بخش.3-2-2-3.تشریح.شده.است..در.نتیجه،.در.اینجا.
صرفًا.به.تشریح.نکات.خاص.مربوط.به.روش.نصب.روکار.از.داخل.پرداخته.مي.شود.
-.در.این.روش.نصب،.با.توجه.به.این.نکته.که.امکان.اصالح.عدم.دقت.هاي.موجود.
در.سفت.کاري،.با.تنظیم.درز.محل.قرارگیري.نبشي.هاي.زیرکار.فراهم.است،.معمواًل.
سعي.مي.شود.تنظیم.نبشي.هاي.زیرین.و.کناري.به.گونه.اي.باشد.که.نیاز.به.التن.هاي.

تنظیم.به.حداقل.ممکن.کاهش.یابد.
-.براي.به.حداقل.رس��انیدن.پل.هاي.حرارتي.ناش��ي.از.نبش��ي.هاي.اتصال،.عرض.
مح��دودي.براي.آنها.در.نظر.گرفته.مي.ش��ود،.و.با.ایجاد.خم.های��ي.در.جهت.طولي،.

مقاومت.خمشي.آن.افزایش.داده.مي.شود.
بدیهي.است.طراحي.شکل.این.قطعات،.نوع.پیچ.هاي.اتصال.و.تعیین.تعداد.آنها.باید.
ب��ا.در.نظ��ر.گرفتن.نوع.مصالح.به.کار.رفته.در.دیوار.صورت.گیرد،.به.گونه.اي.که.قادر.

به.تحمل.وزن.پنجره.و.بارهاي.وارد.شده.بر.آن.باشند.
3-2-1-4 اتصال نهایي پنجره به جدار

قبل.از.اجراي.اتصاالت.پنجره.یو.پي.وي.سي.در.درگاهي،.باید.از.تساوي.قطره.هاي.
آن،.و.تراز.و.قائم.بودن.پنجره.تثبیت.شده.اطمینان.حاصل.شود.)شکل.60(.

پس.از.انجام.این.کنترل.ها،.اتصال.نهایي.پنجره.به.جدار.امکان.پذیر.خواهد.بود.

3-2-1-5 درزبندي محل اتصال پنجره به سفت کاري
درزبندي محل تکیه گاه

همان.طور.که.قباًل.نیز.مطرح.ش��د،.کیپ.کردن.در.محل.تکیه.گاه،.معمواًل.قبل.از.

نصب.پنجره،.به.وس��یله.یک.نوار.اسفنجي.آغش��ته.از.قبل.کار.گذاشته.شده.یا.بتانه،.
انجام.مي.گیرد.

درزبندي به وسیله یك قیطان بتانه
التن.هاي.به.ضخامت.حداقل.5.میلي.متر.که.جاگذاري.شده.اند.نباید.مانع.از.نصب.

ته.بند.درز،.و.اجراي.بتانه.شوند.
چنانچه.شکل.نیم.رخ.قسمت.آب.چکان.کف.پنجره.امکان.دسترسي.نوک.دستگاه.
تزریق.بتانه.را.فراهم.سازد.)امري.که.در.تمامي.موارد.صادق.نیست(،.آب.بندي.معمواًل.

از.طرف.خارج.انجام.مي.شود.

ای��ن.عملیات.مي.توان��د.از.طرف.داخل.نیز.صورت.گیرد..در.این.حالت،.اس��تفاده.از.

نبش��ي.دو.خم.دار.)ش��کل.62(.این.مکان.را.فراهم.مي.کند.که.اجراي.بتانه.کاري.و.
صیقلي.کردن.آن.در.بهترین.شرایط.صورت.گیرد.

در.ه��ر.دو.حالت.درزبندي.از.طرف.داخل.یا.از.طرف.خارج،.ته.بند.درز.اس��فنجي.با.

مقطع.مناس��ب،.به.صورت.پیراموني.بین.س��فت.کاري.و.پنجره.یو.پي.وي.س��ي.کار.

شکل58 فاصله حداقل 40 میلي متر نقاط اتصال نبشي
 از لبه فوقاني در مجاورت زیر پنجره ریخته شده درجا

شکل 59 فاصله حداقل 35 میلي متر نقاط اتصال نبشي
 از لبه فوقاني در مجاورت زیرپنجره پیش ساخته

شکل 60 لزوم حصول اطمینان از تساوي قطرها )براي کنترل گونیا بودن پنجره(

شکل 61 درزبندي زیر پنجره از طرف داخل

شکل62  درزبندي زیر پنجره از طرف داخل در صورت استفاده از نبشي دو خم دار
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گذاش��ته.مي.شود..س��پس.بتانه.االستومري.یا.پالستیکي.از.نوع.درجه.1.و.یا.درجه.2،.

