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همواره.منادی.پیش��رفت.زندگی.بش��ری.بوده.اند،.درهای.امی��د.را.همواره.روی.خود.باز.

نگه.داریم.و.این.مثل.ساده.اما.عمیق.پدران.خود.را.هرگز.فراموش.نکنیم.که."پایان.شب.

سیه.سپید.است"..فراموش.نکنیم.که.سرما.با.نزدیک.شدن.بهار.آخرین.زورهای.خود.را.
می.زند؛.زیرا.ناامیدانه.می.داند.که."پشت.به.بهار.دارد".

در.پایان.ضمن.اینکه.پیش��اپیش.فرا.رسیدن.سال.جدید.را.به.تمامی.اهالی.صنعت.در.

و.پنجره.شادباش.می.گوییم،.سالی.سرشار.از.شادکامی.و.روزهایی.فرخنده.را.برای.همه.
شما.عزیزان.آرزو.می.کنیم.
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.،Tom.Debusschere.،پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.ش��رکت.دکونیک.بلژیک

ب��ه.همراه.رئیس.هیئت.مدیره،.مدیر.بازاریابی.و.توس��عه.این.ش��رکت.در.محل.دفتر.
شرکت.دکونیک.در.ایران.حضور.پیدا.کردند.

مهندس.مهدی.امانی،.مدیر.عامل.ش��رکت.دکونیک.ایران،.در.گفتگویی.با.خبرنگار.

پنجره.ایرانیان.ضمن.اعالم.این.خبر،.اظهار.داشت:.در.سفری.که.مدیرعامل.دکونیک.

برای.نخس��تین.بار.به.ایران.داشت،.ضمن.بازدید.از.انبار.شرکت.دکونیک.و.همچنین.

بازدید.از.تعدادی.از.کارخانجات.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.تهران،.جلسات.

و.مذاکرات��ی.با.مدیران.این.واحدهای.تولیدی.صورت.گرفت.که.در.این.جلس��ات.به.

بررس��ی.ش��رایط.بازار.ایران،.آینده.این.صنعت.و.مشکالت.و.مسائل.اقتصادی.در.این.
حوزه.پرداخته.شد.

مهدی.امانی.خاطر.نش��ان.کرد:.از.آنجایی.که.دیدگاه.مدیران.ارشد.شرکت.دکونیک.

در.خصوص.آینده.این.صنعت.در.ایران.بسیار.مثبت.بود،.عمده.مباحث.مطرح.شده.که.

طی.جلس��ات.مکرر.و.فشرده.صورت.گرفت.با.محوریت.حضور.هرچه.بیشتر.و.قوی.تر.
شرکت.دکونیک.در.ایران.بود..

وی.اف��زود:.ام��روزه.ش��رکت.دکونیک.با.دارا.ب��ودن.15.کارخان��ه.و.برخورداری.از.

انبارهای.متعدد.محصوالت.خود.در.سراس��ر.جهان.از.جمله.آمریکای.جنوبی،.استرالیا،.
آفریقا.و.ایران،.به.عنوان.یکی.از.بزرگترین.و.کامل.ترین.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.شناخته.می.شود.و.با.تولید.انواع.پروفیل.های.آلومینیومی.اعم.از.پروفیل.های.
نما،.ترمال.بریک،.دیوار.پوش.و.کف.پوش.سهم.باالیی.از.بازار.جهانی.این.صنعت.را.

به.خود.اختصاص.داده.است..
مدیر.عامل.دکونیک.ایران.تش��ریح.کرد:.مدیران.ش��رکت.دکونی��ک.بر.این.باورند.
ک��ه.با.تجهیز.انباری.کامل.تر.از.انواع.محصوالت.ش��رکت.دکونیک،.از.جمله.قالب.ها.

و.س��طح.مقاطع.خاص.که.در.ایران.موجود.نمی.باش��د،.خواهند.توانست.در.کوتاه.مدت.

س��هم.خوبی.از.بازار.ایران.را.به.خود.اختصاص.داده.و.در.صدد.هستند.در.بلندمدت.با.

تولید.این.محصوالت.در.ایران،.بتوانند.فضای.رقابتی.مثبتی.با.س��ایر.تولیدکنندگان.و.
واردکنندگان.ایجاد.کنند.و.فصلی.جدید.در.این.صنعت.بگشایند.

  مدیران بلژیکی دکونیک در ایران 

سمینار تخصصی تکنولوژی و فرآیند لمینیت برگزار شد
پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.زرین.پارس.با.همکاری.شرکت.های.Unimak..ترکیه.و.
شرکت.Kleiberit.آلمان.سمیناری.با.عنوان."سمینار.تخصصی.تکنولوژی.و.فرآیند.

لمینیت.پروفیل.های.پنجره.و.دیوارپوش" برگزار.کرد.
ب��ه.گزارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانی��ان.از.محل.برگزاری.این.نشس��ت،.در.روز.14.
بهمن.ماه.1394،.تاالر.نوید.میزبان.برگزاری.جلس��ه.ای.با.عنوان."س��مینار.تخصصی.
تکنولوژی.و.فرآیند.لمینیت.پروفیل.های.پنجره.و.دیوارپوش" بود..در.این.س��مینار.که.
به.همت.ش��رکت.زرین.پ��ارس.نماینده.ش��رکت.Klebchemie.آلمان.در.بخش.
چس��ب.های.صنعتی.Kleiberit،.ش��رکت.یونیماک.ترکیه.س��ازنده.ماش��ین..آالت.
Wrapping.ان��واع.پروفیل،.پانل.و.صفحه.و.همچنین.ش��رکت.Renolit.آلمان.
Wolfgang.Hor�.ترتیب.یافته.ب��ود،.آقای.EXOFOL .در.بخ��ش.روکش.های
muth،.مدیر.بخش.چسب.های.صنعتی.شرکت.Klebechemie،.در.زمینه.نقش.
و.انواع.چسب.های.تخصصی.جهت.لمینیت.پروفیل.ها،.نکات.فنی.و.کاربردی،.الزامات.
اس��تاندارد.RAL�GZ 716؛.و.همچنین.آقای.نظام.الدین.جوش��خون.رئیس.هیات.
مدیره.شرکت.Unimak.ترکیه،.درباره.فرآیند.و.تکنولوژی.لمینیت.کردن.پروفیل.ها.

و.پانل.ها،.انواع.ماشین.آالت.و.فرآیند.روکش.سخنرانی.کردند.
همچنی��ن.مهندس.مجید.جباری،.مدیر.فروش.ش��رکت.زری��ن.پارس.در.خصوص.
خدمات،.آموزش.و.ارائه.محصوالت.به.ایران.توضیحاتی.ارائه.داد..در.پایان.از.مهمانان.

به.صرف.شام.پذیرایی.شد.
مشروح.گزارش.این.سمینار.را.در.همین.شماره.نشریه.از.نظر.شما.می.گذرد.
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به.مناس��بت.انتشار.صدمین.ش��ماره.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.و.همزمان.با.هفتمین.
نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران،.از.اپلیکیشن.پنجره.ایرانیان.رونمایی.شد.

پنجره.ایرانیان.در.راستای.به.روز.نگه.داشتن.خدمات.خود،.اپلیکیشن.اندرویدی.خود.

را.راه.اندازی.کرد..با.نصب.این.اپلیکیشن.روی.تلفن.های.همراه.یا.تبلت.ها،.عالقمندان.

می.توانند.به.سرعت.از.تمامی.رویدادها.و.اخبار.صنعت.در.و.پنجره.مطلع.شوند..تمامی.

مطالب.نش��ریه.و.محتویات.وبس��ایت.پنجره.ایرانیان،.در.این.اپلیکیش��ن.قابل.رویت.
است،.به.صورتی.که.در.حالت.آفالین.نیز.می.توان.از.این.مطالب.استفاده.کرد..

ضمن.اینکه.هر.خبر.یا.مطلب.جدیدی.که.از.س��وی.پنجره.ایرانیان.منتش��ر.ش��ود،.

به.وس��یله.یک.پیام.به.صاحب.گوش��ی.اطالع.داده.می.شود..بدین.ترتیب.با.اپلیکیشن.
پنجره.ایرانیان.می.توانید.بیشتر.از.گذشته."در.لحظه.خبردار.شوید".

گفتنی.است،.اپلیکیشن.پنجره.ایرانیان.در.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.

تهران.رونمایی.ش��د.و.بازدیدکنندگان،.می.توانس��تند.از.طریق.بلوتوث.این.اپلیکیشن.
را.دریافت.کنند..

گفتنی.اس��ت،.اپلیکیش��ن.پنجره.ایرانیان.عالوه.بر.وبسایت.نشریه.در.کافه.بازار.نیز.
در.دسترس.عالقمندان.می.باشد.

اپلیکیشن پنجره ایرانیان راه اندازی شد

قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان غرفه این نشریه
پنجره.ایرانیان.مراتب.س��پاس.و.قدردانی.خود.را.از.کلیه.بازدیدکنندگان.غرفه.خود.در.

هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران،.اعالم.می.دارد.
.ش��ور.و.هیجان.وصف.ناپذیر.فعاالن.ارجمند.بخش.در.و.پنجره.در.غرفه.نشریه.پنجره.
ایرانیان.و.اظهار.لطف.بزرگان.این.صنعت،.عالوه.بر.اینکه.مایه.دلگرمی.فراوان.همکاران.

ما.در.مجموعه.پنجره.ایرانیان.را.فراهم.آورد،.اهمیت.مس��ئولیت.و.رس��التی.را.که.پنجره.

ایرانی��ان.بر.عهده.گرفته.اس��ت،.بیش.از.پیش.به.همه.ما.گوش��زد.ک��رد..تمامی.اعضای.

مجموعه.پنجره.ایرانیان.ضمن.تش��کر.و.قدردانی.از.کلیه.بازدیدکنندگان.غرفه.خود،.امید.
دارند.با.تالش.و.کوشش.روزافزون.خود.بتوانند.الیق.این.همه.اظهار.لطف.و.محبت.باشد.

محصولی جدید از بازرگانی ملک زاده
پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.ملک.زاده.جهت.تکمیل..سبد.محصوالت.خود،.نمایندگی.انحصاری.

فروش.پروفیل.واناوین.را.در.غرب.استان.تهران.اخذ.کرد.
به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.بازرگانی.ملک.زاده.پ��س.از.عملکرد.موفق.در.فروش.و.
بازاریاب��ی.پروفیل.بلووین.و.ی��راق.آالت.Endow.موفق.به.اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.

پروفیل.واناوین.در.غرب.استان.تهران.شد.
گفتنی.اس��ت،.بازرگانی.ملک.زاده.که.به.تازگی.یراق.آالت.Endow.را.جهت.پش��تیبانی.و.
حمایت.هر.چه.بهتر.از.نماینده.های.خود.به.س��بد.محصوالت.اضافه.کرده،.با.استقبال.خوبی.از.

سوی.مصرف.کنندگان.روبه.رو.شده.است.
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کالس  های آموزش مونتاژ ساتیان برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ساتیان.در.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.

اقدام.به.برگزاری.کالس..های.آموزش.مونتاژ.یراق.آالت.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.
در.غرفه.خود.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.س��اتیان.در.تمامی.روزهای.برگزاری.

هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران،.در.غرفه.خود.واقع.در.سالن.6،.اقدام.

به.برگزاری.کالس..های.آموزش.مونتاژ.یراق.آالت.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.با.عنوان.
کالس.های.آکادمی.آموزش.ساتیان.کرد.

ای��ن.کالس.ها.که.جهت.ارتقاء.س��طح.کیفی.تولید.صنعت.در.و.پنجره.کش��ورمان.
ROTO،GEZE.،HAU� .ترتیب.یافته.بود،.توسط.اس��اتید.مجربی.از.شرکت..های

TAU.،VORNEو.VHS.،.همه.روزه.از.ساعت.10.الی.15.برگزار.شدند.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.با.انتش��ار.اطالعیه.ای.ضمن.اشاره.

به.اس��تقبال.بي.نظیر.از.محص��ول.جدید.فناوري.داده.پویش��گر،."چارچوب"،.از.کلیه.

بازدیدکنندگان.غرفه.این.ش��رکت.در.هفتمین.نمایشگاه..بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.
تقدیر.و.تشکر.کرد.

متن.این.اطالعیه.به.شرح.زیر.است:
استقبال بي نظیر از محصول جدید فناوري داده پویشگر "چارچوب"

شرکت فناوری داده پویشگر امسال هم مانند هر سال خوش درخشید
شرکت.فناوري.داده.پویشگر.ضمن.تشکر.از.تمامی.بازدیدکنندگان.عزیز.که.از.غرفه.
این.شرکت.بازدید.کردند،.اعالم.می.کند.که.این.شرکت.توانست.با.حضوري.چشمگیر.
و.گسترده.در.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران،.توجه.ویژه.بازدیدکنندگان.از.این.

نمایشگاه.را.به."چارچوب" جلب.کند.
ما.در.این.نمایش��گاه.با.عرضه.محصول.و.ورژن.جدید.:.نرم.افزار.چارچوب،.نرم.افزار.
هم��راه.طراح��ی.ان��واع.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.و.یو.پی.وی.س��ی،.نس��خه.1.1.
اتوماس��یون.نوین.طراح؛.نرم.افزار.حرفه.ای.طراح��ی،.فروش.و.تولید.انواع.در.و.پنجره.
به.همراه.انبارداری.و.حسابداری،.پذیراي.بازدیدکنندگان.از.نمایشگاه.تهران.بودیم.

داده پویشگر از بازدیدکنندکان غرفه خود قدردانی کرد
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فراخوان مشارکت در انتخابات برند برتر
پنجره.ایرانیان:.س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.با.انتشار.اطالعیه.ای.از.کلیه.شرکت.های.
فعال.در.بخش.در.و.پنجره.آلومینیومی.که.به.کاندیداتوری.یا.مشارکت.در.ارزیابی.برند.برتر.در.

و.پنجره.و.نما.تمایل.دارند،.دعوت.به.همکاری.کرد.
متن.این.اطالعیه.که.از.س��وی.س��ندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.در.اختیار.تحریریه.پنجره.

ایرانیان.قرار.گرفت،.به.شرح.زیر.است:
قابل توجه کلیه شرکت های فعال در بخش در و پنجره و نمای آلومینیوم

با.سالم؛
.احترام��ا.همان.گونه.که.مس��تحضرید.س��ندیکای.صنای��ع.آلومینیوم.ای��ران.در.نظر.دارد.تا.
برندهای.برتر.هر.رس��ته.از.صنعت.آلومینیوم.را.شناس��ایی.و.در.کنفرانس.بین.المللی.آلومینیوم.
که.در.اردیبهش��ت.س��ال.95.در.محل.هتل.المپیک.برگزار.می.گردد،.معرفی.کند..در.این.راستا.
کارگروه.های.تخصصی.در.و.پنجره.و.نما.متشکل.از.نمایندگان.و.کارشناسان.شرکت.های.فعال.
در.این.بخش.تش��کیل.و.طی.برگزاری.جلسات.کارشناس��ی.متوالی،.شاخصه.های.ارزیابی.این.
بخش.تدوین.و.نهایی.گردید..لذا.بدین.وس��یله.از.کلیه.ش��رکت.های.فعال.در.بخش.در.و.پنجره.
و.نمای.آلومینیوم.که.تمایل.به.کاندیداتوری.و.مشارکت.در.ارزیابی.برند.برتر.در.و.پنجره.و.نما.

دارند،.تقاضا.می.ش��ود.تا.درخواست.کاندیداتوری.و.آمادگی.مش��ارکت.خود.را.حداکثر.تا.تاریخ.
SAI1375@GMAIL..1394/11/20.از.طریق.نمابر.88171062.-.021.یا.آدرس.ایمیل
COM ..به.سندیکای.صنایع.آلومینیوم.ایران.اعالم.کنند.تا.نسبت.به.ارسال.فرم.های.ارزیابی.
مربوط،.اقدام.مقتضی.صورت.پذیرد..جهت.کس��ب.اطالعات.بیش��تر.می.توانید.با.ش��ماره.های.

88735735.-.-88735061.88736955.تماس.حاصل.فرمایید.

پنج��ره.ایرانی��ان:.گروه.صنعتی.کیان.پن.با.انتش��ار.اطالعیه.ای.از.حض��ور.موفق.خود.در.دو.
نمایشگاه.تخصصی.تهران.و.اراک.خبر.داد.

متن.اطالعیه.گروه.صنعتی.کیان.پن.به.شرح.زیر.است:.
باز هم حضور، باز هم سپاس   

ب��ار.دیگر.ش��اهد.حضور.آورت��ا.در.بهمن.ماه.س��ال.1394.در.دو.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.

پنجره.)تهران(..و.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.)اراک(.به.صورت.کامال.فشرده.و.در.عین.حال.

تخصصی.بودیم..هدف.از.حضور.در.این.دو.نمایشگاه:.امتیازدهی.و.حمایت.از.نمایندگان.فعال.

و.نیز.ارائه.خدمات.جدید.و.به.روز.و.به.طور.کلی.در.نظر.گرفتن.منافع.جدید.اتخاذ.شده.از.جانب.

مدیری��ت.آورتا.و.اعضای.هیئت.مدیره.جهت.ارائه.خدمات.به.مش��تریان.و.همینطور.مجموعه.

مونتاژکاران.محترم.در.و.پنجره.در.سراس��ر.کش��ور.بوده.و.با.توجه.به.پتانس��یل.باالی.تولید.و.

همچنین.کیفیت.مطلوب.پروفیل.و.ش��رایط.س��هل.الوصول.دریافت.پروفیل.از.انبارهای.دپوی.

آورتا.در.س��طح.کشور.و.روی.هم.رفته.امتیازات.ویژه.برای.نمایندگان.و.مونتاژکاران.برتر.داخلی.

و.همچنین.نشان.دادن.حسن.نیت.گروه.آورتا.به.شما.حاضران.و.فعاالن.در.صنعت.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.در.سراسر.کشور.می.باشد..

آورتا.با.بازگش��ایی.کارخانه.جدید.)اواخر.س��ال.1393(.با.فض��ای.تقریبی25.هزار.متر.مربع.

و.همچنی��ن.اتخ��اذ.تدابیر.و.برنامه.ریزی.جهت.ارتقا.ماش��ین.آالت.خط.تولید.از.12.خط.به.30.

خط.اکس��ترودر،.با.هدف.جذب.و.افزایش.مجموعه.های.جدید.از.310.مجموعه.فعلی.به.450.

مجموع��ه،.البت��ه.با.دقت.و.نظارت.در.روند.مونتاژ.و.نظارت.ب��ر.امور.نصب،.آماده.خدمات.دهی.

به.ش��ما.فعاالن.در.صنعت.در.و.پنجره.می.باش��د.و.با.بازاریابی.متمرکز.در.سطح.کشور.و.تدابیر.

تبلیغاتی.و.همینطور.رس��انه.ای.،.راغب.به.ارتقاء.این.برند.در.سطح.خاور.میانه.و.بازار.های.هدف.
می.باشد.و.در.این.زمینه.کوشاست.

روابط.عمومی.گروه.صنعتی.کیان.پن.)آورتا(

اطالعیه آورتا 

پنجره.ایرانیان:.گروه.صنعتی.وین.بس��ت.با.ارتقای.سیس��تم.خود.به.امکان.خم.انواع.پروفیل.
سری.70.مجهز.شد.

.بنا.بر.اخبار.رسیده.از.گروه.صنعتی.وین.بست،.این.گروه.که.اخیرا.دستگاه.خم.انواع.پروفیل.

خود.را.در.آهن.مکان.نصب.کرده.بود،.با.ارتقای.این.خط،.قابلیت.خم.انواع.پروفیل.های.سری.

70.را.به.دس��ت.آورده.اس��ت..بر.این.اساس،.این.ش��رکت.در.حال.حاضر.آمادگی.ارائه.خدمات.

به.کلیه.متقاضیان.خمکاری.پروفیل.های.س��ری.60.و.70.را.دارد..گفتنی.اس��ت،.گروه.صنعتی.
وین.بست.سال.هاست.در.زمینه.تولید.انواع.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.حال.فعالیت.است.

سیستم خم پروفیل وین بست ارتقا یافت: خمکاری پروفیل های سری 70
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پنجره.ایرانیان:.کرفت..مولر.ایران،.یک.ش��بکه.تلگرامی.را.با.عنوان.کانال.آموزشی.گروتمان.
جهت.انتشار.مطالب.آموزشی.راه.اندازی.کرده.است.

ب��ر.اس��اس.اطالعاتی.که.مدیرعامل.ش��رکت.کرفت..مولر.ایران.در.اختی��ار.تحریریه.پنجره.

ایرانیان.قرار.داد،.این.شرکت.جهت.ارتقا.سطح.علمی.و.آموزشی.صنعت.در.و.پنجره.و.همچنین.

اطالع.رس��انی.در.خصوص.محصول.جدید.خود.با.عن��وان.گروتمان،.اقدام.به.راه..اندازی.کانالی.
در.تلگرام.کرده.است..

بنا.به.گفته.وی،.قرار.اس��ت.در.این.کانال.عالوه.بر.مطالب.آموزش��ی،.محصوالت.گروتمان.

ش��امل.پروفیل.های.ترمال.بریک،.لوالیی،.کشویی.و.سیس��تم.های.نما.شامل.کرتن.وال،.فریم.

لس.و.غیره.معرفی.ش��ود..مهندس.سینا.زرنیخی.اضافه.کرد:.همچنین.تالش.خواهیم.کرد.در.

کنار.معرفی.محصوالت.گروتمان.در.این.کانال،.مطالبی.را.با.موضوعات.مرتبط.با.سیستم.های.

آلومینیومی.در.بخش.پنجره.و.نما.نیز.منتشر.کنیم.تا.عالوه.بر.آموزش،.شرایط.را.برای.افزایش.

توانایی.فردی.همکاران.فعال.مهیا.و.راهکارهای.مناس��ب.ارائه.کنیم..وی.در.پایان.خاطرنشان.

ک��رد.که.عالقمندان.همچنین.می.توانند.از.جدیدترین.اخبار.گروتمان.و.آخرین.محصوالت.این.

ش��رکت.از.طریق.این.کانال.اطالع.حاصل.کنند..الزم.به.ذکر.اس��ت.شرکت.کرفت.مولر.ایران.
در.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.پنجره.تهران.از.این.محصول.رونمایی.کرد.و.امسال.نیز.طبق.

روال.سال.های.گذشته.اسپانسر.این.نمایشگاه.با.برند.گروتمان.بود.

کانال آموزشی پروفیل آلومینیومی گروتمان راه  اندازی شد

ارائه تسهیالت بانکی بلند مدت کرفت مولر ایران
پنجره.ایرانیان:.ارائه.تسهیالت.بانکی.بلند.مدت.کرفت.مولر.ایران.)تا.سه.سال(..برای.خرید.

ماشین.آالت.از.25.بهمن.1394.آغاز.شد.
بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.کرفت.مولر.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.داده.
ش��د،.این.ش��رکت.برای.رفاه.حال.مشتریان.خود،.خط.اعتباری.ویژه.ای.بانکی.را.در.اختیار.آنان.

قرار.می.دهد.
بر.این.اساس،.شرکت.کرفت.مولر.ایران.تسهیالت.بانکی.بلند.مدتی.را.برای.خرید.ماشین.آالت.
در.نظر.گرفته.است..متقاضیان.می.توانند.بنا.به.درخواست.خود،.از.تسهیالت.یک.تا.سه.ساله،.تا.
سقف.%70.ارزش.ماشین.آالت.استفاده.کنند..سقف.ریالی.این.تسهیالت.با.ضمانت.دو.کارمند.
رسمی.یا.گواهی.کسب.300.میلیون.ریال.)30.میلیون.تومان(.بوده.و.دریافت.تسهیالت.بیشتر،.
مستلزم.ارائه.سند.ملکی.خواهد.بود..الزم.به.توضیح.است.اسناد.ملکی.متقاضیان.از.هر.شهری.
مورد.قبول.خواهد.بود..عالقمندان.برای.کس��ب.اطالعات.بیشتر.در.این.خصوص،.می.توانند.با.

شماره..تلفن.های.دفتر.کرفت.مولر.ایران.تماس.حاصل.کنند.
گفتنی.است،.این.تسهیالت.توسط.یکی.از.بانک.های.دولتی.به.متقاضیان.ارائه.خواهد.شد.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.بهین.سامان.هوشمند.نگار.جهت.رفاه.هرچه.بیشتر.مشتریان.خود،.
نرم.افزار.Mobile iwindoor.را.وارد.بازار.کرد.

با.توجه.به.اخباری.که.از.س��وی.این.شرکت.در.اختیار.بخش.تحریریه.نشریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.شرکت.بهین.سامان.هوشمند.نگار.که.تولیدکننده.نرم.افزارهای.طراحی،.فروش.و.

تولید.در.و.پنجره.است.با.ارائه.نرم.افزار.جدید.خود.تحت.سیستم.عامل.اندروید،.قابلیتی.جدید.را.

برای.همکاران.خود.در.این.صنعت.به.وجود.آورده.است..بر.این.اساس،.از.این.پس.شرکت.های.

مرتبط،.با.استفاده.از.نرم.افزار.mobile.iwindoor.می.توانند.کامپیوتر.خود.را.در.جیبشان.
داشته.باشند.و.از.طراحی.لذت.ببرند..گفتنی.است،.هم.اکنون.این.نرم.افزار.در.اپلیکیشن."بازار" 
موجود.و.دانلود.آن.هم.به.صورت.رایگان.است..همچنین.از.این.نرم.افزار.در.هفتمین.نمایشگاه.

صنعت.در.و.پنجره.تهران.در.بهمن.94.رونمایی.شد.

نرم افزار جدید بهین سامان؛ آماده جهت دانلود



101
-1
02.

�اره
شم

ن..
وردی

و.فر
ند.

اسف
م..

ل.نه
س�ا

ن/ 
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ
ره 

نج
ت پ

صنع
ار 

خبـ
ا

49

پنجره.ایرانیان:.سی.و.س��ومین.جلسه.کمیسیون.فنی.انجمن.ملی.صبح.روز.21.دی.ماه،.

با.حضور.مهندس.وحید.جاللی.پور،.دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
ایران،.در.شرکت.صبوران.پلیمر.برگزار.شد..

به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ایران.)اینپیا(،.نخستین.دستور.

این.جلسه.که.با.حضور.نمایندگان.انجمن.ها.و.کارشناسان.شرکت.ها.برگزار.شد،.اخبار.پیش.

از.دس��تور.بود.که.آل.آقا،.دبیر.انجمن.ظروف.یکبار.مصرف.توضیحاتی.درباره.جلس��ه.های.
برگزار.شده.در.وزارت.بهداشت.با.موضوع.ظروف.یکبار.مصرف.ارائه.کرد.

وی.در.بخشی.از.سخنان.خود،.گفت:.هدف.از.این.جلسه.ها.اطالع.رسانی.درباره.ظروف.

یکبار.مصرف.در.جامعه.است..گر.چه.تا.کنون.جلسه.های.زیادی.برگزار.شده.و.در.این.دوره.

تغییرات.مدیریتی.نیز.صورت.گرفته.اس��ت؛.اما.هنوز.ناهماهنگی.بین.بخش.های.ذی.ربط،.

کامال.مش��هود.اس��ت..به.گفته.آل.آقا.نهادهایی.مانند؛.سازمان.استاندارد،.وزارت.بهداشت،.
بهداشت.محیط،.سازمان.غذا.و.دارو.و....هر.کدام.ادعای.متولی.بودن.این.حوزه.را.دارند.

..سعید.صبوری.نیز.از.آمادگی.انجمن.ملی.و.کمیسیون.فنی.این.انجمن.برای.نامه.نگاری.

و.انج��ام.هماهنگی.ه��ای.الزم،.خبر.داد..بررس��ی.نامه.های.وارده.و.صادره.دیگر.دس��تور.

این.نشس��ت.بود..خادمی.در.این.بخش.گزارش.چکیده.ای.از.بحث.های.نشس��ت.قبلی.در.
خصوص.ضرورت.ورود.انجمن.ملی.در.تدوین.استانداردها.را.بیان.کرد.

خادم��ی.گفت:.در.این.باره.دو.نگاه.وج��ود.دارد؛.یکی.این.که.نام.انجمن.ملی.در.فرایند.

تدوین.اس��تاندارد.ثبت.شود.و.دیگر.این.که.انجام.یک.کار.ملی.از.اهمیت.برخوردار.است..

صبوری.درباره.این.موضوع.اظهار.کرد:.قرار.اس��ت.یک.نماینده.از.انجمن.ملی.در.کمیته.

استاندارد.حضور.داشته.باشد؛.حتی.در.کمیسیون.تدوین.استاندارد.عالوه.بر.نماینده.انجمن،.
نماینده.ای.از.صنف.مورد.نظر.نیز.حضور.یابد.

آل.آقا.در.همین.زمینه.پیش��نهاد.داد.به.دلیل.تخصصی.و.طاقت.فرس��ا.بودن.کار.تدوین.
استاندارد،.این.موضوع.برون.سپاری.شود.و.با.دانشگاه.های.معتبر.قرارداد.منعقد.شود.

صبوری.نیز.تامین.بودجه.را.برای.برون.سپاری.کار.و.بهره.گیری.از.کارشناسان،.دانست.
آل.آقا.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.با.اش��اره.به.قوانین.زیادی.که.در.کشور.وجود.
دارد.اما.به.آن.عمل.نمی.ش��ود،.گفت:.عالوه.بر.این.متاس��فانه.در.وضع.قوانین.عبارت.»و.
س��ایر«.وجود.دارد.که.به.طور.مثال..بسیاری.از.کاالها.در.هنگام.صادرات.و.واردات،.خود.

را.مشمول.این.»سایر«.می.کنند.
ارائه.گزارش.جلس��ه.اختصاص.بودجه.به.کمیس��یون.فنی.در.رابطه.با.بازرسی.و.ارزیابی.

کیفیت.کاال،.دیگر.دستور.این.جلسه.بود..صبوری.در.این.ارتباط.با.تاکید.بر.اهمیت.تعیین.

کیفیت.کاالها.گفت:.انجام.آزمایش،.حتی.تس��ت.های.کوتاه.مدت.ضروری.اس��ت.و.باید.
این.کار.انجام.شود،.اطالع.رسانی.این.امر.برای.کاالهای.با.کیفیت.بسیار.مهم.است..

وی.در.همین.رابطه.به.برخی.از.تخلفات.در.هنگام.انجام.آزمایش.از.س��وی.ارگان.های.
نظارتی.ذی.ربط.اشاره.کرد.

به.گفته.وی.برخی.از.سازمان.ها.مانند.استاندارد،.فاقد.بودجه.الزم.برای.این.کار.هستند؛.

اما.انجمن.ملی.می.تواند.به.صورت.رندوم.برخی.از.کاالها.را.بازرسی.و.آزمایش.کند.و.پس.
از.جمع.بندی.آنها.را.به.سازمان.استاندارد.ارائه.و.سپس.پیگیری.کند.

پیگیری.برگزاری.همایش.قالبسازان.و.نهایی.کردن.اقدامات.مربوطه،.در.بخش.دیگری.

از.این.جلس��ه.مورد.بررس��ی.قرار.گرفت..صبوری.در.این.خصوص.گفت:.از.قالب.س��ازان.
برگزاری.سمینار.یک.روزه.ای.را.درخواست.کرده.ایم.

وی.هدف.از.برگزاری.این.س��مینار.را.معرفی.بخش.ها.و.حوزه.ها،.امکانات.و.خدمات.از.

س��وی.قالب.س��ازان.برای.تولیدکنندگان.صنعت.پالستیک.عنوان.کرد..صبوری.از.احتمال.
برگزاری.این.سمینار.در.بهمن.ماه.سال.جاری.خبر.داد.

اصالنی.در.این.زمینه.پیشنهاد.انجام.یک.نیازسنجی.بر.اساس.کاالهای.وارداتی.داد،.تا.

بر.اساس.توانمندی.تولیدکنندگان.داخلی.روی.آن.برنامه.ریزی.شود.یا.در.صورت.ضرورت.

ب��ا.همکاری.اس��اتید.دانش��گاه.در.بخش.هایی.که.توان.داخلی.ب��رای.آن.وجود.ندارد،.کار.
علمی.انجام.داد.

کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پالستیک برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.سیاس��ت.تخصیص.ارز.ب��رای.واردات.انواع.پروفیل.به.نفع.تولیدات.
داخلی.تغییر.کرد.

ب��ه.گزارش.ایرن��ا،.مدیرکل.صنایع.ش��یمیایی.و.س��لولزی.وزارت.صنعت،.معدن.و.

تج��ارت.گف��ت:.ارز.تخصیصی.برای.واردات.انواع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.ابتدای.
امسال.از.»مبادله.ای«.به.»متقاضی«.تغییر.یافته.است.

پروی��ن.نباتی.این.اقدام.را.با.هدف.حمایت.از.تولی��دات.داخلی.عنوان.کرد.و.افزود:.

این.پروفیل.در.فهرس��ت.کاالهای.ممنوعیت.خرید.خارجی.دارای.مشابه.تولید.داخلی.
توسط.دستگاه.های.دولتی.در.سال.93.قرار.گرفته.است.

وی.یادآورش��د:.حقوق.ورودی.این.گونه.پروفیل.ها.در.س��ال.گذشته.برابر.15.درصد.

ب��وده.که.امس��ال.به.20.درص��د.افزایش.یافته.اس��ت..مدیرکل.صنایع.ش��یمیایی.و.

س��لولوزی.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت،.میزان.واردات.انواع.پروفیل.پی.وی.سی.و.

یو.پی.وی.س��ی.در.9.ماه.نخست.امس��ال.را.5.3.هزار.تن.اعالم.کرد.و.گفت:.واردات.
این.پروفیل.ها.نس��بت.به.واردات.6.8.هزار.تنی.مدت.مش��ابه.سال.گذشته.حدود.22.

درصد.کاهش.داشته.است.

تغییر ارز واردات انواع پروفیل از »مبادله ای« به »متقاضی«
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پنج��ره.ایرانیان:.همزمان.ب��ا.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.

پنجره.تهران،.گردهمایی.بزرگ.نمایندگان.ش��رکت.پروالین.در.برج.
میالد.برگزار.شد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.تاریخ.4.بهمن.ماه.1394.و.

همزمان.با.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران،.شرکت.

پروالی��ن.با.دع��وت.از.نمایندگان.خود.در.سراس��ر.ایران،.نشس��ت.
صمیمی.و.گرمی.را.در.کافه.ویونای.برج.میالد.برگزار.کرد.

ای��ن.گردهمای��ی.که.اج��رای.آن.را.نیما.کرمی.بر.عه��ده.گرفته.و.

ب��ا.هنرنمایی.مه��ران.رجبی.همراه.ب��ود،.با.س��خنرانی.جالل.الدین.

اوزومچ��ی،.رئیس.هیئت.مدیره.پروالین.آغاز.ش��د.و.در.ادامه.محمد.

حس��ین.ن��وروزی،.مدیرعامل.ش��رکت.پروالین.به.ایراد.س��خنانی.

پرداخت..همچنین.حامد.بصیری،.مدیرفروش.پروالین.ایران.نیز.طی.

س��خنانی.فعالیت.های.س��ال.جاری.در.رابطه.با.توس��عه.فروش.سال.

1395،..برنامه.هایی.را.ارائه.داد..فراز.برزگر،.مدیر.فروش.شرکت.کاله.

ایران.ضمن.معرفی.شرکت.کاله.در.خصوص.همکاری.صمیمانه.این.
دو.شرکت.بزرگ.به.سخنرانی.پرداخت.

در.ادام��ه.از.نمایندگان.برتر.ش��رکت.پروالین.با.اهداء.لوح.تقدیر.و.

هدایایی.قدردانی.به.عمل.آمد.و.در.پایان.از.شرکت.کنندگان.به.صرف.
شام.پذیرایی.شد.

مش��روح.این.گزارش.را.در.همین.ش��ماره.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.
بخوانید.

گردهمایی خانواده پروالین برگزار شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.گروه.بازرگان��ی.آریان.به.عن��وان.نمایندگي.فروش.

محص��والت.نووا.ویتا.در.ایران،.در.روز.س��وم.بهمن..م��اه.و.همزمان.با.

هفتمی��ن.نمایش��گاه.بین..الملل��ی.در.و.پنجره.تهران،.ب��ا.برگزاری.یک.
گردهمایی.خبر.تولید.پروفیل.جدید.نوواویتا.را.اعالم.کرد.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.س��وم.بهمن.ماه.1394.ش��رکت.

ط��ال.پروفیل.ارس.و.گ��روه.بازرگانی.آریان.اقدام.به.برگزاری.نشس��تی.
ب��ا.حضور.جمعی.از.فعاالن.و.پیشکس��وتان.صنع��ت.در.و.پنجره.یو.پي.

وي.سي.کردند.
در.ابتدای.این.نشست.که.در.محل.رستوران.گردان.برج.میالد.تهران.
و.ب��ا.حضور.مهندس.عرب..باغی،.رئیس.منطقه.آزاد.تجاري.ارس.)جلفا(.
برگزار.می..ش��د،.جناب.آقاي.مهندس.رضا.میراب.به.عنوان.سرمایه.گذار.
مقیم.آلمان.و.مدیر.عامل.شرکت.طال.پروفیل.ارس.ضمن.ایراد.سخنانی،.
از.آغاز.به.کار.خط.تولید.پروفیل.جدیدی.با.برند.نووا.ویتا.در.منطقه.آزاد.
ارس.خب��ر.داد..وی.همچنین.درباره.اهداف.و.ویژگی..های.منحصر.بفرد.

این.محصول.جدید.نیز.توضیحاتی.ارائه.داد.
در.ادام��ه.ای��ن.گردهمایي،.مدیرعامل.گ��روه.بازرگان��ي.آریان.آقاي.
مهندس.کاظمي.ضمن.خوش.آمد.گویي.به.تک.تک.فعاالن.این.صنعت،.
جهت.تبادل.اطالعات.در.جلس��ات.کوتاه.و.متعددي.ش��رکت.کرد.و.در.

پایان.این.نشست.مهمانان.به.صرف.شام.مورد.پذیرایی.قرار.گرفتند.
مشروح.این.گردهمایی.را.در.همین.نشریه.پنجره.ایرانیان.بخوانید.

نخستین گردهمایی مجموعه نووا ویتا برگزار شد
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پنج��ره.ایرانیان:.دهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت،.س��اختمان،.تجهیزات.ش��هری.و.
ماشین.آالت.اربیل.عراق.از.1.تا.4.اردیبهشت.1395.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.ش��هر.اربیل.عراق.عراق.از.1.تا.4.اردیبهش��ت.1395.)20.تا.23.

آوریل.2016(،.میزبان.دهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان،.تجهیزات.شهری.و.

ماشین.آالت.خواهد.بود..در.این.نمایشگاه.که.آخرین.دستاوردهای.صنعت.ساختمان.به.نمایش.

گذاشته.خواهد.شد،.غرفه.گذارانی.از.کشورهای.ایران،.ایتالیا،.ترکیه،.چین،.هلند.و.غیره.شرکت.

خواهند.داشت..ضمن.اینکه.همزمان،.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.سنگ.و.تجهیزات.وابسته.و.
همچنین.نمایشگاه.ماشین.آالت.صنعتی.نیز.در.همین.تاریخ.برپا.خواهند.بود.

گفتنی.اس��ت،.برنامه..ریزی.و.برگزاری.این.نمایش��گاه..برعهده.ش��رکت.نمایش��گاهی.
پیرامید.می..باشد.

دهمین نمایشگاه ساختمان اربیل در اردیبهشت 1395

پنجره.ایرانیان:.چهاردهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.قرقیزستان.از.11.تا.13.فروردین.
ماه.1395در.شهر.بیشکک.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.چهاردهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.قرقیزستان.

در.ش��هر.بیشکک.از.11.تا.13.فروردین.ماه.1395برگزار.خواهد.شد..در.این.نمایشگاه.آخرین.

دستاوردهای.صنعت.ساختمان.به.نمایش.گذاشته.خواهد.شد..گفتنی.است،.شرکت.نمایشگاهی.
پارس.رستاک.نمایندگی.برگزارکنندگان.این.نمایشگاه.را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان قرقیزستان در فروردین ماه

پنج��ره.ایرانیان:.هفدهمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.ازبکس��تان.از.12.تا.14.
اسفندماه.در.شهر.تاشکند.برگزار.می.شود.

به.گ��زارش.پنجره.ایرانی��ان،.هفدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.

ازبکس��تان.در.ش��هر.تاش��کند.از.12.تا.14.اس��فند.1394.)2.تا.4.مارس.2016(.برپا.

می.ش��ود..در.این.نمایشگاه.آخرین.دستاوردهای.صنعت.ساختمان.به.نمایش.گذاشته.
خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.نمایش��گاهی.پارس.رس��تاک.نمایندگی.برگزارکنندگان.این.
نمایشگاه.را.در.ایران.بر.عهده.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان در اسفندماه

پنجره.ایرانیان:.در.اردیبهشت.ماه.نخستین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره،.ماشین.آالت.
و.صنایع.وابسته،.در.شهر.همدان.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.همدان.میزبان.نخس��تین.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.و.

صنایع.مربوطه.از.14.لغایت.18.اردیبهش��ت.در.محل.دائمی.نمایشگاه.های.بین.المللی.این.
شهر.است.

گفتنی.است،.برگزاری.این.نمایشگاه.را.شرکت.نمایشگاه.بین.المللی.همدان.برعهده.دارد.

نمایشگاه در و پنجره همدان در اردیبهشت 95 برگزار می شود

پنجره.ایرانیان:.هفدهمین.نمایشگاه.تخصصی.بین.المللی.صنعت.ساختمان.از.10.الی.
12.فروردین.ماه.سال.1395.در.شهر.آستانا.قزاقستان.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.ش��هر.آس��تانا.در.کش��ور.قزاقس��تان.میزب��ان.هفدهمین.

نمایش��گاه.تخصصی.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.در.تاری��خ.10.لغایت.12.فروردین.

سال.1395.است..
در.این.نمایش��گاه.که.در.مرکز.نمایشگاه.کرمه.برگزار.می.شود،.آخرین.دستاوردهای.
.ATAKENT.صنعت.س��اختمان.به.نمایش.گذاشته.خواهد.ش��د..گفتنی.است،.شرکت

EXPO.این.نمایشگاه.را.برگزار.می.کند.

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان قزاقستان در فروردین 95

پنج��ره.ایرانی��ان:.دوازدهمین.نمایش��گاه.ب��زرگ.صنعت��ی.و.بازرگانی.ایران.در.عش��ق.آباد.
ترکمنستان.از.4.تا.6.اسفند.ماه.1394.برگزار.خواهد.شد.

بر.اس��اس.اخبار.رسیده،.س��ازمان.صنعت.و.معدن.و.تجارت.استان.گلستان.با.همکاری.اتاق.

بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کش��اورزی.گرگان،.دوازدهمین.نمایشگاه.بزرگ.صنعتی.و.بازرگانی.

ایران.در.عش��ق.آباد.ترکمنستان.را.از.4.تا.6.اسفندماه.1394.برگزار.خواهد.کرد..این.نمایشگاه.

که.با.همکاری.سفارت.جمهوری.اسالمی.ایران.در.ترکمنستان.در.مساحتی.نزدیک.به.دوهزار.

مترمربع.برگزار.می.ش��ود،.با.هدف.توسعه.و.افزایش.حجم.صادرات.غیرنفتی.کشور.و.به.منظور.

برق��راری.امکان.مراودات.و.مبادالت.تجارب.فی.مابین.تجار.و.بازرگانان.ایران.و.ترکمنس��تان،.

به.ویژه.حضور.موثر.در.انجام.معامالت.تهاتری.مبنی.بر.دریافت.گاز.و.ارسال.کاال.و.خدمات.به.

کش��ور.ترکمنستان.برنامه.ریزی.شده.است..ثبت.نام.برای.شرکت.در.این.نمایشگاه.آغاز.شده.و.