تزریق.مي.گردد.و.به.وسیله.یک.ماله.صاف.مي.شود.تا.از.نظر.یکنواختي.و.چسبندگي.
به.حالت.مطلوب.برسد.

درزبندي پیراموني یك زیر پنجره از مصالح بنایي
این.راه.حل.تنها.براي.در.و.پنجره.هایي.که.در.معرض.کج.باران.نیستند.و.در.ارتفاع.

کمتر.از.6.متر.نصب.مي.شوند.کاربرد.دارد.

اج��راي.آبچ��کان.ب��ه.روش.بنایي.باید.با.دق��ت.کافي.انجام.گی��رد..در.این.حالت،.

درزبن��دي.زماني.مطلوب.خواهد.بود.که.قس��مت.تحتاني.پنجره.ب��ه.خوبي.با.مالت.
سیمان.پر.شده.باشد.

لوازم آب بندي
آب.بندي.مي.تواند.به.وسیله.یک.بتانه.اکسترود.شده.)خمیر.سیلیکون.یا.مشابه.آن(،.

یا.توسط.یک.نوار.اسفنجي.صورت.گیرد.
نوار اسفنجي

روش.اجرایي.که.بیش��تر.متداول.است.و.توصیه.مي.شود.کاربرد.نوار.اسفنجي.پیش.

فش��رده.یا.غیر.فشرده،.آغش��ته.به.بوتیل.یا.اکریلیک،.با.التن.هاي.بستر.به.ضخامت.
حداقل.5.میلي.متر.مي.باشد.

این.روش.براي.تأمین.و.حفظ.آب.بندي.و.هوابندي.در.طوالني.مدت.کارآیي.خوبي.دارد.

برگش��ت.)ادام��ه(.این.نوار،.بر.روي.کن��اره.درگاه،.تا.ارتف��اع.تقریبي.100.میلي.متر.
الزامي.است.

بتانه اکسترود )روزن راني( شده
بتانه.اکس��ترود.)روزن.راني(.ش��ده.از.نوع.درجه.یک،.بر.روي.قیطان.ته.بند.چس��ب.
دار.و.در.گودي.درز،.که.توس��ط.التن.هایي.با.ضخامت.حداقل.5.میلي.متر.تنظیم.شده.

اند،.اجرا.مي.شود.
ضخامت.بتانه.تزریق.ش��ده.بای��د.حداقل.13.میلي.متر.باش��د..ضخامت.الیه.بتانه،.
که.پس.از.نصب.پنجره.لهیده.مي.ش��ود،.باید.با.توج��ه.به.ضخامت.التن.ها.حداقل.5.

میلي.متر.باشد.
امروزه،.راه.حل.درزبندي.با.بتانه.قبل.از.نصب.پنجره،.با.توجه.به.این.نکته.که.دقت.
خاص��ي.را،.در.زمان.اس��تقرار.پنجره.روي.بتانه.مي.طلب��د،.کاربرد.کمي.دارد.و.توصیه.
نمي.گ��ردد..الزم.به.توضیح.اس��ت.که.در.این.روش.اجرا،.پنجره.باید.دقیقًا.در.وس��ط.
درگاه.ق��رار.گیرد،.و.هیچگونه.جابجایي.بعدي.امکان.پذیر.نخواهد.بود،.زیرا.منجر.به.

ورود.شدن.صدمه.به.آب.بندي.مي.شود.
درزبندي کناري و فوقاني پنجره ها

این.اقدامات.صرفًا.با.بتانه.هاي.االس��تومري.و.پالستیکي.مرغوب.صورت.مي.گیرد..
بتانه.کاري.عمومًا.از.طرف.خارج.پنجره.و.پس.از.نصب.و.تثبیت.پنجره.انجام.مي.گیرد.
این.عمل.به.وس��یله.تزریق.بتانه.درزبندي.)به.عرض.حداقل.5.میلي.متر(.در.فضاي.
باز.بین.پنجره.و.س��فت.کاري.س��اختمان،.که.قباًل.در.آن.یک.ته.بند.درز.کار.گذاش��ته.

شده.است..انجام.مي.گیرد.

درزبن��دي.تزریق��ي.مي.تواند.از.طرف.داخل.پنجره.نیز.انجام.ش��ود..در.این.صورت،.

اس��تفاده.از.تسمه.هاي.نبشي.شکل.دو.خم.دار.بهترین.شرایط.را.براي.تزریق.و.صاف.

کردن.بتانه.فراهم.مي.سازد..از.طرف.دیگر،.در.این.حالت،.یکپارچگي.بتانه.با.درزبندي.
موجود.بر.روي.تکیه.گاه.نیز.تضمین.مي.شود.