متقاضیان.تا.15.بهمن.ماه.س��ال.جاری.فرصت.داشتند.برای.حضور.در.این.نمایشگاه.اقدامات.
الزم.را.به.عمل.آورند..

گفتنی.اس��ت،.دوازدهمین.نمایش��گاه.بزرگ.صنعتی.و.بازرگانی.ایران.توسط.شرکت.پارس.
پگاه.تجارت.و.در.محل.نمایشگاه.های.بین.المللی.عشق.آباد.برگزار.می.شود.

نمایشگاه ایران در عشق آباد اسفندماه برگزار می شود

اخبار نمایشگاه ها 
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.و.پنجره.اعالم.

کرد:.در.ش��رایطی.که.حدود.دو.س��وم.از.واحدهای.تولیدی.در.این.صنعت.تعطیل.شده.
است.واردات.گسترده.محصوالت.مشابه.و.بی.کیفیت.خارجی.به.کشور.ادامه.دارد.

به.گزارش.ایس��نا،.حسین.طوسی.گفت:.طی.دو.سال.گذشته.به.دلیل.رکود.بی.سابقه.

ساخت.وس��از.در.کشور.میزان.تقاضا.برای.کاالهای.ساختمانی.به.شدت.کاهش.یافته.و.

تولید.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.نیز.متاثر.از.همین.رکود،.کاهش.نگران.کننده.ای.
را.تجربه.می.کند.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.تا.پیش.از.ای��ن.بالغ.بر.45.واحد.تولیدی.در.این.صنعت.فعال.بود،.

اظهار.کرد:.در.حال.حاضر.تعداد.انگش��ت.ش��ماری.از.این.واحدها.با.حداقل.ظرفیت.به.

فعالی��ت.خود.ادامه.می.دهند.و.پیش.بینی.می.ش��ود.چنانچه.در.سیاس��ت.های.تعرفه.ای.

بازنگری.نش��ود.و.روند.واردات.پروفیل.های.بی.کیفیت.ساخت.کشور.ترکیه.ادامه.داشته.
باشد،.همین.تعداد.واحدهای.نیمه.فعال.نیز.از.چرخه.تولید.خارج.خواهند.شد.

طوس��ی.متذکر.ش��د:.در.ش��رایط.فعلی.نه.تنها.هی��چ.گونه.کنترلی.ب��ر.روند.واردات.

محصوالت.مشابه.تولید.داخلی.وجود.ندارد،.بلکه.بسیاری.از.واردکنندگان.با.ترفندهای.

مختلف.نسبت.به.کم.اظهاری.و.یا.بد.اظهاری.در.گمرکات.اقدام.می.کنند.و.از.این.مسیر.
به.شکل.گیری.یک.رقابت.ناسالم.در.بازار.داخلی.دامن.می.زنند.

محم��ود.صداقت،.نایب.رئیس.انجم��ن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.و.

پنجره،.نیز.در.ادامه.گفت:.طی.یک.س��ال.اخیر.صدور.مجوزهای.ساخت.و.ساز.در.سطح.

کش��ور.حدود.80.درصد.کاهش.یافته.اس��ت؛.در.حالی.که.تا.پیش.از.این.رکود.صنعت.

پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.حدود.یک.چهارم.ظرفیت.فعال.بود.و.در.حال.حاضر.با.این.
رکود.بسیاری.از.واحدها.از.چرخه.تولید.خارج.شده.اند.

وی.با.بیان.اینکه.دولت.به.راحتی.می.تواند.با.تعدیل.برخی.از.سیاست.ها.به.صورت.موقت.

مش��کالت.تولیدکنندگان.داخلی.را.کاهش.دهد،.تاکید.کرد:.حداقل.انتظار.تولیدکنندگان.

داخلی.این.اس��ت؛.تا.زمانی.که.این.رکود.در.کش��ور.ادامه.دارد.از.ادامه.واردات.کاالهای.
مشابه.داخلی.جلوگیری.شود.یا.دست.کم.برای.آن.تعرفه.منطقی.وضع.شود.

صداقت.افزود:.از.طرفی.اگر.قرار.است.در.آینده.واردات.ادامه.پیدا.کند،.باید.شرایطی.

فراهم.شود.تا.شرکت.های.معتبر.و.شناسنامه.دار.نسبت.به.این.امر.اقدام.کنند.تا.واردات.
از.مبادی.قانونی.صورت.گرفته.و.حقوق.دولتی.نیز.پرداخت.شود.

نای��ب.رئیس.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی،.با.بی��ان.اینکه.در.حال.

حاض��ر.عمده.واردات.از.طریق.کارت.ه��ای.بازرگانی.اجاره.ای.صورت.می.گیرد،.تصریح.

کرد:.در.شرایط.فعلی.عمده.واردکنندگان.پروفیل.نه.تنها.هیچگونه.خدماتی.به.مشتریان.
ارائه.نمی.دهند،.بلکه.در.صورت.بروز.مشکل.به.هیچ.وجه.پاسخگوی.مردم.نیستند.

وی.اصالح.تعرفه.های.واردات.را.با.توجه.به.روند.فعلی.اجتناب.ناپذیر.دانست.و.افزود:.

تعرفه.واردات.پروفیل.در.گذش��ته.32درصد.بود.و.یکباره.به.15.درصد.کاهش.یافت.و.

در.نهای��ت.ب��ا.پیگیری.های.متعدد.تولیدکنندگان.از.طریق.کمیس��یون.ماده.یک.به.20.
درصد.رسید.در.حالی.که.هم.اکنون.تعرفه.منطقی.برای.این.محصول.50.درصد.است.
همچنین،.مرتضی.معصومی.دبیر.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.و.
پنجره.در.ادامه.اضافه.کرد:.در.ش��رایط.فعلی.با.توجه.به.کم.اظهاری.های.واردکنندگان.
پروفیل.ه��ای.نامرغوب،.کمتر.از.10.درصد.عوارض.واردات.پرداخت.می.ش��ود.و.همین.

امر.امکان.رقابت.را.از.تولیدکنندگان.داخلی.سلب.کرده.است.
وی.گفت:.طی.یکسال.اخیر.به.دلیل.رکود.کم.سابقه.در.صنعت.ساختمان،.بسیاری.از.
فرصت.های.ش��غلی.در.این.صنعت.از.بین.رفت.و.به.طور.حتم.احیای.دوباره.این.صنعت.

به.راحتی.امکان.پذیر.نخواهد.بود.
معصومی.با.اش��اره.به.ضعف.های.موجود.در.حوزه.تدوین.استانداردهای.اجباری.برای.
این.صنعت،.خاطرنش��ان.کرد:.در.ش��رایط.فعلی.این.انجمن.آمادگ��ی.دارد.تا.در.زمینه.
تدوین.اس��تانداردها.و.حتی.تدوین.قوانین.و.مقررات.جدید.طرف.مش��ورت.دولت.قرار.

گیرد.تا.از.این.طرق.از.بروز.چالش.های.بزرگتر.در.این.صنعت.جلوگیری.شود.

انتقاد تولیدکنندگان پروفیل  یو.پی.وی.سی: ادامه واردات با وجود تعطیلی دو سوم کارخانه ها
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پنجره.ایرانیان:.انتخاب��ات.دومین.دوره.هیئت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.در.تاریخ.27.دیماه.برگزار.شد،.و.چهار.تن.

از.اعضای.قبلی.شورا.به.همراه.رضا.کاظمی،.به.عنوان.عضو.جدید،.برای.یک.
دوره.سه.ساله.انتخاب.شدند.

به.گزارش.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان،.انتخابات.دومی��ن.دوره.هیئت.مدیره.

انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.در.روز.یکش��نبه.27.

دیماه.1394.در.محل.انجمن.برپا.ش��د..در.ابتدای.این.نشس��ت.که.با.حضور.

اکثری��ت.اعضای.انجمن.و.نماینده.وزارت.کار.و.امور.اجتماعی.و.به.ریاس��ت.

رئیس.س��نی.جلس��ه،.آقای.محمود.جاللی.پور،.در.فضایی.کامال.دوس��تانه.و.

صمیم��ی.برگزار.می.ش��د،.مهندس.اکب��ر.معتضدی.رئیس.هیئ��ت.مدیره.و.

مهندس.وحید.جاللی.پور،.طی.س��خنانی.گزارش��ی.از.عملک��رد.انجمن.ارائه.

دادن��د..در.ادامه.پیمان.خلیل.زاده،.بازرس.انجمن،.گزارش��ی.از.ترازنامه.مالی.

1394.انجم��ن.ارائ��ه.داد.که.با.اکثریت.آرای.حاضران.در.جلس��ه.به.تصویب.

رس��ید..در.ادامه.این.جلسه،.11.تن.جهت.عضویت.در.هیئت.مدیره.و.سه.تن.

برای.ناظر.انجم��ن،.کاندیداتوری.خود.را.اعالم.کردند..پس.از.اینکه.نامزدان.

به.معرفی.برنامه.های.خود.پرداختند،.رأی.گیری.به.صورت.مخفی.انجام.ش��د..

با.ش��مارش.آراء،.این.ع��ده.به.عنوان.اعضای.هیئت.مدی��ره.دور.دوم.انجمن.
برگزیده.شدند:

اعض��ای.اصل��ی.هیئت.مدی��ره:.وحید.جاللی.پور،.س��یدرضا.دس��تمالچی،.

س��یدمحمد.عزیزی،.رضا.کاظمی،.اکب��ر.معتضدی؛.اعضای.علی.البدل.هیئت.

مدیره:.س��ید.س��عید.ابن.الرضا،.علی.جوان،.ناظران:.پیمان.خلیل.زاده،.حسین.
محمدی.نیک؛.ناظر.علی.البدل:.محسن.هاشم.زاده.

رای اعتماد اعضای انجمن به هئیت مدیره قبلی

پنج��ره.ایرانیان:.گردهمایی.بزرگ.فربد.در.س��وم.بهمن.ماه.همزمان.با.هفتمین.نمایش��گاه.
بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.در.هتل.اوین.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.در.س��وم.بهمن.ماه.1394،.س��الن.کوه.نور.هتل.اوین.

پذی��رای.نماین��دگان.فربد.و.اعضای.هیئت.مدی��ره.انجمن.تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.تهران.

بود..س��خنران.نخس��ت.این.نشست،.دکتر.پاکروش،.پدر.فربد.پاکروش.بود.و.در.ادامه.مهندس.

دهقان��ی،.مدیر.ف��روش.فربد،.گزارش.کوتاهی.از.فعالیت.های.این.ش��رکت.ارائه.داد..س��پس،.

مهندس.فربد.پاکروش،.مدیرعامل.ش��رکت.فربد.به.ایراد.سخنانی.پرداخت..همچنین.مهندس.

نجفی،.معاونت.تولید.این.ش��رکت،.به.عنوان.آخرین.س��خنران.پش��ت.تریبون.قرار.گرفت.و.به.
ایراد.سخنانی.پرداخت.

در.ادام��ه.این.نشس��ت،.نمایندگان.برتر.ش��رکت.فربد.با.دریافت.هدایایی.م��ورد.تقدیر.قرار.
گرفتند..در.پایان.نیز.از.مهمانان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.

.مشروح.این.گردهمایی.را.در.همین.شماره.نشریه.پنجره.ایرانیان.بخوانید.

گردهمایی بزرگ فربد برگزار شد
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پنجره.ایرانیان:.موسسه.تحقیقاتی.رال.آلمان،.بار.دیگر.نام.ویستا.بست.را.به.فهرست.

اعضای.انجمن.خود.در.گروه.پروفیل.یو.پی..وی..س��ی.که.بیش.از.20.پروفیل.س��از.برتر.
جهان.در.آن.حضور.دارند،.اضافه.کرد.

ب��ه.گ��زارش.روابط.عمومی.ویس��تا.بس��ت،.موسس��ه.تحقیقاتی.رال.آلم��ان.یکی.از.

قدیمی.ترین.و.معتبرترین.موسسات.تحقیقاتی.و.آزمایشی.برای.تایید.کیفیت.و.استحکام.

محصوالت.صنعتی.تولیدی.در.سراس��ر.جهان.اس��ت،.که.بار.دیگر.نام.ویستابست.را.در.

فهرس��ت.اعضای.انجمن.خود.در.گروه.تولید.پروفیل.یوپی.وی.سی.قرار.داد..ویستا.بست.

ک��ه.در.س��ال.1389.)2010(.پس.از.انجام.ممیزی.ها،.آزمایش.ها.و.آزمون.های.س��خت.

به.عنوان.نخس��تین.تولیدکننده.ایران��ی،.موفق.به.دریافت.این.گواهینامه.ش��ده.بود،.در.

س��ال.2012.به.دلیل.اعمال.تحریم.های.ظالمانه.علیه.جمهوری.اس��المی.ایران،.موفق.

به.تمدید.گواهینامه.خود.نش��د..خوش��بختانه،.امس��ال.با.تالش.های.ارزشمند.و.ماندگار.

دولت.تدبیر.و.امید.و.رفع.تحریم.ها،.ویس��تا.بس��ت.توانس��ت.بار.دیگ��ر.از.این.آزمون.ها.

س��ربلند.بیرون.آمده.و.نام.خود.را.در.کنار.غول.های.پروفیل.یو.پی..وی..س��ی.جهان.قرار.

دهد..گفتنی.اس��ت،.نش��ان.کیفیت.رال،.پس.از.عبور.ویستا.بس��ت.از.ممیزی.سخت.و.

انج��ام.آزمایش.های.متعدد.روی.م��واد.اولیه،.ظاهر.و.طراحی،.ابعاد،.حجم،.تغییرات.ابعاد.

در.دماه��ای.مختلف،.مقاومت.در.برابر.ضربه.در.دم��ای.پایین.و.همچنین.عکس.العمل.

پروفیل.تولیدی.در.ش��رایط.جوی.صادر.ش��د..از.دیگر.غول.ه��ای.بین.المللی.تولیدکننده.

پروفیل.یوپی.وی.سی.اروپایی.ثبت.شده.در.فهرست.این.سایت.می.توان.آلوپالست،.وکا،.
شوکو.و.پروفاین.را.نام.برد.

ویستا بست در میان بزرگان یوپی وی سی جهان 

پنجره.ایرانیان:.مهدی.ملکی.ضمن.اشاره.به.کالهبرداری.ها..و.سو.استفاده.های.صورت.

گرفته.با.نام.ویستابس��ت،.از.صاحبان.پروژه.و.متقاضیان.خواس��ت،.پیش.از.عقد.قرارداد.
قطعی.با.ش��رکت.های.مدعی.نمایندگی.ویستابس��ت،.حتما.از.طریق.سامانه."الو.پنجره" 

).تلفن.23002400(.از.صحت.ادعای.این.شرکت.ها.اطمینان.حاصل.کنند.
مه��دی.ملکی،.مدیر.فروش.منطقه.ویستابس��ت،.در.گفتگو.با.س��رویس.خبری.پنجره.
ایرانی��ان،.از.فعالیت.گروه.های.کالهبرداری.خبر.داد.که.با.اس��تفاده.از.نام.ویستابس��ت.و.
نی��ز.بی.اطالعی.یا.کم.اطالعی.متقاضی��ان.و.صاحبان.پروژه،.باعث.ضرر.و.زیان.مادی.و.

معنوی.می.شوند..
وی.در.این.رابطه.اظهار.داشت:.متاسفانه.عده.ای.با.عنوان.بنگاه.نمایندگی.فروش.در.و.
پنجره،.وارد.این.بازار..ش��ده.اند،.که.به.انحاء.و.روش.های.مختلف،.اقدام.به.فروش.پنجره.
با.پروفیل.ویستابس��ت.در.بازار.می.کنند..این.افراد.که.بعضا.تولیدکننده.نیس��تند.و.نقش.
واسطه.دارند،.به.مشتریان.قیمت.هایی.می.دهند.که.پایین.تر.از.قیمت.واقعی.بوده.و.خیلی.

وسوسه.برانگیز.است.
ملکی.در.ادامه.افزود:.این.افراد.در.س��ر..ساختمان.ها.حاضر.شده.و.با.اعالم.قیمت.هایی.
بسیار.نازل،.اقدام.به.عقد.قرارداد.کرده.و.به.شرکت.های.تولیدکننده.سفارش.می.دهند؛.اما.
در.این.میان.نقدینگی.و.پیش.پرداخت.و.نیز..اسنادی.را.که.از.صاحب.پروژه.ها.گرفته.اند،.
نزد.خود.نگه.داشته.و.اسناد.دیگری.از.خود.یا.کارمندان.دفاتر..خودشان.را.به.شرکت.های.
پنجره.ساز.می.دهند.که.فاقد.ارزش.و.اعتبار..بوده.و.در.نهایت.نیز.پروژه.را.به.صورت.نیمه.
کاره.یا.با.اش��کاالت.فراوان.)اندازه.گیری.اش��تباه.و.نصب.و.رگالژ.ناقص(.رها.می.کنند..

ضمن.اینکه.غالب.چک.های.آنان.نیز.نقد.نمی.شود.
مدیر.فروش.منطقه.ویستابست.با.تاکید.بر.رصد.فعالیت.این.افراد.توسط.شرکت.ویستا.
بس��ت،.افزود:.ما.تاکنون.دو.گروه.از.این.افراد.را.شناس��ایی.کرده.ایم.که.یکی.از.آنان.تا.
کنون.با.چهار.نماینده.ویستابس��ت.تماس.داش��ته.و.متاس��فانه.از.هرک��دام.بیش.از.100.
میلیون.تومان.کالهبرداری.کرده.اس��ت.که.برخی.از.این.اس��ناد.موجود.اس��ت..این.فرد.
در.ابت��دا.در.منطقه.اس��تان.البرز.و.با.یکی.از.نمایندگان.م��ا.فعالیت.می.کرد،.اما.پس.از.لو.
رفتن.اقدامات.وی،.به.سمت.نمایندگان.جنوب.و.شرق.رفته.و.از.آنان.نیز.با.همین.روش.

کالهبرداری.کرده.است.
ملک��ی.خاطر.نش��ان.کرد:.چنی��ن.افرادی.قیمت.های��ی.را.به.مش��تریان.ارائه.می.دهند.

که.بس��یار.پایین.تر.از.قیمت.های.نمایندگان.رس��می.و.واقعی.بازار..اس��ت،.و.با.این.کار.

باعث.تش��ویش.و.عدم.ثبات.در.بازار.تولید.پنجره.می.ش��وند،.زیرا.مشتریان.به.قیمت.های.
تولیدکنندگان.محصوالت.باکیفیت.به.دیده.تردید.خواهند.نگریست.

وی.ادامه.داد:.در.واقع.این.افراد.با.سوءاس��تفاده.از.رکود.حاکم.بر.بازار،.صاحبان.پروژه.

را.ب��ا.قیمت.های.نازل.تطمیع.و.تحریک.می.کنند.و.در.نهایت.به.مش��تریان.و.نمایندگان.

رس��می.ضربه.زده.و.باعث.تخریب.اذهان.عمومی.صاحبان.پروژه.نس��بت.به.تولیدکننده.
واقعی.و.باکیفیت.پنجره.می.گردند.

مهدی.ملکی.در.پایان،.با.اش��اره.به.اطالع.رس��انی.وس��یع.ویستابس��ت.در.اقصی.نقاط.

کش��ور،.تاکید.ک��رد:.کلیه.صاحبان.پ��روژه.و.پیمانکارانی.که.خواهان.پنج��ره.با.پروفیل.

ویستابست.هستند.می.توانند.پیش.از.آنکه.همکاری.خود.را.با.یکی.از.نمایندگان.ما.قطعی.

کنند،.با.اس��تعالم.از.س��امانه."الو.پنجره"،.خیال.خود.را.از.بابت.نیافتادن.در.دام.افراد.غیر.

مس��ئول،.آسوده.کنند..همچنین.الزم.است.کلیه.نمایندگان.ویستابست.به.محض.اطالع.
از.موارد.مشابه،.به.مسئوالن.شرکت.اطالع..دهند.تا.اقدامات.مقتضی.صورت.پذیرد.

مراقب کالهبرداران باشید
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پنجره.ایرانیان:.بنا.بر.اعالم.ش��رکت.آکپن.ترکیه،.شرکت.پارس.یراق.ماندگار.تنها.

نماینده.رسمی.و.انحصاری.محصوالت.این.شرکت.در.ایران.بوده.و.تنها.شرکتی.است.
که.حق.استفاده.از.لوگوی.این.شرکت.در.ایران.را.دارد.

بر.اس��اس.نامه.های.رسمی.که.از.س��وی.آکپن.ترکیه.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.آقای.امیر.ش��ادمانپور،.مدیرعامل.ش��رکت.پارس.یراق.مان��دگار.تنها.نماینده.

قانونی.آکپن.در.ایران.است..همچنین.در.این.نامه.تاکید.شده.است.که.حق.انحصاری.
استفاده.از.لوگوی.آکپن.در.ایران.فقط.در.اختیار.امیر.شادمانپور.می.باشد..

بر.اس��اس.اسناد.رسمی.مذکور،.از.این.پس.هیچ.شرکتی.بدون.اجازه.شرکت.پارس.
یراق.ماندگار.و.شخص.آقای.امیر.شادمانپور.اجازه.استفاده.از.لوگوی.آکپن.را.ندارد.

پارس یراق ماندگار تنها نماینده آکپن در ایران است

پنجره.ایرانیان:.در.روز.چهارش��نبه.21.بهمن.ماه.94.به.مناس��بت.س��ومین.سالگرد.
تاسیس.پروفیل.دکتروین.همایش.کارکنان.خانواده.بزرگ.این.مجموعه.برگزار.شد.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.سوی.شرکت.کاروانسرای.نازنین.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.خانواده.بزرگ.دکتروین.مقارن.با.سی.و.هفتمین.سالگرد.پیروزی.انقالب.
اسالمی،.در.روز.چهارشنبه21.بهمن.ماه.94.گرد.هم.آمدند.

در.ای��ن.گردهمایی.که.کلیه.کارکنان.و.پرس��نل.زحمتکش.ب��ه.همراه.خانواده.های.

خود.حضور.داش��تند،.مهندس.کامران.حقانی،.مدیر.عامل.شرکت.کاروانسرای.نازنین،.

به.ایراد.س��خنرانی.پرداخت..وی.در.ابتدا.ضمن.خیر.مقدم.به.مهمانان،.س��ومین.سال.

تاس��یس.کارخانه.را.که.مقارن.با.دهه.مبارک.فجر.ش��ده.اس��ت،.تبریک.و.ش��ادباش.

گفت..مدیر.عامل.ش��رکت.کاروانس��رای.نازنی��ن،.در.ادامه.ضمن.اش��اره.به.اهمیت.

مس��ئولیت.پذیری.در.پیشرفت.یک.مجموعه،.وجود.نیروی.انسانی.متعهد.را.بزرگترین.
سرمایه.یک.مجموعه.پویا.دانست.

.مهن��دس.حقانی.در.پایان،.ضمن.دعوت.همگان.به.همدلی.و.صمیمیت.در.کار،.از.
وجود.عزم.راسخ.در.راستای.پیشبرد.اهداف.عالیه.سازمان.خبر.داد.

همایش کارکنان خانواده بزرگ دکتر وین برگزار شد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.یک.هفته.پ��س.از.برگزاری.نمایش��گاه.

تهران،.شرکت.آلومینیوم.سهند.خط.کامل.مونتاژ.در.و.پنجره.

و.نمای.ش��رکت.فوم.اینداس��تری.را.در.کارخانه.خود.واقع.در.
شهر.کرمان.نصب.و.راه.اندازی.کرد.

محمدرضا.قائمیان،.مدیر.فروش.شرکت.فوم.اینداستری،.در.

گفتگوی.خود.با.پنجره.ایرانیان.ضمن.اعالم.این.خبر،.توضیح.

داد:.مجموعه.آلومینیوم.س��هند.با.برخ��ورداری.از.نیروی.فنی.

خبره.و.کارخانه.ای.به.مس��احت.تقریبی.1200.متر.مربع.و.در.

اختیار.داشتن.نمایندگی.انحصاری.محصوالت.شرکت.آلپکو،.

با.نص��ب.و.راه.اندازی.خط.کامل.فوم.اینداس��تری،.از.قابلیت.

بس��یار.باالیی.در.ساخت.و.مونتاژ.انواع.در.و.پنجره.و.نماهایی.

آلومینیومی.با.پرفیل.های.نرمال.و.ترمال.بریک.برخوردار.شده.

اس��ت..وی.در.ادامه.افزود:.با.توجه.ب��ه.پیش.بینی.های.انجام.

ش��ده.توس��ط.مدیریت.مجموعه.فوم.اینداس��تری،.با.نزدیک.

شدن.به.نمایشگاه.تهران.دپویی.از.محصوالت.فوم.در.تهران.

فراهم.آمده.بود،.که.در.طول.نمایش��گاه.تهران.همگی.آنها.به.

فروش.رفته.و.بر.اس��اس.زمانبندی.های.انجام.ش��ده.و.بنا.به.

درخواست.مشتریان،.این.دستگاه.ها.در.حال.نصب.و.راه.اندازی.

می.باش��ند..در.همین.راس��تا.خط.تولید.ترمال.بریک.به.همراه.

پانچ.های.اختصاصی.در.هفته.گذش��ته.در.ش��هر.کرمان.و.در.
شرکت.آلومینیوم.سهند،.نصب.و.راه.اندازی.گردید.

گفتن��ی.اس��ت،.ش��رکت.ف��وم.اینداس��تری،.تولیدکنن��ده.

ماشین.آالت.در.و.پنجره.و.نما.آلومینیوم.نرمال.و.ترمال.بریک.
از.کشور.ایتالیا.می.باشد.

ماشین آالت فوم اینداستری در کرمان نصب شد

پنجره.ایرانیان:.بس��یاری.از.ماشین.آالت.فوم.اینداس��تری.که.قرار.بود.در.نمایشگاه.

تهران.به.نمایش.گذاش��ته.ش��وند،.یک.هفته.پیش.از.آغاز.به.کار.این.نمایش��گاه.به.
فروش.رفته.است.

بنا.بر.اخبار.رس��یده.از.ش��رکت.فوم.اینداستری،.این.شرکت.ماشین.آالت.متنوعی.را.

برای.نمایش.در.هفتمین.نمایشگاه.در.و.پنجره.تهران.تدارک.دیده.بود،.اما.بیشتر.این.
ماشین.آالت.یک.هفته.پیش.از.آغاز.این.نمایشگاه.پیش.خرید.شدند..

گل فوم اینداستری پیش از شروع بازی!

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.آلوکد.در.دومین.اجالس.مش��ترک.توس��عه.

کیفیت.حمل.و.نقل،.س��اختمان،.راه.و.شهرس��ازی.موفق.به.دریافت.دو.

نش��ان.ملی.و.یک.نشان.بین.المللی.از.س��وی.وزارت.راه.و.شهرسازی،.

دبیرخانه.توس��عه.صنایع.ملی.ایران،.اتاق.تعاون.و.مجموعه.بین.المللی.
ics group.)اتحادیه.اروپا(.شد.

بر.اس��اس.اخبار.رسیده،.دومین.اجالس.مشترک.توسعه.کیفیت.حمل.

ونقل،.س��اختمان.و.راه.و.شهرس��ازی.در.روز.11.بهمن1394با.رویکرد.

ارتق��اء.تعاون.و.بخش.خصوص��ی.با.حضور.مس��ئوالن.وزارتخانه.های.
تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.و.راه.وشهرسازی.برگزار.شد.

از.محورها.و.اهداف.این.اجالس.یک.روزه.که.در.مرکز.همایش.های.

صداوس��یما.برپا.بود،.ایجاد.فرصت.هم.اندیش��ی.و.تبادل.دستاوردهای.

اجرایی.در.حوزه.حمل.و.نقل،.راه.و.صنایع.وابسته،.بررسی.فرصت.های.

پس��اتحریم.در.صنعت.حمل.و.نقل،.راه،.شهرس��ازی.و.س��اختمان.بود..

در.این.نشس��ت.ش��رکت.آلوکد.موفق.به.دریافت.دو.نشان.ملی.)نشان.

زری��ن.تضمین.کیفی��ت.و.مرغوبیت.محصول.در.صنع��ت.در.و.پنجره؛.

و.نش��ان.ویژه.اعتماد.مش��تریان.در.صنعت.در.و.پنجره(.و.یک.نش��ان.

بین.المللی.)اس��تاندارد.و.جایزه.بین.المللی.انتخاب.نخس��ت.مهندسین.و.

پیمانکاران.)fce.building.در.صنعت.س��اختمان(.از.س��وی.وزارت.

راه.وشهرس��ازی،.دبیرخانه.توس��عه.ملی.ایران،.اتاق.تعاون.و.مجموعه.
بین.المللی.ics.group.)اتحادیه.اروپا(.شد.

افتخاری دیگر از مجموعه آلوکد درسال 2016
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پنجره.ایرانیان:.گردهمایی.بزرگ.هلدینگ.سیندژ.با.حضور.

جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.و.دیگر.حوزه.های.بخش.

ساخت.و.ساز.در.تاریخ.4.بهمن.در.هتل.بزرگ.استقالل.برگزار.
شد..

نشس��ت.خانواده.ب��زرگ.س��یندژ.با.حضور.جم��ع.کثیری.

از.اهالی.صنع��ت.در.و.پنجره.و.دیگر.حوزه.های.س��اختمانی.

همزمان.با.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.

در.4.بهمن.1394.برپا.ش��د..در.ای��ن.گردهمایی.که.در.هتل.

اس��تقالل.تهران.و.با.اجرای.رضا.رش��یدپور.برگزار.می.ش��د،.

برنامه.ه��ای.ش��اد.و.متنوعی.از.جمله.اجرای.موس��یقی.زنده.
پیش.بینی.شده.بود..

در.ابت��دای.این.جلس��ه.دکتر.خطیب��ی.و.مهندس.تاجیک.

پشت.تریبون.قرار.گرفته.و.س��خنان.کوتاهی.را.ایراد.کردند..

دکتر.خطیبی،.رئیس.هیئت.مدیره.س��یندژ،.با.اشاره.به.فراز.و.

نشیب.های.سال.94،.از.کلیه.حاضران.به.دلیل.تداوم.همکاری.

و.تحمل.مش��کالت.اقتصادی.موجود.در.یک.س��ال.گذشته.

تش��کر.کرد..مهندس.تاجیک،.مدیر.عامل.سیندژ،.نیز.ضمن.

خیرمقدم.به.مهمانان،.در.خصوص.مراسم.مختلفی.که.توسط.

سیندژ.برگزار.می.ش��ود،.توضیحاتی.ارائه.داد..وی.در.بخشی.

از.س��خنان.خود.اظهار.داش��ت:.هدف.م��ا.از.برگزاری.چنین.

مراسمی.صرفا.تجدید.دیدارها.و.فراهم.ساختن.اوقاتی.دلپذیر.

برای.دوس��تان.و.همکاران.ارجمند.می.باش��د..از.سوی.دیگر،.

س��یندژ.جلس��ات.تخصصی.و.فنی.متعددی.را.از.ابتدای.سال.

به.صورت.استان.به.استان.در.دستور.کار.خود.داشته.و.مسائل.
و.مباحث.فنی.را.در.آن.جلسات.دنبال.می.کند.

در.ادامه،.دو.گروه.موسیقی.با.هنرنمایی.های.خود،.لحظات.

ش��اد.و.به.یادماندنی.را.برای.حاض��ران.آفریدند..همچنین.در.
پایان.مراسم،.از.مهمانان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.

گزارش.تصویری.این.گردهمایی.را.در.همین.شماره.ببینید.

گردهمایی هلدینگ سیندژ برگزار شد

پی..وی.س��ی. تکنم��ا. ش��رکت. ایرانی��ان:. پنج��ره.

پروفیل.ه��ای.لمینیت.را.به.س��بد.محصولی.خود.افزود.

و.در.آینده.ای.نزدی��ک.پروفیل.های.ریلی.را.نیز.عرضه.
خواهد.کرد.

بن��ا.ب��ر.اخباری.که.ش��رکت.تکنما.پی..وی.س��ی.در.

اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.این.شرکت.پروفیل.های.

لمینیت.را.به.س��ایر.محصوالت.خود،.ب��ا.برند.واناوین.

افزوده.اس��ت..ای��ن.پروفیل.ه��ای.جدی��د.در.هفتمین.

نمایش��گاه.بین.المللی.تهران.رونمایی.ش��د..بر.اس��اس.

این.اخبار،.ش��رکت.تکنما.پی..وی.س��ی.در.اوائل.سال.

آین��ده.پروفیل.های.ریلی.را.نی��ز.تولید.و.به.بازار.عرضه.
خواهد.کرد.

محصوالت جدید واناوین در نمایشگاه تهران
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پنج��ره.ایرانیان:.عضو.هیئت.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان.

کش��ور.گفت،.در.صورت.عملیاتی.شدن.طرح.وزارت.راه.و.

شهرسازی.مبنی.بر.امکان.تجمیع.وام.100.میلیون.تومانی.

انبوه.س��ازان.ب��ا.وام.های.60.میلیونی.ف��روش.اوراق.و.10.

میلیون.تومانی.جعاله،.مبلغ.تس��هیالت.فروش.اقساطی.به.
170.میلیون.تومان.می.رسد.

به.گزارش.ایسنا،.پیش��نهاد.خوبی.از.طرف.وزارت.راه.و.

شهرسازی.مطرح.شده.که.امکان.تجمیع.وام.100.میلیون.

تومانی.فروش.اقساطی.پیشنهاد.شده.از.طرف.انبوه.سازان.

ب��ا.وام.های.فروش.اوراق.60.میلیون.و.10.میلیون.تومانی.

جعاله.فراهم.ش��ود.ک��ه.در.این.صورت.اثرگ��ذاری.وام.ها.

بیش��تر.خواهد.ش��د..همچنین.در.صورت.تحقق.پیشنهاد.

افزایش.طول.دوران.تقس��یط.وام.ه��ای.60.میلیونی.از.12.

تا.15.س��ال.به.25.تا.30.سال،.کمک.شایانی.به.خریداران.
مصرفی.خواهد.شد.

وی.افزود:.موضوع.فروش.اقساطی.مسکن.در.سه.محور.

باید.مورد.بازنگری.قرار.گیرد؛.ابتدا.این.که.کارمزد.بانک.در.

حد.2.درصد.تعدیل.ش��ود.و.در.زمان.تثبیت.نرخ.تورم.ارائه.

ش��ود،.مورد.دیگر.سقف.تس��هیالت.است.که.انتظار.داریم.

متناس��ب.با.قیمت.واحد.مسکونی.متغیر.باشد،.بحث.دیگر.
افزایش.طول.دوران.تقسیط.است.

عضو.هیئت.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان.با.اشاره.به.طرح.

فروش.اقس��اطی.مسکن.خاطرنشان.کرد:.فروش.اقساطی.

طرحی.ب��ود.که.یک.س��ال.قبل.از.طرف.انبوه.س��ازان.به.

نهاد.ریاس��ت.جمهوری.ارائه.و.از.طریق.دفتر.معاونت.اول.

پیگیری.شد..در.نهایت.بانک.مسکن.به.عنوان.بانک.عامل.

انتخاب.و.یک.بسته.اجرایی.ارائه.شد.
مرتضوی.ادامه.داد:.بس��ته.ارائه.ش��ده.دچار.مشکالتی.
اس��ت.که.عمده.آن.ب��ه.کارمزد.مورد.نظر.بانک.مس��کن.
برمی.گ��ردد.ک��ه.6.درصد.بوده.و.رقم.باالیی.اس��ت؛.حال.
آن.که.در.کش��ورهای.توس��عه.یافته.وام.هایی.که.در.بخش.
ساخت.وساز.داده.می.شود.پرتوان.و.کم.بهره.است.و.بهره.ها.

بین.2.تا.4.درصد.تعیین.می.شود.
عض��و.هیئت.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان.کش��ور.با.بیان.
این.که.بانک.مس��کن.ابت��دا.کارمزد.4.و.بع��د.6.درصد.را.
مطرح.ک��رد،.گفت:.این.رق��م.تبدیل.به.ی��ک.مانع.برای.
اجرای.طرح.ش��ده.اس��ت؛.زیرا.وقتی.انبوه.س��از.منابعی.را.
م��ی.آورد،.نرخ.تورم.را.منظور.می.کن��د.و.انتظار.دارد.آن.را.
دریاف��ت.کند،.6.درصد.بانک.مس��کن.هم.ب��ه.آن.اضافه.

می.ش��ود،.لذا.به.پرداخت.های.ماهیانه.باالیی.می.رسیم.که.
از.توان.مشتریان.خارج.است.

وی.تاکید.کرد:.از.سوی.دیگر.زمان.بازپرداخت.طوالنی.

نیس��ت.و.س��قف.آن.دوره.پنج.ساله.تعیین.ش��ده.که.این.

زمان.کمی.است،.اما.افزایش.آن.منجر.به.خروج.بخشی.از.
سرمایه.انبوه.سازان.از.بازار.می.شود.

به.گفته..مرتضوی،.از.س��وی.دیگر.س��اختمان.هایی.که.

توس��ط.انبوه.سازان.س��اخته.می.ش��ود.همه.در.یک.سطح.

نیس��تند..بخشی.از.س��اختمان.ها.قیمت.های.قابل.توجهی.

دارد،.در.حالی.که.سقف.رقم.پرداختی.100.میلیون.تومان.

است..این.شاید.برای.ساختمان.های.تا.قیمت.300.میلیون.

تومانی.مناس��ب.باش��د،.ولی.برای.واحدهای.مسکونی.تا.
500.میلیون.تومان.کارآیی.نخواهد.داشت.

 امکان افزایش وام مسکن به 170 میلیون تومان

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.اینکه.در.مسکن.مهر.بیش.از.100.هزار.میلیارد.

تومان.قرارداد.بدون.مناقصه.بس��ته.ش��ده.بود،.گفت:.آزادی.اطالعات.و.رقابت.موجب.توس��عه.
کشور.می.شود.

به.گزارش.مهر،.عباس.آخوندی.در.جلس��ه.پرسش.و.پاسخ.فعاالن.بخش.خصوصی.در.اتاق.

بازرگان��ی.و.صنایع.و.معادن.ایران،.با.تاکید.بر.اینکه.امنیت.و.حق.را.به.کس��ی.نمی.دهند.بلکه.

باید.به.دس��ت.بیاوریم،.گفت:.در.جریان.پروژه.مس��کن.مهر،.100.هزار.میلیارد.تومان.قرارداد.

به.امضا.رس��ید.و.حتی.یک.مناقصه.برگزار.نش��د.و.در.آن.زمان.آقایان.پروژه.را.گرفتند.اما.االن.
مدعی.هستند.

آخون��دی.با.اع��الم.اینکه.بحث.غیررقابت��ی.را.در.پروژه.ها.قبول.ندارم،.گف��ت:.اگر.در.حال.

حاضر.نمونه.ای.از.واگذاری.پروژه.ای.بدون.رقابت.دارید،.اعالم.کنید.و.ش��خصا.به.آن.رسیدگی.

می.کنم..وی.با.اش��اره.به.اینکه.مبارزه.با.فساد.از.طریق.آزادی.اطالعات.انجام.می.گیرد،.گفت:.

آزادی.اطالعات.راهی.برای.مبارزه.با.فس��اد.اس��ت؛.به.همین.دلیل.تمامی.اطالعات.را.بر.روی.
سیستم.های.وزارت.راه.و.شهرسازی.قرار.دادیم.

وزیر.راه.و.شهرسازی،.مهمترین.کمک.بخش.خصوصی.به.دولت.را.نظارت.دانست.و.گفت:.

ما.از.بخش.خصوصی.می.خواهیم.بر.کار.تمام.دس��تگاه.ها.نظارت.داشته.باشد.و.هرکجا.رقابتی.
نبود،.آن.را.به.ما.اعالم.کنند،.چرا.که.توسعه.کشور.با.رقابت.و.آزادی.اطالعات.انجام.می.شود.
آخوندی.ادامه.داد:.بیش.از.10.سال.است.که.در.کشور.ارجاع.نظام.مهندسی.خارج.از.رقابت.
صورت.می.گیرد.و.جالب.اس��ت.هیچ.کسی.تاکنون.اعتراضی.نکرده.است.و.تمام.بحث.من.هم.

این.است.که.چرا.شما.مطالبه.گر.نیستید؟
آخون��دی.در.خصوص.اعتراض.یکی.از.نمایندگان.بخ��ش.خصوصی.در.مورد.عدم.پرداخت.
مطالبات.گذش��ته،.گفت:.ما.امس��ال.2.هزار.میلیارد.تومان.اس��ناد.خزانه.اسالمی.منتشر.و.بین.
پیمانکاران.توزیع.کردیم.که.همه.برای.مطالبات.گذش��ته.اس��ت..حتی.مطالبات.مسکن.مهر.را.

هم.به.عنوان.بدهی.های.دولت.قبول.داریم.و.پرداخت.کردیم.
وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اعالم.اینکه.هر.کسی.یک.ریال.مطالبات.گذشته.دارد،.به.ما.مراجعه.
کند.و.تا.آخر.آن.را.می.پردازیم،.افزود:.تنها.دستگاه.دولتی.که.تاکنون.اسناد.خزانه.منتشر.کرده،.

وزارت.راه.و.شهرسازی.است.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.اگر.اعتبار.عمرانی.ابالغ.نش��ده.باش��د،.نمی.توان.قرارداد.را.امضا.کرد،.
گفت:.بخش.خصوصی.که.بدون.قرارداد.کار.کرده.اس��ت،.از.نظر.ما.بخش.خصوصی.نیس��ت،.

چرا.که.هر.پروژه.ای.نیاز.به.قرارداد.دارد.
آخوندی.در.مورد.مش��ارکت.در.پروژه.های.ریلی.اظهار.داش��ت:.تمام.تالش.من.در.این.مدت.
ای��ن.بوده.تا.خطوط.ریلی.را.به.بخش.خصوصی.واگ��ذار.کنم.و.متعهدم.که.بر.مبنای.رقابت.و.
صالحیت.در.کش��ور.کار.کنیم..در.همین.راس��تا،.6.هزار.میلیارد.توم��ان.در.این.مدت.در.بنادر.

سرمایه.گذاری.شده.است.
وی.با.اش��اره.به.طرح.توس��عه.بندر.چابهار،.گفت:.بندر.چابهار.که.مدت.ها.فراموش.شده.بود،.
در.ای��ن.مدت.با.وجود.کمبود.منابع،.بیش.از.1500.میلیارد.تومان.س��رمایه.گذاری.در.آن.انجام.

گرفته.است.

 انعقاد 100 هزار میلیارد تومان قرارداد مسکن مهر بدون مناقصه
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پنج��ره.ایرانی��ان:.نماینده.تام.االختیار.وزیر.راه.در.ش��ورای.

حفظ.حق��وق.بیت.الم��ال.در.اراضی.و.منابع.طبیع��ی.با.بیان.

این.که.قانون.پیش.فروش.س��اختمان.به.نفع.پیش..فروش��نده.

و.پیش.خریدار.اس��ت،.گفت:.شرکت.سارینای.کیش.تقاضای.

اخذ.مجوز.پیش.فروش.را.براساس.رعایت.قانون.پیش.فروش.
به.ما.ارائه.کرد.

به.گزارش.تس��نیم،.حس��ین.معصوم.در.خصوص.اینکه.آیا.

قان��ون.پیش.فروش.س��اختمان.ایرادات��ی.دارد،.گفت:.قانون.

پیش.فروش.س��اختمان.هنوز.اجرایی.نش��ده.است.که.ببینیم.

ای��رادات.آن.چیس��ت.و.این.قان��ون.می.توان��د.در.فرایند.اجرا.

ایرادات.خود.را.نش��ان.دهد،.اما.آنچه.مهم.است.این.است.که.

قانون.پیش.فروش.یک.تشریفاتی.دارد.که.انبوه.سازان.باید.آن.
را.انجام.دهند.تا.بتوانند.پیش.فروش.ساختمان.را.انجام.دهند.
وی.ادامه.داد:..در.قانون.پیش.فروش.ساختمان.که.در.ابتدای.
راه.این.قانون.هس��تیم.باید.پیش.سندی.در.دفاتر.اسناد.رسمی.
تنظیم.ش��ود.و.حساب.امانی.نیز.نزد.بانک.مسکن.انجام.شود.
در.مجموع.قانونی.اس��ت.که.اگر.اجرایی.شود.هم.می.تواند.به.

نفع.پیش..فروشنده.مسکن.و.هم.پیش.خریدار.باشد.
وی.در.پاس��خ.به.این.س��وال.که.در.یکی.از.اظهارات.خود.
اع��الم.کرده.بودید.باید.مراقب.به.وجود.آمدن.پدیده.جدیدی.
در.پیش.ف��روش.س��اختمان.بود،.تصریح.ک��رد:.به.هرحال.هر.
پروژه.ای.که.تبلیغات.گس��ترده.ای.ب��رای.پیش.فروش.می.کند.
می.توان��د.پدیده.ای.دیگری.باش��د،.اما.به.عن��وان.مثال.پروژه.
س��ارینای.کیش.که.مدت.هاست.تبلیغات.ندارد.به.هیچ.عنوان.
مث��ل.پروژه.پدیده.��.که.اقدام.به.فروش.س��هام.کرده.بود.��.

عمل.نکرده.است.
وی.ادام��ه.داد:.هر.پروژه.ای.که.از.ما.مجوز.پیش.فروش.
را.نگرفت��ه.ع��دم.رعای��ت.قانون.اس��ت،.اما.ب��ه.هر.حال.
س��ارینای.کیش.به.تازگی.مدارک.خود.را.برای.اخذ.مجوز.

ارائه.کرده.است.

نماینده.تام.االختیار.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.شورای.حفظ.

حقوق.بیت.المال.در.اراضی.و.منابع.طبیعی.یادآور.ش��د:.ظاهرا.

این.شرکت.از.قانون.پیش.فروش.مطلع.نبوده.و.به.ما.مراجعه.

نک��رده.بود؛.اما.به.هر.حال.تقاضای.اخذ.مجوز.پیش.فروش.را.

بر.اس��اس.رعایت.قانون.پیش.فروش.به.ما.ارائه.کرد.و.ما.نیز.

آن.را.به.اداره.کل.راه.و.شهرس��ازی.بندرعباس.ارائه.کردیم.تا.

مجوزهای.الزم.برای.پیش.فروش.ساختمان.با.ارائه.مستندات.
انجام.شود.

معصوم.در.پاسخ.به.این.سوال.که.چه.راهکاری.برای.حفظ.

حقوق.انبوه.س��ازان.در.کشور.است.تا.انبوه.سازان.سرمایه.های.

خود.را.به.خارج.از.کش��ور.نبرند،.گفت:.انبوه.سازان.اگر.قانون.

را.رعایت.کنند.حمایت.های.الزم.از.س��وی.دولت.و.تخصیص.

تس��هیالت.ش��امل.حال.آنه��ا.خواهد.ش��د.که.ه��م.به.نفع.
انبوه.سازان.و.هم.به.نفع.مردم.و.کشور.خواهد.بود.

وی.همچنین.در.پاسخ.به.این.سوال.که.آیا.پروژه.ای.هست.

که.مجوز.پیش.فروش.اخذ.کرده.باش��د،.گفت:.به.تازگی.برخی.

از.پروژه.ها.درصدد.اخذ.این.مجوز.هستند.و.اخیرا.وضعیت.بهتر.

از.قبل.ش��ده.اس��ت.و.طبیعتا.وقتی.این.موضوعات.رسانه.ای.

می.شود.آن.پروژه.هایی.که.حسن.نیت.دارند.به.سمت.رعایت.
قانون.می.آیند.

وی.اضاف��ه.کرد:.قانون.پیش.فروش.س��اختمان.یک.قانون.

عام.است.و.استثنایی.در.آن.وجود.ندارد.و.در.سراسر.کشور.آن.
را.به.مرحله.اجرا.بگذاریم.

وی.در.پاسخ.به.این.سئوال.که.راهکار.عدم.خروج.سرمایه.ها.

از.کشور.چیس��ت،.گفت:.بعید.است.کسانی.که.سرمایه..باالیی.

دارند.بخواهند.س��رمایه..خود.را.به.خارج.از.کشور.منتقل.و.در.

آنجا.ساخت.وس��از.کنند..شاید.در.چند.دهه.گذشته.اصطالحی.

به.نام.بس��از.و.بفروش.داشتیم.اما.االن.بفروش.و.بساز.تبدیل.
شده.است.

معصوم.ادامه.داد:.به.هر.حال.بر.اساس.فرآیندی.که.تعریف.

شده.است،.قطعا..از.سرمایه.گذاران.حمایت.می.شود.و.آنها.هم.
بهتر.از.ایران.جایی.برای.سرمایه.گذاری.ندارند.

 "بفروش و بساز" جای "بساز و بفروش" را گرفت

پنجره.ایرانیان:.رئیس.اتحادیه.امالک.استان.تهران.گفت:.انبوه.سازان.اعالم.آمادگی.کرده.اند.

که.400.مجتمع.مس��کونی.یک.تا.100.واحدی.را.در.تهران.با.تخفیف.و.به.صورت.اقس��اطی.
برای.فروش.ویژه.ارائه.دهند.

به.گزارش.ایس��نا،.حسام.عقبایی.با.اش��اره.به.اینکه.یکی.از.عوامل.ناپایداری.اقتصادی.عدم.

گردش.مالی.در.کش��ور.است،.تاکید.کرد:.عمده.تولیدکنندگان.ساختمان.به.دلیل.نبود.مشتری.
دچار.رکود.شده.اند،.از.این.رو.تسهیالت.ویژه.ای.را.برای.این.بخش.در.نظر.گرفته.ایم.

وی.با.بیان.این.که.این.تس��هیالت.در.دو.بخش.برنامه.ریزی.ش��ده.است،.تصریح.کرد:.یکی.

تس��هیالتی.است.که.توسط.س��ازندگان.در.اختیار.خریداران.با.حفظ.منافع.خریدار.قرار.می.گیرد.
و.در.بخش.دیگر.نیز.در.حال.رایزنی.با.بانک.های.عامل.برای.ارائه.تسهیالت.ویژه.هستیم.

او.همچنین.با.اش��اره.به.برگزاری.نمایشگاه.بین.المللی.امالک.و.مستغالت،.مهمترین.هدف.

از.برگزاری.آن.را.توجه.به.بازار.مس��کن.در.ش��رایط.رکود.و.شرایط.اقتصادی.کشور.اعالم.کرد.

و.گفت:.تبیین.اهمیت.موضوع.مس��کن.و.جایگاه.نخست.آن.در.رشد،.رکود.و.توسعه.اقتصادی.

کش��ور،.معرفی.پهنه.وسیع.جذب.س��رمایه.و.فرصت.های.سرمایه.گذاری.در.پروژه.های.مسکن.

و.مس��تغالت.در.داخل.کشور،.جذب.و.هدایت.سرمایه.های.داخلی.و.خارجی،.معرفی.توانمندی.

انبوه.س��ازان.و.شرکت.های.بزرگ.فعال.در.صنعت.ساختمان،.کمک.به.شفاف.سازی.گردش.کار.

و.عملکردهای.مورد.استفاده.در.بازار.ساخت.و.ساز،.ایجاد.توازن.و.پایداری.در.قیمت.ها.و.کمک.

به.کنترل.نرخ.امالک.و.مس��تغالت.کشور،.معرفی.روش.های.صنعتی.سازی.و.توانمندی.آن.در.

ارتقای.کیفیت،.افزایش.س��رعت.و.کاهش.هزینه.تمام.ش��ده،.معرفی.ابزار.و.روش.های.نوین.
فروش.در.بخش.امالک.و.مستغالت.نیز.از.اولویت.های.برگزاری.نمایشگاه.است.

عقبایی.گفت:.در.این.نمایشگاه.مالکان.و.مدیران.پروژه.های.سرمایه.گذاری.با.معرفی.بهترین.

فرصت.های.س��رمایه.گذاری.در.امالک.شرایطی.برای.عرضه..مطلوب.امالک.با.امکان.ارزیابی.
و.مقایسه..بهتر.را.فراهم.می.کنند.

وی.با.اشاره.به.حضور.خارجی.ها.در.نمایشگاه.امسال.گفت:.این.نمایشگاه.امسال.با.همکاری.

اتحادیه.کشوری.مشاوران.امالک.و.مجموعه.بانیان.امید.کار.خود.را.آغاز.خواهد.کرد،.به.طوری.

که.نمایندگانی.از.کش��ور.های.امارات.متحده.عربی،.ترکیه،.چین.و.غیره.نیز.مش��ارکت.فعال.
خواهند.داشت.و.آخرین.توانمندی.خود.را.در.معرض.نمایش.قرار.خواهند.داد.

س��ومین.نمایش��گاه.امالک.و.مس��تغالت.از.چهارم.تا.هفتم.اس��فند.1394.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

 انبوه سازان اعالم آمادگی کردند: فروش ویژه 400مجتمع مسکونی در تهران
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پنج��ره.ایرانیان:.عضو.ش��ورای.ش��هر.ته��ران.گفت،.طی.

نامه.ای.از.دولت.و.مجلس.درخواست.کردیم.به.لحاظ.ضرورت.

مش��ارکت.برای.حل.معضل.بافت.های.فرس��وده.شهر.تهران.

قوانین.الزم.برای.بهس��ازی،.احیا.و.نوسازی.بافت.فرسوده.در.
برنامه.ششم.پیش.بینی.شود.

به.گ��زارش.ایلنا،.احم��د.حکیمی.پور.در.خص��وص.جایگاه.

موضوع.بافت..فرسوده.در.برنامه.ششم.توسعه.گفت:.متاسفانه.

دراین.برنامه.در.خصوص.بافت.های.فرس��وده.حکم.روش��نی.

وجود.ندارد،.در.حالی.که.طی.برنامه.های.قبلی.در.این.خصوص.

مس��ئولیت.ها.و.تکالیفی.تعیین.شده.بود..وی.تاکید.کرد:.بافت.

فرس��وده.شامل.خانه.های.ریزدانه،.ناپایدار.و.نفوذناپذیر.بوده.و.
ممکن.است.در.آنها.بافت.های.میراثی.هم.وجود.داشته.باشد.
حکیمی.پور.با.اشاره.به.تدوین.نامه.ای.توسط.ریاست.شورای.
ش��هر.و.ارس��ال.آن.به.رئیس.جمهور.و.مجلس.اظهار.کرد:.در.
نامه.مذکور.به.س��ند.چشم.انداز.و.سیاست.کلی.نظام.در.برنامه.
توس��عه.جمهوری.اسالمی.ایران.و.نیز.ماده.13.قانون.حمایت.
از.احیا،...بهس��ازی.و.نوسازی.از.بافت.های.فرسوده.و.ناکارآمد.
شهری.مصوب.1389.استناد.شده،.که.دولت.را.مجاز.می.کند.
ساالنه.10.هزار.میلیارد.ریال.جهت.احیا.و.نوسازی.بافت.های.
فرس��وده.و.ناکارآمد.ش��هری.در.بودجه.س��نواتی.کل.کشور.

پیش.بینی.کند.
عضو.ش��ورای.ش��هر.تهران.با.بی��ان.اینک��ه.همچنین.در.
این.نام��ه.به.ماده.14.همین.قانون.که.ش��ورای.برنامه.ریزی.
و.توس��عه.اس��تان.ها.را.موظف.به.تامین.اعتبار.برای.س��اخت..
فضا.ها.و.س��اختمان.های.عموم��ی.و.خدمات.در.محدوده.های.
مصوب.بافت.های.فرسوده.از.محل.اعتبار.دستگاه.های.ذیربط.
کرده.تاکید.ش��ده.اس��ت،.افزود:.همچنین.ردی��ف.دوم.بند.8.
سیاس��ت.های.راهبردی.سند.ملی.احیا.نوس��ازی،.بهسازی.و.
توانمندسازی.بافت.های.فرس��وده.مصوب.1393.به.صراحت.
نس��بت.به.تدوین.ردیف.بودجه.مس��تقیم.در.قوانین.سنواتی.

تاکید.کرده.است.

وی.اظهار.ک��رد:.در.این.نامه.درخواس��ت.کردیم.به.لحاظ.

ض��رورت.مش��ارکت.برای.ح��ل.معضل.بافت.های.فرس��وده.

ش��هر.تهران.که.وسعت.آن.زیاد.است،.دس��تور.دهند.قوانین.

الزم.در.راس��تای.بهسازی.و.احیا.و.نوس��ازی.این.بافت.ها.در.

برنامه.ششم.پیش.بینی.شود،.زیرا.در.این.صورت.هرسال.این.
موضوع.در.بودجه.ساالنه.در.نظر.گرفته.می.شود.

حکیمی.پور.بیان.کرد:.از.آنجا.که.موضوع.بافت.فرس��وده.در.

برنامه.ششم.توسعه.دیده.نشده.است،.احساس.کردیم.ممکن.

اس��ت.صرفا.به.اس��تناد.مصوبات.س��ال.های.93.و.89.نتوان.

اقدام��ی.انج��ام.داد،.لذا.تاکید.بر.طرح.موض��وع.در.برنامه.در.

ادامه.همین.مصوبات.اس��ت،.لذا.این.نام��ه.را.تنظیم.و.هفته.

گذشته.به.مجلس.و.دولت.ارسال.کردیم.تا.در.تصویب.برنامه.

شش��م.حتما.ارتباط.با.بافت.های.فرس��وده.بر.این.سیاست.ها.

تاکید.ش��ود.تا.پشتوانه..قوی.قانونی.برای.پیگیری..موضوعات.

در.این.خصوص.شود.
عضو.ش��ورای.ش��هر.تهران.با.اش��اره.به.اینکه.شهرداری.
نی��ز.در.ای��ن.خصوص.وظایفی.دارد.که.ب��ه.آن.عمل.می.کند.
خاطرنش��ان.کرد:.موضوع.احیا.بافت.های.فرس��وده.تنها.کار.
شهرداری.نیست.و.این.نهاد.می.تواند.به.عنوان.یک.تسهیل.گر.
در.این.زمینه.عمل.کند،.لذا.باید.اقدامات.دیگری.نیز.توس��ط.

دستگاه.های.مربوطه.صورت.گیرد.
وی.یادآور.ش��د:.این.معضل.تنها.مربوط.به.تهران.نیس��ت.
و.در.س��ایر.ش��هر.ها.نیز.وجود.دارد،.اما.گس��تره.آن.در.تهران.
وس��یع.تر.اس��ت،.به.طوری.که.25.درصد.بافت.های.مسکونی.
فرس��وده.بوده.و.جمعی��ت.زیادی.نیز.در.این.مناطق.س��اکن.
هس��تند،.لذا.قوانین.مربوطه.باید.در.برنامه.توس��عه.پیش.بینی.
ش��ود.و.این.مس��اله.از.طرف.شوارای.ش��هر.تهران.و.شورای.

عالی.استان.ها.قابل.پی.گیری.است.

 25 درصد بافت  مسکونی تهران فرسوده است

پنجره.ایرانیان:.دبیر.ش��ورای.عالی.هماهنگی.مناطق.آزاد.از.ش��هرداری.ها.خواست.براساس.

قانون.عمل.کرده.و.به.ساختمان.های.فاقد.مبحث.19.)مربوط.به.نحوه.استفاده.از.انرژی(.مجوز.
پایان.کار.ندهند.

به.گزارش.ایرنا،.اکبر.ترکان.در.همایش.حامیان.محیط.زیست.اظهار.کرد:.مبحث.19.چندین.

س��ال.اس��ت.که.تصویب.شده.و.س��ازندگان.س��اختمان.ها.مکلف.به.اجرای.آن.هستند،.اما.در.

ساختمان.ها.این.مبحث.رعایت.نمی.شود..براساس.مبحث.19.دیوارها،.سقف.و.کف.ساختمان.ها.

باید.عایق.بندی.و.پنجره.ها.دوجداره.ش��وند.که.در.صورت.رعایت.این.اصول.مصرف.انرژی.تا.
یک.سوم.کاهش.می.یابد.

وی.گفت:.نتیجه.صدور.مجوز.به.س��اختمان.های.فاقد.مبحث.19.مصرف.بیش.از.حد.انرژی.

و.تولید.کربن.اس��ت..مش��اور.رئیس.جمهوری.افزود:.در.س��ال.1393.در.تهران.170.میلیارد.

مترمکعب.گاز.طبیعی.مصرف.شده.که.از.این.میزان.60.میلیارد.مترمکعب.در.بخش.خانگی.و.
تجاری.و.مابقی.در.نیروگاه.ها،.پتروشیمی.ها.و.صنایع.استفاده.شده.است.

ترکان.اظهار.کرد:.تهران.دارای.پنج.ماه.س��رد.و.هفت.ماه.گرم.اس��ت.که.در.ماه.های.س��رد.

روزانه.80.میلیون.مترمکعب.گاز.مصرف.می.شود،.اما.در.سال.1393.این.میزان.مصرف.به.99.

میلیون.مترمکعب.رس��ید..وی.ادامه.داد:.در.بخش.حمل.و.نقل.روزانه.25.میلیون.لیتر.فرآورده.

نفتی.ش��امل.بنزین.و.گازوئیل.مصرف.می.ش��ود.که.معادل.25.میلی��ون.مترمکعب.گاز.طبیعی.

است..به.گفته.ترکان،.یک.مترمکعب.گاز.طبیعی.از.نظر.ارزش.حرارتی.معادل.یک.لیتر.فرآورده.

نفتی.است.در.نتیجه.گاز.ناشی.از.مصرف.خانگی.سه.برابر.مصرف.انرژی.در.حمل.و.نقل.است..

وی.اظهار.کرد:.هر.یک.واحد.کربن.به.یک.واحد.دی.اکس��یدکربن.تبدیل.می.ش��ود؛.این.میزان.

گاز.کربن.در.باالی.ش��هری.مانند.تهران.جمع.می.ش��ود.و.پوشش��ی.ایجاد.می.کند.که.با.تابش.
خورشید.گرم.و.در.نتیجه.پدیده.وارونگی.دما.رخ.می.دهد.

ترکان.با.تاکید.بر.اینکه.مصرف..انرژی.در.کش��ور.از.جمله.کالن.ش��هری.مانند.تهران.باید.

کاهش.یابد،.گفت:.مصرف..انرژی.در.یک.مترمربع.س��اختمان.در.ایران.500.کیلووات.اس��ت.

در.حالی.که.کش��ورهای.اروپایی.در.تالش.هس��تند.میزان.در.یک.مترمربع.ساختمان.را.به.50.

کیلووات.در.ساعت.برسانند..بنابراین.باید.مصرف.منطقی.شود.که.رسیدن.به.آن.تنها.با.کاهش.
مصرف.انرژی.امکان.پذیر.است.

 شهرداری ها به ساختمان های فاقد مبحث 19 مجوز پایان کار ندهند
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پنجره.ایرانیان:.مدیرکل.طرح.و.برنامه.بانک.مسکن.

ب��ا.بی��ان.اینکه.بانک.مرک��زی.هنوز.کارم��زد.ضمانت.

فروش.قس��طی.مسکن.انبوه.سازان.را.به.صورت.رسمی.

و.قطعی.تعیین.نکرده.اس��ت،.گف��ت:.نرخ.کارمزد.مورد.
نظر.بانک.مسکن.پنج.درصد.است.

به.گزارش.پای��گاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.

محمدحس��ن.مرادی.اف��زود:.م��ا.نمی.خواهیم.ضمانت.
فروش.اقساطی.مسکن.را.به.انبوه.سازان.محدود.کنیم.
وی.گفت:.کارمزد.تضمین.فروش.اقس��اطی.مس��کن.
ش��امل.چه��ار.درص��د.باب��ت.عاملیت.وصول.اقس��اط.
قرض.الحس��نه.و.دو.درصد.ضمانت.پرداخت.خس��ارات.
وارده.به.فروش��نده.در.صورت.پرداخت.نشدن.اقساط.از.
س��وی.خریدار،.در.مجموع.6.درصد.خواهد.بود..مرادی.
ادام��ه.داد:.برای.بانک.هیچ.فرقی.ندارد.با.انبوه.س��از.یا.

مالک.یک.واحد.قرارداد.ببندد.
وی.اضاف��ه.ک��رد:.تضمینی.که.بانک.مس��کن.انجام.
می.دهد.با.س��ایر.تضامین.بانکی.متفاوت.اس��ت،.ما.در.
این.فرایند.دو.رفتار.مجزا.را.در.دس��تور.کار.داریم؛.یکی.
اینکه.به.فروشنده.بابت.پرداخت.اقساط.از.سوی.خریدار.
تضمین.می.دهی��م.که.اگر.خریدار.در.پرداخت.اقس��اط.
ناموفق.بود،.بانک.خسارت.وارد.شده.به.فروشنده.جبران.

کند.و.دیگر.اینکه.عاملیت.وصول.اقساط.هستیم.

ب��ه.گفت��ه.مرادی،.ب��ه.همین.دلیل.اس��ت.ک��ه.باید.

بان��ک.مرکزی.درباره.نرخ.تضمین.ای��ن.نوع.قراردادها.

تصمیم.گی��ری.کن��د.و.نمی.ت��وان.بر.اس��اس.نرخ.های.

مصوب.موجود.و.ضمانت.نامه.های.مرس��وم.بانکی،.نرخ.

این.نوع.خدمات.را.که.بانک.مسکن.به.فروش.اقساطی.
مسکن.ارائه.می.دهد،.تعیین.کرد.

در.طرح.فروش.اقس��اطی.مس��کن.انبوه.سازان،.بانک.

مسکن.درصدد.اس��ت.با.تضمین.بازپرداخت.تسهیالت.

یک.ه��زار.میلیارد.ریالی.خری��داران،.پنج.درصد.قیمت.

مس��کن.مورد.معامله.را.به.عن��وان.تضمین.بازپرداخت.

اقساط.از.خریداران.دریافت.کند.و.تاکنون.بانک.مرکزی.
با.این.رقم.موافقت.نکرده.است.

  بانک مرکزی کارمزد ضمانت فروش قسطی به انبوه سازان را تعیین نکرده است

پنجره.ایرانیان:.بنا.بر.اعالم.وزارت.خزانه.داری.آمریکا،.مقامات.این.کش��ور.محدودیت.های.

مربوط.به.خرید.نفت.ایران.از.سوی.نهادهای.غیرآمریکایی.و.همچنین.فروش.کاال.و.خدمات.
به.بخش.انرژی.ایران.را.از.میان.برداشتند.

به.گزارش.خبرگزاری.رویترز.از.واش��نگتن،.وزارت.خزانه.داری.آمریکا.اعالم.کرد:.واشنگتن.

در.چارچ��وب.کاهش.تحریم.ها.علیه.ایران.طبق.توافق.هس��ته.ای.بین.المللی،.به.ش��عبه.های.

خارجی.شرکت.های.آمریکایی.اجازه.تجارت.با.ایران.را.خواهد.داد.
در.این.گزارش.آمده.است:.لغو.ممنوعیت.تجارت.غیر.آمریکایی.ها.با.بخش.نفتی.ایران.یک.
گشایش.مهم.در.تحریمی.بود.که.مناسبات.غرب.با.دارنده.یکی.از.بزرگترین.ذخایر.نفت.جهان.
را.قطع.کرده.بود..در.حالی.که.ش��رکت.های.آمریکایی.هنوز.در.مورد.خرید.نفت.ایران.یا.تامین.
تجهیزات.صنعت.نفت.این.کشور.محدودیت.دارند،.اروپا.به.این.بازار.دسترسی.خواهد.داشت.

 تجارت شرکت های ایرانی و آمریکایی آزاد شد

پنجره.ایرانیان:.انبوه.س��ازان.به.دولت.پیش��نهاد.داده.اند.که.مجوز.تاسیس.صندوق.

مسکن.و.ساختمان.را.به.بخش.خصوصی.بدهد.تا.این.بخش.بتواند.پروژه.های.خود.را.
تضمین.کرده.و.منابع.مالی.آن.را.تامین.کند.

به.گزارش.مهر،.این.روزها.که.اقتصاد.ایران.درگیر.رکود.اس��ت،.بخش.مس��کن.و.

ساختمان.بیشترین.تاثیر.را.از.این.رکود.گرفته.و.بازارهای.مرتبط.با.این.صنعت.هم.با.

کاهش.ش��دید.خرید.و.فروش.مواجه.شده.اند..به.همین.دلیل.سازندگان.به.دنبال.این.

هس��تند.تا.با.ارائه.پیشنهاداتی.به.دولت،.راهکارهایی.را.برای.خروج.این.بازار.از.رکود.

اجرایی.کنند؛.بنابراین.در.دوس��ال.گذشته.بسته.های.مختلفی.از.سوی.انبوه.سازان.به.

دولت.ارائه.ش��د.که.از.جمله.آن،.افزایش.وام.تولید.مس��کن.و.فروش.مسکن.قسطی.
بوده.است.

براین.اس��اس،.به.دلیل.شرایط.خاص.اقتصادی.و.کمبود.توان.مالی.بانک.ها،.برخی.

از.پیش��نهادات.هنوز.به.مرحله.اجرایی.نرس��یده.است.اما.انبوه.سازان.معتقدند.که.تنها.

راه.نجات.این.بخش.و.تامین.تقاضا.اجرای.راهکارهایی.برای.افزایش.تولید.مس��کن.

اس��ت.تا.این.بخش.بتواند.برای.همیش��ه،.مش��کل.تورم.و.کمبود.تقاضا.در.مسکن.را.
پشت.سر.بگذارد.

در.این.راستا.بسته.جدیدی.از.سوی.انبوه.سازان.به.دولت.ارائه.شده.که.در.این.بسته،.

موضوع.تش��کیل.صندوق.مسکن.و.س��اختمان.از.سوی.بخش.خصوصی.مطرح.شده.

است..تاکنون.هیچ.مجوزی.به.انبوه.سازان.برای.تاسیس.صندوق.داده.نشده.است،.به.

همین.دلیل.بخش.خصوصی.به.دنبال.این.است.تا.با.تشکیل.این.صندوق،.منابع.مالی.
را.برای.سایر.پروژه.ها.تامین.کند.

صندوق.مس��کن.و.س��اختمان.می.تواند.مناب��ع.مالی.را.از.س��وی.بخش.خصوصی.

جذب.کرده.و.برای.فروش.اقس��اطی.مسکن،.بیمه.تضمین.کیفیت.ساختمان.یا.دیگر.
طرح.هایی.که.دولت.تاکنون.به.دلیل.کمبود.منابع.نتوانسته.اجرایی.کند،.به.کار.ببرد.

در.حال.حاضر.موضوع.بیمه.کیفیت.ساختمان.از.مدت.ها.قبل.مسکوت.مانده.و.هنوز.

اجرایی.نشده.است؛.هرچند.که.برخی.بیمه.های.خصوصی.وارد.این.موضوع.شده.اند.اما.

استقبالی.از.این.بیمه.ها.نشده.و.حتی.اغلب.خریداران.اطالعی.ندارند.که.امکان.خرید.
ساختمان.هایی.با.این.شرایط.هم.وجود.دارد.

بنابراین.س��ازندگان.می.توانند.پس.از.تاس��یس.این.صندوق.از.منابع.مالی.آن.برای.

اجرای.بیمه.کیفیت.س��اختمان.هم.اس��تفاده.کنند،.همچنین.در.جریان.اجرای.مسکن.
قسطی،.منابع.مالی.آن.می.تواند.کمک.زیادی.به.سازندگان.و.خریداران.کند.

 تاسیس صندوق مسکن و ساختمان
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پنجره.ایرانیان:.ارزش.افزوده.مداوم.بخش.ساخت.وساز.

در.کالن.ش��هر.تهران.باعث.شده.تا.طی.سال.های.اخیر.

شاهد.نوعی.تغییر.تعریف.در.خصوص.خانه.های.کلنگی.
و.تخریب.خانه.های.20.سال.ساخت.باشیم.

به.گزارش.ایس��نا،.در.طول.10.س��ال.گذش��ته.شاهد.

تخریب.واحدهای.مس��کونی.20.تا.25.س��اله.در.کشور.

بوده.ایم.که.نزدیک.27.میلیارد.دالر.خسارت.وارد.کرده.

است؛.این.در.حالی.اس��ت.که.هم.اکنون.یک.میلیون.و.
400.هزار.خانه.بدون.سکنه.در.کشور.وجود.دارد.

س��ید.حمید.کالنت��ری،.معاون.وزیر.رف��اه.در.این.باره.

گفت:.سوداگری.زمین.و.زمین.خواری.متاثر.از.باال.بودن.

قیمت.زمین.و.پیامدهای.ناشی.از.تغییرات.بازار.سرمایه،.
بر.فعالیت.های.بخش.مسکن.تاثیرگذار.است.

متوس��ط.عمر.ساختمان.در.جهان.بین.70.تا.80.سال.

است.و.در.کشورهای.توسعه.یافته.به.بیش.از.100.سال.

می.رس��د.اما.در.ایران.به.دلی��ل.بی.توجهی.به.کیفیت.و.

اس��تحکام.بنا.در.هنگام.س��اخت.و.نب��ود.نظارت،.عمر.

مفید.س��اختمان.ها.حدود.30.سال.تخمین.زده.می.شود.

که.ترجیحات.س��وداگرانه.ناشی.از.ارزش.افزوده.بخش.

مس��کن،.این.عمر.مفید.را.به.12.تا.15.س��ال.رسانده.و.

عبده.تبریزی.مش��اور.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.این.باره.

می.گوید.هیچ.کشوری.با.سرمایه.های.خود.چنین.کاری.
صورت.نمی.دهد.

عباس.اکبرپور،.عضو.هیئت.مدیره.انجمن.مهندسان.

راه.و.س��اختمان.ایران.درباره.کیفیت.س��اخت.و.سازها.

در.ای��ران.می.گوی��د:.مصال��ح.و.تکنول��وژی.در.فرآیند.

ساخت.تاثیرگذار.اس��ت..در.این.خصوص.باید.گفت.ما.

از.نظر.مقدار.مصالح.و.تنوع.از.وضعیت.خوبی.در.کش��ور.

برخورداریم،.اما.به.دلیل.این.که.مس��کن.در.کش��ور.ما.

به.عنوان.س��رمایه.ملی.محس��وب.نمی.شود.بسیاری.از.
مصالح.فرآیندهای.استاندارد.را.طی.نمی.کنند.

این.کارش��ناس.مس��کن.با.بیان.این.که.متاس��فانه.ما.

برنامه.ریزی.جامع.و.تفصیلی.برای.ساخت.و.ساز.شهری.

نداریم،.تصریح.کرد:.این.مسئله.باعث.می.شود.به.آن.چه.

که.می.س��ازیم.به��ای.چندانی.ندهی��م.و.بعضا.با.روابط.

خاص.و.گرفتن.مجوز،.ساختمان.ها.را.تخریب.و.به.جای.

آن.ساختمان.های.جدید.بسازیم.
س��ازندگان.با.توجه.به.محدودیت.منابع.مالی،.نیروی.
انس��انی.و.از.س��وی.دیگ��ر.قیم��ت.تمام.ش��ده.احداث.
س��اختمان.ها.جهت.عرضه.به.متقاضیان،.همواره.سعی.
در.کاه��ش.هزینه.های.س��رمایه.گذاری.اولیه.دارند،.اما.
بای��د.توجه.داش��ت.چنانچه.کاه��ش.هزینه.ها.منجر.به.
نادی��ده.گرفتن.حداق��ل.اس��تانداردهای.الزم.در.زمان.
س��اخت.ش��وند،.باعث.کاهش.کیفیت.ساخت.و.کاهش.

عمر.مفید.ساختمان.می.شود.
اف��زون.بر.این.ه��ا،.هزینه.ه��ای.مربوط.ب��ه.تعمیر.و.
نگه��داری.و.ه��در.رفتن.ان��رژی.افزای��ش.می.یابد.که.
مجموعه.این.هزینه.ها.باید.از.اقتصاد.ملی.تامین.شوند؛.
از.س��وی.دیگر.با.افزایش.هزینه.های.ساخت،.مشکالت.
دیگ��ری.همچ��ون.کاهش.ق��درت.خری��د.متقاضیان.
مس��کن،.ایجاد.رکود.در.ب��ازار.و.فعالیت.های.مرتبط.با.

ساختمان.و.مسکن.و.غیره.روی.خواهند.داد.
اگر.بنا.باش��د.تولیدکنندگان،.کاالهای��ی.با.کیفیت.و.
ماندگاری.پایین.تولید.و.عرضه.کنند.و.مصرف.کنندگان.
نیز.مجبور.به.خرید.و.مصرف.این.گونه.کاالها.بش��وند،.
اس��تهالک.آن.نیز.افزایش.می.یابد..در.بخش.مسکن.و.
س��اختمان،.مقوله.کیفیت.و.عمر.مفید.از.اهمیت.باالیی.

برخوردار.اس��ت..چراکه.بازار.ساختمان.و.مسکن.ابعادی.

گس��ترده.تر.از.بازار.س��ایر.کاالها.دارد..ب��ه.این.ترتیب.

اگ��ر.در.این.بازار.ناکارآمدی.گریب��ان.تولید.و.عرضه.را.

بگیرد،.هزینه.س��نگینی.بر.دوش.جامعه.و.به.ویژه.اقشار.
کم.درآمدتر.گذاشته.می.شود.

کارشناس��ان.می.گوین��د:.اگر.در.کش��وری.ب��ه.دلیل.

بی.توجهی.به.کیفیت،.عمر.مفید.س��اختمان.ها.در.حدود.

25.س��ال.باشد،.معنایش.این.است.که.هر.سال.به.طور.

متوس��ط.چهار.درصد.از.کل.ساختمان.ها.عمر.مفیدشان.

تمام.می.ش��ود.و.به.بافت.فرسوده.ای.که.باید.تخریب.و.

نوسازی.شود،.اضافه.می.ش��وند..در.حالی.که.اگر.بتوان.

ای��ن.عمر.مفید.را.به.پنجاه.س��ال.رس��اند،.این.رقم.که.

همان.هزینه.اس��تهالک.س��الیانه.اس��ت،.به.دو.درصد.
کاهش.می.یابد.

این.در.حالی.است.که.در.سال.های.گذشته.انبوهی.از.

ساختمان.ها.با.کیفیت.ضعیف.و.با.هدف.غلبه.بر.بحران.

مس��کن.طراحی.و.ساخته.شده.اند.که.قطعا.کیفیت.نازل.

آنها.موجب.کاهش.متوس��ط.عمر.مفید.ساختمان.ها.در.

کش��ورمان.خواهد.ش��د.و.به.این.ترتیب.باز.هم.هزینه.

اس��تهالک.باالتر.به.مردم.به.عن��وان.مصرف.کنندگان.
تحمیل.می.شود.

 تخریب سرمایه های ملی برای منافع شخصی

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت،.میزان.معامالت.مسکن.در.دو.ماه.گذشته.

نس��بت.به.مدت.مشابه.پارسال.11.درصد.افزایش.داش��ته.است؛.این.آمار.نشان.می.دهد.
بازار.مسکن.به.تدریج.در.حال.خروج.از.رکود.است.

ب��ه.گ��زارش.ایرنا،.عباس.آخوندی.این.مطلب.را.در.حاش��یه.مراس��م.هفتاد.و.هفتمین.

س��الگرد.تاس��یس.بانک.مس��کن.در.جمع.خبرنگاران.گفت.و.افزود:.برای.افزایش.قدرت.

تس��هیالت.دهی.بانک.مس��کن،.50.هزار.میلیارد.ریال.به.س��رمایه.بانک.مس��کن.اضافه.

می.ش��ود.تا.قدرت.تس��هیالت.دهی.بانک.2.5.برابر.افزایش.یاب��د..وی.گفت:.با.افزایش.

قدرت.مالی.بانک.مس��کن،.بدون.اتکا.به.منابع.مال��ی.بانک.مرکزی،.این.بانک.می.تواند.

به.گونه.مناس��بی.در.بخش.های.مسکن،.س��اختمان،.حمل.و.نقل،.تامین.زیرساخت.های.
مورد.نیاز.سکونت.گاه.ها،.بافت.های.فرسوده.شهری.و.شهرهای.جدید،.ایفای.نقش.کند..
وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادامه.درباره.نتایج.لغو.تحریم.ها.نی��ز.گفت:.با.لغو.تحریم.ها.
برنامه.دولت.برای.نوس��ازی.صنعت.بانکی.در.دس��ت.اقدام.قرار.می.گیرد.تا.بتوانیم.شاهد.
کاهش.نرخ.سود.تسهیالت.نظام.بانکی.در.بخش.های.مختلف.اقتصادی.کشور.باشیم.

آخوندی.خاطرنشان.ساخت:.نرخ.سود.تسهیالت.یک.بحث.عمومی.در.اقتصاد.است.اما.

تالش.کرده.ایم.نرخ.س��ود.تس��هیالت.صندوق.های.پس.انداز.مسکن.را.14.درصد.تعیین.
کنیم.که.پایین.ترین.نرخ.سود.تسهیالت.در.نظام.بانکی.کشور.است.

 بازار مسکن در حال خروج از رکود 
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پنج��ره.ایرانی��ان:.هم.اکنون.به.دلیل.مش��کالت.مدیریتی،.

نداشتن.ساختار.مناس��ب.و.تاثیرپذیری.از.سوداگری.حاکم.بر.
بخش.مسکن،.نیمی.از.تعاونی.های.مسکن.غیرفعال.هستند.
ب��ه.گ��زارش.ایس��نا،.با.ای��ن.که.گفته.می.ش��ود.تش��کیل.
تعاونی.های.مس��کن.ب��ه.ایجاد.یک.میلیون.ش��غل.و.کاهش.
قیمت.تمام.ش��ده.ساخت.مس��کن.کمک.می.کند،.بنا.به.گفته.
رئیس.س��ازمان.ملی.زمین.و.مس��کن،.این.تعاونی.ها.به.دلیل.
نداشتن.ساختار.حرفه.ای.و.سابقه..ساخت.وساز.بعضا.دردسرساز.
می.ش��وند؛.با.این.حال.تعاونی.ها.همواره.از.مش��کالت.بورس.
بازی.و.سوداگری.مسکن.که.به.آنها.تحمیل.شده.رنج.برده.اند.
تعاونی.های.مس��کن.در.دولت.های.هفتم.و.هشتم.پول.های.
خ��رد.اعضا.را.جمع.آوری.و.در.طول.5.س��ال.حدود.2.میلیون.
مس��کن.س��اختند.و.به.همین.دلیل.گفته.می.شود.از.ظرفیت.
خوبی.برای.کمک.به.تولید.مسکن.برخوردارند..برآورد.ساخت.
مس��کن.توسط.تعاونی.ها.600.تا.650.هزار.تومان.در.هر.متر.
مربع.اس��ت.و.این.میزان.توسط.انبوه.س��ازان.به.دلیل.حاشیه.

سود.30.درصدی.به.یک.میلیون.تومان.می.رسد.
اس��تفاده.از.این.ظرفیت.می.توان��د.کمک.خوبی.برای.تولید.
بخش��ی.از.نیاز.ساالنه.1.5.میلیون.واحد.مسکونی.کشور.باشد.
اما.به.دلی��ل.غیرحرفه.ای.بودن.بعض��ی.از.اعضای.تعاونی.ها.

عموما.ساز.و.کاری.که.انتخاب.می.شود،.صحیح.نیست.
محمد.پژم��ان.در.این.خصوص.گفته.اس��ت:.اینکه.جمعی.
نس��بت.به.تاس��یس.تعاونی.ها.و.مجموعه.هایی.برای.ساخت.
مس��کن.اقدام.کنند.و.تمام.پروسه.تهیه.زمین.و.اخذ.پروانه.و.
مس��یر.قانونی.آن.را.طی.کند.و.عده.ای.از.این.طریق.صاحب.
خانه.ش��وند،.اتف��اق.خوبی.اس��ت..اما.نکته.مهم.و.اساس��ی.
غیرحرفه.ای.بودن.این.مجموعه.اس��ت..اما.وزیر.تعاون،.کار.و.
رف��اه.اجتماعی.در.عین.حال.که.نیمی.از.تعاونی.ها.را.غیرفعال.
خوان��ده،.از.عملکرد.آنها.دفاع.کرده.و.گفته.اس��ت.که.دانش.

تعاونی.های.مسکن.نباید.از.بین.برود.
علی.ربیعی.تعداد.تعاونی.های.مس��کن.را.در.کشور.26.هزار.
تعاون��ی.با.بی��ش.از.3.میلیون.عضو.برش��مرد.و.افزود:.از.این.
تع��داد.14.هزار.تعاونی.مس��کن.با.یک.میلی��ون.و.550.هزار.

عضو.به.دالیل.مختلف.غیرفعال.هستند.

وی.با.بیان.اینکه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.س��ال.های.

90.و.91.برخی.از.ش��رکت.های.فعال.در.ساخت.وس��از.را.به.

تعاونی.ها.تحمیل.کرده.اس��ت،.به.اش��کاالت.به.وجود.آمده.

در.مس��کن.مهر.به.خصوص.در.پ��روژه.پردیس.که.تحویل.

آنها.نیز.طوالنی.ش��ده.است،.اش��اره.کرد.و.گفت:.گذشته.از.

این.اش��کاالت.عملکرد.تعاونی.های.مسکن.در.مسکن.مهر.

چه.از.نظر.انتخاب.س��ازه.و.استحکام.و.چه.از.نظر.استفاده.از.

مصالح.بهینه.بسیار.موفقیت.آمیز.گزارش.شده.است..ظاهرا.

قرار.اس��ت.تعاونی.ها.به.کمک.مسکن.اجتماعی.��.که.هنوز.

با.معضالت.نقدینگی.دس��ت.و.پنج��ه.نرم.می.کند.��.بیایند..

البته.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

می.گوید:.طرح.مس��کن.اجتماعی.ش��روع.شده.ولی.چون.بنا.

نبوده.س��رعت.جنبه.تبلیغاتی.آن.از.اجرای.اش.بیش��تر.شود.

کمتر.به.آن.پرداخته.ش��ده.اس��ت..با.این.حال.سازمان.هایی.

چ��ون.س��ازمان.مل��ی.زمین.و.مس��کن.و.بنیاد.مس��کن.در.

مقیاس.ه��ای.کوچکی.در.ح��ال.اجرای.این.طرح.هس��تند..

کارشناس��ان،.عملکرد.تعاونی.ها.را.مثبت.ارزیابی.می.کنند.و.

عمده.مش��کالت.آن.را.عوامل.بیرونی.ناشی.از.سوداگری.و.
سفته.بازی.بخش.مسکن.می.دانند.

با.مراجعه.به.دهه.آغازین.انقالب.یعنی.در.دهه..60.مشاهده.

می.ش��ود.که.تولید.مس��کن.از.رشد.چش��مگیر.و.بسیار.خوبی.

برخ��وردار.بود..زی��را.در.این.دهه.تکیه.دولت.ب��رای.خانه.دار.

ش��دن.مردم.بر.تعاونی.های.مسکن.بود..نمونه.های.فراوانی.از.

عملکرد.موفق.تعاونی.های.مسکن.در.دهه.ی.نخست.انقالب.
در.شهرهای.بزرگ.و.کوچک.و.از.جمله.تهران.وجود.دارد.

با.ای��ن.حال.برخ��ی.معتقدند.بی.توجهی.دول��ت.به.قانون.

بخش.تعاون.و.تحمیل.برخی.کارکردها.به.بخش.تعاونی.های.

مس��کن.از.جمله.تحمیل.طرح.مس��کن.مهر.به.بخش.تعاون.

و.در.س��ایه.قرار.دادن.تعاونی.های.مسکن.موجود.به.ویژه.در.

زمینه.تس��هیالت.در.کنار.سیاست.های.کالن.بخش.مسکن.

باعث.شد.تعاونی.های.مس��کن.نتوانند.به.اهداف.خود.دست.

یابند..کارشناس��ان.می.گویند.رفع.مش��کالت.از.تعاونی.های.

مس��کن.را.نمی.توان.جدای.از.مش��کالت.مسکن.دید..بلکه.