اتصال درزبندي ها به یکدیگر
اتصال.بتانه.ها.به.یکدیگر.که.به.وس��یله.نوار.اس��فنجي.آغشته.در.زیر.سري.پنجره.
صورت.گرفته.اس��ت،.باید.در.برگشت.هاي.کناري.همپوشاني.داشته.باشند.تا.آب.بندي.

در.این.مقاطع.قابل.قبول.باشد.
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شکل 63 درزبندي پیراموني یك زیرپنجره از مصالح بنایي

شکل 64 درزبندي با نوار اسفنجي با باال آمدگي حداقل 100 میلي متر

شکل 65 اجراي درزبند خمیري پس از نصب ته بند

شکل 66 درزبندي پروفیل تحتاني از طرف خارج

شکل 67 درزبندي پروفیل کناري و فوقاني از طرف داخل
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درزبندي جعبه کرکره هاي گردان پنجره ها
بتان��ه.کاري.بی��ن.البرز.)حاش��یه.قاب(.جعب��ه.کرکره.گردان.پنجره.و.س��فت.کاري.
ساختمان،.باید.ترجیحًا.در.قسمت.فوقاني.آن.انجام.گیرد،.تا.مانع.از.تغییر.شکل.دالبر.

)لبه.برگردان(.شود،.و.منجر.به.تحت.الشعاع.قرار.گرفتن.عملکرد.آن.نگردد.

3-2-1-6 نازک کاري تکمیلي پیرامون پنجره
در.مرحله.نازک.کاري.تکمیلي،.معمواًل.اندودکاري.پس.از.اجراي.بتانه.کاري.صورت.
مي.گیرد.و.آن.را.پوش��ش.مي.دهد..در.صورتي.که.بتانه.کاري.به.روش.تزریقي.انجام.
ش��ده.باش��د،.الزم.اس��ت.اندودکاري.چند.روز.پس.از.بتانه.کاري.صورت.گیرد،.تا.از.

گیرش.بتانه.اطمینان.حاصل.شود.
اگر.اندودکاري.قبل.از.بتانه.کاري.صورت.گرفته.باشد،.بین.اندود.و.پنجره.باید.درزي.

تعبیه.شده.باشد.و.با.بتانه.پر.شود.
3-2-2 نصب پنجره به صورت توکار )تودلي(

اقدام��ات.الزم.براي.نصب.به.روش.توکار.تا.حد.زیادي.مش��ابه.روش.نصب.روکار.

اس��ت..در.این.روش.اج��را،.پل.هاي.حرارتي.محل.اتصال.پنجره.ب��ه.دیوار.در.تمامي.

حاالت.از.پل.هاي.حرارتي.در.حالت.اجراي.روکار.داخل.بیش��تر.اس��ت،.زیرا.از.طرفي،.

در.اکثر.موارد،.عایق.حرارتي.همباد.پنجره.نیست،.و.از.طرف.دیگر،.در.صورت.تمایل.

به.ادامه.عایق.حرارتي.تا.قاب.پنجره،.الزم.خواهد.بود.در.اغلب.اوقات.ضخامت.عایق.
حرارتي.به.طور.محسوسي.در.مجاورت.پنجره.کاهش.یابد.

در.ادام��ه،.اطالعات.فني.در.خصوص.این.روش.نصب،.و.همچنین.تفاوت.هایي.که.
با.روش.قبلي.وجود.دارد.تشریح.مي.گردد.

3-2-2-1 اقدامات اولیه
نص��ب.پنج��ره.به.دو.روش.صورت.مي.گی��رد..در.حالت.اول،.پنج��ره.کامل.)همراه.با.
شیش��ه(.نصب.مي.گردد..در.ای��ن.حالت،.روش.اتصال.به.صورت.خ��ارج.از.محور.انجام.
مي.ش��ود،.و.الزم.است.قبل.از.استقرار.پنجره،.بست.هاي.فوالدي.مخصوصي.به.زیر.آن.

نصب.شود.)شکل.70(.

در.روش.دوم،.تمامي.قس��مت.هاي.بازشو.و.همچنین.شیشه.هاي.قسمت.هاي.ثابت.
پنجره.باز.مي.شوند.تا.امکان.انجام.اتصاالت.مکانیکي.فراهم.آید.)شکل.71(.

3-2-2-2 نصب اتصاالت مکانیکي انتظار به جدار یا به پنجره
اتصاالت.مکانیکي.ساده.براي.دیوارهاي.داراي.پیش.قاب

همان.گونه.که.قباًل.نیز.مطرح.ش��د،.در.روش.هاي.اجرایي.متداول،.در.بس��یاري.از.

موارد،.پیش.قابي.براي.س��اده.سازي.اقدامات.نصب.پنجره.در.نظر.گرفته.مي.شود..در.

چنین.ش��رایطي،.توصیه.مي.گردد.از.پیش.قاب.هاي.چوبي.)با.چوب.عمل.آوري.شده(.
استفاده.شود.)شکل.72(.تا.پل.هاي.حرارتي.پیرامون.پنجره.تا.حد.امکان.کاهش.یابد.

در.این.روش.نصب،.پنجره.را.مي.توان.مستقیمًا.به.پیش.قاب.چوبي.پیچ.کرد.
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شکل 68 نصب اسفنج در ته بندي درز در حالت روکار قائم در تداوم با اسفنج آغشته

شکل 69 درزبندي کناري پنجره و جعبه کرکره

شکل 70 نصب بست هاي فوالدي مخصوص به زیر پنجره در روش اتصال خارج از.محور

شکل 71 باز کردن قسمت هاي بازشو براي نصب قاب پنجره

شکل 72 کاربرد پیش قاب چوبي در روش نصب توکار

شکل 73 جزییات اتصال توکار پنجره در روش نصب با پیش قاب چوبي
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اتصـاالت مکانیکي براي دیوارهاي توپر بنایي یا دیواره هاي بتني سـاده یا 
)ICF( دو طرف عایف

اتصال.پنجره.به.دیوار.توپر.بنایي.یا.دیوار.بتني.مي.تواند.توسط.رول.بلت.)شکل.74(.

یا.پیچ.و.رول.پالگ.)شکل.75(.صورت.گیرد..همان.گونه.که.قباًل.نیز.مطرح.شد،.این.

اتصاالت.در.بعضي.موارد.مستقیمًا.پروفیل.قاب.را.به.دیوار.درگیر.مي.کند.)شکل.74(،.

و.در.موارد.دیگر،.بس��ت.واس��طي.را.که.قباًل.به.کف.پروفیل.قاب.متصل.ش��ده.است.

)شکل.75(..بدیهي.است.در.حالت.اول،.الزم.است.قاب.بدون.شیشه.نصب.شود،.و.در.
حالت.دوم،.امکان.نصب.پنجره.کامل.با.شیشه.فراهم.مي.باشد.

عم��ق.اتصال.رول.بلت.یا.پی��چ.و.رول.پالگ.در.دیوار.توپر.بنایي.یا.دیوار.بتني.باید.
حداقل.5.سانتي.متر.باشد.

در.صورتي.که.دیوار.با.قطعات.بتن.س��بک.س��اخته.ش��ده.باش��د،.باید.بررسي.الزم.

صورت.گیرد.تا.از.مناس��ب.بودن.نوع.تعداد.اتصاالت.اطمینان.حاصل.ش��ود..الزم.به.

ذکر.اس��ت.رول.پالگ.ها.و.دیگر.تجهیزات.الزم.براي.اتصال.بلوک.هاي.بتن.س��بک.
تفاوت.هایي.با.ادوات.مورد.استفاده.براي.بتن.معمولي.درجا.دارند.)شکل.44(.

اتصاالت.مکانیکي.براي.دیوار.بلوک.سفالي
در.این.حالت.نیز.اتصاالت.مي.توانند.به.صورت.مس��تقیم.یا.غیر.مستقیم.توسط.پیچ.
و.رول.پ��الگ.صورت.گیرند..وجه.تمایزي.که.ب��ا.حالت.قبلي.وجود.دارد،.لزوم.درگیر.
ش��دن.اتصاالت.با.حداقل.دو.بدنه.بلوک.سفالي.مورد.اس��تفاده.است.)شکل.45(..در.
نتیج��ه،.عم��ق.اتصال.)وطول.رول.پالگ(.باید.از.حالت.نصب.در.بلوک.بتني.بیش��تر.

باشد.)حداقل.9.سانتیمتر(.
در.زمان.انجام.سوراخ.کاري.هاي.الزم.بر.روي.قاب.پنجره.و.سفت.کاري.ساختمان،.
پنجره.باید.در.وضعیت.نصب.نهایي.قرار.داشته.باشد،.تا.از.همراستایي.سوراخ.در.قاب.
پنجره.و.سفت.کاري.ساختمان.اطمینان.حاصل.شود..در.صورتي.که.سوراخ.در.پروفیل.
و.در.دیوار.هم.قطر.باش��ند،.در.اکثر.موارد.الزم.خواهد.بود.براي.نصب.رول.پالگ.ها،.
پنجره.موقتًا.از.جاي.خود.برداشته.شود،.تا.امکان.کار.گذاشتن.رول.پالگ.فراهم.آید..
در.صورتي.که.برداش��تن.و.اس��تقرار.مجدد.پنجره.در.وضعیت.قبلي.مشکل.دار.باشد،.
مي.توان.قطر.س��وراخ.در.پروفیل.را.با.یک.مته.قطورتر.افزایش.داد،.تا.امکان.گذاشتن.