ای��ن.قوانین.و.مقرارت.بایس��تی.در.یک.مجموعه.سیاس��تی.

برای.کالن.ش��هرها،.ش��هرهای.بزرگ.و.دیگر.ش��هرها.در.

نظر.گرفته.ش��ود..همچنی��ن.تا.زمانی.که.مس��کن.از.حالت.

کاالیی.خارج.نش��ده.و.همانند.س��ال.های.آغازین.انقالب.و.

طبق.اصل.3.قانون.اساس��ی.در.اولوی��ت.وظایف.دولت.قرار.

نگیرد،.بورس.بازان،.طمع.وزران.و.کسانی.که.دنبال.پول.های.

بادآورده.هس��تند.ب��ه.راحتی.با.اعمال.نفوذ.در.ش��هرداری.و.

مسکن.و.شهرسازی.خسارت.های.مالی،.فرهنگی،.اقتصادی.
و.اجتماعی.فراوانی.را.بر.دولت.و.ملت.تحمیل.می.کنند.

 تعاونی های مسکن قربانی سوداگران

پنجره.ایرانیان:.معاون.امور.تعاون.وزیر.تعاون،.کار.و.امور.اجتماعی.گفت:.در.حالی.که.رش��د.

سرمایه.گذاری.در.کشور.در.20.سال.گذشته.1.6.درصد.افزایش.یافته،.میزان.سرمایه.گذاری.در.
بخش.مسکن.چهار.برابر.شده.است.

به.گزارش.ایرنا،.س��یدحمید.کالنتری.در.همایش.تعاونی.های.مسکن.افزود:.درحالی.که.هم.

اکن��ون.21.میلیون.خانوار.در.کش��ور.وج��ود.دارد،.21.میلیون.و.500.هزار.واحد.مس��کونی.در.

سراس��ر.کشور.داریم.و.این.نشان.دهنده.بیشتر.بودن.واحدهای.مسکونی.از.تعداد.خانوارهاست..

وی.با.بیان.اینکه.ارزش.اقتصادی.مسکن.در.جامعه.به.عنوان.کاالی.اقتصادی.بر.کسی.پوشیده.

نیس��ت،.افزود:.در.20.سال.گذشته.قیمت.زمین.در.کشور.120.برابر.شده.در.حالی.که.شاخص.
افزایش.عمومی.قیمت.ها.در.این.مدت.در.کشور.48.برابر.شده.است.

کالنتری.اظهار.داش��ت:.برخی.از.کارشناسان.مسکن.معتقدند.اکنون.معادل.20.میلیارد.دالر.

در.کش��ور.خانه.های.مس��کونی.خالی.وجود.دارد.و.از.این.س��رمایه.های.بزرگ.به.خوبی.استفاده.

نمی.شود..معاون.وزیر.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.از.تخریب.زودهنگام.واحدهای.مسکونی.در.

کش��ور.انتقاد.کرد.و.گفت:.در.10.س��ال.اخیر،.تخریب.واحدهای.مسکونی.20.تا.25.ساله،.27.

میلیارد.دالر.خس��ارت.وارد.کرده.اس��ت..وی.اظهار.داشت:.پس.از.پیروزی.انقالب.اسالمی.در.

مجموع.26.هزار.تعاونی.مس��کن.در.سراسر.کشور.تشکیل.شده.که.هم.اکنون.14.هزار.تعاونی.

به.دلیل.مس��ائلی.مختلفی.از.جمله.پایان.پروژه.های.مسکن،.فعالیتی.ندارند.اما.12.هزار.تعاونی.

همچنان.در.حوزه.مس��کن.ب��ه.فعالیت.خود.ادامه.می.دهند..کالنتری.با.بی��ان.اینکه.از.ابتدای.

پیروزی.انقالب.اسالمی.تاکنون.تعاونی.های.مسکن.دو.میلیون.و.700.هزار.واحد.مسکن.را.در.

دست.احداث.قرار.داده.اند،.گفت:.یک.میلیون.و.700.هزار.واحد.مسکونی.به.اعضا.تعاونی.های.
مسکن.تحویل.شده.و.یک.میلیون.واحد.دیگر.در.دست.ساخت.است.

 سرمایه گذاری در بخش مسکن چهار برابر شده است
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پنجره.ایرانیان:.میزان.صدور.جواز.ساخت.و.ساز.نسبت.

به.س��ال.1392.حدود.80.درصد.کاهش.داشته.و.طبیعتا.

ش��هرداری.یکی.از.بهترین.منابع.کسب.درآمد.خود.را.از.
دست.داده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.با.اینکه.همواره.انتقاداتی.نسبت.به.

فروش.تراکم.در.کالن.ش��هر.تهران.با.عناوینی.همچون.

»شهرفروش��ی«،.»فروش.زمین.و.هوا«،.»فروش.حق.

نفس.کشیدن«.و.غیره.مطرح.می.شود،.شهرداری.تهران.

طی.دو.س��ه.س��ال.اخیر.که.ساخت.و.س��از.در.تهران.به.

طور.چش��مگیری.کاهش.یافته،.بخش.قابل.توجهی.از.

درآمده��ای.خود.را.از.دس��ت.داده.اس��ت..این.در.حالی.

اس��ت.که.قالیباف،.شهردار.تهران.چندین.بار.از.آمادگی.

ش��هرداری.برای.توقف.صدور.پروان��ه.صحبت.کرده.و.

گفته.بود:.شهرداری.تهران.آمادگی.دارد.صدور.پروانه.در.

هر.بخشی.اعم.از.اداری،.تجاری،.مسکونی،.پارکینگ.و.
غیره.را.تعطیل.کرده.و.شهر.را.هم.اداره.کند.

با.این.حال.ش��هردار.تهران.در.جری��ان.تقدیم.الیحه.

بودجه.1395.ش��هرداری.به.شورای.شهر.یکی.از.دالیل.

مشکالت.اقتصادی.در.شهرداری.را.کاهش.80.درصدی.

ساخت.و.ساز.در.تهران.عنوان.کرده.است..البته.قالیباف.

گالیه.های��ی.از.دولت.روحانی.داش��ته.و.از.عمل.نکردن.

دول��ت.به.تعهدات.50.درصدی.خود.در.توس��عه.حمل.و.
نقل.عمومی.انتقاد.کرده.است.

بنابرای��ن.گزارش،.رکود.3.س��اله.بخش.مس��کن.به.

کاهش.مداوم.صدور.پروانه.های.س��اختمانی.منجر.شد..

گ��زارش.فروردین.م��اه.1392.از.کاه��ش.41.درصدی.

صدور.پروانه.های.س��اختمانی.در.تهران.حکایت.داشت..

گ��زارش.دی.م��اه.1393.نی��ز.کاه��ش.38.4.درصدی.

نس��بت.به.مدت.مش��ابه.سال.گذش��ته.را.نشان.می.داد..

گزارش.های.فصلی.س��ال.1394.نی��ز.همگی.حاکی.از.

کاه��ش.صدور.پروانه.های.س��اختمانی.ب��ود؛.به.طوری.

که.گزارش.تابستان.س��ال.جاری.که.در.دی.ماه.منتشر.

ش��د.حاکی.از.کاهش.21.3.درصدی.صدور.پروانه.های.
ساختمانی.نسبت.به.تابستان.1393.بود.

در.ای��ن.ش��رایط.ناگفته.پیداس��ت.که.اوض��اع.بودجه.

ش��هرداری.چندان.خوب.نیس��ت.و.باید.تا.رونق.مجدد.

بخش.مس��کن.صبر.کند.یا.روش.های.دیگری.را.برای.
کسب.درآمد.در.پیش.بگیرد..

در.این.رابطه.استفاده.ش��هرداری.از.درآمدهای.پایدار.

بدون.اتکا.به.پروانه.های.ساختمانی.چگونه.ممکن.است؟.

پرداخت.س��هم.کامل.شهرداری.از.بودجه.های.سالیانه.و.

تحق��ق.تعهدات.دول��ت.در.این.خصوص.ض��روری.به.

نظر.می.رس��د..ش��هردار.تهران.در.این.باره.متوسط.رشد.

درآمده��ای.پایدار.در.ش��هرداری.را.32.7.درصد.اعالم.

کرده.و.گفته:.میزان.درآمد.پایدار.3.درصد.بیشتر.از.رشد.
بودجه.بوده.است.

قالیباف.با.اشاره.به.رکود.شدید.در.حوزه.ساخت.و.ساز.

گفت:.میزان.صدور.جواز.س��اخت.و.ساز.نسبت.به.سال.

92.حدود.80.درصد.کاهش.داشته.است.و.طبیعتا.شرایط.

س��خت.اقتصادی.تاثیرات.خود.را.در.بودجه.شهر.تهران.

نیز.گذاش��ته،.البته.امیدواریم.با.شکسته.شدن.تحریم.ها.

و.به.نتیجه.رس��یدن.برجام.گشایشی.در.حوزه.های.مالی.

ایجاد.ش��ود.که.اگر.اینگونه.شود.و.چالش.های.اقتصادی.

ح��ل.و.فصل.ش��ود،.ب��رای.بودج��ه.س��ال.95.متمم.و.
اصالحیه.بودجه.ای.در.نظر.خواهیم.گرفت.

 مسکن دیگر به شهرداری لبخند نمی زند!

پنجره.ایرانیان:.در.حالی.که.تعبیر.خانه.کلنگی.در.پایتخت.به.دلیل.س��ودهای.کالن.

بخش.ساخت.و.ساز.به.خصوص.طی.سال.های.قبل.از.سال.ورود.مسکن.به.رکود.تغییر.

کرد،.ش��اهد.کاهش.چشمگیر.سرانه.فضای.س��بز.تهران.بودیم.که.یکی.از.دالیل.آن.
تبدیل.خانه.های.کلنگی.به.مجتمع.های.مسکونی.بود.

به.گزارش.ایسنا،.گشتی.در.دفاتر.مشاور.امالک.تهران.نشان.می.دهد.ارزش.خانه.های.

کلنگی.بس��یار.بیش.از.قیمت.آپارتمان.اس��ت..با.این.حال.کارشناس��ان.می.گویند.سود.
حاصل.از.ساخت.مسکن،.قیمت.زمین.را.جبران.می.کند.

به.طور.مثال.یک.خانه.کلنگی.40.متری.در.منیریه.200.میلیون.تومان.قیمت.گذاری.

ش��ده.و.این.در.حالی.اس��ت.که.قیمت.یک.آپارتمان.40.متری.10.س��ال.س��اخت.در.

همین.محله.137.میلیون.تومان.اس��ت..با.این.حال.بنا.به.گفته..یکی.از.کارشناس��ان.

دفاتر.مشاور.امالک،.س��ازندگان.مجتمع.های.مسکونی.آن.قدر.سود.می.کنند.که.بهای.
زمین.جبران.شود.

وی.اظهار.کرد:.برای.ساخت.یک.مجتمع.20.واحدی.که.هر.واحد.آن.40.متر.مربع.

باش��د.زمینی.به.مساحت.تقریبی.200.متر.الزم.است..با.محاسبه.هزینه.ساخت.متری.

2.میلی��ون.تومان.و.نیز.قیم��ت.زمین.به.رقم.3.میلیارد.تومان.می.رس��یم..حال.آن.که.

سازندگان.با.فروش.20.واحد.در.بدترین.حالت.بیش.از.یک.میلیارد.تومان.سود.می.برند.
تجربه.نشان.می.دهد.مسکن.هر.چند.سال.یک.بار.به.کما.می.رود.که.به.نظر.می.رسد.
سازندگان.در.این.مسئله.هرچند.ناخواسته.بی.تقصیر.نیستند..با.ایجاد.حباب.قیمت.هر.از.
چندگاهی،.قدرت.خرید.مردم.کاهش.می.یابد.و.ورود.به.دوران.رونق.دو.سه.سال.زمان.
می.برد.و.کارشناس��ان.می.گویند.این.رکود.تاوانی.اس��ت.که.بعضی.سازندگان.از.ایجاد.
حباب.کاذب.می.پردازند..برخی.معتقدند.تعبیر.خانه.کلنگی.در.تهران.طی.یکی.دو.دهه..
اخیر.تغییر.کرده.اس��ت؛.به.طوری.که.بعضا.دیده.شد.با.توجه.به.سود.حاصل.در.بخش.
ساخت.وساز.به.خصوص.پیش.از.رکود.بخش.مسکن.در.سال.1391،.خانه.هایی.با.عمر.
10.سال.تخریب.شدند.که.عبده.تبریزی.مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.این.خصوص.

می.گوید:.هیچ.کشوری.با.سرمایه.های.خود.چنین.کاری.نمی.کند.
تبدی��ل.تهران.به.کارگاه.بی.پایان.س��وداگری،.صدای.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.را.هم.
درآورد..عب��اس.آخوندی.در.این.خصوص.می.گوید:.حق.نفس.کش��یدن.مردم.در.حال.
فروش.اس��ت.و.هیچ.کس.در.این.شرایط.احساس.آرامش.نمی.کند،.چرا.که.ما.در.یک.
هرج.و.مرج.برنامه.ریزی..ش��ده.گسترده.قرار.داریم.که.اگر.به.آن.نپردازیم.با.راحل.های.

ساده.انگارانه.نمی.توان.کارها.را.پیش.برد.

 این جا حق نفس کشیدن را می فروشند!
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پنجره.ایرانیان:.معاونت.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.

شهرسازی.در.گزارشی.آسیب.شناسی.نظام.فنی.و.مهندسی.

کشور.را.در.11.فصل.با.تاکید.بر.19.پیامد.منطبق.نبودن.این.
نظامات.با.استانداردهای.بین.المللی.تشریح.کرد.

به.گ��زارش.معماری.نی��وز،.گزارش.آسیب.شناس��ی.نظام.

فنی.و.مهندسی.صنعت.س��اختمان.کشور.به.همت.معاونت.

مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.تدوین.شد..

در.این.پژوهش.که.توس��ط.محمدجواد.عرفانیان.جم.مشاور.

فناوری.و.تش��کل.های.حرفه.ای.معاون.مسکن.و.ساختمان.

وزیر.راه.و.شهرسازی.در.11.فصل.نگاشته.شده،.آمده.است:.

سال.هاست.که.جامعه.حرفه.ای،.متولیان.دولتی،.بخش.های.

خصوصی.و.به.طور.کلی.دس��ت.اندرکاران.صنعت.ساختمان.

به.الزام.بازنگری.در.س��اختارهای.فنی.و.مهندسی.ساختمان.
کشور.اذعان.دارند.

از.مهمتری��ن.دالیل.لزوم.این.بازبینی.می.توان.از.کهنگی،.

عدم.انعطاف.پذی��ری،.پیچیدگی.ه��ای.اجرای��ی.و.نهایتا.عدم.

انطباق.این.ساختارها.با.شرایط.زمانی،.اقتصادی.و.اجتماعی.

کش��ور.نام.برد..مشاور.معاون.مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.

و.شهرسازی.معتقد.است:.هم.اکنون.با.توجه.به.عزمی.که.در.

مدیریت.کالن.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.نسبت.به.ضرورت.

ای��ن.بازنگری.و.ایجاد.تغییرات.وجود.دارد،.س��عی.ش��ده.با.

نگارش.این.سلس��له.گفتار.به.آسیب.شناس��ی.اجمالی.و.ارائه.
راه.های.برون.رفت.از.آن.پرداخته.شود.

در.ادام��ه.این.مقدمه،.وی.با.اش��اره.به.تالش.های.مجدانه.

و.ارزش��مند.دو.دهه.گذش��ته.برای.شکل.دهی.س��اختارهای.

راهبردی،.مدیریتی.و.قانونی.این.صنعت،.مخاطبان.را.متوجه.

به.روز.نبودن.این.ساختارها.که.اصلی.ترین.عامل.ایجاد.فاصله.

کیفی.با.اس��تانداردهای.جهانی.اس��ت.کرده.و.در.بیان.تبعات.

این.فاصل��ه،.19.پیامد.منفی.را.شناس��ایی..و.معرفی.کرده.و.

نوش��ته.است:.آنارشیس��م.حرفه.ای.در.صنعت.س��اختمان.در.

برخورد.دوگانه.نسبت.به.انجام.و.کیفیت.فعالیت.های.حرفه.ای.

و.مهندس��ی.در.پروژه.های.دولتی.و.غی��ر.دولتی،.پایین.بودن.

کیفی��ت.فنی.و.اجرای��ی.و.عمر.مفید.س��اختمان.ها،.باالبودن.

هزینه.ه��ای.س��اخت.و.تولی��د.س��اختمان.ها،.طوالنی.بودن.

عملیات.اجرایی.و.زمان.اخذ.مجوزهای.ساختمانی،.وابستگی.

به.سیس��تم.های.سنتی.س��اخت.به.جای.روش.های.صنعتی.و.

باال.بودن.ریس��ک.ناشی.از.خطاهای.انس��انی.در.اجرا،.برخی.
از.تبعات.فاصله.این.نظامات.با.استانداردهای.جهانی.است.

مشاور.معاون.مسکن.و.س��اختمان.وزیر.راه.و.شهرسازی.

در.ادامه.آورده.است:.باالبودن.تاثیرات.عامل.انسانی،.اعمال.

س��لیقه.ها.و.تصمیم.گیری.ه��ای.آنی.و.ش��خصی.در.فرایند.

س��اخت،.باالبودن.تعداد.نیروی.انسانی.غیر.ماهر.در.عملیات.

اجرایی،.افزایش.اس��تفاده.از.نیروی.انسانی.به.جای.افزایش.

اس��تفاده.از.ابزار،.افزایش.اس��تفاده.از.س��وخت.های.فسیلی.

و.مناب��ع.معدنی،.افزای��ش.مصرف.ان��رژی.و.افزایش.تولید.

گازه��ای.گلخانه.ای،.اس��تفاده.بیش.از.ح��د.از.منابع.طبیعی.

و.تخریب.محیط.زیس��ت،.عدم.اس��تفاده.از.زب��ان.و.ادبیات.

مش��ترک.جهانی.در.صنعت.س��اختمان،.فاصله.روزافزون.از.

معیاره��ای.جهانی.در.س��طوح.فنی.و.تج��اری.این.صنعت،.

ع��دم.ت��وان.فنی.و.مهندس��ی.ب��رای.حض��ور.در.بازارهای.

جهان��ی.صنعت.س��اختمان.و.کاهش.کیفی��ت.تولید.مصالح.

ساختمانی.را.می.توان.از.دیگر.آثار.منفی.فاصله.این.نظامات.
با.استانداردهای.جهانی.دانست.

وی.همچنین.معتقد.است:.ارزیابی.و.تعیین.موقعیت.واقعی.

هر.یک.از.موارد.ذکر.شده.در.مقایسه.با.استانداردهای.جهانی،.

انجام.پژوهش.های.علمی.مرتبط.را.الزامی.می.کند..همچنین.

از.آنجای��ی.که.در.طول.35.س��ال.گذش��ته.اقتص��اد.دولتی.

تزریق.کننده.اصلی.پول.در.جامعه.بوده.و.کلیه.نهادهای.فنی.

و.اجرایی.به.صورت.مستقیم.و.غیرمستقیم.از.این.منابع.تغذیه.

کرده.اند،.س��اختار.این.صنعت.نیز.شکلی.س��اکن.و.غیرقابل.

انعط��اف.گرفته.ک��ه.در.برابر.هر.تغیی��ری.مقاومت.می.کند؛.

چراکه.این.تغییرات.را.یا.به.معنی.کاهش.تصدی.گری.دولت.
و.یا.احیانا.به.خطر.افتادن.منافع.تعبیر.می.کند.

عرفانی��ان.همچنین.از.یک.طرف.س��اختار.تصدی.گرایانه.

دولت.و.از.سوی.دیگر.نبود.نقشه.راه.در.این.صنعت.را.باعث.

بی.انگیزگ��ی.بخش.حرف��ه.ای.و.خصوصی.در.تغییر.و.تحول.

این.صنعت.و.بس��نده.کردن.به.استفاده.از.روش.های.قدیمی.

عنوان.کرده.و.گفته.است:.این.گزارش.آسیب.شناسی.در.واقع.

واکاوی.حلقه.های.مفقوده.یک.زنجیر.در.صنعت.س��اختمان.

کش��ور.است؛.که.امید.اس��ت.با.چیدمان.و.شکل.دهی.مجدد.

آن.بر.اس��اس.تجربیات.جهانی،.امکان.رشد.داخلی.و.حضور.
در.عرصه.های.بین.المللی.را.فراهم.آورد.

در.ارائه.مباحث.این.پژوهش.س��عی.شده.با.آسیب.شناسی.

اجمالی.نظام.فنی.و.مهندس��ی.س��اختمان.کشور.در.هشت.

حوزه.)مشخصات.جهانی.صنعت.ساختمان،.بازنگری.قوانین.

موجود،.تدوین.قوانین.جدید،.ارتقا.کیفیت.های.فنی.بر.مبنای.

علم.ساختمان،.اعمال.س��اختارهای.راهبردی.بین.المللی.در.

صنع��ت.س��اختمان،.بازنگری.در.س��اختارهای.حرفه.مندی،.

عضوی��ت.در.س��ازما.ن.ها.و.انجمن.ه��ای.بین.المللی.صنعت.

س��اختمان.و.اجرای.اس��تانداردهای.س��اختمان.های.سبز.و.

پایدار(.و.با.ارائ��ه.راه.حل.هایی.مبتنی.بر.تجربیات.بین.المللی.
به.شرایط.برون.رفتن.از.فضای.موجود.پرداخت.

وی.همچنین.هدف.از.تنظیم.این.آسیب.شناسی.را.جهانی.

ش��دن.و.تحول.راهبردی.این.صنعت.به.منظور.همگامی.با.

معیارهای.بین.المللی.و.تالش.در.تحقق.امر.توس��عه.پایدار،.

افزایش.عمر.مفید.س��اختمان.ها،.ارتقای.سطح.ایمنی.افراد،.

ارتقای.سطح.ارائه.خدمات.فنی.و.مهندسی.و.توان.حضور.در.
عرصه.بین.المللی.دانست.

 نتایج منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استانداردهای بین المللی

پنجره.ایرانیان:.یک.انبوه.س��از.گفت،.اختصاص.وام.های.نوس��ازی.برای.بافت.های.
فرسوده.در.صورت.تداوم.به.تسریع.نوسازی.این.بافت.ها.کمک.می.کند.

به.گزارش.باشگاه.خبرنگاران.جوان،.محمدرضا.دهقان.پرداخت.وام.های.60.میلیون.

تومانی.به.نوس��ازی.بافت.های.فرسوده.را.از.جمله.اقدامات.کارگشا.برای.نوسازی.این.

بافت.ها.برش��مرد.و.گفت:.متاسفانه.اکثر.ساکنان.بافت.های.فرسوده.از.اقشار.کم.درآمد.

جامعه.هس��تند.این.مقدار.وام.کمک.قابل.توجهی.برای.مالکانی.است.که.می.خواهند.

ملکشان.را.نوسازی.کنند.
وی.با.ابراز.امیدواری.از.اینکه.توجه.دولت.به.تس��ریع.نوس��ازی.این.بافت.ها.کمک.
فراوان��ی.می.کند،.تصریح.کرد:.نوس��ازی.این.بافت.ها.هم.به.اصالح.الگوی.ش��هری،.

زیباسازی.تمامی.ساختمان.ها.و.همچنین.به.مدیریت.شهری.نیز.کمک.می.کند.
دهق��ان.در.پای��ان.گفت:.تداوم.ای��ن.حرکت.حل.معضالت.کنونی.بازار.مس��کن.و.

افزایش.ساخت.و.سازها.را.به.دنبال.دارد.

 بافت های فرسوده با وام دولت درمان می شوند
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پنج��ره.ایرانیان:.بانک.مرکزی.اع��الم.کرد.که.بهبود.

محسوس.حجم.معامالت.همراه.با.کاهش.جزئی.متوسط.

قیمت.مسکن،.نش��انگر.آغاز.شرایط.رونق.غیرتورمی.در.

بازار.مسکن.شهر.تهران.است..انتظار.بانک.مرکزی.ادامه.
این.روند.خواهد.بود.

به.گ��زارش.ایس��نا،.آخرین.گزارش.ه��ا.از.تحول.بازار.

مس��کن.شهر.تهران.در.دی.ماه.امسال.نشان.می.دهد.که.

تعداد.معام��الت.آپارتمان.های.مس��کونی.به.16.هزار.و.

318.واحد.رس��یده.که.نس��بت.به.ماه.قبل.29.1.درصد.

افزای��ش.دارد..این.در.حالی.اس��ت.ک��ه.حجم.معامالت.

آپارتمان.8.5.درصد.در.مقایس��ه.با.دی.ماه.س��ال.گذشته.
نیز.رشد.دارد.

براس��اس.آماری.ه��ای.بانک.مرکزی.متوس��ط.قیمت.

خری��د.و.فروش.یک.متر.مربع.زیربنای.واحد.مس��کونی.

معامله.ش��ده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.تهران.

3.8.میلی��ون.تومان.بوده.که.بیانگر.کاهش.1.9.درصدی.

قیمت.در.دی.ماه.نس��بت.به.آذرماه.اس��ت..در.عین.حال.

تغییرات.قیمتی.مس��کن.در.ماه.گذش��ته.نس��بت.به.ماه.

مش��ابه.س��ال.قبل.3.1.درصد.کاهش.دارد..در.ماه.مورد.

بررسی.از.میان.مناطق.22.گانه.تهران.بیشترین.متوسط.

قیمت.یک.مترمربع.زیربنای.مس��کونی.معامله.شده.7.5.

میلی��ون.تومان.و.متعلق.به.منطقه.س��ه.ته��ران.بوده.و.

کمترین.آن.ح��دود.دو.میلی��ون.و.در.منطقه.18.معامله.
شده.است.

همچنین.بررسی.تحوالت.اجاره.بهای.مسکن.در.شهر.

تهران.نشان.می.دهد.که.در.دی.ماه.امسال.شاخص.کرایه.

مس��کن.اجاره.ای.در.این.شهر.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.

قبل.ده.و.نیم.درصد.و.در.کل.مناطق.شهری.یازده.و.نیم.
درصد.رشد.یافته.است.

بر.پایه.این.گزارش،.بانک.مرکزی.بر.این.اس��اس.که.

تعداد.معام��الت.آپارتمان.ها.با.افزای��ش.8.5.درصدی.و.

متوس��ط.قیمت.با.کاه��ش.3.1.درصدی.هم��راه.بوده،.

اینگونه.تحلیل.کرده.اس��ت.که.افزایش.حجم.معامالت.

در.دی.ماه.نسبت.به.ماه.قبل.بیانگر.استقبال.خریداران.در.

شرایط.ثبات.قیمتی.بازار.مسکن.راست.
همچنین.بانک.مرکزی.اعالم.کرد.که.بهبود.محسوس.
حجم.معامالت.در.ماه.گذش��ته.هم��راه.با.کاهش.جزئی.
متوس��ط.قیمت.مس��کن.نش��انگر.آغ��از.ش��رایط.رونق.
غیرتورمی.در.بازار.مسکن.ش��هر.تهران.است.که.انتظار.
م��ی.رود.این.وضعی��ت.با.بهبود.ش��رایط.اقتصاد.کالن.و.
نیز.اقدامات.اتخاذ.ش��ده.از.س��وی.نظام.بانکی.در.کمک.
به.تس��هیل.اعتباری.بخش.مسکن،.در.ماه.های.آتی.نیز.

تداوم.رونق.بازار.مسکن.وجود.داشته.باشد.

 رونق در بازار مسکن آغاز شد

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.قائم.مقام.وزیر.راه..و.شهرسازی،.وظیفه.ما.تکمیل.و.تحویل.

واحدهای.مس��کن.مهر.به.متقاضیان.است.و.پس.از.اتمام.پروژه.های.ناتمام،.این.طرح.
ادامه.ندارد.و.با.این.عنوان.دیگر.در.کشور.ساخته.نخواهد.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.احمد.اصغری.مهرآبادی.در.جلس��ه.ش��ورای.مس��کن.سیستان.و.

بلوچستان.در.استانداری.ضمن.تبریک.ایام.اهلل.دهه.فجر.اظهار.کرد:.دولت.تاکید.دارد.
که.به.سمت.اتمام.واحدهای.پروژه.مسکن.مهر.قدم.بردارد.

وی.اضاف��ه.کرد:.با.توجه.به.تنگناهای.مالی.همه.دس��تگاه.های.اجرایی.کمک.کنند.

پروژه.مس��کن.مهر.تا.پایان.س��ال95.به.اتمام.برسد..این.مسئول.افزود:.در.حال.حاضر.

کار.در.حال.انجام.اس��ت.اما.کند.پیش.می.رود.که.به.دس��تگاه.ها.پیش��نهاد.می.ش��ود.
راهکارهای.خود.را.برای.روند.سریع.تر.این.طرح.ارائه.دهند.

قائ��م.مقام.وزیر.با.بیان.اینکه.مس��کن.مهر.نیز.مزای��ا.و.عیب.هایی.مانند.اجرای.هر.

طرح��ی.را.داش��ته.تصریح.کرد:.باید.تالش.خود.را.برای.پروژه.های.آینده.بیش��تر.کرد.

که.خطاها.کمتر.ش��ود..وی.افزود:.بزرگترین.عیب.مس��کن.مهر.حجم.باال.وگستردگی.

طرح.بوده.که.نیاز.کش��ور.براس��اس.مطالعه.طرح.جامع.استان.ها.حدود800هزار.واحد.
بوده.است.

وی.گفت:.مسکن.مهر.کار.مردمی.است.و.اعتبار.دولتی.ندارد..مهر.آبادی.خاطر.نشان.

کرد:.در.اجرای.مس��کن.مهر.به.لحاظ.وضعیت.مالی.دولت،.بخش��ی.از.هزینه.های.این.
طرح.از.محل.فروش.اراضی.تامین.می.شود.

قائم.مقام.وزیر.بیان.کرد:.واحدهای.باقیمانده.که.فروش.اقس��اطی.نش��ده.اند.قیمت.

آنها.از.25.میلیون.به.30.میلیون.افزایش.پیدا.کرده.اس��ت..وی.همچنین.در.خصوص.

نرخ.س��ود.بانک.ها.گفت:.نرخ.سود.بانک.ها.در.کل.کشور.یکسان.است.که.درتهران.9.
درصد،.مراکز.استان.ها.7.درصد.و.سایر.شهرستان.ها.4.درصد.با.اقساط.20ساله.است.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.در.حال.حاضر.در.س��طح.کش��ور.2میلیون.و.226.هزار.واحد.
مسکن.مهر.وجود.دارد.عنوان.کرد:.از.این.تعداد.یک.میلیون.و.850.هزار.واحد.به.اتمام.
رس��یده.که.از.370.هزار.واحد.باقی.مانده.تقریب��ا.هزار.واحد.طرح.خود.مالکان.و.طرح.

بافت.های.فرسوده.است.
وی.در.خصوص.270.هزار.واحد.پروژه.راکد.نیز.اظهار.کرد:.براس��اس.ش��یوه.نامه.تا.
پایان.اتمام.سال.1395.که.اتمام.پروژه.های.مسکن.مهر.است،.این.پروژه.ها.نیز.تعیین.
تکلیف.خواهند.ش��د..مهر.آبادی.افزود:.50درصد.تحویل.واحدهای.مسکونی.در.دولت.
تدبیر.و.امید.صورت.گرفته.اس��ت..قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.بیش��ترین.
مش��کالت.مس��کن.مهر.مربوط.به.آماده.س��ازی،.محوطه.س��ازی،.خدمات.زیربنایی.و.

روبنایی.و.ارزش.افزوده.این.واحدها.است.
اصغ��ری.مهرآب��ادی.اظهار.بیان.ک��رد:.با.وجود.اینک��ه.طبق.قان��ون،.وزارت.راه.و.
شهرس��ازی.وظیفه.ذاتی.برای.ایجاد.خدمات.ندارد.اما.از.امکانات.ش��هری.و.ش��رکت.
عمران.شهرهای.جدید.برای.خدمات.روبنایی.برای.ساخت.مدرسه،.کالنتری.و.مسجد.
در.طرح.مسکن.مهر.بهره.گرفته.شده.است..وی.افزود:.وظیفه.وزارت.راه.و.شهرسازی.
صرفا.واگذاری.زمین.و.راه.اس��ت.و.دولت.به.این.خاطر.کمک.می.کند.که.مردم.زودتر.

صاحب.خانه.شوند.

 مسکن مهر دیگر ساخته نخواهد شد
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پنجره.ایرانیان:.در.حالی.که.شاخص.جهانی.قیمت.مسکن.

در.سال.2015.افزایش.یافته،.متوسط.قیمت.مسکن.در.ایران.
طی.یک.سال.گذشته.با.اندکی.کاهش.همراه.بوده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.طب��ق.اعالم.صن��دوق.بین.المللی.پول،.

ش��اخص.جهانی.قیمت.مس��کن.در.طی.16.دوره.س��ه.ماهه.

گذش��ته.همواره.در.حال.رشد.بوده.است..با.این.حال.در.ایران.

متوس��ط.قیمت.خرید.و.فروش.یک.مت��ر.مربع.زیربنای.واحد.

مس��کونی.معامله.ش��ده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.

ش��هر.ته��ران.38.میلیون.ریال.بود.که.نس��بت.به.ماه.قبل.و.

ماه.مش��ابه.س��ال.قبل.به.ترتیب.با.1.9.و.1.3.درصد.کاهش.
همراه.بوده.است.

علت.اصلی.ثبات.قیمت.مس��کن.در.ایران.رکود.2.5.س��اله.

این.بخش.اس��ت.که.عمده.آن.به.نبود.تقاضا.مربوط.می.شود؛.

چرا.که.مسکن.در.سال.1391.به.دلیل.سیاست.های.انبساطی.

پول��ی.دولت.قبل.به.یکباره.دچار.جهش.300.درصدی.قیمت.
شد.و.طبیعتا.توان.متقاضیان.به.یک.سوم.کاهش.یافت.

در.گزارش��ی.که.صندوق.بین.المللی.پول.در.ژانویه.2016.

از.وضعیت.جهانی.مس��کن.منتش��ر.کرده.آمده.اس��ت:.اگر.ما.

قیمت.های.واقعی.مسکن.در.کشورهای.مختلف.را.جمع.آوری.

کنیم.و.به.صورت.تصویری.کالن.به.آن.نگاه.کنیم،.مش��اهده.

می.کنیم.که.قیمت.جهانی.مسکن.همچنان.به.شکلی.آهسته.
در.حال.رشد.است.

ب��ا.این.حال.در.این.گزارش.آمده.اس��ت:.باید.خاطرنش��ان.

س��اخت.که.رش��د.اقتصاد.جهانی.به.خص��وص.در.بازارهای.

نوظهور.اخیرا.کند.ش��ده.است..بنابراین.رصد.آمارهای.بخش.

مسکن.در.دوره.های.س��ه.ماهه.آینده.برای.تعیین.تاثیر.روند.
رشد.اقتصاد.جهانی.بر.قیمت.جهانی.مسکن.مهم.خواهد.بود.

در.نهایت.اینکه،.رشد.واقعی.اعتبارات،.نسبت.قیمت.مسکن.

به.درآمد،.و.نس��بت.قیمت.مسکن.به.اجاره.شاخص.های.مهم.

دیگری.هستند.که.می.توان.با.استفاده.از.آنها.تغییرات.در.بازار.

مس��کن.را.توضیح.داد..در.کنار.رشد.قیمت.واقعی.مسکن.در.

کش��ورهای.جهان،.رش��د.واقعی.اعتبارات.نیز.در.بس��یاری.از.

کشورها.در.حال.افزایش.است..همچنین.در.نیمی.از.کشورها،.

قیمت.مسکن.س��ریع.تر.از.درآمدها.و.نرخ.اجاره.در.حال.رشد.
است..اما.این.شاخص.ها.را.باید.با.احتیاط.تفسیر.کرد.

در.تفس��یر.این.ش��اخص.ها.در.ایران،.کارشناسان.معتقدند.

رکود.اقتصاد.کالن،.روند.بی.رمق.رش��د.اقتصادی.و.س��قوط.

قیمت.نفت.تاثیر.منفی.بر.سیاس��ت.های.توسعه.بخش.مسکن.
خواهد.گذاشت.

در.میان.62.کش��وری.که.در.گ��زارش.صندوق.بین.المللی.

پول.آمار.آن.ها.ارائه.ش��ده.اس��ت.قطر.باالترین.رشد.قیمت.

مسکن.در.سه.ماهه.سوم.2015.را.داشته.است..قیمت.مسکن.

در.این.کشور.در.فصل.تابستان.گذشته.نسبت.به.مدت.مشابه.

سال.قبل.از.آن.رش��د.23.درصدی.داشته.است..هنگ.کنگ.

با.رشد.16.درصدی.و.سوئد.با.رشد.11.درصدی.به.ترتیب.در.
رتبه.های.دوم.و.سوم.از.این.نظر.قرار.داشته.اند.

کش��ور.اوکراین.نیز.از.نظر.افت.قیمت.در.صدر.قرار.داشته.

اس��ت.به.طوری.که.قیمت.مسکن.در.این.کشور.در.سه.ماهه.

سوم.2015.نسبت.به.مدت.مشابه.سال.قبل.افت.40.درصدی.

داشته.اس��ت..روس��یه.با.افت.11.درصدی.و.لتونی.با.افت.7.
درصدی.به.ترتیب.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفته.اند.

 روند معکوس قیمت مسکن در ایران نسبت به جهان

پنجره.ایرانیان:.با.برنامه.ریزی.های.انجام.ش��ده.برای.نخس��تین.بار.در.صنعت.نمایش��گاهی.

کش��ور،.از.متقاضیان.حضور.در.دوره.یازدهم.نمایش��گاه.ایران.پالست،.در.نمایشگاه.دهم.پیش.
ثبت.نام.انجام.می.شود..

به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.ای��ران.)اینپیا(،.این.خبری.بود.که.

خبرگزاری.ش��انا.به.نقل.از.ستاد.خبری.دهمین.دوره.نمایشگاه.بین.المللی.ایران.پالست.منتشر.

کرد..پس.از.کش.و.قوس.های.فراوان.و.بی.توجهی.به.خواس��ته.تش��کل.ها.و.تولیدکنندگان.در.

تغییر.زمان.ایران.پالس��ت.دهم،.حاال.این.نمایش��گاه.برگزار.نشده،.برای.نمایشگاه.یازدهم.در.
حال.پیش.ثبت.نام.هستند!!!.

ام��ا.قصه.این.کالف.پیچیده.به.همین.جا.ختم.نمی.ش��ود،.چرا.که.مجری.فعلی.نمایش��گاه.

ایران.پالست.در.پاسخ.به.اعتراض.های.گسترده.صنایع.تکمیلی.در.خصوص.تغییر.تاریخ.زمان.

برگزاری.ایران.پالس��ت.دهم،.عدم.مش��ورت.با.ذی.نفعان.و....توپ.را.مرتب.به.زمین.مدیریت.

قبلی.که.اینک.س��اکن.آمریکاست،.می.انداختند..اما.اکنون.همین.مجریان.فعلی.بدون.توجه.به.

خواسته.های.پیشین.خود،.بار.دیگر.ساز.را.بر.همان.کوک.قبلی.نواخته.تا.با.این.آهنگ.ناموزون.

تاکیدی.دوباره.کنند.بر.اینکه،.آنچه.در.جلس��ه.ها.گفته.و.وعده.داده.می.ش��ود.تنها.ویژه.جلسات.

اس��ت.نه.بیش.از.آن..این.ها.همه.در.حالی.اس��ت.که.بر.اس��اس.وعده.های.داده.شده.قرار.بود.

برگزاری.نمایش��گاه.دوره.بعد.را.به.تش��کل.ها.یعنی.همان.ذی.نفعان.اصلی.واگذار.کنند،.گویی.
این.نیز.وعده.ای.بیش.نبود.و.بر.اساس.ضرورت.زمانی.عنوان.شده.بود..

بعید.اس��ت.که.مبدعان.چنین.روش��ی.خبر.نداشته.باش��ند.که.پس.از.بی.نتیجه.ماندن.3.ماه.

پیگیری.نمایندگان.تش��کل.های.پلیمری.برای.تغییر.زمان.ایران.پالست.دهم،.فهرست.بلندی.

از.انصراف.دهندگان.ایران.پالست.در.رسانه.های.پلیمری.منتشر.شد..شاید.هم.نمایشگاه.برای.

آنان.چیزی.فراتر.از.تولیدکنندگان.داخلی.است.و.آن.قدر.جذابیت.های.متعدد.دارد.که.به.سادگی.
می.شود.سخنان.بسیار.گفت.و.بیشتر.از.آن.هم.نشنیده.گرفت..

دعوت.به.برنامه.ریزی.برای.ایران.پالس��ت.یازدهم.بس��یار.پس��ندیده.و.تحسین.برانگیز.بود.

اگر.تمام.امور.ایران.پالس��ت،.ش��بیه.نمایش��گاه.های.بزرگ.جهانی.می.بود؛.نه.چون.امروز.که.

گردانندگان.نمایش��گاه.هنوز.هم.بر.سر.زمان.برگزاری.نمایشگاه.پیش.رو.اطمینان.ندارند.و.هر.

از.گاهی.ندایی.شنیده.می.شود.که.زمان.تغییر.یافت...مجریان.محترمی.که.این.روند.را.به.روال.

همه.نمایش��گاه.های.بزرگ.جهان.مانند.نمایش��گاه.پالستیک.K.در.آلمان.و.نمایشگاه.پالست.

در.میالن.تش��بیه.کرده.اند،.کاش.می.ش��د.اندکی.هم.به.مقایسه.اخالق.حرفه.ای.خود.با.همین.

نمایشگاه.های.معتبر.می.پرداختند!.و.ای.کاش.پاسخ.می.دادند.که.ایران.پالست.اعتبار.خود.را.از.
کجا.یافته.است؟.جز.با.تالش.صاحبان.صنایع.تکمیلی..

بهتر.اس��ت.به.این.پرسش.هم.پاسخی.داده.شود:.مگر.نه.این.که.ذی.نفعان.اصلی.نمایشگاه.

همین.تولیدکنندگان.هس��تند،.آنها.در.این.معادله.چه.جایگاهی.دارند؟.مجریان.عالقه.ای.بسیار.

به.بازی.دارند.بازی.نادیده.گرفتن.تولیدکنندگان،.بازی.نادیده.گرفتن.اقتصاد.مقاومتی،.بازی.با.

واژگان.و.حتی.هم.ابایی.نداشته.و.ندارند.که.وعده.دهند.و.وعده.دهند.و.فردا.هم.وعده.دهند.....

 ایران پالست دهم برگزار نشده ایران پالست یازدهم را کلید زدند
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 در دوران پسابرجام: اجرای 9 طرح افزایش بهره وری به ارزش 6 میلیارد دالر
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.سازمان.بهره.وری.انرژی.از.
اج��رای.9.طرح.مختلف.در.افزایش.ارتقای.بهره.وری.به.

ارزش.6.میلیارد.دالر.در.کشور.خبر.داد.
به.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.محمدحس��ین.
س��جادی.مدیرعامل.سازمان.بهره.وری.انرژی.ایران.در.
نشس��ت.خبری.با.اش��اره.به.بازار.کارآیی.انرژی.در.دنیا.
اظهار.داش��ت:.طبق.گزارش��ی.که.آژانس.بین.المللی.در.
س��ال.2014.منتشر.کرده.است،.برآورد.میزان.انرژی.در.
کل.دنیا.315.میلیارد.دالر.بوده.اس��ت.که.در.مقایسه.با.
کل.انرژی.جهان.اتحادیه.اروپا.بیشترین.میزان.مصرف.

انرژی.را.داشته.است.
وی.تصریح.کرد:.با.توجه.ب��ه.اینکه.قیمت.انرژی.در.
کشور.ما.پایین.است،.انگیزه.برای.سرمایه.گذاری.در.این.
بخش.وج��ود.ندارد؛.به.طوری.ک��ه.در.دنیا.قیمت.انرژی.
معقول.و.منطقی.بوده.و.باعث.شد.که.سرمایه.گذاران.به.