رول.پالگ.از.پروفیل.و.رسیدن.به.سوراخ.تعبیه.شده.در.دیوار.فراهم.گردد.
الزم.به.توضیح.اس��ت.در.شکل.هاي.مربوط.به.انجام.عملیات.سوراخ.کاري.)شکل.
76.و.شکل.77(،.براي.وضوح.بیشتر.تصویر،.پروفیل.پنجره.نشان.داده.نشده.است.

ب��راي.اینکه.نصب.پنج��ره.بدون.نیاز.به.قطعات.نبش��ي.ف��والدي.کمکي.صورت.

گیرد،.الزم.اس��ت.که.در.کناره.هاي.گشودگي.محل.نصب.پنجره،.تمامي.یا.بخشي.از.

بلوک.هاي.س��فالي.با.چرخش.90.درجه.و.با.حفره.هاي.قائم.کار.گذاش��ته.شده.باشند.
)شکل.76(.

در.صورتي.که.این.روش.نصب.در.نظر.گرفته.نشود،.دو.روش.اجرا.قابل.طرح.است:
-.کار.گذاشتن.ته.بند.در.بخشي.از.حفره.هاي.بلوک.هاي.سفالي.که.در.مجاورت.نقاط.
اتصال.هستند..ته.بندها.باید.به.گونه.اي.باشند.که.امکان.پر.کردن.حفره.ها.با.مالت.با.

عمقي.بیش.از.15.سانتي.متر.فراهم.آید.
-.کار.گذاش��تن.نبش��ي.هاي.فوالدي.مقاوم.)در.محل.گش��ودگي(،.به.طوري.که.با.
مالت.دیوار.درگیر.شود.و.اتصال.پنجره.به.دیوار.توسط.آن.محقق.گردد.)شکل.77(.

همان.گونه.که.در.بخش.هاي.قبلي.نیز.مطرح.شد،.الزم.است.عملیات.سوراخ.کاري.

قاب.پنجره.و.دیوار.پس.از.اس��تقرار.و.تنظیم.موقعیت.پنجره.با.اس��تفاده.از.التن.ها.و.
دیگر.قطعات.تنظیم.انجام.شود.)شکل.78(.

اتصاالت مکانیکي براي دیوار دوجداره و یا با عایق حرارتي میاني
در.این.حالت،.پنجره.مي.تواند.همراستا.با.عایق.حرارتي.میاني.یا.هوا.باشد،.یا.این.که.روي.

شکل 74 نصب مستقیم پنجره به دیوار توپر بنایي یا بتني توسط رول بلت   

شکل 76 جزییات اجرایي آماده سازي اتصال در صورت اجراي بلوک هاي کناري با.حفره.هاي.قائم

شکل 77 جزییات اجرایي آماده سازي اتصال در صورت اجراي بلوک هاي کناري با حفره هاي افقي

شـکل 78 لزوم انجام سـوراخ کاري هاي اتصاالت پنجره پس از اسـتقرار و تنظیم پنجره با 
استفاده از التن ها

 شکل 75 نصب غیر مستقیم پنجره به دیوار توپر بنایي یا بتني توسط بست و رول پالگ
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الیه.داخلي.یا.خارجي.دیوار.مس��تقر.ش��ود..حالت.اول.از.نظر.حرارتي.بهترین.حالت.است،.

زی��را.در.چنین.وضعیتي.پل.هاي.حرارتي.به.حداقل.کاهش.مي.یابد..نحوه.تثبیت.پنجره.هم.

مي.تواند.تا.حد.زیادي.مشابه.حالت.نصب.پنجره.به.صورت.روکار.باشد..البته،.بدیهي.است.

در.ای��ن.حالت،.نص��ب.پنجره.باید.پس.از.اجراي.الیه.خارجي.دیوار.انجام.ش��ود،.و.اجراي.

عایق��کاري.حرارت��ي.الیه.میاني.و.اجراي.الیه.داخلي.دیوار.در.ادامه.صورت.گیرد..روش��ن.

است.که.در.چنین.شرایطي،.بسیاري.از.نقاط.قوت.اجراي.روکار،.نظیر.امکان.نصب.پنجره.

پس.از.اتمام.عملیات.س��فت.کاري.از.بین.مي.رود..روش.دیگر.این.اس��ت.که.پس.از.اجراي.

دیوار.دوجداره،.قابي.چوبي.یا.مش��ابه،.به.عنوان.پیش.قاب.داخل.گش��ودگي.نصب.شود،.تا.

امکان.نصب.پنجره.در.راس��تاي.عایق.حرارتي.فراهم.آید..در.چنین.شرایطي،.روش.نصب.