این.سمت.و.سو.حرکت.کنند.
وی.ادامه.داد:.در.همین.راس��تا.از.سال.گذشته.دولت.
اقدامات.موثری.را.بر.اس��اس.تبصره.19.تعریف.کرده.و.
برنامه.هایی.را.برای.ارتقای.کارآیی.انرژی.در.دستور.کار.

خود.قرار.داده.است.
مدیرعامل.س��ازمان.بهره.وری.ان��رژی.افزود:.تالش.
کردی��م.که.قیمت.انرژی.را.به.ص��ورت.واقعی.از.طریق.
یارانه.به.مصرف.کنن��دگان.پرداخت.کنیم،.به.طوری.که.
م��اده.12.قان��ون.رف��ع.موان��ع.ک��ه.در.بودجه.کش��ور.
تصویب.ش��ده.اند،.به.این.امر.کمک.می.کند..هم.اکنون.
اتف��اق.بزرگی.که.در.کش��ور.رخ.داده.اس��ت.و.محمل.
زیرس��اخت.های.اجرایی.در.کش��ور.فراهم.ش��ده.است.
و.امیدواری��م.ک��ه.بعد.از.لغ��و.تحریم.ها.ش��اهد.حضور.

سرمایه.گذاران..خارجی.در.این.بخش.باشیم.
وی.از.اج��رای.س��ه.طرح.جدی��د.خب��ر.داد.و.گفت:.
جایگزین��ی.خط��وط.R600.به.ج��ای.R134.برای.
سیس��تم.مب��دل.یخچال.ها.به.منظ��ور.کاهش.مصرف.
در.دس��تور.کار.اس��ت.که.به.همین.منظور.سه.کارخانه.
تولی��دی.اعالم.آمادگی.کردند.که.در.جهت.ارتقای.رتبه.

یک.و.دو.این.موضوع.را.اجرایی.کنند.
س��جادی.گفت:.با.توجه.به.اینکه.660.هزار.دستگاه.

یخچال.در.سال.تولید.می.شود.که.در.مقایسه.با.ظرفیت.

تولید.یک.میلیون.و.200.هزار.اس��ت.که.یخچال.ها.به.
این.تکنولوژی.مجهز.خواهند.شد.

مدیرعامل.سازمان.بهره.وری.انرژی.در.ادامه.سخنان.

خود.افزود:.طرح.دیگر.پروژه.سهام.سیستم.اندازه.گیری.

هوشمند.است.که.چند.سالی.است.این.طرح.را.از.طریق.

پیمان��کاران.و.تولیدکنن��دگان.داخلی.ش��روع.کرده.ایم،.

به.طوری.ک��ه.دو.طرح.در.تهران.و.مش��هد.افتتاح.ش��ده.

اس��ت..بنابراین.در.نظر.داریم.تمام.مس��ائل.مختلفی.را.

که.در.ارتباط.با.تکنولوژی.در.دنیا.وجود.دارد.در.کش��ور.
بومی.سازی.کنیم.

وی.بیان.کرد:.در.خصوص.ارزش.بهره.وری.در.کشور.

اع��داد.و.ارق��ام.صحیحی.وجود.ن��دارد،.به.طوری.که.در.

بازار.بهره.وری.و.کارایی.به.ازای.یک.بش��که.نفت.خام.

مصرفی.حدود.50.هزار.تومان.درآمد.ناخالص.در.کشور.

را.ایجاد.می.کند..در.ش��اخص.شدت.انرژی.دو.معیار.در.

دنیا.وجود.دارد:.یکی.اینکه.برای.محاسبه.قدرت.برآوری.

نرخ.ارز.را.در.نظ��ر.می.گیرند.و.مورد.دیگر.قدرت.خرید.

اس��ت..به.لحاظ.قدرت.خرید.به.ازای.176.تن.نفت.خام.

ی��ک.میلیون.دالر.ارزش.افزوده.ایجاد.می.ش��ود.که.به.

لحاظ.متوس��ط.1.5.برابر.ش��دت.انرژی.جهانی.است.و.

در.مقایس��ه.با.نرم.جهانی.به.لحاظ.نرم.اسمی.3.5.برابر.
انرژی.است.

س��جادی.در.خص��وص.اولویت.س��ازمان.بهره.وری.

انرژی.در.دوران.پسابرجام.گفت:.بحث.قانون.رفع.موانع.

تولید.محمل.بس��یار.مناس��بی.برای.افزایش.بهره..وری.

در.کش��ور.اس��ت.و.ما.در.این.خصوص.9.طرح.مختلف.

را.برای.پس��اتحریم.آماده.کردیم.ک��ه.این.پروژه.ها.هم.

اکنون.مسیر.قانونی.را.طی.می.کنند.که.پس.از.تصویب.
در.شورای.اقتصاد.به.مرحله.اجرا.درخواهد.آمد.

وی.ارزش.س��رمایه.گذاری.این.طرح.ه��ا.را.6.میلیارد.

دالر.عن��وان.ک��رد.و.گفت:.ب��ا.ارتقای.کارآی��ی.میزان.

صرفه.جویی.12.میلیارد.دالر.خواهد.بود.که.زمان.اجرای.
این.طرح.ها.بین.2.تا.5.سال.است.

مدیرعامل.س��ازمان.بهره.وری.انرژی.ارتقای.کارآیی.

در.صنعت.سیمان،.پروژه.بهینه.سازی.کاشی،.سرامیک،.

شیش��ه.و.بلور.و.ریخته.گری،.اصالح.سیستم.پمپاژ.آب.

و.فاضالب.کش��ور،.اصالح.و.روشنایی.معابر.با.راندمان.

باال،.افزایش.کارآیی.در.بیمارستان.های.دولتی،.تعویض.

کولره��ای.گازی.در.جن��وب.کش��ور.همچنین.اصالح.

بهینه.س��ازی.در.ساختمان.های.اداری.و.دولتی.را.از.این.
جمله.طرح.ها.برشمرد.

 اختصاص 7 هزار میلیارد ریال از عوارض کشور به توسعه انرژی تجدیدپذیر 
پنج��ره.ایرانیان:.وزیر.نیرو.از.تخصیص.اعتب��اری.هفت.هزار.میلیارد.ریالی.از.محل.عوارض.

برای.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.کشور.در.بودجه.سال.95.خبر.داد.
به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.حمید.چیت.چیان.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داش��ت:.توس��عه.
انرژی.های.تجدیدپذیر.از.محوری.ترین.برنامه.های.وزارت.نیرو.در.س��ال.آینده.اس��ت.و.تبصره.
خاص��ی.در.ای��ن.رابط��ه.در.بودجه.س��ال.95.به.منظور.حمای��ت.از.س��رمایه.گذاری.در.بخش.

انرژی.های.تجدیدپذیر.پیش.بینی.شده.است.
وی.اف��زود:.مطابق.این.تبص��ره.حداقل.هفت.هزار.میلیارد.ریال.مناب��ع.و.اعتبارات.از.محل.
عوارض.متداول.کشور.برای.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.بودجه.سال.95.تخصیص.یافته.است.

وزیر.نیرو.در.پاس��خ.به.س��والی.در.خصوص.انتش��ار.برخی.اخبار.مبنی.بر.تخریب.هفت.سد.

به.دلیل.مکان.یابی.نامناس��ب،.گفت:..چنین.چیزی.صحت.ندارد،.فقط.در.بازنگری.های.صورت.

گرفته.بر.روی.پروژه.های.سدس��ازی،.ساخت.4.س��د.متوقف.شده.است.و.قرار.نیست.هیچ.سد.

س��اخته.ش��ده.ای.تخریب.شود..چیت.چیان.با.اشاره.به.رس��یدن.تلفات.شبکه.برق.کشور.به.11.

درصد،.تصریح.کرد:.ش��بکه.های.توزیع.و.انتقال.برق.کشور.همه.ساله.در.حال.توسعه،.بازسازی.
و.تعمیر.است.و.پست.ها.و.خطوط.جدیدی.به.این.شبکه.اضافه.می.شوند.

وزیر.نیرو.خاطرنشان.کرد:..افزایش.راندمان.نیروگاه.ها.نیز.با.تبدیل.واحدهای.سیکل.ساده.به.
سیکل.ترکیبی.از.برنامه.های.در.حال.اجرای.وزارت.نیرو.است.
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 جلب سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار انرژی های نو ایران
پنج��ره.ایرانی��ان:.وزارت.نیرو.اعالم.کرد،.اکس��پوی.
2017.قزاقستان.با.شعار."انرژی.آینده" فرصت.مناسبی.
ب��رای.حضور.و.جلب.س��رمایه.گذاری.خارجی.در.بخش.

انرژی.های.نو.ایران.محسوب.می.شود.
به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.نیرو.)پاون(،.
نمایش��گاه.مزبور.با.هدف.جلب.توجه.جهانی.به.مشکل.
رش��د.اقتصادی.و.تامین.ان��رژی.در.آینده.جهان.برگزار.
می.شود.و.بر.اهمیت.چالش.تامین.انرژی.نیز.تاکید.دارد.
شعار.کشور.قزاقس��تان.برای.نمایشگاه.اکسپو.2017.
موضوع."انرژی.آینده" است.و.این.رویداد.فرصتی.برای.
تبادل.نظر.به.منظور.دس��تیابی.به.روش.و.نگرش.های.

جدید.تامین.انرژی.به.حساب.می.آید.
قرار.است.اکس��پوی.2017.قزاقستان.از.10.ژوئن.تا.
10.س��پتامبر.)20.خرداد.تا.19.شهریور.1396(.در.شهر.
آس��تانه.این.کشور.برپا.ش��ود.و.تاکنون.60.کشور.و.13.
سازمان.بین.المللی.برای.حضور.در.این.نمایشگاه.اعالم.

آمادگی.کرده.اند.
مس��ئولیت.برپایی.غرفه.ایران.در.اکس��پوی.2017.را.
شرکت.سهامی.نمایشگاه.های.بین.المللی.ایران.عهده.دار.
اس��ت.و.س��ازمان.های.ذی.ربط.از.جمل��ه.وزارت.نیرو.و.
س��ازمان.های.زیرمجموعه.آن.از.جمله.س��ابا.و.سانا.نیز.
در.این.پروژه.ملی.مش��ارکت.خواهن��د.کرد..جمهوری.
اسالمی.ایران.به.تازگی.در.اکسپو.2015.میالن.ایتالیا،.
نشان.نقره.ای.طراحی.نمایشگاهی.را.برای.نخستین.بار.
در.طول.دوران.برگزاری.نمایشگاه.اکسپو.به.دست.آورد.

و.قزاقستان.جایگاه.سوم.را.کسب.کرد.
در.این.رابطه،.س��ومین.نشست.هماهنگی.نمایندگان.

وزراتخانه.ها.و.س��ازمان.های.حاضر.در.اکسپوی.2017.
آستانه.قزاقستان.در.وزارت.نیرو.برگزار.شد.

نمایش��گاه.بین.المللی.اکس��پو،.روی��دادی.فرهنگی.�.

تجاری.است.که.بر.روی.غذا،.معماری،.طراحی،.طبیعت،.

نمایش،.س��نت.ها.و.آینده.متمرکز.شده.و.فرصتی.برای.

تام��ل.و.بحث.در.خصوص.تالش.کش��ورهای.مختلف.

جهان.برای.یافت��ن.راه.حل.هایی.برای.تناقضات.موجود.

جهان.در.زمینه.تغذیه،.انرژی.و.محیط.زیس��ت.اس��ت.

که.هر.پنج.س��ال.یک.بار.در.یکی.از.کشورهای.جهان.

برگزار.می.شود.
بر.اس��اس.روش.ه��ای.تحقیقاتی.موج��ود.و.ظرفیت.
س��نجی.های.صورت.گرفته،.نیروگاه.های.بادی.کش��ور.
40.ه��زار.مگاوات.ظرفی��ت.دارند،.بی��ش.از.300.روز.
آفتابی.در.س��ال.داریم.و.در.حوزه.انرژی.زمین.گرمایی.
نیز.15.میدان.زمین.گرمایی.در.کش��ور.شناس��ایی.شده.
که.استحصال.انرژی.آنها،.می.تواند.برق.کشور.را.تامین.
کند.و.کاربردهای.غیرنیروگاهی.برای.توسعه.کشاورزی.

و.توریسم.داشته.باشد.

 افق روشن انرژی خورشیدی در آینده
پنجره.ایرانیان:.براس��اس.نمودار.میزان.مصرف.ان��رژی.در.جهان،.پیش.بینی.هایی.
صورت.گرفته.در.خصوص.انرژی.خورشیدی.بیانگر.این.است.که.این.انرژی.در.تمام.

جهان.مورد.توجه.قرار.گرفته.است.و.در.آینده.نیز.نقش.آن.پررنگ.تر.خواهد.شد.
به.گزارش.خبرگزاری.ایسنا،.آینده.انرژی.در.دنیا.متعلق.به.استفاده.از.انرژی.خورشید.
اس��ت.و.ایران.نی��ز.در.این.زمینه.پتانس��یل.خوبی.دارد.تا.جایی.ک��ه.به.گفته.مهدی.
احس��ان..عضو.کمیته.علمی.رویداد.آب.و.ان��رژی.در.تمام.دنیا.از.جمله.در.ایران.روند.
تولید،.انتقال.و.توزیع.حالت.انحصاری.دارد.که.یا.در.دس��ت.دولت.یا.در.اختیار.شرکت.
خصوصی.است،.اما.از.چند.سال.گذشته.تصمیم.گرفته.شد.که.برق.را.به.بازار.بیاورند.
و.از.حالت.انحصاری.خارج.کنند.که.این.قضیه.ورود.مسائل.اقتصادی.را.در.برق.ایجاد.

کرده.است.
وی.با.بیان.این.که.انرژی.یک.برنامه.ریزی.کلی.در.هر.مملکتی.اس��ت،.اظهار.کرد:.
برای.بسترس��ازی.صادرات.ان��رژی.در.قدم.اول.باید.برنامه.ریزی.انرژی.انجام.ش��ود.
ک��ه.این.برنامه.ری��زی.تمامی.صورت.های.تولید.انرژی.و.نیازها.را.بررس��ی.کرده.و.بر.
آن.اس��اس.مشخص.می.کند.که.تا.چند.س��ال.آینده.روی.کدام.انرژی.ها.و.چقدر.باید.

برنامه.ریزی.کرد.
ب��ه.گفته.عض��و.کمیته.علمی.روی��داد.آب.و.انرژی،.آینده.برای.اس��تفاده.از.انرژی.
خورشیدی.است.و.کشورهای.غربی.پیشرفت.خوبی.در.این.زمینه.داشتند.که.ایران.نیز.

فعالیت.های.مثمرثمری.را.در.این.زمینه.اجرایی.کرده.است.
احسان.با.اشاره.به.موانع.و.هشدارهای.موجود.در.این.زمینه.اظهار.کرد:.اگر.بخواهیم.
این.انرژی.را.رایج.کنیم،.ما.واردکننده.سلول.های.خورشیدی.می.شویم.و.بازار.ما.از.این.

سلول.های.خورشیدی.چینی.پر.می.شود.
وی.ادام��ه.داد:.این.نگرانی.وجود.دارد.ک��ه.حجم.باالیی.از.کانورترها.در.محل.های.
غیر.قابل.اعتماد.س��اخته.و.وارد.بازار.ش��ود؛.البته.در.این.مورد.وزارت.نیرو.در.حال.کار.

و.فعالیت.است.
به.گفته.عضو.کمیته.علمی.رویداد.آب.و.انرژی،.برق.تولید.شده.با.انرژی.خورشیدی.
یا.باد.به.قیمت.حدود900.تومان.به.ازای.هر.کیلووات.ساعت.از.تولیدکننده.خریداری.
می.ش��ود،.اما.تعرفه.برقی.که.به.وزارت.نیرو.پرداخت.می.ش��ود،.هر.کیلووات.س��اعت.

حدود.60.تومان.است.
احس��ان.با.بیان.اینکه.پتانس��یل.ایران.برای.توسعه.انرژی.خورشیدی.و.بادی.بسیار.
خوب.است،.بیان.کرد:.سازمان.انرژی.های.نو.و.مرکز.تحقیقات.نیرو.منابع.خوبی.برای.

کسب.اطالعات.در.این.زمینه.هستند.
به.طور.کلی.با.توجه.به.ویژگی.های.منحصر.به.فرد.انرژی.خورش��یدی.انتظار.می.رود.
که.دولت.در.این.زمینه.فعالیت.های.خوبی.را.اجرایی.کند.به.طوری.که.بتوانیم.همس��و.

با.کشورهای.پیشرفته.گام.برداریم.



101
-1
02.

�اره
شم

ن..
وردی

و.فر
ند.

اسف
م..

ل.نه
س�ا

ن/ 
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ
ی

رژ
ران

ـا
خب

ا

70

 وزارت نیرو از طرح های کاهش مصرف انرژی حمایت می کند
پنجره.ایرانیان:.مع��اون.وزیر.نیرو.در.امور.برق.و.انرژی.
گف��ت،.ای��ن.وزارتخان��ه.از.هرگونه.طرح.س��رمایه.گذاران.
خارجی.که.موجب.کاهش.انرژی.و.اتالف.برق.در.کش��ور.

شود،.حمایت.می.کند.
به.گزارش.ایرنا،.هوشنگ.فالحتیان.در.حاشیه.نمایشگاه.
بین.المللی.انرژی.کیش،.اظهار.کرد:.طرح.کم.کردن.اتالف.
ب��رق.در.روش��نایی.معاب��ر.و.تعویض.ل��وازم.خانگی.برای.
کاهش.مصرف.انرژی.دارای.اولویت.اس��ت.و.فرصت.هایی.

را.در.اختیار.سرمایه.گذاران.خارجی.قرار.می.دهد.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.بیش��تر.طرح.های.توس��عه.نیروگاه.ها.
بعد.از.دو.س��ال.برگشت.س��رمایه.دارند،.گفت:.در.راستای.
صرفه.جویی.در.مصرف.س��وخت.به.ط��ور.مثال.پنج.هزار.
میلیارد.ری��ال.برای.س��اخت.بخش.بخار.بل��وک.نیروگاه.
س��یکل.ترکیب��ی.160.مگاواتی.هزینه.الزم.اس��ت.که.در.
کنار.سایر.هزینه.های.نیروگاهی.پس.از.دو.سال،.تمام.این.

هزینه.ها.برمی.گردد..
فالحتیان.افزود:.نیروگاه.پس.از.دو.س��ال.به.اندازه.طول.
عمر.خود.برای.دولت.هزینه.ای.نخواهد.داش��ت.و.از.طرف.
دیگر.ظرفیت.مناس��ب.و.نیروی.انس��انی.در.ح��وزه.تولید.
انرژی.در.کشور.وجود.دارد.که.باید.سرمایه.گذاران.و.بخش.

خصوصی.این.موارد.را.مد.نظر.قرار.دهند.
وی.تاکید.کرد:.س��رمایه.گذاری.در.بخش.نیرو،.قسمتی.
از.مشکل.اش��تغال.را.نیز.در.کشور.برطرف.می.کند..براین.
اس��اس.از.س��رمایه.گذاران.بخش.های.آب،.برق.و.آبفا.که.
برای.س��اخت.نیروگاه.های.س��یکل.ترکیبی.با.بازدهی.باال.

اقدام.کنند،.حمایت.جدی.می.کنیم..
معاون.وزی��ر.نیرو.اظهار.کرد:.موضوع.مدرنیزاس��یون.و.
بازتوانی.نیروگاه.های.موجود،.س��اخت.و.توسعه.پست.های.
فش��ار.قوی.ب��رق.از.دیگ��ر.اولویت.هایی.ب��وده.که.برای.
سرمایه.گذاری.خارجی.مد.نظر.است..فالحتیان.تاکید.کرد:.
مشارکت.با.ش��رکت.های.معتبر.داخلی.و.انتقال.تکنولوژی.
به.ایران.نیز.مورد.توجه.سرمایه.گذاران.خارجی.می.باشد.

وی.همچنی��ن.گفت:.س��رمایه.گذاری.در.بخش.تصفیه.

خانه،.آب.و.فاضالب،.شیرین.س��ازی.آب.و.سایر.طرح.های.

مرتب��ط.ب��ا.آب.و.آبفا.از.زمینه.هایی.اس��ت.که.وزارت.نیرو.

آمادگی.جذب.س��رمایه.گذاران.و.حمای��ت.از.آنان.را.دارد..

معاون.وزی��ر.نیرو.در.امور.برق.و.ان��رژی.اضافه.کرد:.این.

طرح.ه��ا.در.قال��ب.طرح.ه��ای.BOO.وBOOT.امکان.

مبادله.دارن��د..بهرام.نظام.الملکی،.مدیرکل.دفتر.توس��عه.

صادرات،.خدمات.فنی.و.مهندس��ی.وزارت.نیرو.نیز.گفت:.

ایران.در.95.درصد.صنعت.آب.و.برق.خودکفا.ش��ده.است.

و.هم.اینک.اولین.مراحل.س��اخت.تا.تکمیل.طرح.های.آب.

و.برق.کش��ور.را.متخصصان.داخل��ی.انجام.می.دهند..وی.

همچنین.بیان.داش��ت:.بی��ش.از.90.درصد.صدور.خدمات.

فنی.و.مهندسی.از.ایران.به.دیگر.کشورها.در.بخش.صنعت.
آب.و.برق.است.

به.گفته.وی،.ش��رکت.های.مختلف.داخلی.می.توانند.در.

عرصه.صادرات.این.فناوری.ها.به.خارج.وارد.ش��وند.که.بر.

این.اساس.یکی.از.محورهای.اقتصاد.مقاومتی.مورد.تاکید.

رهبر.معظم.انقالب.محقق.می.ش��ود..مدی��ران.و.معاونان.

ادارات.کل.کار،.تع��اون.و.امور.اجتماعی.اس��تان.هایی.که.

مناط��ق.آزاد.دارند،.)آذربایجان.ش��رقی،.آذربایجان.غربی،.

سیستان.و.بلوچستان.و.بوشهر(.و.مدیران.و.معاونان.کشور.
در.این.نشست.حضور.داشتند.

دوازدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.انرژی.کیش.21.دی.

م��اه..با.حضور.195.ش��رکت.داخلی.و.خارج��ی.در.مرکز.
نمایشگاه.های.بین.المللی.کیش.افتتاح.شد.

معرف��ی.ظرفیت.ه��ای.بالقوه.و.بالفعل.کش��ور.در.زمینه.

تولی��د،.بازرگانی.و.خدمات.مربوط.ب��ه.صنعت.نفت،.گاز.و.

پتروشیمی،.آب.و.برق.مشتمل.بر.تولید،.بازرگانی.وخدمات.

محصول،.ماش��ین.آالت.و.تجهیزات.وابس��ته.و.مواد.اولیه،.

شناس��ایی.و.معرفی.مشکالت،.موانع.و.نقاط.ضعف.موجود.

در.این.صنایع.و.تالش.در.جهت.جلب.حمایت.سازمان.های.

دولتی.ذی.ربط.از.دس��ت.ان��درکاران.صنایع.مذکور،.ایجاد.

بس��ترهای.مناسب.به.منظور.تشویق.افراد.یا.واحدها.برای.

سرمایه.گذاری.و.بهره.گیری.مناسب.از.ظرفیت.های.موجود.
از.جمله.اهداف.برگزاری.این.نمایشگاه.بوده.است.

در.این.نمایش��گاه.چهار.روزه.فع��االن.و.صاحب.نظران.

این.حوزه.در.محیطی.تخصصی.به.تبادل.نظر.و.اطالعات.

می.پردازند.و.شرکت.های.داخلی.و.بین.المللی.محصوالت،.

قابلیت.ه��ای.فنی.و.نوآوری.های.خود.را.به.بازدیدکنندگان.

عرضه.کرده.و.از.تعامل.با.فعاالن.این.صنعت.و.فرصت.های.
موجود.بهره.مند.می.شوند.

 ایران در حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر پیشرو است
پنجره.ایرانیان:.آنچه.مهم.است.این.که.دنیا.به.سمت.انرژی.های.تجدیدپذیر.حرکت.می.کند.
تا.انرژی،.آالینده.و.گران.نباشد.و.این.که.ایران.توانسته.در.منطقه.در.زمینه.انرژی.های.نو.پیش.

رو.باشد.جای.قدردانی.دارد.
به.گزارش.خبرگزاری.ایلنا،.مونیکا.گاندی.وزیر.توس��عه.و.امور.زنان.هندوس��تان.در.حاش��یه.
دیدار.با.وزیر.نیروی.کشورمان.ضمن.تبریک.به.مناسبت.برگزاری.مراسم.جایزه.جهانی.انرژی.
در.ایران.گفت:.برگزاری.این.مراسم.باعث.افتخار.ایران.و.نشان.دهنده.خردمندی.وزیر.نیروی.

ایران.است.
وی.در.ادامه.افزود:.آنچه.مهم.اس��ت.این.که.دنیا.به.س��مت.انرژی.های.تجدیدپذیر.حرکت.
می.کند.تا.انرژی،.آالینده.و.گران.نباشد.و.این.که.ایران.توانسته.در.منطقه.در.زمینه.انرژی.های.

نو.پیش.رو.باشد.جای.قدردانی.دارد.
گاندی.درباره.وضعیت.انرژی.های.نو.در.کش��ور.متبوعش.نیز.گفت:.ما.یک.و.نیم.سال.است.
که.روی.انرژی.های.تجدید.پذیر.تمرکز.کرده.ایم.و.کاری.کرده.ایم.این.است.که.از.صرفه.جویی.
آغ��از.کرده.و.س��عی.کرده.ای��م.که.المپ.ه��ای.ال.ای.دی.را.جایگزین.کنیم.و.ب��ه.این.ترتیب.

توانسته.ایم.8.هزار.مگاوات.صرفه.داشته.باشیم.
وی.در.ادامه.تصریح.کرد:.بحث.دیگر.این.است.که.نخست.وزیر.نسبت.به.راه.اندازی.اتحادیه.
بین.المللی.انرژی.خورش��یدی.اقدام.کرده.که.این.اتحادیه.شامل.کشورهایی.است.که.از.انرژی.
خورشید.برخوردار.است.و.می.توانند.در.زمینه.سرمایه.گذاری.و.تکنولوژی.با.هم.همکاری.کرده.

و.به.سمت.اقتصادی.کردن.استفاده.از.انرژی.خورشیدی.حرکت.کنند.



101
-1
02.

�اره
شم

ن..
وردی

و.فر
ند.

اسف
م..

ل.نه
س�ا

ن/ 
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ
ی

رژ
ران

ـا
خب

ا

71

 مشاور وزیر نفت: کارت انرژی جانشین یارانه نقدی شود
پنجره.ایرانیان:.مش��اور.وزیر.نفت.با.بیان.اینکه.شدت.
مصرف.انرژی.در.کش��ور.س��ه.برابر.بیش��تر.از.میانگین.
دنیاس��ت،.گفت:.به.ج��ای.پرداخت.نق��دی.می.توان.از.

کارت.های.انرژی.و.اعتباری.استفاده.کرد.
ب��ه.گ��زارش.وزارت.نف��ت،.منصور.معظم��ی.افزود:.
دس��تگاه.ها.و.تجهی��زات.مص��رف.انرژی.در.کش��ور.و.
فرهنگ.مصرف،.س��بب.افزایش.شدت.مصرف.انرژی.

در.کشور.شده.است.
وی.گف��ت:.اگ��ر.بپذیریم.منابع.ان��رژی.تجدیدناپذیر.
اس��ت.و.به.نس��ل.های.آینده.نی��ز.تعل��ق.دارد،.تکلیف.
اخالقی،.قانونی.و.شرعی.داریم.که.هم.درست.مصرف.

کنیم.و.هم.این.منابع.را.برای.آیندگان.حفظ.کنیم.
مش��اور.وزیر.نفت.با.بیان.اینکه.وضع.کنونی.مصرف.
انرژی.در.کش��ور.نگ��ران.کننده.اس��ت،.گفت:.همه.جا.
بحث.می.ش��ود.که.از.نظر.ذخایر.انرژی.رتبه.نخست.را.
در.دنی��ا.داریم؛.باید.یادآور.ش��د.که.ما.از.نظر.ظرفیت.ها.
اول.هس��تیم،.اما.اگر.بخواهیم.ای��ن.ذخایر.انرژی.را.به.
فعلیت.درآوریم،.میلیاردها.دالر.سرمایه.گذاری.نیاز.دارد.
ک��ه.چنین.امکان��ی.وجود.ندارد؛.بنابرای��ن.باید.از.منابع.

موجود.بهینه.استفاده.کنیم.
معظم��ی،.به.وجود.گس��یختگی.در.بخ��ش.مدیریت.
انرژی.نیز.اشاره.و.اضافه.کرد:.باید.به.سمت.یکپارچگی.
ان��رژی.در.کش��ور.حرک��ت.کنیم.ک��ه.در.بس��یاری.از.

کشورهای.دنیا.این.رویه.وجود.دارد.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.در.گذش��ته.اش��تباه.راهبردی.در.
موضوع.هدفمندی.یارانه.ها.صورت.گرفت،.گفت:.ادامه.
این.اش��تباه.جای.س��ئوال.دارد؛.قرار.ب��ود.منابع.تامین.
هدفمندی.از.افزایش.قیمت.های.انرژی.باش��د..در.دنیا.
قیمت.ه��ای.انرژی.در.حال.کاهش.اس��ت،.در.حالی.که.
قیمت.های.ان��رژی.در.ایران.هیچ.تغیی��ری.نکرد.و.هر.

سال.نیز.بر.تعداد.یارانه.بگیران.افزوده.می.شود.
رئی��س.کمیس��یون.ان��رژی.ات��اق.بازرگان��ی.تهران.
گف��ت:.اگر.دولت،.مجل��س.و.ارکان.حکومتی.در.بحث.
هدفمن��دی.یارانه.ها.تصمیم.ج��دی.و.عاجل.نگیرند.به.

مشکل.جدی.تری.دچار.خواهیم.شد.
معظم��ی.با.بیان.اینکه.تصمیم.جدی.برای.هدفمندی.
یارانه.ه��ا.به.معنای.قطع.پرداخت.یارانه.نقدی.نیس��ت،.

افزود:.باید.با.نظام.تصمیم.گیری.قاطع.و.نظام.اطالعاتی.

درس��ت،.در.این.باره.عمل.کرد؛.هم.اکنون.بخش.قابل.

توجهی.از.کسانی.که.یارانه.نقدی.دریافت.می.کنند.جزء.

جامعه.هدف.نیس��تند..از.این.رو.می.ت��وان.بخش.قابل.

توجه��ی.از.یارانه.بگیران.را.ح��ذف.و.به.افراد.کم.درآمد.
بیشتر.پرداخت.کرد.

معظم��ی.با.بی��ان.اینکه.ق��رار.بود.بخش��ی.از.درآمد.

هدفمندی.یارانه.ها.به.تولید.اختصاص.یابد.افزود:.یارانه.

تولید،.صنعت.و.کش��اورزی.پرداخت.نشده.است..از.این.

رو.بخش.صنعت.آس��یب.جدی.دیده.و.بخش.زیادی.از.
آن.با.ظرفیت.بسیار.پایین.کار.می.کند.

وی.گف��ت:.در.حالی.که.بخش.زی��ادی.از.صنعت.در.

رکود.است.باید.تقاضا.را.تحریک.کرد؛.ایجاد.و.تحریک.

تقاض��ا.موجب.افزایش.تولید.می.ش��ود.اما.این.حمایت.

را.در.قالب.نجات.صنعت.خودروس��ازی.اجرا.کردیم.که.
نتیجه.اش.مشخص.است.

معظم��ی.افزود:.اگر.نگاه.سیس��تمی.به.حل.مس��ائل.

نداشته.باشیم.مشکالت.بخشی.را.حل.و.معضل.بخشی.
دیگر.را.اضافه.می.کنیم.

وی.گف��ت:.طرح.کارت.اعتباری.خرید.کاال.اگر.درس��ت.

اج��را.ش��ود.می.تواند.در.تحریک.تقاضا.موثر.باش��د.اما.در.

حالی.ک��ه.نقدینگی.در.مجموعه.هش��ت.تریلیون.و.500.
هزار.میلیارد.ریال.است.تحریک.تقاضا.بسیار.مشکل.است.
گفتنی.اس��ت،.بخش.عم��ده.ای.از.درآمدهای.نفتی،.
ص��رف.تامین.یارانه.نقدی.می.ش��ود.ب��ه.گونه.ای.که.
سرمایه.گذاری.در.بخش.انرژی.کشور.به.دلیل.پرداخت.
بودجه.وزارتخانه.های.نف��ت.و.نیرو.برای.تامین.هزینه.

یارانه.های.نقدی.تقریبا.تعطیل.شده.است.
با.توجه.به.افت.شدید.قیمت.نفت.و.کاهش.درآمدهای.
نفت��ی،.نگرانی.هایی.درباره.تامی��ن.یارانه.نقدی.مطرح.
شده.است؛.کارشناسان.هشدار.می.دهند.که.درآمد.نفتی.
موجود.به.س��ختی.قادر.به.تامین.بودجه.مورد.نیاز.برای.

پرداخت.یارانه.های.نقدی.است.
س��ال.گذش��ته،.نصراهلل.س��یفی.مدیرعامل.ش��رکت.
بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.در.گفت.وگو.ب��ا.ایرنا.از.
بررسی.طرح.موسوم.به.»س��همیا«.خبر.داد.و.گفت:.در.
صورت.اجرایی.شدن،.جانشین.یارانه.های.نقدی.می.شد.
»کارت.س��همیا«.یک.کارت.اعتباری.انرژی.به.شمار.
می.رود.که.س��همیه.شارژ.ش��دن.در.آن،.قابل.خرید.و.

فروش.است.

 تمایل اسپانیا برای حضور در انرژی های تجدیدپذیر ایران
پنجره.ایرانیان:.س��فیر.اس��پانیا.در.جمهوری.اس��المی.ایران.از.تمایل.کشورش.برای.

حضور.در.بخش.انرژی.های.تجدیدپذیر.کشورمان.خبرداد.
به.گزارش.س��ازمان.انرژی.های.نو،.سفیر.اسپانیا.گفت:.با.توجه.به.اینکه.کشور.اسپانیا.
از.کش��ورهای.پیش��رو.در.این.عرصه.بوده.و.دارای.قوانین.مدون.در.این.زمینه.می.باشد.
و.با.عنایت.به.پتانس��یل.های.بس��یار.مناس��ب.ایران.در.بخش.منابع.تجدیدپذیر،.بس��یار.

عالقمندیم.که.در.صنعت.تجدیدپذیر.ایران.حضور.داشته.باشیم.
آقای.مهندس.محمدنژاد.معاون.برنامه.ریزی.و.توس��عه.سانا.نیز.ضمن.ارائه.توضیحات.

الزم.در.خص��وص.س��رمایه.گذاری.در.انرژی.ه��ای.ن��و.ای��ران،.گفت:.ای��ران.از.حضور.

س��رمایه.گذاران.خارجی.در.این.عرصه.استقبال.می.کند.و.نرخ.هایی.که.اخیرا.توسط.وزیر.
محترم.نیرو.برای.خرید.تضمینی.برق.تجدیدپذیر.ابالغ.شده.است،.بسیار.جذاب.می.باشد.
در.بخ��ش.دیگری.از.جلس��ه.آقای.مهندس.زعفرانچی.زاده.مدیر.دفتر.مش��ارکت.های.
بخش.غیردولتی.سانا.به.ارائه.توضیحات.تکمیلی.در.خصوص.نحوه.حضور.سرمایه.گذاران.
خارجی.در.انرژی.های.تجدیدپذیر.کش��ور.پرداخت..جلسه.مدیران.سازمان.انرژی.های.نو.

با.سفیر.اسپانیا.در.20.دی.ماه.در.محل.این.سازمان.برگزار.گردید.
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 سابا اقدام به راه اندازی دفاتر خدمات انرژی می کند
پنج��ره.ایرانیان:.نشس��ت.هم.اندیش��ی.ب��ا.موضوع.
راه.ان��دازی.دفاتر.خدمات.ان��رژی.در.تاریخ.14.دی.ماه.
سال.جاری.با.حضور.مدیران.عامل.شرکت.های.مختلف.

در.سالن.جلسات.سابا.برگزار.شد.
به.گزارش.سازمان.بهره.وری.انرژی،.به.منظور.اجرای.
سیاست.های.اصل.44.قانون.اساسی.و.کاهش.مصارف.
ان��رژی.در.مش��ترکین.کوچک.و.متوس��ط.و.نیز.کمک.
به.تحقق.حماس��ه.اقتصادی.ازطریق.صرفه.جویی.های.
حاصل��ه.و.اش��تغال.زایی،.دفت��ر.مطالع��ات.و.بهره.وری.
بخش.ساختمان.معاونت.آموزش.و.بهینه.سازی.مصرف.
انرژی.س��ابا.اقدام.به.برگزاری.یک.نشست.هم.اندیشی.
ب��ا.موضوع.راه.اندازی.دفاتر.خدمات.انرژی.در.تاریخ.14.
دی.ماه.سال.جاری.با.حضور.مدیران.عامل.شرکت.های.
آس��یاوات،.آریان.بهس��ا،.پرتونگار.پرند،.پیشران.انرژی،.
تراکیت.عمران.پارس��یان،.بهس��ازان.صنعت.تاسیسات،.
بهرش��د،.خبرگان.بهینه.س��از،.دمیرکو،.س��امان.انرژی.
اصفهان،.س��امان.ان��رژی.نفیس،.یکتا.ان��رژی،.فرآیند.
معماری،.فرآیند.توس��عه.پویا،.همی��ار.انرژی،.مهرافروز.

قرین.و.قائم.پرشین.در.سالن.جلسات.سابا.کرد.
معرف��ی.و.ارزیابی.ی��ک.الگوی.اج��رای.راهکارهای.
بهینه.س��ازی.انرژی.الکتریکی.برای.مشترکین.کوچک.
و.متوسط.به.وس��یله.شرکت.های.خدمات.انرژی.ازجمله.
اه��داف.طرح.راه.اندازی.دفاتر.خدمات.انرژی.به.ش��مار.
می.رود.که.سابا.و.ش��رکت.های.خدمات.انرژی.ارزیابی.
شده.در.بخش.ساختمان،.مشترکین.کوچک.و.متوسط،.
بانک.عامل.و.کارگروه.طرح.یارانه.س��ود.تس��هیالت.از.
جمله.ارکان.اجرایی.این.طرح.به.ش��مار.می.روند.و.سابا.
به.عنوان.مج��ری.اصلی.این.طرح.وظیف��ه.تهیه.طرح،.
هماهنگ��ی.بی��ن.ارکان.اصلی.طرح،.تصوی��ب.نهایی.
پیش��نهادات.و.بسته.های.ارائه.ش��ده.و.معرفی.به.بانک.
عام��ل،.تهیه.بس��ته.های.س��رمایه.گذاری.و.اخ��ذ.تایید.

کارگروه.یارانه.سود.تسهیالت.را.بر.عهده.دارد.
بنا.بر.ای��ن.گزارش،.افزایش.بهره.وری.مصرف.انرژی.
یکی.از.محرک.های.رشد.اقتصادی.به.ویژه.در.چارچوب.
گفتمان.اقتصاد.مقاومتی.اس��ت..ازس��وی.دیگر.یکی.از.
ارکان.موفقی��ت.فعالیت.های.اقتص��ادی،.بهبود.فضای.
کس��ب.و.کار.و.ایجاد.زمینه.حض��ور.بخش.مردمی.در.
عرصه.های.مختلف.می.باش��د..بر.همین.اساس.در.ماده.
17.قان��ون.اصالح.الگوی.مصرف.و.م��ادۀ.134.قانون.
برنامه.پنجم.توس��عه.بر.امکان.و.ضرورت.حضور.بخش.
خصوص��ی.در.ارائه.خدمات.انرژی.تاکید.ش��ده.اس��ت..
ب��ا.عنایت.به.ای��ن.که.بخ��ش.قابل.توجه��ی.از.انواع.
حامل.های.انرژی.توسط.مشترکین.و.مصرف.کنندگان.
کوچ��ک.همانند.واحدهای.مس��کونی،.صنفی،.تجاری.
و.غیره.مصرف.می.ش��ود،.ضرورت.دارد.مجموعه.ای.از.
واحدهای.تخصصی.همانند.شرکت.های.خدمات.انرژی.

که.به.ط��ور.معمول.به.واحدهای.ب��زرگ.مصرف.کننده.

نظی��ر.صنایع،.برج.ها.و.س��اختمان.های.بزرگ.عمومی،.

تجاری.و.اداری.خدمات.ارائه.می.کنند،.تش��کیل.ش��ده.
و.گسترش.یابند.

این.گزارش.می.افزاید:.در.خالل.دهه.های.گذشته.دفاتر.

خدمات.ان��رژی.)Energy.Service.Offices(.در.

بسیاری.از.کشورها.در.زمینه.کاهش.مصارف.انرژی.و.آب.

شهری.فعالیت.داشته.اند..این.دفاتر.طرح.ها.و.برنامه.های.

خ��ود.را.با.در.نظر.گرفتن.ش��رایط.رفاه.مش��ترکین.و.با.

هدف.صرفه.جویی.در.مصارف.انرژی.و.آب،.پیاده.سازی.

کرده.و.ب��ا.ارائه.خدمات.آموزش،.آگاه.س��ازی،.برگزاری.

کارگاه.ه��ا،.ممیزی.انرژی.برای.من��ازل.و.اماکن.تجاری.

و.ارائه.برنامه.ه��ای.اقتصادی.کاهش.هزینه.های.انرژی،.

نقش.موثری.در.کاهش.مصرف.انرژی.مشترکین.خانگی.
و.تجاری.ایفا.می.کنند.

 پاکستان 1000 مگاوات نیروگاه بادی نصب و راه اندازی می کند
پنجره.ایرانیان:.وزارت.نیرو.اعالم.کرد،.دولت.پاکس��تان.تصمیم.دارد.تا.سال.2018.
از.طریق.کریدور.بادی.و.نصب.توربین،.یک.هزار.مگاوات.برق.تولید.و.به.ش��بکه.ملی.

این.کشور.اضافه.کند.
ب��ه.گ��زارش.ایرنا،.برخ��ی.س��رمایه.گذاران.خارجی.فع��ال.در.زمینه.ان��رژی،.برای.

سرمایه.گذاری.در.این.بخش.از.تولید.انرژی.پاکستان.ابراز.تمایل.کرده.اند.
مظفر.حس��ین،.رئیس.موسس��ه.نیروگاه.های.بادی.پاکس��تان.گف��ت:.کریدور.بادی.
پاکس��تان.در.منطقه.تاتا.)Thatta(.در.ایالت.س��ند،.دارای.قابلیت.تولید.برق.باالیی.

است.و.پاسخگوی.تقاضا.برای.تامین.نیاز.آینده.کشور.محسوب.می.شود.
به.گفته.وی،.مناطق.ساحلی.ایالت.بلوچستان.پاکستان.نیز.قابلیت.و.ظرفیت.عظیمی.
برای.تولید.انرژی.جایگزین.و.پاک.دارند.و.همچنین.بر.نیاز.به.بهبود.امکانات.زیربنایی.

و.انجام.فعالیت.مطالعاتی.در.این.زمینه.تاکید.کرد.
توس��عه.نگرش.های.زیس��ت.محیطی.و.راهبردهای.صرفه.جویانه.در.بهره.برداری.از.
منابع.انرژی.های.تجدیدناپذیر،.اس��تفاده.از.انرژی.باد.در.مقایس��ه.با.سایر.منابع.انرژی.

مطرح.در.بسیاری.از.کشورهای.جهان.رو.به.فزونی.گذاشته.است.
اس��تفاده.از.فناوری.توربین.های.بادی.ب��ه.دالیلی.از.جمله.قیمت.پایین.توربین.های.
برق.بادی.در.مقایسه.با.دیگر.اشکال.انرژی.های.نو.و.کمک.در.جهت.ایجاد.اشتغال.در.
کشور،.می.تواند.یک.انتخاب.مناسب.در.مقایسه.با.سایر.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.باشد.
بزرگترین.نیروگاه.بادی.دنیا،.نیروگاه.بادی.روسکو.در.تگزاس.آمریکا.است.که.توان.