همان.روش.نصب.توکار.خواهد.بود،.با.این.تفاوت.که.نصب.در.پیش.قاب.چوبي.اتصاالت.
پیچي.مخصوصي.مي.طلبد.و.کاربرد.پیچ.و.رول.پالگ.منتفي.مي.شود.)شکل.79(.

در.حال��ت.دوم،.ب��ا.توجه.به.فاصله.بین.پنجره.و.عایق،.پ��ل.حرارتي.به.وجود.مي.آید..این.
حالت.نیز.از.لحاظ.اجرا.مشابه.روش.نصب.توکار.است.که.در.همین.بخش.تشریح.شده.است

3-2-2-3 استقرار پنجره
تکیه.گاهي.که.پنجره.روي.آن.کار.گذاشته.مي.شود.باید.داراي.یکي.از.شرایط.زیر.باشد:
-.تمام.ش��ده.باش��د.و.درزبند.الزم.بین.پنجره.و.تکیه.گاه.کار.گذاش��ته.ش��ود،.یا.پیش.

بیني.هاي.الزم.براي.درزبندي.پس.از.استقرار.پنجره.صورت.گیرد.
-.در.صورت.ناتمام.بودن،.تکیه.گاه.موقتي.در.نظر.گرفته.ش��ده.باش��د،.تا.امکان.اتمام.

اجراي.زیرپنجره.پس.از.نصب.پنجره.تأمین.شود.
ابتدا.پنجره.بر.روي.تکیه.گاه.)موقت.یا.دائمي(.گذاش��ته.مي.ش��ود،.و.با.دوران.به.طرف.

باال،.به.کناره.یا.بخش.زیرین.نعل.درگاه.یا.تیر.فوقاني.اتکا.مي.کند.
در.این.ش��رایط،.تمامي.بار.مرده.پنجره،.توس��ط.التن.هاي.تحتاني،.که.قباًل.در.مجاورت.
وادارها.جاگذاري.شده.اند،.به.سفت.کاري.ساختمان.منتقل.مي.شود..همان.گونه.که.قباًل.نیز.
مطرح.شد،.این.اقدام.در.دو.حالت.اجراي.همزمان.یا.غیر.همزمان.آب.بندي.صورت.مي.گیرد.
پس.از.اس��تقرار.و.تنظیم.تراز.و.ش��اغول.بودن،.الزم.اس��ت.پنجره.با.اس��تفاده.از.گیره.
مخص��وص.یا.دیگ��ر.تجهیزات.الزم،.به.ط��ور.موقت.در.موقعیت.مورد.نظر.تثبیت.ش��ود..
اقدامات.اجرایي.بعدي.باید.به.گونه.اي.انجام.گیرد.که.باعث.به.هم.خوردن.تنظمات.صورت.

گرفته.نشود..استفاده.از.مالت.گچ.براي.تثبیت.موقت.پنجره.به.هیچ.وجه.مجاز.نیست.

در.ای��ن.حالت،.معم��واًل.عمل.قرار.گرفت��ن.پنجره.در.درگاهي.موجب.فش��ردگي.نوار.
درزبندي.بین.پنجره.و.آبچکان.مي.شود.

در.برخ��ي.موارد،.الزم.اس��ت.براي.جوابگوی��ي.به.انتظارات.در.خص��وص.آب.بندي.و.

هوابندي،.قبل.از.اتصال.پنجره،.با.استفاده.از.التن.هاي.سر.تیز.و.یا.کیپ.کننده.هاي.درز،.
یک.نیروي.مضاعف.بر.روي.آن.اعمال.شود.

در.ضمن،.باید.کنترل.ش��ود.که.نیروي.اعمال.ش��ده.براي.فشردگي.نوارهاي.آب.بندي،.

تغییرات.بیش.از.2.میلي.متر.در.وسط.زیرسري.پنجره.و.همچنین.ایجاد.خرابي.در.عملکرد.
آن.را.به.دنبال.نداشته.باشد.

3-2-2-4 اتصال نهایي پنجره به جدار
قبل.از.اجراي.اتصاالت.پنجره.یو.پي.وي.سي.در.درگاهي،.باید.از.تساوي.قطرهاي.آن،.

و.تراز.و.قائم.بودن.پنجره.تثبیت.شده.اطمینان.حاصل.شود.
بعد.از.تمامي.این.کنترل.ها،.اتصال.نهایي.پنجره.به.جدار.امکان.پذیر.خواهد.بود.

3-2-2-5 اتصال نهایي پنجره به جدار
استقرار.پنجره.ها.در.گشودگي.در.وضعیت.پس.از.سفت.کاري.یا.آماده.سازي.شده.)پس.
از.نازک.کاري(.بر.روي.التن.هاي.بستر.آن.انجام.مي.شود..در.صورتي.که.قرار.باشد.نصب.
پنجره.با.شیشه.صورت.گیرد..تسمه.هاي.تثبیت.کننده.بر.روي.زیر.پنجره.نصب.مي.شوند.
)این.اتصاالت.معمواًل.ریل.هایي.هستند.که.بر.روي.قسمت.فوقاني.زیرپنجره،.و.با.استفاده.

از.مصالح.بنایي.نصب.مي.شوند(.
التن.گذاري.کناري.در.قس��مت.فوقاني.به.روش.متداول،.به.وس��یله.التن.هاي.چوبي.
یا.پي.وي.س��ي.جاسازي.ش��ده.در.مجاورت.اجزاي.دوران.و.قفل.پنجره،.بین.سفت.کاري.

ساختمان.و.چارچوب.پنجره،.انجام.مي.گیرد.
در.محل.س��تون.ها.و.پیش��اني.چارچوب.)نعل.درگاهي(،.تثبیت.پروفیل.هاي.پنجره.ها.با.
پیچ.هاي.عبوري.مخص��وص،.یا.پیچ.هاي.متداول.همراه.با.رول.پالگ.ها،.همراه.یا.بدون.
واش��رهاي.فنري.صورت.مي.گیرد..اتصال.پروفیل.به.دیوار.مي.تواند.به.صورت.مس��تقیم.
)پروفیل.باال.در.ش��کل.81(.یا.با.استفاده.از.یک.نبش��ي.فوالدي.کمکي.)پروفیل.زیرین.

در.شکل.81(.انجام.شود.

3-2-2-6 درزبندي محل اتصال پنجره به سفت کاري
درزبندي.ها.عمومًا.از.طرف.خارج،.به.وسیله.یک.بتانه.تزریقي.بر.روي.پیرامون..چارچوب.
یو.پي.وي.س��ي.و.سفت.کاري.س��اختمان.صورت.مي.گیرد..قبل.از.انجام.این.اقدام،.الزم.
است.ته.بندي.درز.با.ماده.اي.ارتجاعي.یه.ضخامت.حداقل.5.میلي.متر.در.نظر.گرفته.شود.
در.این.روش.اجرا،.آب.چکان.الحاقي.معمواًل.پس.از.بتانه.کاري.س��وار.مي.ش��ود..این.
درزبندي.باید.با.احتس��اب.انقباض.هاي.احتمالي.پنجره،.در.حد.1.میلي.متر.به.ازاي.هر.1.
متر،.نس��بت.به.اندازه.هاي.اسمي.ارائه.شده.از.طرف.تولیدکنندگان.پنجره.هاي.یو.پي.وي.
س��ي.با.رنگ.روش��ن.طراحي.گردد..در.صورتي.که.پنجره.ها.با.پروفیل.هاي.رنگي.ساخته.
ش��ده.باش��ند..الزم.خواهد.بود.2.میلي.متر.به.ازاي.هر.1.متر،.نسبت.به.اندازه.هاي.اسمي،.

در.نظر.گرفته.شود.
3-2-2-7 نازک کاري تکمیلي پیرامون پنجره

ن��ازک.کاري.تکمیل.پیرامون.پنجره.مي.تواند.به.صورت.تر.یا.خش��ک.انجام.ش��ود..در.

صورتي.که.روش.تر.مدنظر.باش��د،.توصیه.مي.ش��ود.درز.بین.پنجره.هاي.با.ابعاد.بزرگ.و.

قطعات.نازک.کاري.مجاور.پنجره.با.یک.درزبند.انعطاف.پذیر.پر.شود.تا.از.ایجاد.ترک.در.
فصل.مشترک.پنجره.و.نازک.کاري.جلوگیري.شود.

شـکل 79 کاربـرد پیش قاب چوبي یا مشـابه براي نصب پنجره همراسـتا بـا عایق حرارتي 
دیوار دوجداره

شکل 80 روش استقرار پنجره در موقعیت در نظر گرفته شده

شکل 81 اجزاي تشکیل دهنده پنجره در حالت نصب توکار )تودلي(
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گزارش تصویری نمایشگاه بين المللی صنعت ساختمان مشهد -خرداد 94
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

اناهلل و انا اليه راجعون

جناب آقای امیر رضا شاه حسینی

)و ه�ر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای 
فانی، جرس کاروان از رحیل مس�افری خب�ر می دهد که در 

سکونی، آغازی بی پایان را می سراید( 
در گذش�ت مادر گرامیتان را به ش�ما و خان�واده محترمتان 
تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت، 

برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جزیل خواهانم.
از طرف مجموعه داتیس