اسمی.781.5.مگاواتی.دارد.
گفتنی.است،.آمارها.نشان.می.دهد.در.ایران.با.توجه.به.وجود.مناطق.بادخیز.طراحی.
و.ساخت.آسیاب.های.بادی.از.گذشته.ای.دور.رایج.بوده.و.اکنون.نیز.بستر.مناسبی.برای.
گس��ترش.بهره.برداری.از.توربین.های.بادی.فراهم.شده،.مطالعات.و.محاسبات.انجام.
ش��ده.در.زمینه.تخمین.پتانسیل.انرژی.باد.در.ایران.نشان.داد.که.26.منطقه.از.کشور.
).بیش.از.45.س��ایت.مناسب(.میزان.ظرفیت.اس��می.سایت.ها،.با.در.نظر.گرفتن.یک.
بازدهی.کلی.33.درصد.در.حدود.6.500.مگاوات.اس��ت،.در.حالی.که.براساس.شرایط.

کنونی،.ظرفیت.اسمی.کل.نیروگاه.های.برق.کشور.حدود.74.هزار.مگاوات.است.
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پنج��ره.ایرانی��ان:.رئی��س.پژوه��ش.و.فن��اوری.ش��رکت.

بهینه.س��ازی.مصرف.س��وخت.کش��ور.با.بیان.اینک��ه.کمتر.

کشوری.مانند.ایران.قوانین.کامل.و.دقیقی.در.این.حوزه.دارد،.

اظه��ار.کرد:.به.ط��ور.قطع.می.توان.گفت.هی��چ.خالء.قانونی.

جدی.در.این.زمینه.احس��اس.نمی.شود؛.اما.متاسفانه.در.اجرا.
وضعیت.خیلی.مناسبی.نداریم.

به.گ��زارش.ایس��نا،.دکتر.امید.ش��اکری.یک��ی.از.الزامات.

اجرایی.ش��دن.بهینه.س��ازی.انرژی.در.هر.کش��وری.را.داشتن.

قوانین.و.اس��تانداردهای.الزم.دانس��ت.و.گف��ت:.از.نظر.تعدد.

قوانین.و.استانداردها.ایران.از.کشورهای.سرآمد.دنیا.محسوب.
می.شود.

وی.ب��ا.بیان.این.که.به.طور.قطع.می.توان.گفت.هیچ.خالء.

قانون��ی.جدی.در.این.زمینه.در.کش��ور.احس��اس.نمی.ش��ود،.

تصریح.کرد:.اما.در.مورد.اینکه.تا.چه.میزان.در.اجرایی.کردن.

قوانین.توفیق.داش��ته.ایم،.باید.گفت.متاسفانه.وضعیت.خیلی.
مناسبی.نداریم.

ش��اکری.افزود:.عدم.تعهد.به.اجرای��ی.کردن.قوانین.عامل.

مهمی.در.این.حوزه.است..خیلی.خوب.است.به.جای.اینکه.به.

قوانین.دیگر.بپردازیم،.همین.قوانین.را.استانداردسازی.کنیم..

اگر.آسیب.شناس��ی.درس��تی.انجام.نش��ود.که.چرا.این.قوانین.

اجرایی.نمی.ش��وند.یا.کامل.اجرا.نمی.ش��وند،.طبیعتا.نوش��تن.
قانون.مجدد.دردی.را.دوا.نمی.کند.

رئی��س.پژوهش.و.فناوری.ش��رکت.بهینه.س��ازی.مصرف.

س��وخت.کش��ور.در.برنامه.علمی.رادیو.گفت.و.گو.همچنین.با.

ذکر.یک.مثال.اظهار.کرد:.در.حوزه.س��اختمان.مجموعه.ملی.

مقررات.س��اختمان.را.داریم..مبحثی.ک��ه.در.این.مقررات.به.

حوزه.انرژی.برمی.گردد،.مبحث.نوزدهم.اس��ت.که.سابقه.آن.

باالی.20.سال.است..س��ال.ها.طول.کشید.تا.زیرساخت.های.

اجرای��ی.آن.توس��ط.کمک.هایی.که.وزارت.نف��ت.برای.تولید.

مصالح.س��اختمانی.مورد.نیاز.اس��ت،.اختصاص.دهد.که.همه.

این.ها.می.توانس��ت.به.کارهای.دیگ��ری.اختصاص.پیدا.کند؛.

اما.متاسفانه.شاهد.هس��تیم.بسیاری.از.ساختمان.هایی.که.در.
کشور.ساخته.می.شوند،.به.این.مبحث.توجهی.ندارند.

دکتر.محسن.ناصری،.مدیر.طرح.ملی.تغییرات.آب.و.هوایی.

و.عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.تهران.نیز.در.ادامه.با.اشاره.به.

اهمیت.جنبه.های.قیمت.گذاری.این.مسئله.گفت:.مهندسی.که.

مبتنی.بر.انطباق.و.تعامل.بیشتر.با.طبیعت.باشد،.طبیعی.است.
ما.را.به.سمت.مصرف.کمتر.سوق.می.دهد.

ناصری.افزود:.حقیقت.امر.این.اس��ت.که.تمام.تکنولوژی.ها.

و.بهبودها.که.در.وسایل.اتفاق.می.افتد،.زمانی.مورد.توجه.قرار.

می.گی��رد.ک��ه.از.بابت.اقتصادی.به.صرفه.باش��د.یا.در.بعضی.

مواقع.جنبه.های.ایمنی.اهمی��ت.زیادی.دارد.که.این.موضوع.
باعث.اقبال.نیز.می.شود.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.س��کان.این.موض��وع.در.توجیه.پذیری.

اقتصادی.اس��ت،.خاطرنشان.کرد:.اگر.ما.اقدامات.بهینه.سازی.

در.کش��ور.را.از.منظ��ر.اقتص��اد.توجیه.پذیر.معن��ا.کنیم،.تمام.

تالش.های.ما.می.تواند.منجر.به.نتیجه.ش��ود.که.ابتدا.در.بلند.

مدت.و.در.بعد.هم.در.کوتاه.مدت.شاهد.نتایج.آن.خواهیم.بود..

ناصری.هشدار.داد.و.گفت:.اگر.این.شاه.کلید.در.مقابل.قفل.

قرار.نگی��رد،.تمام.تالش.های.ما.برغم.هزینه.های.س��خت.و.

زیاد.به.نتیجه.های.مطلوب.منجر.نخواهد.شد..به.همین.جهت.

تقاضا.داریم.که.روی.چنین.مس��ئله.ای.متمرکز.شویم.که.جزء.

اختیارات.دولت.اس��ت..دکتر.جواد.نوفرس��تی،.رییس.انجمن.

جامعه.ایمن.کشور.و.کارشناس.بهینه.سازی.انرژی.با.تاکید.بر.

محاسبات.اجتماعی.در.صرفه.اقتصادی.مانند.محیط.زیست.و.

سالمت.گفت:.اینکه.فقط.حساب.کنم.قیمت.تمام.شده.انرژی.

چقدر.اس��ت،.درست.نیست؛.بلکه.موضوعاتی.مانند.آلودگی.و.

مرگ.و.ضرره��ای.اجتماعی.آن.نیز.باید.دیده.ش��ود..وی.به.

چالش.های.اس��تانداردها.و.قوانین.اشاره.کرد.و.افزود:.قوانین.

و.اس��تانداردهای.زیادی.داریم.که.گاه��ی.با.هم.نقض.کننده.

هستند..اینکه.برخی.قوانین.اجرا.نمی.شود،.به.دلیل.این.است.
که.شیوه.نامه.اجرایی.ندارد.

نوفرستی.به.حوزه.استانداردها.اشاره.و.خاطرنشان.کرد:.چه.

استاندارد.مصالح.س��اختمانی،.چه.خودرو.و.بقیه.استانداردها،.

برچسب.انرژی.که.س��ازمان.بهینه.سازی.نصب.می.کند،.باید.
مسئولیت.آن.را.نیز.بر.عهده.بگیرد.

این.کارش��ناس.بهینه.س��ازی.ان��رژی.با.اش��اره.به.وجود.

برچس��ب.های.انرژی.و.اجباری.بودن.آنه��ا.گفت:.انتظار.این.

اس��ت.که.برچس��ب.انرژی.در.همه.محصوالت.وجود.داشته.

باش��د؛.ولی.متوجه.ش��ده.ام.که.این.چنین.نیس��ت.و.در.بازار.

بخاری.ه��ای.زیادی.وجود.دارد.که.برچس��ب.ان��رژی.ندارند..

در.مقررات.ملی.س��اختمان.ک��ه.متولی.آن.خ��ود.وزارت.راه.

و.شهرس��ازی.اس��ت،.بس��یاری.از.بندهای.مبح��ث.19.اجرا.

نمی.ش��ود..در.ادامه.دکتر.هادی.پاس��دار.شهری،.عضو.هیات.

مدیره.انجمن.احتراق.ایران.گفت:.در.بحث.ساختمان.مباحث.

مق��ررات.ملی.را.داری��م..در.تجهیزات.گرمایش��ی.و.برودتی.

اس��تانداردهایی.را.داریم.که.س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.تعریف.

کرده.اس��ت.و.بخش.دیگری.هم.داریم.که.با.اس��تانداردهای.

موجود.در.ش��اخص.های.مص��رف.ان��رژی.در.صنایع.مرتبط.

هس��تند..وی.ادام��ه.داد:.در.خص��وص.تجهی��زات.انرژی.بر.

متاسفانه.در.خیلی.از.موارد.آزمایشگاه.مرجعی.نداریم.که.آنها.

را.تس��ت.کند..در.شاخص.های.مصرف.انرژی.در.صنایع.نیز.با.

مش��کالت.زیادی.در.زمینه.نیروی.انسانی.که.بتوانند.ممیزی.
مصرف.سوخت.را.اندازه.گیری.کنند،.مواجه.هستیم.

عض��و.هیئت.مدیره.انجمن.احتراق.ایران.با.اش��اره.به.نبود.

افراد.متخصصی.که.ای��ن.موضوع.را.راه.اندازی.کنند،.تصریح.

کرد:.عالوه.بر.حوزه.نیروی.انس��انی.در.زمینه.آزمایش��گاهی.
و.سخت.افزار.نیز.با.مشکالت.و.کمبودهایی.مواجه.هستیم.

 ایران دقیق ترین قوانین را در بهینه سازی مصرف انرژی دارد

 عالقه شورای جهانی انرژی به افزایش همکاری با ایران
پنجره.ایرانیان:.نماینده.ش��ورای.جهانی.انرژی.از.عالقمندی.به.پیشرفت.و.افزایش.

همکاری.ها.بین.ایران.و.جامعه.جهانی،.به.خصوص.کشورش،.ایتالیا.خبرداد.
به.گزارش.ایس��نا،.جوزپه.پریزوس��و،.عضو.ش��ورای.جهانی.انرژی.که.اهل.کش��ور.
ایتالیاس��ت.در.مراسم.افتتاحیه.نمایشگاه.بین.المللی.انرژی.کیش.ضمن.ابراز.خرسندی.
از.حضور.در.کشور.ایران.و.این.مراسم.گفت:.خوشحالم.که.در.این.رویداد.بسیار.مهم.

و.بزرگ.شرکت.کرده.ام.

وی.افزود:.در.شورای.جهانی.بیش.از.90.کشور.حضور.دارند.و.من.به.عنوان.نماینده.

این.شورا.در.ایتالیا.امیدوارم.راه.های.پیشرفت.و.افزایش.همکاری.ها.بین.ایران.و.ایتالیا.

گس��ترش.یابد.تا.بتوانی��م.در.زمینه.انرژی،.تبادل.تکنول��وژی.و.انتقال.تجربه.ها.را.بر.
اساس.استانداردهای.دنیا.داشته.باشیم.

وی.در.پایان.گفت:.نگاه.ما.به.آینده.روش��ن.است.و.امیدوارم.با.افزایش.همکاری.ها.
شاهد.همکاری.بیشتر.ایران.و.ایتالیا.باشیم.
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 پروژه نیروگاه خورشیدی 750 کیلو وات به بهره برداری رسید
پنجره.ایرانیان:.تفاهم.نامه.مشترک.مصرف.بهینه.برق.
بین.س��تاد.هماهنگی.شورایاری.های.ش��ورای.اسالمی.
ش��هر.تهران.و.ش��رکت.توزیع.نیروی.برق.تهران.بزرگ.
امضا.و.پ��روژه.نی��روگاه.خورش��یدی.750.کیلوواتی.به.

بهره.برداری.رسید..
به.گزارش.ایرن��ا،.همزمان.با.پروژه.مزبور،.هزارمین.کلید.
اتوماسیون.ش��بکه.و.مانیتورینگ.1200.فیدر.20.کیلوولت.
فوق.توزیع.و.هوشمند.س��ازی.و.ای.ام.آی.لوازم.اندازه.گیری.
شنبه.19.دی.با.حضور.هوشنگ.فالحتیان.معاون.وزیر.نیرو.
در.امور.برق.و.انرژی.و.سیدحس��ین.هاشمی.استاندار.تهران.

به.بهره.برداری.رسید.
پروژه.های.ذکر.ش��ده.با.اعتباری.اف��زون.بر.393.میلیارد.
ریال.در.محل.ش��رکت.توزیع.برق.شیخ.بهایی.تهران.مورد.

بهره.برداری.قرار.گرفت.
مدیرعامل.شرکت.توزیع.برق.تهران.بزرگ.در.این.مراسم.
اظهار.داش��ت:.تولید.و.تامین.انرژی.پاک.امروزه.از.اهمیت.
ویژه.ای.در.جهان.برخوردار.اس��ت.و.از.سال.گذشته.توسعه.
تولید.انرژی.خورشیدی.و.DG.ها.در.سطح.استان.در.دستور.

کار.قرار.گرفته.است.
سیستم.تولید.پراکنده.نیروگاه.هایی.کوچک.با.ظرفیت.های.
بین.15.کیلو.وات.تا.25.مگاوات.برای.ش��ارژ.ایستگاه.های.
نزدی��ک.به.محل.مص��رف.و.تامین.نیازهای.ش��بکه.و.بار.
مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد.که.این.نیروگاه.ها.را.با.عالمت.

اختصاری.DG.نمایش.می.دهند.
سیدمحمد.هاشمی.افزود:.تاکنون.سامانه.های.نیروگاهی.
خورش��یدی.)فت��و.ولتائی��ک(.در.12.نه��اد.حاکمیتی،.15.
مدرس��ه.و.مس��جد،.10.س��اختمان.ش��رکت.توزیع.برق،.
همچنین.مزرعه.های.خورش��یدی.و.پارکینگ.ها.با.ظرفیت.
نام��ی.750.کیلو.وات.و.هزینه.اف��زون.بر.57.میلیارد.ریال.

نصب.شده.است.
وی.گفت:.بیش��ترین.مصرف.در.زمان.پیک.بار.تابستان،.
متعلق.به.اداره.های.دولتی.با.س��هم.30.درصدی.اس��ت.که.
نص��ب.کنتوره��ای.AMI.و.اتوماس��یون.پس��ت.های.برق.

می.تواند.تحول.بزرگی.در.پیک.مصرف.ایجاد.کند.
نس��ل.جدید.سیس��تم.های.اندازه.گیری.انرژی.الکتریکی.
در.زمینه.های.مدیریت.مصرف.مش��ترکان.و.کاهش.تلفات.
پیاده.س��ازی.می.شود.و.این.سیستم.دارای.توانمندی.هایی.از.
جمله.قرائت.از.راه.دور،.تحلیل.اطالعات.مصرف.مشترکان،.
تحلیل.کیفیت.ش��بکه.های.توزیع،.بررسی.و.مدیریت.تلفات.

شبکه.و.مدیریت.و.کنترل.مصرف.از.راه.دور.است.
مدیرعام��ل.ش��رکت.توزیع.برق.تهران.ب��زرگ.از.صرفه.
جویی.180.مگاواتی.در.پیک.بار.تابس��تان.امس��ال.خبر.داد.
و.با.اش��اره.به.هزینه.یک.میلیارد.ریالی.پس��ت.های.جدید.
تصریح.کرد:.نصب.آنها.می.تواند.تاثیر.بس��زایی.در.پیک.بار.

داشته.باشد.
وی.اضافه.کرد:.تاکن��ون.حدود.31.هزار.و.400.کنتور.با.
هزینه.ای.معادل.120.میلیارد.ریال،.هوشمندسازی.شده.که.
به.ای��ن.ترتیب،.امکان.پایش.و.مدیری��ت.حدود.28.درصد.
مصرف.برق.و.52.درصد.پیک.بار.شبکه.فراهم.شده.است.
هاش��می.تصریح.کرد:.ش��رکت.توزیع.برق.تهران.بزرگ.
با.اجرای.اتوماس��یون.ش��بکه.به.عنوان.یک.گام.اساسی.در.
هوشمندسازی.ش��بکه.از.س��ال.1381.اقدام.کرده.و.امروز.

اقدام.به.افتتاح.هزارمین.کلید.اتوماسیون.شبکه.می.کند.
وی.خاطرنشان.کرد:.توسعه.اتوماسیون.پست.های.توزیع.
و.کلیدهای.هوای��ی.20.کیلو.ولت،.مانیتورینگ.پارامترهای.
الکترکی.فیدرهای.20.کیلو.ولت.پس��ت.های.فوق.توزیع.و.
DGها.و.راه.اندازی.خودروهای.پیش��رفته.خدمات.ویژه.20.
کیلو.ول��ت،.از.جمله.اقدامات.انجام.ش��ده.در.زمینه.ارتقای.
پایداری،.قابلیت.اطمینان.و.مانور.شبکه.20.کیلو.ولت.است.
س��هم.خورش��ید.در.س��بد.انرژی.کش��ور.صفر.است،.اما.
پیش.بینی.ش��ده.در.آین��ده.نزدیک.بخش��ی.از.انرژی.برق.

کشور.از.این.طریق.تامین.شود.
س��امان.میرهادی،.مدی��ر.دفتر.برق.و.انرژی.روس��تایی.
س��ازمان.انرژی.های.نو.گفته.بود،.انرژی.خورش��یدی.هیچ.
س��همی.در.تولید.برق.کش��ور.ندارد.و.در.جهان.س��هم.این.

انرژی.بیش.از.30.درصد.است.
به.گفته.وی،.ظرفیت.انرژی.خورش��یدی.تا.پایان.س��ال.
2014.در.جهان.به.40.هزار.مگاوات.می.رس��د.و.کشورهای.
آلمان،.ایتالیا،.ژاپن،.اس��پانیا.و.آمریکا.به.عنوان.کش��ورهای.
پیشرو.در.ظرفیت.نصب.ش��ده.انرژی.خورشیدی.در.جهان.

محسوب.می.شوند.

 170 روستای کشور با انرژی خورشیدی برق دار شده اند
پنجره.ایرانیان:.مش��اور.مدیرعامل.شرکت.توانیر.و.مجری.طرح.برق.روستایی.کشور.در.یزد.
گفت:.برق.170.روس��تای.کشور.با.اس��تفاده.از.انرژی.خورشیدی.و.با.مجموع.توان.2.مگاوات.

تامین.شده.است.
به.گزارش.ایلنا،.ولی.الدین.مصلحتی.ش��ربیانی.در.دیدار.با.میرمحمدی،.استاندار.یزد،.با.اشاره.
به.اینکه.ایران.نخس��تین.کش��ور.به.لحاظ.وسعت.برق.رسانی.به.روس��تاها.با.استفاده.از.انرژی.
خورش��یدی.است،.گفت:.در.حال.حاضر.170.روستای.کشور.از.طریق.سامانه.های.فتوولتائیک.
برق.دار.ش��ده.اس��ت..وی.افزود:.توان.نیروگاه.های.خورشید.نصب.ش��ده.در.روستاهای.کشور.

حدود.2.مگاوات.است.
مصلحت��ی.با.بی��ان.اینکه.40.روس��تای.دیگر.در.برنامه.برق.رس��انی.به.روس��تاها.با.انرژی.
خورش��یدی.قرار.گرفته.است،.خاطرنش��ان.کرد:.بس��یاری.از.هزینه.های.سرویس.و.نگهداری.
پ��س.از.بهره.برداری.نظیر.تعوی��ض.باطری.و.تجهیزات.به.کار.رفته.توس��ط.دولت.به.صورت.

رایگان.انجام.می.شود.
وی.برق.رسانی.به.عشایر.را.حائز.اهمیت.برشمرد.و.یادآور.شد:.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.

مختص.عشایر.به.ظرفیت.300.وات.بر.ساعت،.در.برنامه.سال.آینده.برق.کشور.قرار.دارد.
شربیانی.با.اشاره.به.اینکه.برق.رسانی.به.روستاهای.ده.خانوار.باقی.مانده.تا.پایان.سال.جاری.
به.اتمام.می.رس��د،.گفت:.بس��یاری.از.این.روستاها.در.استان.سیستان.و.بلوچستان.واقع.شده.و.

در.استان.یزد.نیز.جشن.برق.رسانی.کامل.را.تا.پایان.سال.خواهیم.گرفت.
وی.متذکر.ش��د:.امیدواریم.با.مشارکت.اهالی.روس��تای.میل.سفید.از.توابع.خرانق.اردکان.و.

تامین.اعتبار،.شرایط.برای.تامین.برق.این.منطقه.ایجاد.شود.
مجری.طرح.برق.روس��تایی.کشور.تامین.برق.عشایری.را.که.در.ییالق.و.قشالق.فاقد.برق.
هس��تند،.از.اولویت.های.سال.آینده.دانس��ت.و.گفت:.تامین.برق.عشایر.سختکوش.در.صورت.

داشتن.شرایط.مذکور.در.استان.یزد.نیز.طبق.برنامه.ریزی.انجام.خواهد.شد.
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پنج��ره.ایرانی��ان:.معاون.وزیر.نیرو.در.ام��ور.برق.و.انرژی.

گفت:.اکنون.مش��ترکین.برق.به.ازای.هرکیلو.وات.س��اعت.

مص��رف.30.ریال.به.منظور.توس��عه.انرژی.های.تجدیدپذیر.

پرداخ��ت.می.کنند.که.افزایش.میزان.ع��وارض،.می.تواند.در.
شتاب.دهی.برای.گسترش.این.مهم.موثر.واقع.شود.

به.گزارش.ایرنا،.هوش��نگ.فالحتیان.اظهار.داشت:.امروز.

تامین.انرژی.های.تجدیدپذیر.گام.جدی.دولت.در.این.بخش.

اس��ت.که.نیازمن��د.تامین.منابع.اس��ت.و.بای��د.در.چارچوب.
بودجه.های.سالیانه،.پیش.بینی.های.الزم.به.عمل.آید.

به.گفته.وی،.عوارض.قانونی.که.از.مشترکان.برق.از.سال.

1393.اخذ.می.شود،.برای.توس��عه.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

و.بهبود.و.توس��عه.بهره.برداری.از.ش��بکه.های.برق.روستایی.

به.مصرف.می.رس��د..این.مقام.مس��ئول.تصریح.کرد:.مبادله.

قراردادهایی.ب��ا.بخش.خصوصی.برای.ایج��اد.نیروگاه.های.

خورش��یدی،.حمای��ت.از.پرداخ��ت.50.درص��د.هزینه.های.

س��لول.های.خورشیدی.)که.مقرر.اس��ت.بر.بام.خانه.ها.نصب.

ش��ود(.به.صورت.بالعوض.و.خرید.برق.تولیدی.نیروگاه.های.

تجدیدپذیر.از.دیگر.اقدام.های.پیش.بینی.شده.است..فالحتیان.

افزود:.افزایش.عوارض.30.ریالی.یاد.شده،.در.سال.های.آینده.

می.تواند.زمینه.توس��عه.هر.چه.بیشتر.انرژی.های.تجدیدپذیر.
را.فراهم.سازد...

پیش.ت��ر.حمی��د.چیت.چیان.وزی��ر.نیرو.گفته.ب��ود:.تبصره.

خاصی.در.این.زمینه.در.بودجه.س��ال.آین��ده.درباره.حمایت.

از.اس��تفاده.از.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.پیش.بینی.ش��ده.که.

مطاب��ق.این.تبصره.حداقل.هفت.ه��زار.میلیارد.ریال.منابع.و.

اعتبارات.از.محل.عوارض.متداول.کشور.برای.انرژی.های.نو.
اختصاص.خواهد.یافت.

آرش.ک��ردی.مدیرعامل.ش��رکت.مادر.تخصص��ی.توانیر.

نیز،.ظرفیت.کنونی.نصب.ش��ده.کش��ور.در.حوزه.انرژی.های.

تجدیدپذی��ر.را.فق��ط.ی��ک.درصد.س��بد.انرژی.برش��مرد.و.

پیش.بین��ی.کرد.در.افق.س��ال.1400.ظرفی��ت.تولید.انرژی.
نیروگاه.های.تجدیدپذیر.به.پنج.هزار.مگاوات.برسد.

وی.خواس��تار.آن.ش��د.که.وزارت.نیرو.با.تصویب.قواعد.و.

قوانی��ن.جهانی.در.این.زمینه،.انرژی.های.تجدیدپذیر.را.جزء.
الینفک.انرژی.های.کشور.قرار.دهد.

 تالش دولت برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

 اخذ عوارض 30 ریالی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک در بودجه 95
پنجره.ایرانیان:..براس��اس.الیحه.بودجه.س��ال.95،.وزارت.
نی��رو.مکلف.به.درج.مبل��غ.30.ریال.به.عن��وان.عوارض.برق.
در.قب��وض.مربوطه.و.دریافت.آن.از.مش��ترکان.برای.حمایت.
از.توسعه.و.نگهداری.ش��بکه.های.برق.روستایی.و.تولید.برق.

تجدیدپذیر.و.پاک.شده.است.
به.گزارش.ایرنا،.براس��اس.الیحه.بودج��ه.95،.وزارت.نیرو.
عالوه.ب��ر.دریافت.بهای.برق،.به.ازای.هر.کیلووات.س��اعت.
برق.فروخته.ش��ده،.مبل��غ.30.ریال.به.عن��وان.عوارض.برق.
از.مش��ترکان.در.باغ.ش��هرها،.خانه.باغ.های.اطراف.روستاها.

و.شهرها.به.استثنای.مش��ترکان.خانگی.روستایی.و.چاه.های.

کش��اورزی.دریافت.می.کند..مطابق.این.تبصره.بودجه،.وجوه.

حاصل��ه.به.حس��اب.خاصی.نزد.خزانه.داری.کل.کش��ور.واریز.

می.شود.و.حداکثر.تا.سقف.هفت.هزار.میلیارد.ریال.فقط.برای.

حمایت.از.توس��عه.و.نگهداری.ش��بکه.های.برق.روس��تایی.و.

تولید.برق.تجدیدپذیر.و.پاک،.توس��ط.ش��رکت.توانیر.هزینه.

می.شود..این.عوارض.در.مقایسه.با.بودجه.سال.قبل.افزایشی.

نداش��ته.و.بدون.تغییر.بوده.است..پیش.تر.هوشنگ.فالحتیان.

مع��اون.وزی��ر.نیرو.در.امور.ب��رق.و.انرژی.اع��الم.کرده.بود:.

ع��وارض.قانونی.که.از.مش��ترکان.برق.از.س��ال.1393.اخذ.

می.ش��ود،.برای.توس��عه.نیروگاه.های.تجدیدپذی��ر.و.بهبود.و.

توس��عه.بهره.برداری.از.ش��بکه.های.برق.روستایی.به.مصرف.

می.رسد..به.گفته.وی،.مبادله.قراردادهایی.با.بخش.خصوصی.

برای.ایجاد.نیروگاه.های.خورش��یدی،.حمایت.از.پرداخت.50.

درصد.هزینه.های.س��لول.های.خورش��یدی.)که.مقرر.است.بر.

ب��ام.خانه.ها.نصب.ش��ود(.به.صورت.بالع��وض.و.خرید.برق.

تولیدی.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.از.دیگر.اقدام.های.پیش.بینی.
شده.است..

 مراسم اعطای جایزه جهانی انرژی 29 دی ماه در تهران
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.طرح.و.توس��عه.آریان.عمران.پارس.از.برگزاری.مراس��م.اعطای.
جای��زه.جهان��ی.انرژی.29.دی.ج��اری.در.تهران.خبر.داد.و.گفت:.از.ای��ران.2.پروژه.کاندیدای.

دریافت.جایزه.جهانی.انرژی.هستند.
به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.س��ید.حسن.موس��وی.مدیرعامل.طرح.و.توسعه.آریان.عمران.
پارس.با.بیان.اینکه.به.روزهای.حساس.انتخاب.جایزه.جهانی.انرژی.که.در.29.دی.ماه.در.برج.
میالد.تهران.برگزار.می.شود،.گفت:.در.این.مراسم.قرار.است.مقامات.بلندپایه.کشوری.به.همراه.
رئیس.بنیاد.جهانی.انرژی.حضور.یافته.و.جایزه.جهانی.انرژی.را.به.پروژه.های.برتر.اعطا.کنند.
وی.با.تاکید.بر.اینکه.پس.از.پیگیری.های.فراوان.موفق.ش��دیم.پروژه.مگاپارس.را.به.عنوان.
پروژه.برتر.با.رعایت.اس��تانداردهای.جهانی.برای.دریافت.جایزه.انرژی.مطرح.کنیم،.گفت:.در.
مراس��م.روز.جهان��ی.انرژی.که.29.دی.ماه.ج��اری.در.برج.میالد.برگزار.می.ش��ود،.این.پروژه.
به.عن��وان.یکی.از.نامزدهای.دریافت.جایزه.برای.پروژه.ای.که.باحداقل.مصرف.انرژی.و.س��یو.

انرژی.طراحی.و.در.حال.ساخت.است.مطرح.شده.است.
موس��وی.ادامه.داد:.این.پروژه.به.عنوان.یک.مجتمع.اداری،.تجاری.و.ورزش��ی.در.زمینی.به.
مساحت.26.هزار.مترمربع.در.حال.احداث.است.که.با.توجه.به.نوع.کاربری.و.طراحی.به.عنوان.
یکی.از.مراکز.اجتماع.مردمی.مطرح.است..وی.در.پاسخ.به.سئوالی.مبنی.بر.اینکه.زمینی.)26.
هزار.متر.مربع(.که.این.پروژه.در.آن.در.حال.احداث.است.از.کجا.آمده.و.آیا.احتمال.دارد.همانند.
برخی.پروژه.ها.که.معارض.پیدا.کرد.به.مش��کل.برخورد.کند،.گفت:.این.زمین.به.مس��احت.40.
هزار.متر.مربع.متعلق.به.ارتش.بوده.و.حدود.25.سال.پیش.در.قبال.ساخت.واحدهای.مسکونی.
در.مساحت.14.هزار.متر.مربع.برای.کارکنان.ارتش.طبق.قرارداد.تایید.شده.از.مراجع.باالتر.26.
هزار.متر.مربع.به.این.ش��رکت.واگذار.شد.و.در.حال.حاضر.یک.سند.شش.دانگ.دارد..به.گفته.
وی،.در.حال.حاضر.دو.س��ال.از.اعتبار.جواز.س��اخت.پروژه.نیز.زمان.باقی.است..موسوی.افزود:.
این.پروژه.حدود.52.درصد.پیشرفت.فیزیکی.دارد.و.قرار.است.تا.نیمه.سال.96.به.اتمام.برسد.
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 بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در اصفهان
پنجره.ایرانیان:.بزرگترین.نیروگاه.خورش��یدی.جهان.به.
ظرفی��ت.یک.هزار.مگاوات.با.مش��ارکت.آلم��ان.درمنطقه.

سگزی.اصفهان.ایجاد.و.راه.اندازی.می.شود.
به.گزارش.ایرنا،.اش��تون.جی.فلورینگ.نماینده.ش��رکت.
آلمانی.سرمایه.گذار.در.اصفهان.در.مراسم.اختتامیه.همایش.
بین.المللی.فرصت.های.سرمایه.گذاری.شهر.خالق.اصفهان.
ب��ا.اعالم.این.خبر.اف��زود:.آلمان.تجرب��ه.ای.غنی.در.تولید.
انرژی.های.پاک.دارد.و.عالقه.مند.است.تا.این.فناوری.را.در.

تمامی.جهان.عرضه.کند.
وی.خورش��ید.را.هدیه.ارزشمند.خداوند.برای.انسان.ها.و.
جهان.هستی.توصیف.کرد.و.گفت:.این.منبع.بزرگ.انرژی.
ب��دون.هی��چ.هزینه.ای.در.اختیار.بش��ر.قرار.گرفته.اس��ت..
نماینده.ش��رکت.آلمانی.س��رمایه.گذار.در.اصفهان.تصریح.
کرد:.ایران.با.وجود.دسترسی.به.سوخت.های.فسیلی،.قانون.
انرژی.ه��ای.پاک.را.م��ورد.حمایت.ق��رار.داده.که.این.امر.

فرصتی.برای.بهره.مندی.از.این.منبع.انرژی.است.
وی.با.اش��اره.به.وضعیت.مناس��ب.اقلیم.استان.اصفهان.
افزود:.این.استان.به.غایت.از.موهبت.تابش.های.خورشیدی.
بهره.مند.اس��ت.و.این.امکان.بستری.بس��یار.مناسب.برای.

ایجاد.نیروگاه.های.خورشیدی.است.
اش��تون.با.اشاره.به.س��المت.و.س��ازگاری.نیروگاه.های.
خورشیدی.با.ش��رایط.محیط.زیس��ت،.خاطرنشان.کرد:.در.
نیروگاه.های.خورش��یدی.از.یک.کیلووات.تابش.خورشیدی.
دوه��زار.کیلووات.انرژی.پاک.تولید.می.ش��ود.و.از.انتش��ار.
یک.هزار.و.200.کیلوگرم.دی.اکسیدکربن.به.محیط.زیست.

جلوگیری.می.کند.
وی.اش��اره.ک��رد:.طرح.نی��روگاه.خورش��یدی.در.منطقه.
س��گزی.با.ضمانت.بلندمدت.30.س��اله.عرضه.خواهد.شد.
که.از.انتش��ار.یک.هزار.و.130.کیلوگرم.دی.اکسیدکربن.به.
محیط.زیس��ت.جلوگیری.می.کن��د..وی.گفت:.انرژی.تولید.
ش��ده.در.نیروگاه.خورشیدی.س��گزی.475.هزار.خانه.را.در.
طول.30.سال.آینده.از.نعمت.انرژی.پاک.بهره.مند.می.سازد.
که.ما.با.حمایت.صمیمانه.اعضای.ش��هرداری.اصفهان.این.

طرح.را.به.مرحله.اجرا.می.گذاریم.
نماینده.شرکت.آلمانی.سرمایه.گذار.در.اصفهان.این.طرح.

را.بزرگترین.طرح.نیروگاه.خورشیدی.در.جهان.دانست.
همای��ش.بین.المللی.فرصت.های.س��رمایه.گذاری.ش��هر.
خالق.اصفهان.با.ش��عار."اصفهان.فرصت.جهانی.و.جهانی.
از.فرصت.ها" از.23.دی.س��ال.جاری.ب��ه.مدت.دو.روز.به.

میزبانی.شهرداری.این.شهر.برگزار.شد.
در.این.همایش.40.هیئت.اقتصادی.و.س��رمایه.گذاری.از.
کشورهای.کویت،.امارات.عربی.متحده،.ترکیه،.کره.جنوبی،.
اسپانیا،.گرجستان،.س��وئیس،.آلمان،.عراق،.عمان،.اتریش،.
چین،.افغانستان،.لهس��تان،.کانادا،.روسیه.و.یونان.و.نیز.دو.
هیئت.سیاسی.از.کشورهای.اسپانیا.و.اتریش.حضور.داشتند.
در.ای��ن.همایش.هش��ت.تفاهمنامه.ب��ه.ارزش.24.هزار.
میلیارد.ریال.میان.ش��هرداری.اصفهان.و.س��رمایه.گذاران.
منعقد.ش��د.و.59.فرم.اعالم.آمادگی.سرمایه.گذاری.تحویل.
سرمایه.گذاران.شد..با.توجه.به.مشکالت.زیست.محیطی.و.
آلودگی.هوا.در.اصفهان.و.برخی.شهرهای.این.استان.جذب.
س��رمایه.گذاری.در.بخش.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.و.

بادی.به.ویژه.در.ش��رق.اس��تان.از.اولویت.های.این.منطقه.
اعالم.شده.است.

استانداری.اصفهان،.آبان.ماه.گذشته.در.دیدار.با.هوشنگ.

فالحتیان.معاون.امور.برق.و.انرژی.وزارت.نیرو.اظهار.داشت:.

اصفهان.ظرفیت.باال.و.ب��دون.محدودیتی.در.تولید.برق.با.

اس��تفاده.از.انرژی.خورش��یدی.دارد..رسول.زرگرپور.ضمن.

اعالم.آمادگی.کامل.برای.احداث.نیروگاه.های.خورشیدی.و.

بادی.در.این.منطقه.گفت:.اصفهان.می.تواند.پایلوت.ساخت.
نیروگاه.های.خورشیدی.و.بادی.در.ظرفیت.های.باال.باشد.

مع��اون.امور.برق.و.ان��رژی.وزارت.نیرو.نیز.در.این.دیدار.

با.تاکید.بر.لزوم.اس��تفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.واحدهای.

مس��کونی.تصریح.ک��رد:.باید.با.هماهنگی.س��ازمان.نظام.

مهندسی،.برج.های.مسکونی.ملزم.به.استفاده.از.این.انرژی.

برای.مصارف.عمومی.ش��وند..هوش��نگ.فالحتیان.گفت:.

استفاده.از.انرژی.خورشیدی.در.واحدهای.مسکونی.استان.

اصفهان.می.تواند.به.عنوان.یک.الگو.در.کل.کش��ور.باش��د.

و.ب��ه.عنوان.ی��ک.انرژی.پاک.و.حرکت.زیس��ت.محیطی.
تلقی.می.شود.

 اولین مدرسه با مصرف انرژی شبکه صفر در نیویورک به راه افتاد
پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.طراحی.و.معماری.SOM.اولین.مدرس��ه.عمومی.را.در.نیویورک.

افتتاح.کرد.که.همان.مقدار.که.انرژی.مصرف.می.کند،.انرژی.تولید.خواهد.کرد.
به.گزارش.وب.س��ایت.انرژی.هاب،.این.مدرس��ه.ابتدایی.دارای.444.صندلی.و.تقریبا.6317.
مترمربع.وس��عت.دارد.و.در.اس��تیتن.آیلند.)Staten.Island(.ک��م.جمعیت.ترین.منطقه.از.
مناطق.پنج.گانه.نیویورک.واقع.اس��ت..محدوده.ای.به.مساحت1.4.هکتار.در.مدرسه.به.صورت.
یک.س��ایبان.ایجاد.شده.است.و.دارای.پنل.های.خورش��یدی..است.که.انرژی.مدرسه.را.تامین.
می..کنند..پنجره.هایی.با.رنگ.روش��ن.و.پشت.س��ر.هم.برروی.نمای.بتنی.پیش.ساخته.مدرسه.
نقش.بس��ته.ش��ده.اند..این.مدرسه.در.کنار.تولید.الکتریس��یته،.پنجاه.درصد.انرژی.کمتر.نسبت.
به.مدارس.معمول.در.نیویورک.مصرف.می.کند..اس��تفاده.از.نور.طبیعی.و.همچنین.سقف.های.
منعکس..کننده.نور.در.داخل.س��اختمان،.نیاز.به.نور.مصنوعی.را.کم.می.کند..استفاده.از.سیستم.
گرمایش.و.سرمایش،.زمین.گرمایی..که.از.دمای.زمین.برای.تنظیم.درجه.حرارت.داخل.استفاده.

می.ش��ود.و.استفاده.از.آبگرمکن.های.خورشیدی.نیاز.به.انرژی.را.کاهش.داده.است..پنجره.های.

جنوبی.گرمای.بیش��تری.از.خورش��ید.را.به.داخل.س��اختمان.انتقال.می.دهند..معماران.امیدوار.
هستند.این.مدرسه.مدلی.جدید.برای.ساخت.مدرسه.های.جدید.در.شهر.باشد.

ای��ن.گ��زارش.می.افزاید:.Roger.Duffy.ط��راح.معروف.نیویورک.و.هم��کار.طراحی.در.

ش��رکت.SOM.می..گوید:.با.حرکت.بیشتر.به.سمت.طبیعت..دوستی.در.طراحی.مان،.ما.دارای.

شانس.بسیار.عالی.برای.تعریف.استانداردی.جدید.برای.مصرف.انرژی.در.مدرسه.های.نیویورک.

و.جهان.هستیم..طراحی.سالن.اندرونی.مرکزی.و.زمین.های.بازی.در.شمال.و.جنوب.ساختمان،.

فعالیت.های.بدنی.در.مدرسه.را.افزایش.داده.است..پارکینگ.متصل.به.مدرسه.با.ایجاد.سایبانی.

بزرگ.و.استفاده.از.پنل.های.خورشیدی،.نور.خورشید.را.به.الکتریسیته.تبدیل.می.کند.و.سازه.را.

با.آبی.کبالتی.به.زیبایی.رنگ.می.دهد..همچنین.تجدیدپذیری.داخل.ساختمان.نیز.نمایش.داده.
می.شود.و.با.نصب.نمایشگرهایی.تولید.و.مصرف.انرژی.و.پارامترهای.دیگر.نشان.داده.می.شوند.
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 با استفاده از شیشه های هوشمند ویوگلس: صرفه جویی 20 درصدی در مصرف انرژی 
پنجره.ایرانیان:.شیشه.های.کمپانی.کانادایی.ویوگلس.
ب��ا.بهره.مندی.از.مولکول.های.پوی��ا.و.ذرات.نانو.ضمن.
آرامش.و.آسایش.وصف.ناپذیر.خانواده.ها،.20.درصد.در.

کاهش.مصرف.انرژی.مفید.واقع.می.شوند.
به.گ��زارش.دفت��ر.روابط.عمومی.س��ازمان.بهره.وری.
ان��رژی.ای��ران.)س��ابا(:.شیش��ه.های.منحصر.ب��ه.فرد.
ویوگل��س.)View.Glass(.مجهز.به.فناوری.کاهش.
خ��ودکار.تابش.آفتاب.و.ورود.نور.بیش.از.اندازه.به.خانه.
اس��ت.و.ضمن.کنترل.دمای.محی��ط.خانه.از.تابش.نور.
مس��تقیم.آفتاب.در.س��اعت.های.گوناگون.روز.به.داخل.
خانه.جلوگیری.به.عمل.می.آورد..مهم.ترین.فناوری.این.
شیش��ه.ها.اتصال.به.تلفن.های.همراه.هوشمند.و.قابلیت.

تنظیم.مجدد.و.دلخواه.ازسوی.کاربران.است.
.براس��اس.این.گزارش،.س��اکنان.خانه.با.اس��تفاده.از.
اپلیکیش��ن.مخصوص،.میزان.درخش��ندگی.شیش��ه.را.
تنظی��م.ک��رده.و.در.مواقعی.که.کاربر.در.خانه.نیس��ت.
می��زان.نور.تابش��ی.و.در.پ��ی.آن.گرمای.خانه.را.تنظیم.

مجدد.می.کنند.
.بنابرای��ن.گزارش،.این.شیش��ه.ها.از.س��ه.الیه.اصلی.
تش��کیل.ش��ده.اند..الیه.نخست.شیشه.پوش��یده.شده.از.
سرامیک.است.شاخصی.که.در.الیه.داخلی.تمام.شیشه.ها.
دیده.می.شود..همچنین.این.بخش.از.شیشه.قابلیت.حمل.
نیروی.ب��رق.را.دارد.و.پیام.های.مربوط.به.میزان.گرمای.
الیه.خارجی.و.ش��دت.تابش.خورشید.را.به.کاربر.منتقل.

می.کند..الیه.دوم.را.فضای.گاز.آرگون.تش��کیل.می.دهد.