آگهی استخدام
ش�رکت آراد پنجره ایرانیان تولید کنن�ده در و پنجره 
یو.پی.وی.س�ی جه�ت تکمی�ل کادر ف�روش خ�ود از 
کارشناس�ان بازاریاب و فروش که دارای حداقل 2 سال 
سابقه کار با روابط عمومی باالهستند دعوت به همکاری 

می نماید.
تلفن: 22099236-7
aradwindow@hotmail.com

فروش ماشين آالت شيشه
 دستگاه خوابیده شستشوی شیشه با عرض شستشوی 

1600 با قیمت باور نکردنی به فروش می رسد.
تلفن: 071-38738195 - 09177207048
  r_hamid_2008@yahoo.com        

آگهی استخدام
شرکت تولیدی ماژول جهت تکمیل کادر فروش خود 
در زمین�ه پروفیل یو.پی.وی.س�ی نی�روی متخصص 

استخدام می نماید.
تلفن: 021-63406

آگهی استخدام
شرکت پارس�یان فجر سپهر نماینده رس�می شرکتهای 
آلمانی و فرانسوی در خصوص تجهیزات ایمنی - امنیتی 
ساختمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش و بازرگانی 

خود از کارشناسان خانم دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88400106  
parsianfajr@pfs-co.info

آگهی استخدام
گروه صنعتی آبی گستران برای تکمیل کادر خود به یک 
نفر پی وی س�ی کار ماهر ب�ا مزایای قانون کار وحق فنی 

باال نیازمنداست.
تلفن: 09144075292 - 041-35420918
  abi.gostaran@gmail.com       

فروش ماشين آالت

شرکت اکسین با فروش ماشین آالت کراس ماک ساخت 

کش�ور ترکیه با دوس�ال گارنتی ، 10 سال خدمات پس از 

فروش و راه اندازی و نصب رایگان آماده عرضه می باشد.

تلفن: 44430321 – 09124967192

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره
گروه نص�ب 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- نصب انواع پنجره )فریم سنگ – فریم فلزی- بازسازی- 
پارتیشن و...(

3- دارای 3 تیم نصب با لباس های فرم
4- استفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب و 

فوم ترک و... (
5- دارای تمامی لوازم نص�ب )دلیرمعمولی- دلیر هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(
6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب
8- دارای س�ابقه 6 ساله با ش�رکتهای معتبر )آریا منظر – 
آپادانا پنجره - عایق اسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  
تلفن: 88473667  - 09125001322
  emad.darvishnoori@gmail.com  
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نیازمندی های پنجره

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

آگهی استخدام
خوددر  فروش  کادر  تکمیل  جهت  نامی  پنجره  شرکت 

زمینه درب و پنجره دوجداره استخدام می نماید.
تلفن: 22882263 - 09122769872

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد فروش ماشين آالت
مش�اوره رایگان تلفنی جهت خرید و فروش ماش�ین آالت 
یو.پی.وی.سی ، شیشه دوجداره، کوره سکوریت و لمینیت 

و انواع میز برش و....
تلفن: 09119574641 – 09306914641

آگهی استخدام

شرکت پارس�یان فجر س�پهر نماینده رس�می شرکت 
رفلکتیو فرانسه در خصوص برچسب شیشه در ایران به 
منظور تکمیل کادر فروش و بازرگانی خود از کارشناسان 

خانم دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 88400106  
parsianfajr@pfs-co.info

فروش ماشين آالت
 ماش�ین االت تولی�د درب و پنج�ره یو پی وی س�ی به 

فروش می رسد.
تلفن: 44430321 - 09124967192
oxin.co2015@yahoo.com        

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
Gu آلم�ان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود 
از کارشناس�ان فروش خان�م وآقا دعوت ب�ه همکاری 

می نماید.
تلفن: 88679304-5
فكس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

استخدام

شرکت پنجره دوجداره سالکو ، جهت تکمیل کادر فروش 
دفتر مرک�زی خود ، تعدادی نیروی مج�رب و حرفه ای با 

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه استخدام می نماید. 
شمالی-بهارس�تان 4-س�اختمان  آب�اد  جن�ت  ابت�دای 

پردیس-ط 4-واحد7  
تلفن : 021-44860641 ، 021-44860674
  tehran.salco@gmail.com 

روحش شاد و یادش گرامی

همکار ارجمند جناب آقای کالنتری

درگذش�ت پدر گرام�ی و مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند منان 

علو درجات را خواستاریم.

یونس رنجپور آذریان

روحش شاد و یادش گرامی

همکار ارجمند جناب آقای کالنتری

درگذش�ت پدر گرام�ی و مصیبت وارده را به ش�ما و خانواده 

محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از خداوند منان 

علو درجات را خواستاریم.

درنا ماشین ایرانیان






















