که.متناس��ب.با.نحوه.کاربری.در.س��طح.گرما.و.سرمای.

محیط��ی.از.3/8.ت��ا.5/8.اینچ.ضخام��ت.دارد..درنهایت.

الیه.سوم.مربوط.به.طراحی.و.معماری.سازه.می.شود.که.

اندازه،.ش��کل،.غلظت.سرامیک.الیه.های.داخلی،.میزان.

نازکی.شیشه.و.نحوه.قرارگیری.آن.ازسوی.طراح.یا.کاربر.
انتخاب.و.سفارش.داده.خواهد.شد.

ای��ن.گ��زارش.می.افزاید:.اس��تفاده.از.این.شیش��ه.ها.

می.تواند.ت��ا.20.درصد.در.کاه��ش.مصرف.انرژی.مؤثر.
واقع.شود.

 پدال گاز هوشمند خودرو ساخته شد

 ساخت اولین پالستیک رسانا بدون مواد افزودنی

پنجره.ایرانیان:.شرکت.بوش.آلمان.فناوری.جدید.پدال.گاز.هوشمند.خودرو.را.برای.
کنترل.حرکات.ناگهانی.راننده.و.صرفه.جویی.در.مصرف.سوخت.ارائه.کرد.

به.گزارش.ایسنا،.محققان.صنایع.خودروسازی.معتقدند.که.رفتارهای.ناگهانی.راننده.

مثل.ش��تاب.گیری.س��ریع.و.ترمز.های.مکرر.تا.25.درصد.در.افزایش.مصرف.سوخت.
تاثیر.دارد.

تاکنون.روش.های.متفاوتی.برای.مدیریت.مصرف.س��وخت.ارائه.ش��ده.است؛.یکی.

از.این.روش.ها.حرکت.نرم.و.آرام.پس.از.س��بز.ش��دن.چراغ.راهنمایی.رانندگی.در.هر.

چهارراه.اس��ت..با.این.حال.کنترل.حرکت.راننده.ها.در.فش��ار.دادن.آرام.پدال.گاز.کار.
عادت.پذیری.نیست.

محققان.ش��رکت.بوش.با.مطالعه.بر.روی.رفتار.راننده.ها.در.ش��رایط.مختلف.رانندگی.

ش��هری.و.جاده.ای.دریافتند.که.می.توان.با.اس��تفاده.از.پدال.لمس��ی.گاز.خودرو،.مصرف.

سوخت.را.به.نحو.چشمگیری.کاهش.داد..شرکت.بوش.با.توسعه.فناوری.پدال.گاز.لمسی.
هوشمند.قادر.به.ایجاد.ارتباط.مستقیم.راننده.با.خودرو.در.هر.شرایط.رانندگی.است.

با.نصب.فناوری.پدال.گاز.هوشمند.می.توان.عملکرد.خودرو.را.در.شرایط.شتاب.گیری.با.
حداقل.مصرف.سوخت.حفظ.کرد.و.در.مواقع.الزم.به.طور.خودکار.سرعت.را.کاهش.داد.
محققان.شرکت.بوش.با.آزمایش.پدال.هوشمند.در.شرایط.واقعی.مصرف.سوخت.را.
تا.هفت.درصد.کاهش.داده.اند..کاهش.در.مصرف.س��وخت.در.کنار.افزایش.ایمنی.در.

رانندگی.از.ویژگی.های.جالب.توجه.فناوری.پدال.گاز.لمسی.است.

پنجره.ایرانیان:.محققان.سوئدی.برای.اولین.بار.موفق.

به.تولید.پالس��تیک..رس��انا.بدون.م��واد.افزودنی.مثل.
گرافن.یا.سایر.عناصر.فلزی.شدند.

به.گزارش.ایس��نا،.محققان.دانش��گاه.اومئو.س��وئد،.

ب��ا.روش.جدی��د.و.انحصاری.کنت��رل.چرخش.و.جهت.

ش��کل.گیری.کریس��تال.ها.در.پلیمر.بدون.افزودن.هیچ.

م��اده.اضافی،.توان.انتقال.الکترون.ها.در.پالس��تیک.یا.
پلیمر.را.تا.هزار.برابر.افزایش.دادند.

دکتر.دیوید.باربرو،.متخصص.علوم.پلیمر.و.سرپرست.

ای��ن.مطالع��ه.اظهار.ک��رد:.قابلی��ت.انتقال.ان��رژی.در.

پالستیک.ها.در.صورت.کنترل.زنجیره.پلیمری.و.فرایند.

کریس��تالی.ش��دن.مولکول.ها.بس��یار.افزایش.می.یابد،.

به.طوری.ک��ه.در.آزمایش.ه��ای.انج��ام.ش��ده،.به.رقم.

چش��مگیر.هزار.برابر.رس��یدیم.که.در.نوع.خود.تحولی.
بزرگ.به.شمار.می.آید.

وی.اف��زود:.ما.معتقدیم.که.با.این.دس��تاورد،.ش��اهد.

تحولی.در.عرصه.مهندس��ی.پلیمر.یا.به.عبارتی.انقالبی.

در.تولید.س��لول.های.خورشیدی.و.فناوری.OLED.در.
جهت.افزایش.کارایی.و.کاهش.مصرف.خواهیم.بود.

محقق��ان.معتقدن��د.ک��ه.با.ای��ن.دس��تاورد.می.توان.

حتی.پالس��تیک.هایی.با.قابلیت.انتق��ال.الکترون.برابر.

با.س��یلیکون.تولی��د.کرد،.این.در.حالی.اس��ت.که.توان.

رس��انایی.س��یلیکون.ح��دود.ده.ه��زار.برابر.بیش��تر.از.
پالستیک.های.معمولی.است.
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 ساخت پنجره های هوشمند کم هزینه با مواد جدید
پنجره.ایرانیان:.محققان.دانش��کده.مهندس��ی.ش��هری.و.
محیط.زیست.MIT.با.ابداع.یک.ساختار.پلیمری،.به.دنبال.

ساخت.پنجره.های.هوشمند.کم.هزینه.هستند.
به.گزارش.ایسنا،.ایده.این.دانشمندان.بر.این.اساس.استوار.
اس��ت.که.هر.چه.ماده.مثل.بادکنک.ترکیده.ش��ده،.بیش��تر.
کش��یده.شود،.ش��فاف.تر.می.شود.و.نور.بیش��تری.از.بین.آن.

عبور.می.کند.
دانش��مندان.دانش��گاه.MIT.با.توجه.به.این.ایده.و.با.در.
نظر.داش��تن.ضخامت.و.درجه.کش��یدگی.ماده،.توانس��تند.
پیش.بین��ی.کنند.که.نور.تا.چه.ان��دازه.می.تواند.از.بین.یک.
ماده.منتش��ر.شود..با.اس��تفاده.از.این.تئوری،.به.طور.دقیق.
می.توان.پیش.بینی.کرد.که.ش��فافیت.یک.س��اختار.پلیمری.
پالس��تیک.مانند.وقتی.تحت.تاثیر.کش��ش.ق��رار.می.گیرد.

چگونه.تغییر.می.کند.
محققان.دانش��کده.مهندس��ی.ش��هری.و.محیط.زیست.
MIT.اظهار.کردند:.این.س��اختار.پلیم��ری.مورد.آزمایش.و.
پیش.بینی.رفتار.آن.می.توان��د.در.طراحی.مواد.ارزان.تر.برای.
پنجره.های.هوشمند.که.به.طور.اتوماتیک.خودشان.را.نسبت.

به.میزان.نور.ورودی.تنظیم.می.کنند،.مفید.باشد.
با.اس��تفاده.از.پنجر.ه.هایی.که.به.طور.اتوماتیک.نسبت.به.
نور.واکنش.نش��ان.می.دهند،.دیگر.نیازی.نیس��ت.که.هزینه.
زیادی.صرف.نورپردازی.و.تهویه.هوا.شود..مشکل.اینجاست.
ک��ه.تولید.این.مواد.برای.س��اخت.هر.پنجره.در.س��اختمان،.

بسیار.هزینه.بر.اس��ت.و.این.محققان.به.دنبال.راه.ارزان.تر.و.

ساده.تری.بودند.که.با.کشیدن.یک.ماده.خیلی.ساده.همچون.

یک.پلیمر.ش��فاف.که.به.راحتی.در.دس��ترس.باش��د،.به.نور.

اجازه.عبور.بیش��تر.یا.کمتر.بدهد.و.به.این.ترتیب.نور.ورودی.

را.تنظی��م.کند..ایده.محققان.این.بود.که.س��طح.پنجره.را.با.

چندین.الیه.از.ساختار.پلیمری.پوشش.دهند..آن.ها.از.معادله.

به.دست.آمده.برای.تعیین.مقدار.نیروی.اعمال.شده.بر.روی.

الی��ه.پلیمری.که.ب��رای.تنظیم.موثر.ن��ور.ورودی.الزم.بود.
استفاده.کردند..

پژوهش��گران.به.همین.منظور.به.ساخت.نوعی.کامپوزیت.

رنگ��ی.پرداختن��د.که.رن��گ.یا.ش��فافیت.آن.در.پاس��خ.به.

تحریک.های.خارجی.همچون.نیروی.الکتریسیته،.شیمیایی.

یا.مکانیکی.تغییر.می.کرد..آن.ها.ورقه.های.نازک.مس��تطیلی.

از.PDMS.ساختند.که.با.محلولی.از.ذرات.خشک.میکرونی.

س��یاه.ترکیب.شده.بود.و.می.توانست.به.سادگی.کشیده.یا.از.

نظر.مکانیکی.تغییر.ش��کل.ده��د..در.حالت.عادی.این.ماده.

ظاهر.مات.و.کدری.دارد.و.به.محض.کش��یده.ش��دن.یا.باد.
شدن.ماده.شفاف.شده.و.به.نور.بیشتری.اجازه.عبور.می.دهد.

 امکان ساخت پیل های سوختی با عملکرد مناسب در دماهای باال 
پنجره.ایرانیان:.پژوهش��گران.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.موفق.شدند.نانوغشاهایی.از.جنس.
نانوکامپوزیت.بسازند.که.قادر.است.عملکرد.پیل.های.سوختی.را.در.دماهای.باال.بهبود.بخشد..
به.گزارش.ایس��نا،.امروزه.بحران.آلودگی.حاصل.از.سوخت.های.فسیلی.و.گران.قیمت.بودن.
انرژی.هس��ته.ای.باعث.ش��ده.که.تولید.انرژی.با.استفاده.از.پیل.های.سوختی.به.عنوان.یکی.از.
مهم.ترین.روش.های.تولید.انرژی.محس��وب.ش��ود..پیل.........های.سوختی.بدون.ایجاد.آلودگی.های.
زیستی.و.صوتی،.قادرند.از.ترکیب.مستقیم.بین.سوخت.و.اکسیدکننده.با.بازدهی.باالیی.انرژی.

الکتریکی.را.تولید.کنند..
به.گفته..علیرضا.زارع.مجری.طرح،.پیل.های.سوختی.در.زمینه..تامین.انرژی.بخش.هایی.مانند.
حم��ل.و.نقل.عمومی،.نیروگاه.ها.و.وس��ایل.الکترونیکی.قابل.حمل.از.قبیل.تلفن.های.همراه.و.

رایانه.های.شخصی.کاربرد.دارند..
وی.در.خصوص.مش��کالت.موجود.در.این.تجهیزات.و.لزوم.انجام.این.طرح.افزود:.یکی.از.
مهم.ترین.انواع.پیل.های.سوختی.تجاری،.پیل.های.سوختی.غشای.پلیمری.است..در.این.دسته.
از.پیل.های.س��وختی.از.غش��اهای.تجاری.مختلفی.از.جمله.نفیون.به..عنوان.غش��اهای.مبادله.
کننده..پروتون.استفاده.می.شود،.اما.نفیون.تجاری.دارای.معایبی.همچون.هزینه..هنگفت.و.عدم.
کارایی.الزم.در.دماهای.باالس��ت..لذا.در.این.کار.تحقیقاتی،.س��اخت.غشای.نانوکامپوزیتی.مد.
نظر.قرار.گرفت.که.در.کنار.کاهش.هزینه.های.مرتبط.از.پایداری.حرارتی.باال،.خواص.مکانیکی.
مناسب.و.میزان.عملکرد.مطلوب.سوختی.برخوردار.باشد..نتایج.آزمون.های.انجام.شده.بر.روی.
غش��ای.نانو.کامپوزیتی.سنتز.شده.نشان.می.دهد.نمونه.های.س��نتز.شده.دارای.عملکرد.بسیار.
مناس��بی.در.دما.و.رطوبت.های.مختلف.اس��ت،.به..گونه.ای.که..می.تواند.جایگزین.مناسبی.برای.
بس��یاری.از.غش��اهای.تجاری.موجود.باشد..این.نانوغش��ا.از.خواص.مکانیکی.و.حرارتی.بسیار.
خوبی.برخوردار.اس��ت.و.در.صورت.کاربرد.در.پیل.های.س��وختی،.به.افزایش.بازده.تولید.انرژی.

الکتریکی.توس��ط.آن.ها.منجر.می.ش��ود..این.تحقیقات.در.مقیاس.آزمایشگاهی.صورت.گرفته.

اس��ت..در.صورت.دس��تیابی.به.تولید.انبوه.و.استفاده.از.این.غش��ا.در.ساخت.پیل.های.سوختی.

می.توان.آلودگی.ناش��ی.از.سوزاندن.سوخت.های.فس��یلی.را.حذف.کرد،.چرا.که.تنها.محصول.

جانب��ی.این.تجهیزات.در.کنار.تولید.انرژی،.آب.اس��ت..همچنین.نش��ر.گازهای.گلخانه.ای.نیز.

کاهش.خواهد.یافت..از.طرفی.پیل.های.سوختی.راندمان.باالتری.نسبت.به.سوخت.های.فسیلی.

مت��داول.نظیر.نفت.و.بنزین.دارد..به.گفته..زارع،.میزان.کارایی.غش��اهای.مبادله.کننده.پروتون.

به.صورت.مس��تقیم.بر.میزان.بازدهی.پیل.س��وختی.تاثیر.می.گذارد..ب��ه.همین.دلیل.مهمترین.

ویژگی.دنبال.شده.در.ساخت.غشا.نانوکامپوزیتی.پلیمری.در.این.طرح،.خواص.هدایت.پروتونی.

باال.و.همچنین.خواص.فیزیکی.و.حرارتی.مناس��ب.و.عملکرد.مناسب.آن.در.دماهای.باال.بوده.

اس��ت..برای.دستیابی.به.این.هدف.از.نانوصفحات.اکس��ید.گرافن.عامل.دار.شده.استفاده.شده.

است..این.محقق.در.توضیح.کامل.تر.نحوه..ساخت.این.غشاها.عنوان.کرد:.جهت.این.کار.ابتدا.

با.استفاده.از.مونومرهای.مختلف،.پلی.ایمید.سولفونه.با.وزن.مولکولی.باال.و.خواص.مکانیکی.

مناس��ب.سنتز.شد..نانوصفحات.اکس��یدگرافن.نیز.به.روش.هامر.سنتز.شد..این.نانوصفحات.با.

گروه.های.ایمیدازولی.با.قابلیت.جذب.اسید.فسفریک.عامل.دار.شدند..سپس.نانو.کامپوزیت.های.
پلی.ایمید.سولفونه،.اکسید.گرافن.عامل.دار.شده.با.درصدهای.مختلف.ساخته.شد..

الزم.به.توضیح.اس��ت.که.نانوصفحات.اکس��ید.گرافن.عامل.دار.ش��ده.با.مایع.یونی.باعث.

افزایش.جذب.آب،.جذب.اس��ید.فسفریک.و.استحکام.مکانیکی.و.پایداری.حرارتی.و.همچنین.

موجب.افزایش.هدایت.پروتونی.و.کارایی.غش��اهای.نانو.کامپوزیتی.در.پیل.های..س��وختی.غشا.
پلیمری.می.شود.

ای��ن.تحقیق��ات.حاصل.تالش.های.علیرضا.زارع،.وحید.انص��اری.و.دکتر.الهه.کوثری،.عضو.
هیئت.علمی.دانشگاه.صنعتی.امیرکبیر،.است.
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 سرمایه گذاران اهل چک در کرمانشاه نیروگاه خورشیدی می سازند
پنج��ره.ایرانی��ان:.رئیس.مرکز.خدمات.س��رمایه.گذاری.
استان.کرمانش��اه.اعالم.کرد.که.سرمایه.گذاران.جمهوری.
چک.در.اس��تان.کرمانشاه.نیروگاه.50.مگاواتی.خورشیدی.

احداث.می.کنند.
به.گزارش.ایرن��ا،.مقدمات.همکاری.با.س��رمایه.گذاران.
جمهوری.چک.پیش.از.این.فراهم.شده.بود.و.برای.اجرایی..
کردن.سرمایه.گذاری،.منتظر.اجرایی.شدن.برجام.بودیم.

س��میه.حیدری.گفت:.براس��اس.توافقی.که.پیش.از.این.

صورت.گرفته.بود.س��رمایه.گذاران.کشور.چک.نیروگاه.50.
مگاواتی.خورشیدی.در.کرمانشاه.خواهند.ساخت.

مدیر.مرکز.خدمات.س��رمایه.گذاری.اس��تان.کرمانش��اه.

توضیح.داد:.سرمایه.الزم.برای.ساخت.این.نیروگاه.توسط.

س��رمایه.گذاران.جمهوری.چک.تامین.می.ش��ود.و.وزارت.

نی��رو.نیز.برق.تولیدی.این.نی��روگاه.را.به.صورت.تضمینی.

خری��داری.خواهد.کرد..حیدری.افزود:.اتاق.تعاون.اس��تان.

کرمانش��اه.کار.رسیدگی.به.ساخت.این.نیروگاه.را.بر.عهده.
گرفته.است.

وی.همچنی��ن.اع��الم.کرد.ک��ه.مذاک��رات.الزم.برای.

جذب.س��رمایه.گذاران.جمهوری.چک.برای.ساخت.پروژه.
پاالیشگاه.150.هزار.بشکه.ای.آناهیتا.نیز.انجام.شده.است.
رئیس.مرکز.خدمات.سرمایه.گذاری.کرمانشاه.با.اشاره.به.
حضور.هیئت.اقتصادی.جمهوری.چک.به.سرپرستی.وزیر.
صنعت.و.تجارت.این.کش��ور.در.ته��ران.افزود:.عصر.روز.
گذشته.جلس��ه.ای.را.با.هیئت.اعزامی.از.جمهوری.چک.با.

محوریت.سرمایه.گذاری.در.استان.کرمانشاه.برگزار.کردیم.
و.پیشبرد.2.پروژه.مطرح.شده.در.دستور.کار.قرار.گرفت.

حیدری.جذب.این.سرمایه.گذاری.ها.برای.استان.را.ناشی.

از.برداش��تن.تحریم.ها.دانست.و.اظهارداشت:.به.دنبال.این.

هستیم.تا.س��رمایه.گذاران.خارجی.بیش��تری.به.کرمانشاه.
جذب.کنیم.

هیئت.تجاری.جمه��وری.چک.به.رهبری.جان.مالدک.

وزیر.صنعت.و.تجارت.این.کش��ور.27.دی.ماه.وارد.تهران.

ش��د.و.تفاهمنامه.ای.را.در.پنج.بخش.انرژی.با.ایران.امضا.

ک��رد..حمی��د.چیت.چیان.وزی��ر.نیرو.پ��س.از.امضای.این.

تفاهمنامه،.گفت:.ایران.و.چک.برای.توسعه.همکاری.های.

دوجانبه.ظرفیت.های.باالیی.دارند.و.می.توان.فعالیت.های.
مشترک.دو.کشور.را.در.زمینه.آب.و.برق.ارتقا.داد.

آماره��ای.پنج.ماه.منتهی.به.مرداد.ماه.امس��ال.از.حجم.

تجاری.نزدیک.به.12.میلیون.و.300.هزار.دالری.ایران.و.

جمه��وری.چک.حکایت.دارد..در.این.مدت.صادرات.ایران.

به.جمهوری.چک.دو.میلیون.و.300.هزار.دالر.و.واردات.از.
این.کشور.10.میلیون.دالر.ثبت.شده.است.

 تبدیل دی اکسید کربن به انرژی پاک

 جشنواره بورس ایده های انرژی در دانشگاه سمنان برگزار می شود

پنج��ره.ایرانیان:.دانش��مندان.آزمایش��گاه.ملی.علوم.

فیزیکی.چین،.نانوموادی.از.جنس.کبالت.را.برای.تبدیل.
گاز.دی.اکسید.کربن.به.سوخت.آند.توسعه.داده.اند.

به.گزارش.خبرگزاری.ایس��نا،.این.تیم.از.فرآیندی.به.

الکتروش��یمیایی. )احیاء. .electroreduction نام.

دی.اکس��ید..کربن(.برای.حرکت.یک.جریان.الکتریکی.

کوچک.از.طریق.مواد.فوق.نازک.کبالت.اس��تفاده.کرد.

که.ش��کل.دی.اکسید.کربن.را.تغییر.داده.است.و.انرژی.

تولید.می.کند.
ب��ه.عبارت.دیگر،.یک.پال��س.الکتریکی.که.از.طریق.
مواد.کبالت.ارسال.شده،.باعث.می.شود.که.اتم.هیدروژن.
خود.را.به.مولکول.کربن.در.دی.اکسیدکربن.متصل.کند.
و.همزمان.ی��ک.الکترون.به.دی.اکس��ید.کربن.اضافه.
می.ش��ود..در.نتیج��ه،.دی.اکس��ید.کرب��ن.ب��ه.اجزای.
تشکیل.دهنده.خود.یعنی.کربن،.هیدروژن.و.دو.مولکول.

اکسیژن.تبدیل.می.شود.

این.محصول.نیروی.بالقوه.برای.ضبط.و.ذخیره.سازی.

دی..اکس��ید.کربن.را.فراهم.می.کند،.بازدهی.انرژی.آن.

دو.برابر.س��وخت.متانول.بوده.و.همچنین.درصد.سمی.
بودن.آن.نیز.کم.است.

با.وجود.اینکه.استفاده.از.نانو.ذرات.کبالت.نشان.دهنده.

دس��تیابی.به.موفقیت.در.این.زمینه.است.و.هزینه.های.

کمی.را.نیز.در.بر.دارد،.هنوز.هم.با.تبدیل.شدن.به.یک.
محصول.تجاری.سال.ها.فاصله.دارد.

پنج��ره.ایرانیان:.مدیر.مرکز.کارآفرینی.دانش��گاه.س��منان.از.برگ��زاری.چهارمین.
جشنواره.بورس.ایده.ها.در.حوزه.انرژی.در.تاالر.دانش.این.دانشگاه.خبر.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.دکتر.احس��ان.برهانی.با.اعالم.این.خبر.گفت:.این.جش��نواره.در.

راس��تای.تحقق.کس��ب.ایده.ها.در.زمینه.انرژی.و.ارتقاء.س��طح.علمی.دانشجویان.و.
عالقمندان.در.حوزه.انرژی.و.گسترش.فناوری،.خالقیت.و.ایده.پروری.برگزار.می.شود.
وی.با.بیان.اینکه.این.جش��نواره.اسفند.ماه.امسال.برگزار.می.شود،.افزود.:.چهارمین.
جشنواره.بورس.ایده.ها.در.حوزه.انرژی.به.همت.مرکز.کارآفرینی.و.با.همکاری.پارک.

علم.و.فناوری.دانشگاه.سمنان.برگزار.می.شود.
برهانی.با.بیان.اینکه.فراخوان.این.جشنواره.در.هشت.محور.با.موضوع.انرژی.اعالن.

ش��ده.اس��ت،.ادامه.داد:.تکنولوژی.های.نوین.انرژی،.تکنولوژی.های.انرژی.هسته.های.

اقتصاد،.انرژی.و.محیط..زیس��ت،.صرفه.جویی.و.بهینه.سازی.انرژی،.انرژی.های.تجدید.

پذیر،.صنایع.نفت،.گاز.و.پتروشیمی،.صنعت.آب.و.برق.و.انرژی.و.بحران.آب.محورهایی.

هس��تند.که.عالقمندان.فرصت.داش��تند.ایده.های.خود.را.تا.14.بهمن.به.دبیرخانه.این.
جشنواره.در.پردیس.شماره.یک.دانشگاه.سمنان.– مرکز.کارآفرینی.ارسال.کنند.

مدیر.مرکز.کارآفرینی.دانش��گاه.سمنان.اظهار.کرد:.ایده.های.برتر.پس.از.داوری.به.

پارک.علم.و.فناوری.دانشگاه.سمنان.معرفی.می..شوند.تا.برای.تجاری.سازی.و.ایجاد.

ثروت.از.آنها.حمایت.شود..مسئول.برگزاری.جشنواره.بورس.ایده.ها.گفت:.دو.شاخص.
خالقیت.و.کارایی.مالک.اصلی.داوری.ایده.های.ارسالی.است.
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نمایش بی رحمی رکود
هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران برگزار شد:

ره:
شـا

ا

محل دائمی نمایشـگاه های تهران امسـال نیز به رسم هرساله میزبان فعاالن صنعت در و پنجره سازی کشورمان بود. بزرگترین 
گردهمایـی ایـن صنعـت در حالی از دوم تا پنجم بهمن ماه برگزار شـد که با وجود شـور و حرارت غرفه گـذاران در آغاز کار، که 
بی تاثیر از سـپیده دم پسـابرجام نبود، سـرمای رکود حاکم بر بازار، سردتر از سرمای زمستان نمایشگاه را به تدریج در یخبندان 

دلسردی فرو برد. 
با این حال، نظر تمامی غرفه گذاران این چنین نبود. با اینکه استقبال از نمایشگاه هفتم کمتر از همیشه بود، و غالب شرکت کنندگان 
دلسـرد و نـادم از هزینه کرد خـود در این دوره بودند، برخی از غرفه گذاران بر کیفی بودن بازدیدکنندگان تاکید داشـته و بسـیار 
راضی به نظر می رسیدند. اگر بخواهیم بر اساس نظرات شرکت کنندگان، یک ارزیابی کلی از نمایشگاه به دست دهیم، باید بازار 

آلومینیوم را نسبت به یو.پی.وی.سی پرمایه تر گزارش کنیم و لبان غرفه گذاران این بخش را خندان تر تصویر کنیم. 
امـا، آنچـه مایه خرسـندی بود برگزاری فوق العاده نمایشـگاه بود؛ با وجود اینکه گزارشـگر پنجره ایرانیـان در گفتگو با عزیزان 
غرفه دار، اصرار بر شنیدن انتقادات آنها از ستاد برگزاری داشت، اکثریت سوال شوندگان، بر رضایت خود از نحوه برگزاری تاکید 
داشـتند و جز برخی ناهماهنگی های معمول، نقد قابل بحثی در میان نبود. البته به جز درخواسـت های همیشـگی اکثر اهالی این 

صنعت مبنی بر تغییر تاریخ و همچنین تغییر ساعات بازدید این نمایشگاه.
بنا به نظر غالب فعاالن این صنعت، مناسـب ترین زمان برای برگزاری نمایشـگاه در و پنجره اواخر تابسـتان اسـت، ای کاش 
دسـت اندرکاران بـرای تکمیـل عملکرد خود در برگزاری کم نقص نمایشـگاه، و جهت جلب رضایت اهالـی این صنعت برای این 
منظور نیز تالش هایی به خرج دهند. هر چند از محدودیت های موجود برای تغییر تاریخ در تقویم نمایشـگاهی آگاهی داریم، اما 

بر این اصل نیز باور داریم که "کار نشد ندارد".
به هرحال نمایشـگاه هفتم نیز به خاطره ها پیوسـت و در این میان، پنجره ایرانیان به رسـم همیشـه کوشـید تا با ضبط نظرات 
غرفه گذاران و ثبت تصاویر، بخشی از این خاطره را برای فعاالن صنعت در و پنجره برای همیشه زنده نگه دارد. برای این منظور 

به سراغ غرفه داران رفتیم و از ایشان سه سوال پرسیدیم. در ادامه این پرسش ها و پاسخ های عزیزان را می خوانید:
پرسـش 1: زمینه فعالیت شـما چیسـت؟ چه محصول جدیدی به نمایشـگاه تهران آورده اید؟ سازمان شـما در سال گذشته چه 

فعالیت هایی داشته است؟
پرسش2: ارزیابی شما از نحوه برگزاری نمایشگاه تهران چیست؟

پرسش3: با توجه به برچیده شدن تحریم ها، آینده بازار در و پنجره را چگونه می بینید؟
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 پاسـخ 1: .ش��رکت.همارش��تن.ضخام��ت.

پروفیل.های.خ��ود.را.که.در.گذش��ته.با.گرید.رال.

B 716.تولی��د.می.ش��د.به.گری��د.A 716.ارتقا.
داده.است.

 پاسـخ 2: .نمایش��گاه.تهران.در.مقایسه.با.بس��یاری.از.نمایشگاه.های.جهان.از.

وضعیت.مطلوبی.برخوردار.اس��ت..ضمن.اینکه.نمایش��گاه.امسال.از.نظر.محیطی.و.
فضای.سبز.نسبت.به.سال.گذشته.بهتر.شده.است..

نمایش��گاه.تهران.از.نظر.غرفه.س��ازی.نیز.یکی.از.بی.نظیرترین.نمایشگاه.ها.است؛.

در.هیچ.نمایش��گاهی.ب��رای.4.روز.به.این.میزان.به.غرفه.س��ازی.اهمیت.نمی.دهند،.

مگر.برای.نمایش��گاه.هایی.مانند.اکسپوها.که.طوالنی.مدت.هستند..روی.هم.رفته.از.
برگزاری.نمایشگاه.رضایت.دارم.

 پاسخ 3: .به.غیر.از.تحریم.ها.مسائل.مهم.دیگری.نیز.در.آینده.بازار.تاثیرگذارند..

برای.مثال.باید.معلوم.ش��ود.از.پول.هایی.که.در.حال.بازگش��ت.به.کش��ور.است،.چه.

میزان.وارد.حوزه.صنعت.خواهد.ش��د..همچنین.مس��ئوالن.بهتر.است.به.جای.اینکه.

به.صورت.مکرر.از.مراحل.لغو.تحریم.ها.سخن.بگویند،.برنامه.هایی.را.برای.فضای.پسا.
تحریم.ارائه.دهند..زیرا.مشکل.اصلی.ما.فقدان.برنامه.ریزی.است.

سید محسن صفایی  ـ  همارشتن 

 پاسـخ 1: خل��ق.ایده.و.ن��وآوری.در.صنعت.

یو.پی.وی.س��ی.کار.س��ختی.اس��ت..ام��ا.با.این.

اوصاف،.ما.توانس��تیم.پروفیل��ی.طراحی.کنیم.که.
معضل.کتیبه.دار.کردن.پنجره.های.کش��ویی.حل.ش��ود..در.کش��ور.ترکیه.هم.شاید.
یک.یا.دو.شرکت.آن.هم.نه.به.صورت.کامل،.موفق.به.کسب.این.فناوری.شده.اند..
 پاسـخ 2: غالبا.در.دس��تگاه.های.دولتی.و.نیمه.دولتی،.رضایت..مراجعه.کنندگان.
جزو.آخرین.گزینه.ها.قرار.دارد..خدمات.ارائه.ش��ده.به.هیچ.وجه.راضی.کننده.نیس��ت،.
اما.به.هرحال.همین.که.صنعت.در.و.پنجره.توانسته.نمایشگاهی.مستقل.از.نمایشگاه.
س��اختمان.برگزار.کند،.اقدام.بس��یار.مثبت.و.تحسین.برانگیزی.به.شمار.می.آید..روی.
هم.رفته.اگر.همه.ما.منافع.گروه.و.صنف.خود.را.به.منافع.شخصیمان.ترجیح.دهیم،.

نتایج.بسیار.بهتری.عاید.خواهد.شد.
 پاسـخ 3: .ب��ه.امید.خدا.اتف��اق.مثبتی.در.صنف.در.و.پنج��ره.رخ.خواهد.داد...با.
توجه.به.اینکه.اقتصاد.کش��ور.وابس��ته.به.نفت.اس��ت،.قیمت.نفت.به.معضل.بزرگی.
برای.ایران.تبدیل.ش��ده.است..اما.امیدواریم.که.ش��رایط.کسب.و.کار.شفاف.شود.تا.
کش��ور.های.اروپایی.برای.سرمایه.گذاری.وارد.ایران.ش��وند.و.اقتصاد.کشور.وضعیت.

بهتری.پیدا.کند..

ـ آدوپن پالستیک پرشین ) پالس پن( کاوه خداپرست 

 پاسـخ 1: ما.حجم.تولید.خ��ود.را.افزایش.داد.ه.ایم.

و.در.آین��ده.نزدی��ک.ی��راق.دو.حالت��ه.را.نیز.به.س��بد.
محصوالت.شرکت.اضافه.خواهیم.کرد...

 پاسـخ 2:.خدمات.و.امکانات.این.نمایش��گاه.از.نمایشگاه.های.کشور.های.همسایه.بسیار.

پایین.تر.بود..در.واقع.نمایش��گاه.تهران.به.هیچ.وجه.در.س��طح.میزان.باالی.اس��تقبال.کننده.و.
شرکت.کنندگان.خود.قرار.ندارد.

 پاسخ 3: اتفاقات.مثبتی.در.انتظار.صنعت.است.که.در.سال.آینده.به.وقوع.خواهد.پیوست.

 علی عامری ـ جی.اس.ای

 پاسـخ 1:.م��ا.برای.ای��ن.نمایش��گاه.عالوه.

بر.اینکه.گس��گت.جدی��دی.را.طراح��ی.و.عرضه.

کرده.ایم،.درهایی.را.نیز.به.این.نمایش��گاه.رساندیم.
که.پاخور.نداشته.باشد..

 پاسخ 2:.ما.از.عملکرد.ستاد.و.امکانات.نمایشگاه.رضایت.داریم.
 پاسخ 3:..متاسفانه.مسکن.مهر.مسبب.شد.جایگاه.یو.پی.وی.سی.متزلزل.شود..
زی��را.در.این.پروژه.ه��ا.کیفیت.مدنظر.نبود.و.فقط.قیمت.م��ورد.توجه.پیمانکاران.بود..
امیدواری��م.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.اس��تانداردها،.چه.در.م��ورد.پروفیل.داخلی.و.چه.
پروفی��ل.خارجی،.رعایت.ش��ود..همچنین.از.انجمن.پروفیل.انتظ��ار.دارم.تا.در.جهت.

اطالع.رسانی.در.خصوص.کیفیت.پروفیل.ها.فعالیت.کند.

روزبه توکلی ـ روزوین

 پاسـخ 1: محصوالتی.که.در.این.نمایش��گاه.

ارائه.کردیم،.پروفیل.س��ری.60،.پنج.کاناله.است.و.

ش��رکت.قصد.دارد.در.اوایل.س��ال.95.سری.سوپر.
60،.5.کاناله.را.با.گرید.A.وارد.بازار.کند..

 پاسـخ 2:.به.نظر.من.تبلیغات.و.اطالع.رس��انی.بس��یار.ضعیف.بود..از.مسئوالن.

برگزاری.نمایش��گاه.درخواس��ت.دارم.تا.ش��رایطی.فراهم.کنند.ک��ه.بازدیدکنندگان.
نمایشگاه.افزایش.بیابند..

 پاسـخ 3:.لغو.تحریم.ها.چش��م.انداز.بس��یار.خوبی.را.پیش.روی.بازار.در.و.پنجره.
قرار.داده.است.

حمید اطهری  ـ  آتاتک 

 پاسخ 1: شرکت.ما.تا.ماه.آینده.فریم.بازسازی.
را.به.بهره.برداری.می.رساند.

 پاسـخ 2:.در.تاری��خ.و.روزه��ای.برگ��زاری.
نمایشگاه.باید.تجدید.نظر.شود..اما.خدمات.نمایشگاه.خوب.است.

 پاسـخ 3: برچیده.ش��دن.تحریم.ها.بر.بازار.در.و.پنجره.تاثیرگذار.خواهد.بود،.اما.
برای.اینکه.این.اثرها.مشهود.شود.به.زمان.زیادی.نیاز.داریم.

اسماعیل اسدی ـ پرشین پی.وی.سی 

 پاسـخ 1: ما.در.سال.گذشته.سبد.محصوالت.

خود.را.تکمیل.کردیم.و.در.حال.حاضر.36.س��طح.

مقطع.پروفیل.تولید.و.عرضه.می.کنیم..امروز.فربد.
کامل.ترین.سری.پروفیل.تولید.داخل.را.در.بازار.ارئه.می.دهد..

 پاسخ 2:.نمایشگاه.بیشتر.جنبه.تجدید.دیدار.دارد.و.بحث.فروش.یا.مشتری.یابی.

چندانی.مد.نظر.نیست..از.نظر.خدمات.هم،.سرویس.خاصی.دریافت.نکردیم..در.بحث.
اطالع.رسانی.نیز.به.شدت.ضعیف.عمل.کرده.اند.

 پاسخ 3:.شرکت.های.پروفیل.ساز.باید.خود.را.به.روز.کنند.تا.بتوانند.در.رقابت.های.

جهانی.حضور.داش��ته.باشند..شرکت.ها.باید.از.نظر.حجم.تولید،.کیفیت.و.تکمیل.سبد.
محصوالت.خود.پیشرفت.کنند.و.قطعا.بازار.رشد.خوبی.خواهد.داشت.

فربد پاک روش  ـ فربد
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 پاسـخ 1:.در.ح��ال.حاضر.در.کلیه.فرموالس��یون.

محصوالت.ش��رکت.از.فناوری.نانو.اس��تفاده.می.ش��ود..

محص��ول.جدید.دیگ��ری.که.در.آینده.نزدیک.به.س��بد.
محصوالت.اضافه.خواهد.ش��د،.کاور.آلومینیوم.اس��ت.که.بر.روی.محصوالت.یو.پی.وی.س��ی.

نصب.می.شود.
 پاسـخ 2: در.خصوص.غرفه.س��ازی.ناراضی.هس��تیم..س��تاد.برگزاری.به.همه.شرکت.ها.
اع��الم.کرده.بود.که.برای.غرفه.س��ازی.چهار.روز.زمان.دارند.به.ج��ز.ما..با.توجه.به.اینکه.ما.از.
شهرس��تان.به.تهران.می.آییم.و.هر.س��ال.نیز.در.نمایشگاه.ش��رکت.می.کنیم،.در.زمینه.تکمیل.

مدارک،.بسیار.اذیت.شدیم..
 پاسخ 3: بازار.قطعا.بهتر.می.شود..

رضا زمانی  ـ  وین کالس

 پاسـخ 1:.محصول.جدیدی.که.ما.برای.نمایشگاه.

آورده.ایم.پروفیل.های.لمینیت.است..البته.این.را.هم.اضافه.

کنم.که.شرکت.در.گذشته.این.لمینیت.ها.را.تولید.می.کرد،.
اما.به.خاطر.مش��کالتی.که.در.گارانتی.وجود.داش��ت،.ما.تولید.این.سری.از.لمینیت.ها.را.متوقف..
کرده.بودیم،.که.از.مدتی.پیش.با.کیفیتی.بهتر.آن.را.روانه.بازار.کرده.ایم..این.لمینیت.ها.در.مقابل.
اشعه.نور.و.گرد.و.خاک.مقاومت.بیشتری.دارند،.اما.نه.به.اندازه.پروفیل.های.نرمال.سفید..محصول.

دیگر.شرکت.هم،.پروفیل.تک.ریل.کشویی.است.که.در.اواخر.بهمن.وارد.بازار.می.شود.
 پاسخ 2:..در.مورد.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.ده.سال.است.که.ما.انتقاد.می.کنیم..در.هیچ.
جای.دنیا.نمایش��گاه.در.این.س��اعت.برگزار.نمی.ش��ود..بحث.دوم.نحوه.دسترسی.به.نمایشگاه.
است؛.نه.برای.شرکت.ها.و.نه.بازدیدکنندگان،.وسایل.نقلیه..عمومی.در.نظر.گرفته.نشده.و.این.
باعث.می.ش��ود.تا.دسترس��ی.به.نمایش��گاه.سخت.ش��ود..در.نهایت.با.توجه.به.هزینه.هایی.که.
اخذ.ش��ده.هیچ.سرویس��ی.ارائه.نمی.شود.به.جز.برق،.و.به.ازای.هر.سرویسی.که.ارائه.می.دهند.

هزینه.ای.اضافی.می.گیرند.
 پاسـخ 3:..از.این.جهت.که.س��هم.پروفیل.های.وارداتی..از.بازار.بیش��تر.خواهد.شد.،.شرایط.
رقابتی.دش��وارتری.به.وجود.خواهد.آمد..اما.ما.امیدوار.هس��تیم،.زیرا.س��اخت.و.ساز.رونق.خواهد.
گرفت..این.را.هم.اضافه.کنم.که.دوران.رکود.یک.مزیتی.داش��ت.که.بعضی.از.ش��رکت.هایی.که.
صرفا.جهت.کسب.درآمد.بیشتر.به.این.صنعت.وارد.شده.بودند،.به.تدریج.در.حال.خارج.شدن.از.

این.صنعت.هستند..

محمد حمیدیه ـ هافمن

 پاسـخ 1: شرکت.ما،.یک.س��ری.افزودنی.ها.برای.

تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.وارد.می.کند،.همچنین.
نماینده.آک.دنیز.کیمیای.ترکیه.در.ایران.هستیم..

 پاسخ 2: در.بسیاری.از.موارد،.عملکرد.نمایشگاه.ضعیف.بوده.است..با.توجه.به.اینکه.همه.

س��اله.در.نمایشگاه.حضور.داریم،.درخواست.فضای.بیشتر.داشتیم،.ولی.متاسفانه.به.ما.گفتند.که.

س��الن.پر.اس��ت.و.فضای.بس��یار.کوچکتری.را.در.اختیار.ما.قرار.دادند،.در.حالی.که.همانطور.که.
مشاهده.می.کنید،.در.سالن.فضای.خالی.وجود.دارد..

 پاسخ 3:.همه.کسانی.که.در.صنعت.ساختمان.فعالیت.می.کنند،.امیدوار.به.آینده.هستند..

بهزاد سراجی  ـ کیمیاگر

 پاسـخ 1: م��ا.پنج��ره.دو.حالته.ل��وال.مخفی.و.در.

دولنگه.ای.را.که.ش��کل.پنجره.فرانسوی.باز.می.شود،.به.

نمایش��گاه.آوردیم..از.طرفی.ه��م.محصوالت.آلومینیوم.
یعنی.کرتن.وال.و.یراق.آالت.فرانسوی.را.عرضه.کردیم..

 پاسـخ 2:.خدمات.نس��بت.به.هزینه.ای.که.دریافت.می.ش��ود،.معموال.قابل.قبول.نیست.

و.یک.س��ری.عدم.هماهنگی.وجود.دارد؛.به.عنوان.مثال،.امروز.که.روز.دوم.نمایش��گاه.است،.
بعضی.از.کارت.های.ما.هنوز.صادر.نشده.است..

 پاسـخ 3:.امیدوارم.که.این.رکود.با.ش��یب.مالیم.در.عرض.2.یا.3.س��ال.از.میان.برود.و.
شرایط.اقتصادی.صنف.بهتر.شود.

علی رضا تقی زاد ـ  هونام ابزار

 پاسـخ 1: محص��ول.جدید.ما،.نرم.اف��زار.چارچوب.

اس��ت..چارچوب.نرم.افزار.هم��راه.طراحی.و.فروش.در.و.

پنجره.اس��ت..در.واقع.چارچوب،.یک.اپلیکیش��ن.تلفن.
همراه.اس��ت؛.ش��ما.به.راحتی.می.توانید.ه��ر.پروفیل.و.یراقی.را.در.این.نرم.اف��زار.تعریف.کنید،.
س��پس.طراحی.و.به.فروش.برسانید..این.نرم.افزار.از.پیش.فاکتورهای.متنوعی.برخوردار.است..
می.توانم.به.جرات.بگویم.هر.کاری.که.نرم.افزار.در.کامپیوتر.انجام.می.دهد،.ش��ما.می.توانید.به.

کمک.اپلیکیشن.چارچوب.در.تبلت.یا.تلفن.همراه.خود.انجام.دهید..
 پاسـخ 2: به.نظرم.برگزاری.نمایشگاه.خوب.بود..فقط.مسئله.ای.که.وجود.دارد.این.است.
که.با.توجه.به.اینکه.در.این.س��الن.و.س��الن.های.دیگر.غرفه.های.خالی.وجود.دارد،.دلیل.این.را.

که.به.بعضی.از.شرکت.ها.غرفه.نداده.اند،.متوجه.نشدم.و.این.جای.سئوال.دارد.
 پاسخ 3: با.توجه.به.لغو.تحریم.ها.شرایط.خوب.می.شود،.و.در.سال.آینده.به.امید.خدا.این.

اتفاق.رخ.خواهد.داد....

علیرضا شامی  ـ  فناوری داده پویشگر

 پاسخ 1:.همانطور.که.می.دانید،.کتیبه.دار.کردن.

پروفیل.های.کش��ویی.از.جمله.معضالتی.بود.که.در.

و.پنجره.س��ازان.یو.پی.وی.سی.کشورمان.همیشه.با.
آن.دس��ت.به.گریبان.بودند..ش��رکت.آدوپن.با.توجه.به.قابلیت.ه��ا.و.توانمندی.های.خود.
س��رانجام.توانس��ت.این.مش��کل.را.حل.کند..در.همین.رابطه،.ما.در.نمایشگاه.تخصصی.
در.و.پنجره.و.صنایع.وابس��ته.برای.نخس��تین.بار.از.کتیبه.های.پروفیل.کشویی.تک.ریل.

وین.تک.رونمایی.کردیم.
 پاسـخ 2:.متاس��فانه.هر.س��ال.اعالم.می.کنیم.که.در.صنف.ما.برگزاری.نمایشگاه.در.
بهمن.ماه.مناسب.این.صنعت.نمی.باشد؛.با.این.حال.نتیجه.اش.برعکس.می.شود.و.برگزاری.
نمایشگاه.چند.روز.عقب.تر.می.رود..لذا.با.توجه.به.اینکه.نمایشگاه.های.تخصصی.می.بایست.
بر.اس��اس.نیاز.آن.صنف.در.قبل.از.ش��روع.فصل.کاری.آن.صنف.برگزار.ش��ود.تا.شرکت.ها.
زمان.برای.توس��عه.بازار.و.نیز.انگیزه.بهتری.برای.حضور.پررنگ.در.نمایشگاه.داشته.باشند،.
پیشنهاد.می.کنم.که.برگزاری.نمایشگاه.در.و.پنجره.در.شهریور.یا.ابتدای.مهرماه.برگزار.شود.
که.در.این.صورت.حتما.هم.بازدیدکنندگان.و.نیز.ش��رکت.کنندگان.رضایت.بیشتری.خواهند.
یافت..گذش��ته.از.این.مطلب،.این.نمایشگاه.جایی.است.که.شرکت.های.بزرگ.باید.همیشه.
حضوری.پررنگ.داشته.باشند.و.این.موضوع.یک.اصل.مهم.برای.شرکت.وین.تک.می.باشد.
 پاسـخ 3:..در.مقوله.اقتصاد،.تحریم.ها.یک.ش��به.به.وجود.نیامده.اند.که.بخواهند.یک.
ش��به.رفع.گردد.و.روندی.زمان.بر.اس��ت..از.سوی.دیگر.صنف.در.و.پنجره.در.انتهای.بخش.
ساختمان.قرار.دارد،.و.با.توجه.به.اینکه.ساخت.مسکن.نیازمند.زمان.و.ایجاد.تقاضا.در.بازار.
می.باش��د،.و.عرضه.و.تقاضا.در.بازار.از.هم.جدا.نیس��تند،.در.نتیجه.پیش.بینی.می.کنم.که.تا.
6.ماه.الی.یکسال.آینده.تغییر.چشمگیری.در.این.صنف.روی.نخواهد.داد..امیدوارم.پس.از.

طی.شدن.زمان.مذکور،.این.صنف.به.روزهای.اوج.خود.بازگردد.

ـ   آدوپن پالستیک پرشین ) وینتک( رضا زرگر 
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 پاسخ 1: ش��رکت.ونوس،.شیشه.های.اسمارت.

را.در.نمایش��گاه.تهران.رونمایی.کرده.است..از.جمله.

قابلیت.های.این.نوع.از.شیش��ه،.مات.یا.شفاف.شدن.
آنها.در.اثر.عبور.یا.عدم.عبور.جریان.برق.است.

 پاسـخ 2: به.نظرم.یکی.از.موفق.ترین.و.منظم.ترین.نمایش��گاه.هایی.است.که.تا.به.
حال.مشاهده.کرده.ام..

 پاسخ 3:.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.آینده.صنعت.در.و.پنجره.را.فوق.العاده.امیدوارکننده.
ارزیابی.می.کنم.

محمد حسن نوروزی  ـ  ونوس شیشه

 پاسـخ 1: .آلوکد.برای.حضور.هر.چه.بهتر.در.

نمایش��گاه،.سیستم.لوال.محور.را.در.این.نمایشگاه.

ارائه.کرد..عالوه.برآن.سیس��تم.لیفت.اند.اس��الید.
را.ک��ه.از.نمایش��گاه.دوره.گذش��ته.وارد.مجموعه.کرده.ایم،.در.ای��ن.دوره.به.نمایش.

گذاشته.ایم.
 پاسخ 2: .ترجیح.می.دهم.به.این.سوال.پاسخ.ندهم.

 پاسخ 3: .تحریم.ها.برداشته.شد.اما.به.نظر.من.تا.دو.سال.آینده.تغییری.در.صنف.

در.و.پنجره.پیش.نخواهد.آمد..به.دلیل.اینکه.تا.س��اختمان.ها.پروانه.س��اخت.دریافت.

کنند.و.مراحل.س��اخت.آنها.س��پری.شود،.و.این.س��اختمان.ها.به.مرحله.نصب.پنجره.
برسند،.زمان.درازی.طی.خواهد.شد.

شهرام علیزاده  ـ آلوکد

 پاسخ 1: کوپال.با.دو.محصول.جدید.وارد.نمایشگاه.
شده.است،.که.شامل.دو.مدل.پروفیل.شامپاینی.است.

 پاسـخ 2:.با.توجه.به.اقتصاد.فعلی.کش��ور.بیش.از.
این.انتظار.نمی.رود..من.از.نحوه.برگزاری.راضی.هستم.

 پاسـخ 3: آینده.صنعت.پس.از.لغو.تحریم.ها،.به.وضعیت.اقتصاد.کش��ور.بستگی.دارد..

رکود.فعلی.فقط.ناش��ی.از.تحریم.ها.نیس��ت.بلکه.س��ه.عامل.اصلی.در.شکل.گیری.آن.تاثیر.

داشته.است.که.عبارتند.از.بهره.بانکی.باال،.دستمزد.پایین.کارگرها،.و.کنترل.نشدن.قیمت.ها..

در.هیچ.کجای.دنیا.چنین.بهره.بانکی.وجود.ندارد؛.با.بهره.بانکی.27.درصد.چطور.می.ش��ود.

تولی��د.کرد؟.در.مورد.حقوق.کارگران.هم.بای��د.بگویم.که.در.حال.حاضر.حداقل.حقوق.باید.

2میلیون.و.پانصد.هزار.تومان.باش��د.تا.بتوان.انتظار.داش��ت.که.کارگ��ران.کم.کاری.نکنند..

قیمت.ها.نیز.باید.کنترل.ش��وند.تا.تورم.مهار.شود..در.کش��وری.که.تورم.باشد،.تولید.صرفه.

چندانی.نخواهد.داش��ت..اگر.این.سه.مشکل.مرتفع.گردد.تا.حد.بسیاری.مشکل.اقتصاد.حل.

خواهد.ش��د..امروزه.بسیاری.از.سرمایه.داران.بر.خالف.میلشان.به.سپرده.گذاری.رو.آورده.اند،.
زیرا.امنیت.شغلی.ندارند.

مهدی رضاییان ـ  کوپال 

 پاسـخ 1: شرکت.آش��یان.پایدار.غرب.وارد.کننده.
پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.برند.پرو.وین.است.

 پاسخ 2:.از.امکانات.نمایشگاه.نسبتا.راضی.هستم.
 پاسخ 3:.امیدوار.هستم.که.دوران.خوبی.پیش.روی.این.صنعت.باشد.

یوسف بیگی ـ  آشیانه پایدار غرب

 پاسـخ 1:.ما.از.س��ه.ماه.قبل.پروفیل.لمینیت.را.

راه.ان��دازی.کرده.بودیم،.و.در.نمایش��گاه.تهران.نیز.از.
نوعی.لمینیت.جدید.رونمایی.کردیم.

 پاسـخ 2:.تنه��ا.کمب��ود.نمایش��گاه،.تبلیغ��ات.اس��ت..همانطور.ک��ه.می.بینید.فقط.

مونتاژکنن��دگان.در.و.پنجره.در.نمایش��گاه.حض��ور.دارند.و.به.خاطر.عدم.اطالع.رس��انی،.
مهندسان.و.انبوه.سازان.چندانی.از.نمایشگاه.بازدید.نمی.کنند.

 پاسخ 3:.برچیده.شدن.تحریم.ها.قطعا.به.سود.بخش.تولید.خواهد.بود..زیرا.از.سویی.

واردات.ماش��ین.آالت.و.مواد.اولیه.برای.ما.آسان.تر.خواهد.شد،.از.سوی.دیگر.صادرات.نیز.

راحت.تر.خواهد.ش��د..الزم.به.ذکر.اس��ت.که.آک.پروفیل.از.سال.1389.به.صورت.مستمر.

در.زمینه.صادرات.پروفیل.فعال.اس��ت.و.در.س��ال.ها.89.و.91.به.عنوان.صادرکننده.نمونه.
استان.گلستان.برگزیده.شده.است..

رامین صحنه ـ  آک پروفیل

 پاسخ 1:.محصوالت.شرکت.ما.یک.ماه.است.که.

وارد.بازار.ش��ده.است..در.فروردین.سال.جاری.کارخانه.

را.راه.انداختی��م.و.در.ح��دود.8.ماه.ب��ر.کیفیت.پروفیل.
تولیدی.خود.متمرکز.بودیم..فعال.پروفیل.های.س��ری.60.را.روان��ه.بازار.کرده.ایم.و.در.آینده.
نزدیک.تولید.س��ری.70.و.پروفیل.لمینیت.را.نیز.آغاز.خواهیم.کرد،.البته.پروفیل.لمینیتی.که.

دو.رنگ.نباشد.
 پاسخ 2:.از.عملکرد.ستاد.برگزاری.راضی.هستیم.و.کمبود.و.کاستی.مشاهده.نکرده.ایم.

 پاسخ 3:.مسلما.تاثیر.دارد.و.ما.به.بهبود.شرایط.اقتصادی.امیدوار.هستیم.

رضا حسینی ـ اور وین

 پاسـخ 1:.ش��رکت.دیوا.ب��ا.توجه.به.نی��از.بازار،.

پروفیل.ریلی.را.به.محصوالت.خود.افزوده.اس��ت.که.با.

اس��تقبال.خوبی.هم.روبه.رو.شد..عالوه.بر.آن،.تولیدات.
وود.پالس��ت.برای.قرنیز،.کف.پوش.و.نمای.ساختمان.را.نیز.راه.اندازی.کرده.و.در.حال.حاضر.

مشغول.شناسایی.بازار.هستیم..
 پاسخ 2:.از.خدمات.نمایشگاه.رضایت.دارم.

 پاسـخ 3:.کش��ش.بازار.به.گونه.ای.نیس��ت.که.کارخانه.ها.با.ظرفیت.باال.تولید.کنند.و.

کارخانجات��ی.نیز.که.فعالی��ت.می.کنند.با.ظرفیت.پایین.تولید.می.کنند.که.این.نش��ان.از.باال.

ب��ودن.قیمت.تمام.ش��ده.تولید.اس��ت..امیدواریم.با.لغو.تحریم.ها.تح��والت.اقتصادی.خوبی.
صورت.گیرد.

امین شجاعی ـ  دیوا بابل

 پاسـخ 1:.در.نمایشگاه.امسال.برای.نخستین.

ب��ار،.از.پروفیل.های.لمینیت.ش��ده.و.روکش.های.

لمینیت.رونمای��ی.کرده.ایم.که.با.اس��تقبال.خوبی.
روبه.رو.شد..

 پاسخ 2:.برگزاری.نمایشگاه.خوب.بود،.فقط.از.نظر.تبلیغات.یک.مقدار.ضعیف.بود..

 پاسـخ 3:.در.حال.حاضر.اتفاق.خاصی.نیافت��اده.و.به.نظر.من.تا.خرداد.و.تیرماه.
سال.آینده.اتفاق.مثبتی.رخ.نمی.دهد.

 احمدرضا صادقیانـ   پترو پویا گرانول آریانا
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 پاسـخ 1: زمینه.کاری.ش��رکت.ما.تولید.گرانول،.

گس��گت.و.نوار.پی.وی.س��ی.اس��ت.و.هر.ساله.تالش.

کرده.ایم.تا.نوآوری.داش��ته.باش��یم..امسال.نیز.یکسری.
نوار.جدید.به.نمایشگاه.تهران.آورده.ایم.

 پاسـخ 2:.نمایش��گاه.در.و.پنجره.جزو.بهترین.نمایش��گاه.های.تخصصی.اس��ت.و.بنده.
رضایت.کامل.دارم.

 پاسـخ 3:.ب��ه.نظر.من.در.این.باره.نمی.توان.نظ��ر.قطعی.داد..چون.در.همه.اصناف.رکود.
حاکم.است..به.طور.کلی.فکر.می.کنم.برای.اظهار.نظر.درباره.فضای.پسا.تحریم.بسیار.زود.باشد.

فردین میرزاده کیا ـ  تهران پالستیک کار گستر

 پاسـخ 1: ما.امس��ال.از.دو.محصول.جدید.خود.در.

نمایش��گاه.رونمایی.کردیم.و.در.قس��مت.آلومینیوم.هم.

مانور.بیشتری.دادیم..همچنین.قرار.است.از.دو.محصول.
جدید.یو.پی.وی.سی.در.نمایشگاه.استانبول.رونمایی.شود.

 پاسخ 2: نسبت.به.هزینه.ای.که.شده.اصال.از.خدمات.رضایت.نداریم،.اما.نسبت.به.سال.

گذش��ته.برنامه.ریزی.بهتری.صورت.گرفته.است..مهمترین.مش��کل.همچنان.زمان.نامناسب.
برگزاری.نمایشگاه.است..

 پاسخ 3: به.نظر.من.در.آینده.بسیار.نزدیک.بازار.پوست.خواهد.انداخت.و.اتفاقات.بهتری.

خواهد.افتاد..با.ورود.رقبای.قوی.تر.رقابت.تنگ.تر.می.شود.و.همه.سعی.می.کنند.خدمات.بهتری.
ارائه.کنند،.در.نتیجه.شرکت.ها.همه.به.سمت.کیفیت.بهتر.حرکت.می.کنند.

علی خرم ـ نوید تجارت ارسام

 پاسخ 1: با.توجه.به.اینکه.شرکت.عایق.کویر.یزد،.

در.و.پنجره.آلومینیومی.را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.

کرده..است،.از.این.محصوالت.آلومینیومی.در.نمایشگاه.
تهران.رونمایی.کردیم..عالوه.بر.آن،.در.این.نمایش��گاه.یراق.آالت.فولکس.واگنی.جدیدی.نیز.

عرضه.می.کنیم.
 پاسخ 2:.با.توجه.به.اینکه.نمایشگاه.تخصصی.است.فکر.می.کنم.اگر.تبلیغات.تلویزیونی.
بیش��تری.داشته.باشیم.اثرگزاری.بهتری.را.شاهد.خواهیم.بود..بزرگترین.ضعف.این.صنعت.آن.
اس��ت.که.مردم.کیفیت.خوب.را.از.بد.تش��خیص.نمی.دهند..ما.از.ستاد.برگزاری.رضایت.داریم.

و.همه.چیز.خوب.بوده.است.
 پاسخ 3:.قطعا.آینده.روشنی.را.در.پیش.خواهیم.داشت.

سیدرضا دستمال چی ـ عایق کویر یزد

 پاسـخ 1: ما.نمایندگ��ی.آلومینیوم.ایتالیایی.با.برند.

ponzio.ایتالیا.را.اخذ.کرده.و.در.نمایشگاه.محصوالت.
این.برند.را.رونمایی.کردیم.

 پاسخ 2: همه.چیز.خوب.بوده.و.ما.رضایت.داریم.
 پاسخ 3: خوشبختانه.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.می.توان.به.جای.حواله.ها،.از.طریق.ال.سی..
خرید.کنیم..این.مهم،.کمک.بسیار.مهمی.به.بازار.پنجره.خواهد.بود..در.کل.شرایط.خوبی.پیش.

رو.داریم،.اما.نباید.در.کوتاه.مدت.منتظر.تحولی.در.وضعیت.موجود.باشیم.

پیمان  خلیل زاده  ـ  سام آریا

 پاسـخ 1: ما.برای.حضور.در.نمایش��گاه.تهران.

از.چن��د.محصول.جدید.رونمایی.کرده.ایم.که.می.توان.

به.محص��والت.الکترونیکی،.کامفورت،.لوال.مخفی.و.
آرام.بند.اشاره.کرد..شرکت.ما.در.قسمت.آی.تی.نیز.پیشرفت.هایی.داشته.است..در.این.زمینه.
ما.طرحی.را.اجرا.کرده.ایم.که.متقاضیان.می.توانند.از.طریق.رایانه.شخصی.خود.و.وبسایت.
ش��رکت،.مراحل.تکمیل.ش��دن.پنجره.را.مشاهده.کنند..از.سوی.دیگر.در.صدد.هستیم.که.
امکاناتی.را.تهیه.کنیم.تا.بتوانیم.محصوالت.خود.را.به.صورت.اینترنتی.به.فروش.برسانیم.و.

نخستین.شرکتی.خواهیم.بود.که.این.مهم.را.تا.چند.ماه.آینده.عملی.خواهد.کرد.
 پاسـخ 2: زمان.برگزاری.این.نمایش��گاه.اصال.خوب.نبود..برگزاری.نمایشگاه.به.نظر.
من.باید.از.سه.ش��نبه.آغاز.و.اختتامیه.آن.روز.جمعه.باشد..از.طرف.دیگر،.چرا.و.به.چه.دلیل.

باید.برای.صدور.کارت.اعضا.غرفه،.سقف.تعیین.شود؟.
 پاسخ 3: امسال،.هیچ.اتفاقی.نمی.افتد..به.نظر.من.باتوجه.به.اینکه.پنجره.آخرین.
بخش.س��اختمان.اس��ت،.اگر.قرار.باش��د.گشایشی.رخ.دهد،.تا.پایان.س��ال.آینده.باید.

منتظر.ماند.

امیر حسین اسماعیل خانی ـ   ایلیا صنعت پنجره

 پاسـخ 1: ش��رکت.به.جز.ی��راق.آالت.آکپن،.

جه��ت.حضور.هر.چ��ه.بهتر.در.نمایش��گاه.تهران.

گالوانی��زه.را.نیز.به.س��بد.محص��والت.خود.اضافه.
کرده.است..

 پاسخ 2:.نمایشگاه.امسال.نسبت.به.سال.گذشته.ضعیف.تر.شده.بود..ضمن.اینکه.
زمان.برگزاری.این.نمایشگاه.اصال.مناسب.نیست.

 پاسخ 3: صنعت.در.و.پنجره.وابستگی.کاملی.به.ساخت.و.ساز.دارد..با.رکودی.که.
در.کشور.وجود.دارد.بعید.می.دانم.تا.یک.سال.آینده.اتفاق.خاصی.رخ.دهد.

فرهاد  سراجی ـ  پارس یراق ماندگار

 پاسـخ 1: در.نمایش��گاه.امسال.ما.در.ورودی.

جدیدی.را.آوردیم.که.پنل.آن.از.آلومینیوم.تشکیل.

ش��ده.و.کاور.آن.از.یو.پی.وی.س��ی.است،.و.نمای.
بازشو.و.فرم.کاور.نیز.نمای.آلومینیوم.دارد..محصول.دیگر.ما،.اِنرِ.گتو.وی.یو.است.که.
س��ش.بازش��و.در.و.پنجره.آن.به.طور.کامل.مخفی.است..از.نما.که.نگاه.می.کنید.فقط.
نمای.فرم.را.می.بینید.و.بازش��و.آن.معلوم.نیست..استحکام.آن.نیز.بسیار.باالست.و.در.
داخل.پروفیل.از.تیغه.های.فوالدی.آلیاژ.کربن.اس��تفاده.شده.است..سه.الیه.الستیک.
دارد.و.شیش��ه.سه.جداره.به.آن.می.خورد..مشابه.این.دستگاه.در.حوزه.یو.پی.وی.سی.
وجود.نداش��ته.اس��ت..عالوه.بر.آن.درهای.کش��ویی.بزرگ.لیفت.اند.اسالید.را.برای.

نمایشگاه.ارائه.کردیم.
 پاسـخ 2: س��تاد.همکاری.الزم.را.با.ما.نداشت؛.برای.مثال.شب.قبل.از.برگزاری.
نمایش��گاه،.ما.مش��غول.تکمیل.غرفه.بودیم.که.برق.های.س��الن.را.خاموش..کردند.و.
مجبور.به.ترک.س��الن.ش��دیم..از.طرف.دیگر.خدمات.اینترنتی.در.سالن.ها.هم.وجود.

ندارد.و.این.امر.زیبنده.نمایشگاه.تهران.در.عصر.ارتباطات.نیست.
 پاسـخ 3: ش��رایط.جدید.مثبت.اما.زمان.بر.خواهد.بود..زیرا.با.توجه.به.رکود.در.
مسکن.و.این.مهم.که.پنجره.آخرین.جزء.ساختمان.است،.باید.حداقل.یک.سال.برای.

بهتر.شدن.این.صنعت.منتظر.ماند.

  سیدمحمد حسین هاشمی ـ خزرشید
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 پاسـخ 1: محصول.جدید.ما.در.نمایشگاه.پروفیل.

یو.پی.وی.سی.با.برند.فنسترمن.است.که.به.تازگی.تولید.
آن.را.آغاز.کرده.ایم.

 پاسخ 2:.تاریخ.برگزاری.نمایشگاه.تهران.به.هیچ.وجه.مطلوب.نیست.
 پاسـخ 3:.به.نظرم،.برچیده.ش��دن.تحریم.ها.صد.در.صد.به.نفع.اقتصاد.کشور.خواهد،.اما.

به.گذشت.زمان.نیاز.است.

جواد جعفری  ـ  البرز یراق

 پاسخ 1: ش��رکت.آلوم.جام،.به.طور.کلی.در.زمینه.

بهینه.سازی.انرژی.در.صنعت.س��اختمان.فعال.است..از.
جمل��ه.فعالیت.های.م��ا..تولی��د.در.و.پنجره.های.یو.پی.

وی.س��ی.و.آلومینیوم.است.و.برای.نخس��تین.بار.درزگیر.شیشه.دو.جداره.خود.را.در.نمایشگاه.
تهران.عرضه.کردیم.

 پاسخ 2: .نحوه.برگزاری.نمایشگاه.امسال.نسبت.به.سال.گذشته.بهتر.بود..ولی.پارکینگ.
و.صدور.کارت.اعضا،.محدودیت.هایی.دارد.

 پاسخ 3: .لغو.تحریم.ها.تاثیر.مثبتی.بر.صنعت.دارد.و.به.نظر.من.در.آینده.حجم.عمده.ای.
از.بیکاری.را.برطرف.می.سازد.

  رحیم عبداهلل نژاد ـ آلوم جام

 پاسـخ 1: ش��رکت.م��ا.در.خص��وص.تولید.و.

فروش.انواع.توری.پلیس��ه.و.توری.ثابت.فعال.است.

و.در.این.زمینه.محصوالت.جدیدی.را.به.نمایشگاه.
تهران.آورده.ایم.

 پاسخ 2:.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.داریم.و.همه.چیز.خوب.بوده.است.
 پاسخ 3:.برچیده.شدن.تحریم.ها.و.برقراری.روابط.خوب.با.کشورهای.جهان،.باعث.
می.ش��ود.تا.واردات.پروفیل،.آلومینیوم.و.ملزومات.در.و.پنجره.تس��هیل.شود.و.در.نتیجه.

قیمت.محصوالت.کاهش.یابد؛.و.من.آینده..خوبی.را.برای.این.صنعت.متصور.هستم.

حمیدرضا رضوی ـ فراتک

 پاسـخ 1: ش��رکت.ما.نماین��ده.انحصاری.فروش.

پروفی��ل.آیاز.وین.اس��ت..محصول.جدی��دی.که.ما.در.

صنعت.یو.پی.س��ی.وی.عرضه.کرده..و.در.این.نمایشگاه.
به.نمایش.گذاش��ته.ایم.پروفیل.سه.گسگته.است..این.محصول.به.واسطه.امکان.اضافه.کردن.
گس��گت.س��وم.روی.پروفیل.باعث.می.ش��ود.تا.از.هدر.رفت.انرژی.جلوگیری.شود.و.نسبت.به.

پروفیل.های.دیگر.در.مقابل.ورود.هر.گونه.آب.و.خاک.مقاومت..بیشتری.داشته.باشد.
 پاسخ 2: با.توجه.به.اینکه.برای.اولین.بار.است.که.شرکت.ما.در.نمایشگاه.تخصصی.در.
و.پنجره.تهران.ش��رکت.کرده.اس��ت،.بازخورد.خوبی.گرفتیم..از.نحوه.برگزاری.ستاد.نمایشگاه.
راضی.هستیم..اما.انتقادی.که.داریم.این.است.که.با.درخواست.ما.مبنی.بر.محل.و.متراژ.غرفه.
موافقت.نش��د،.با.توجه.به.اینکه.در.س��الن.هایی.که.ما.خواس��تار.غرفه.بودی��م،.در.حال.حاضر.

فضاهای.خالی.وجود.دارد!!!
 پاسخ 3:.قطعا.ورود.سرمایه.گذاران.خارجی.تاثیر.مثبتی.در.اقتصاد.کشور.خواهد.گذاشت..

فکر.می.کنم.آینده.خوبی.در.انتظار.صنعت.در.و.پنجره.باشد..

حسین شقاقی ـ آیاز وین

 پاسـخ 1: محص��ول.جدیدی.ک��ه.در.اینج��ا.ارائه.
کرده.ایم.ربات.بارگذار.شیشه.است.

 پاسـخ 2:.ما.از.نح��وه.برگزاری.نمایش��گاه.تهران.
رضایت.داریم.

 پاسخ 3:.در.صورتی.که.دولت.سیاستگذاری.مناسبی.داشته.باشد.به.گونه.ای.که.فضای.
الزم.برای.رقابت.ایجاد.گردد،.آینده.ای.روشن.در.انتظار.خواهد.بود.

مسعود صدر ـ بازرگانی افرا

 پاسـخ 1: با.توجه.به.تقاضای.بازار،.برش.دو.

س��ر.آلومینیوم.را.برای.نمایش��گاه.تهران.آوردیم..

این.دس��تگاه.قابلیت.برش.اسالید.در.عرض.های.
بس��یار.کوچک.را.دارد.که.تقریبا.از.یک.س��انتیمتر.ش��روع.می.ش��ود..در.واقع.کمتر.

دستگاهی.چنین.قابلیتی.دارد.
 پاسخ 2: انتقادی.ندارم.همه.چیز.خوب.پیش.رفت.

 پاسخ 3: مثبت.خواهد.بود..صنعت.ساختمان.در.کشور.ما،.یکی.از.صنایع.اصلی.

به.شمار.می.آید...به.امید.خدا.با.توجه.به.برداشته.شدن.تحریم.ها.اگر.چرخ.های.صنعت.

س��اختمان.به.حرکت.در.بیاید،.نه.تنها.صنف.در.و.پنجره،.بلکه.اقتصاد.کش��ور.تکان.
خواهد.خورد..

حامد خیری  ـ مرات ماشین

 پاسخ 1: خلق.نوآوری.در.تولید.پنجره.یو.پی.
وی.سی.دش��وار.اس��ت..با.این.حال.تالش.کردیم.
مدل.ه��ای.جدید.پنج��ره.را.در.این.نمایش��گاه.به.

نمایش.بگذاریم..همچنین.ش��رکت.پنجره.سازان.پاسارگاد.تالش.کرد.تا.پنجره.هایی.را.

که.در.گذشته.تولید.می.کرد،.کامل.تر.کرده.و.روانه.نمایشگاه.کند..در.کل.نوآوری.ما.در.
نمایشگاه.ارتقا.کیفیت.بوده.است..

 پاسـخ 2:.از.خدمات.ارائه.ش��ده.راضی.هستم..از.تبلیغات.در.سطح.شهر.گرفته.تا.
تبلیغات.تلویزیونی،.همه.خوب.بوده.است.

 پاسـخ 3:.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها.و.در.صورت.تداوم.همین.ش��رایط،.امیدواریم.
آینده.خوبی.در.انتظار.ما.باشد.

محمد تاجری ـ پنجره سازان پاسارگاد

 پاسـخ 1: ما.در.چند.س��ال.گذش��ته.به.طور.

مستقیم.به.واردات.توری.پلیسه.مشغول.بوده.ایم.و.

نماینده.استارالین.کانادا.در.ایران.هستیم..از.دیگر.
زمینه.های.فعالیت.شرکت،.عرضه.پیچ.است.که.در.این.خصوص.25.سال.سابقه.دارد.
 پاسـخ 2: خدمات.ضعیف.است..نظافت.اصال.قابل.قبول.نیست..ضمن.این.که.
با.دریافت.چنین.هزینه.س��نگینی،.حتی.به.ما.اجازه.ندادند.که.سقف.غرفه.خود.را.که.
ش��کلی.بسیار.زش��ت.و.زننده.دارد،.رنگ.کنیم..این.بزرگترین.انتقاد.ما.است..از.نظر.

تبلیغات.هم.خوب.ظاهر.نشدند.
 پاسخ 3: به.نظرم.از.آنجا.که.افراد.بسیاری.وارد.این.صنف.شده.اند.وضعیت.بازار.

تغییری.نخواهد.کرد.و.اصال.آینده.این.صنعت.را.روشن.نمی.بینم.

  سهیل عزیزی ـ صنایع پیچ سهیل
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 پاسـخ 1: زمین��ه.فعالیت.ش��رکت.در.زمینه.
بازرگانی.تجهیزات.نما.و.صنعت.شیشه.است..

 پاسـخ 2: از.خدمات��ی.که.باید.ارائه.می.ش��د،.
رضایت.ندارم..درخواس��ت.ما.از.س��تاد،.اینترنت.بود.که.مهیا.نش��د..بخش.حراس��ت.
رفتار.بس��یار.ناشایس��تی.با.اعضا.غرفه.ها.داش��ت؛.در.حالی.که.اکثر.شرکت.کنندگان.از.

شرکت.های.بزرگ.این.صنف.هستند.
 پاسـخ 3:.پیش.بینی.ما.این.اس��ت.که.س��ال.95،.برای.صنعت.در.و.پنجره.سال.

بسیار.خوبی.خواهد.بود..

بهاره اردالن  ـ  شینا سازه آریانا

 پاسـخ 1: اعضای.هیئت.مدیره.انجمن.طبق.

روال.س��ال.های.گذش��ته.در.غرفه.مختص.به.خود.

حض��ور.دارند.تا.ب��ه.ش��کایت.های.حقوقی.و.فنی.
احتمالی.رس��یدگی.کنند..در.ضمن.امس��ال،.انجمن.س��مینار.آموزش��ی.آقای.مایکل.

احسانی.را.نیز.ترتیب.داده..است.
 پاسـخ 2:.نمایشگاه.امسال.بهتر.از.سال.های.گذشته.بود.شاید.به.خاطر.این.بوده.
که.ارباب.رجوع.زیادی.وجود.نداشته.است..نمایشگاه.امسال.به.لحاظ.غرفه.آرایی.خیلی.
بهتر.از.س��ال.های.قبل.بود،.ولی.به.لحاظ.مراجعه.کننده.تعداد.بسیار.کم.شده.بود..شما.
حتی.از.پارکینگ.نمایش��گاه.می.توانید.پی.به.این.موضوع.ببرید.که.امس��ال.آن.شور.و.

هیجان.سال.های.قبل.وجود.ندارد.
 پاسـخ 3:.عوامل.مختلفی.ب��ر.بازار.در.و.پنجره.تاثیرگذارن��د..از.جمله:.وضعیت.
ساخت.س��از؛.و.نیز.ورود.پول.های.آزاد.ش��ده.به.بخش.صنع��ت..در.مجموع.امیدواریم.

صنعت.در.و.پنجره.تا.یک.یا.دو.سال.آینده،.پویایی.خود.را.به.دست.آورد..

اکبر معتضدیـ  انجمن تولیدکنندگان در و پنجره

 پاسـخ 1: جدیدتری��ن.محص��ول.م��ا.برای.

نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.ته��ران،.پنجره.
پی.وی.سی.با.روکش.آلومینیوم.است..

 پاسـخ 2:.از.نحوه.برگزاری.نمایش��گاه.رضایت.دارم.و.اطالع.رس��انی.نمایشگاه.
خوب.بوده.است.

 پاسـخ 3:.به.نظر.من.و.با.توجه.به.حضور.ش��رکت.های.اروپایی.در.ایران،.س��ال.
آینده،.سال.شکوفایی.این.صنعت.خواهد.بود..

  وحید جاللی پور ـ پنجره ساز صنعت

 پاسـخ 1: ش��رکت.خط.جدی��د.محصوالت.

آلومینیومی.را.برای.نمایشگاه.امسال.رونمایی.کرده..

است..از.جمله.این.دستگاه.های.جدید،.دستگاه.پانچ.
آلومینیوم.کابان.است.که.از.موارد.مشابه.خود.در.بازار.ایران،.قدرت.بیشتری.دارد.

 پاسخ 2: نمایشگاه.به.مانند.هر.سال.است.و.تغییر.خاصی.صورت.نگرفته.است.
 پاسـخ 3:.اگر.قرار.باش��د.تغییر.و.تحولی.صورت.گیرد،.در.ش��ش.ماه.دوم.سال.

جدید.اتفاق.خواهد.افتاد.

پری علیزاده  ـ  کابان

 پاسـخ 1: ش��رکت.پیمات��ک.امس��ال.پروفی��ل.

ریلی.جدی��دی.را.به.محصوالت.خود.افزوده.اس��ت.که.

س��ری.های.تک.و.دو.ری��ل.قبلی.را.تکمی��ل.و.اصالح.
می.کند..از.دیگر.محصوالت.وین.هاوس.می.توان.به.پروفیل.های.س��ری.70.پنج.کاناله.اش��اره.
کرد.که.با.همان.قیمت.س��ری.60،.چهار.کاناله.عرضه.می.ش��ود..همچنین.ما.16.رنگ.جدید.

لمینیت.را.نیز.در.این.نمایشگاه.عرضه.کرده.ایم.
 پاسخ 2: همه.چیز.خوب.بوده.و.همکاری.الزم.صورت.گرفته.است.

 پاسـخ 3: قطع��ا.خوب.خواهد.بود..چون.ه��م.می.توانیم.دپوی.خود.را.تکمیل.کنیم.و.هم.

نمایندگان.خود.را.افزایش.دهیم..زیرا.محدودیت.هایی.که.تحریم.برای.ما.به.وجود.آورده.بود.به.
مانعی.برای.پیشرفت.شرکت.ها.تبدیل.شده.بود..

ناصر مهربانی ـ  پیماتک ایران

 پاسخ 1: نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.تویاپ.
استانبول.از.19.تا.22.اسفندماه.برگزار.می.شود.

 پاسخ 2:.س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.می.توانست،.
تبلیغات.بیش��تری.انجام.دهد..ما.در.نمایش��گاه.تویاپ.تبلیغات.بیش��تری.داریم.و.از.ش��هرها.و.
کشورهای.مختلف.بازدیدکنندگان.حرفه.ای.بسیاری.برای.نمایشگاه.در.و.پنجره.تویاپ.حضور.
پیدا.می.کنند..به.نس��بت.سال.گذشته.احساس.کردیم.که.نمایشگاه.با.استقبال.کمتری.روبه.رو.

شده.است.
 پاسـخ 3:.مانند.سایر.کشورها،.ترکیه.هم.منتظر.لغو.تحریم.ها.در.ایران.بود.و.به.نظر.من.

صنعت.ایران.وضعیت.بهتری.خواهد.یافت.

اسکندر دنیز اوغلو ـ نمایشگاه تویاپ

 پاسـخ 1: ش��رکت.برای.نمایش��گاه.امسال.

پنجره.ه��ای.کش��ویی.لیفت.اند.اس��الید.را.عرضه.
کرده.است.

 پاسخ 2: از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.داریم.
 پاسخ 3: قطعا.بهتر.خواهد.شد.و.به.آینده.امیدوار.هستیم.

فرهاد قادری  ـ  صدرا ابزار پارسیان

 پاسخ 1: شرکت.از.ابتدای.امسال.پروفیل.پالس.پن.

را.به.محصوالت.خود.افزوده.است..ضمن.اینکه.به.تولید.

و.عرضه.پروفیل.های.گالوانیزه.رین.فورس.تقویتی.برای.
انواع.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.نیز.همچنان.ادامه.می.دهیم.

 پاسخ 2:.به.نظر.من.ستاد.برگزاری.در.زمینه.تقسیم.غرفه.ها.ناعادالنه.عمل.کرده.است..

ما.از.خردادماه.جهت.اجاره.غرفه.ثبت.نام.کرده.ایم،.با.این.حال.برخالف.میل.ما،.در.س��الن.41.

که.اکثرا.ش��رکت.های.ترک.هس��تند،.به.ما.غرفه.دادند..این.بی.عدالتی.باعث.می.ش��ود.تا.ما.به.
اندازه.ای.که.هزینه..کردیم،.دیده.نشویم..

 پاسـخ 3:.امیدواریم.با.برچیده.ش��دن.تحریم.ها.بازار.صنعت.در.و.پنجره.بهبود.یابد..بنا.بر.

پیش.بینی.های..انجام.ش��ده،.ایران.در.س��ال.95.با.رشد.اقتصادی.6.درصدی.روبه.رو.خواهد.بود.
که.امیدوار.کننده.است.

سیدمهدی میرحسینی ـ   پارس پروفیل سازان
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 پاسخ 1: ش��رکت.نورلو.امسال.با.محصوالت.پلی.

آمید.خود.در.نمایش��گاه.تهران.حضور.یافته.است..این.را.

هم.باید.بگویم.که.شعبه.رسمی.شرکت.نورلو،.به.همراه.
دپوی.مرکزی،.تاس��یس.شده.است.تا.ش��رایط.خرید.را.برای.مشتریان.تسهیل.کند..در.واقع.با.
دپوی.دائمی.که.در.نظر.گرفتیم،.مشکالت.گمرکی.و.دیگر.مشکالتی.را.از.میان.برداشته.ایم.

 پاسـخ 2: از.برگزاری.نمایش��گاه.رضایت.داریم..تنها.دلخوری.ما.برخورد.زننده.ماموران.

حراس��ت.اس��ت..فکر.می.کنم.حداقل.انتظار.افرادی.که.با.صرف.هزینه.های.سنگین.در.چنین.

نمایشگاهی.شرکت.می.کنند،.این.است.که.با.آنها.با.احترام.رفتار.شود..ضمن.اینکه.در.صورت.
لزوم،.می.توان.با.احترام.و.به.مالیمت.تذکرات.الزم.را.به.افراد.داد.

 پاسـخ 3: آنچه.صنعت.ما.بیش.از.همه.به.آن.نیاز.دارد،.ثبات.اس��ت؛.ثبات.در.قیمت.ارز.

و.غیره..من.امیدوارم.ش��رایط.جدید.به.حاکم.ش��دن.ثبات.در.حوزه.اقتصادی.منجر.ش��ود..فکر.
می.کنم.در.این.صورت.بسیاری.از.مشکالت.موجود.حل.شود.

زهره فرجی ـ  نورلو

 پاسـخ 1: م��ا.در.نمایش��گاه.تهران،.س��ری.های.

کش��ویی.جدیدی.را.به.نمایش.گذاش��ته.ایم.و.در.بحث.

لمینی��ت.هم.س��ه.رنگ.خ��اص.طرح.چوب.را.به.س��بد.
محصوالت.ش��رکت.اضافه.کرده.ایم..همان.طور.ک��ه.می.دانید.پروالین.در.زمینه.لمینیت.دپوی.
بس��یار.کامل��ی.دارد.تا.بتواند.به.همه.فعاالن.در.این.صنعت.خدم��ات.ویژه.ای.ارائه.دهد..ضمن.
اینکه.پروالین.تخفیفات.ویژه.ای.در.خصوص.لمینیت.در.این.نمایشگاه.ارائه.داد.که.با.استقبال.

خوبی.هم.روبه.رو.شد.
 پاسـخ 2: .ما.از.مس��ئوالن.برگ��زاری.نمایش��گاه.می.خواهیم.که.تدابیری.بیاندیش��د.تا.
نمایش��گاه.به.گونه.ای.برگزار.ش��ود.که.روز.پایانی.آن.جمعه.یا.یک.روز.تعطیل.باشد..همچنین.

زمان.غرفه.سازی.بسیار.اندک.است.که.به.نظرم.باید.افزایش.بیابد.
 پاسخ 3: به.طور.کلی.در.بخش.صنعت.کشور.یک.تحول.بزرگ.و.بسیار.خوب.رخ.داد.و.

سال.95.به.بعد،.به.امید.خدا.بازار.خوبی.خواهیم.داشت.

محمد حسین نوروزی  ـ  پروالین 

 پاسخ 1: شرکت.برای.حضور.در.نمایشگاه،.درهای.

جدید.و.شیش��ه.های.سند.پالس��ت.چاپ��ی.را.به.نمایش.
گذاشته.است..

 پاسخ 2:.از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.دارم.
 پاسخ 3:.با.توجه.به.تحوالت.صورت.گرفته.به.آینده.بازار.امیدوار.هستم.

علی علیاری  ـ کیان  وینسا

 پاسـخ 1:.زمین��ه.فعالی��ت.ما،.به.ط��ور.تخصصی.

توری.های.پلیسه.است..در.نمایشگاه.تهران،.پلیسه.دبل.
فریم.تنها.با.سه.پروفیل.را.به.نمایش.گذاشته.ایم..

 پاسـخ 2:.در.بحث.غرفه.سازی.با.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.مشکالت.فراوانی.داشتیم..در.
زمینه.غرفه.سازی.هماهنگی.چندانی.وجود.ندارد.و.بیشتر.به.صورت.رابطه.ای.انجام.می.شود.

 پاسخ 3:.به.امید.خدا.در.سال.آینده.برداشته.شدن.تحریم.ها،.رونق.را.به.بازار.در.و.پنجره.
باز.خواهد.گرداند.

محمد رضا رجایی ـ آال

 پاسـخ 1: فرگان.آس��یا.در.زمینه.خدمات.لمینیت.

فعالی��ت.دارد.که.در.نمایش��گاه.تهران.15.رنگ.مختلف.

را.عرضه.کرده.ایم.و.از.س��ری.PX.رنولیت.هم.رونمایی.
کرده.ایم..ضمن.اینکه.سال.ها.در.تولید.در.و.پنجره.نیز.فعال.هستیم.

 پاسـخ 2:.نحوه.برگزاری.نمایش��گاه.کال.خوب.بود،.فقط.یک.ایراد.بزرگ.داشت.آن.هم.
زمان.برگزاری.نمایشگاه.بود..به.نظرم.روز.اول.یک.نمایشگاه.بین.المللی.نباید.جمعه.باشد.

 پاسـخ 3:.امیدوارم.وضعیت.بهتر.ش��ود..فقط.باید.ساخت.و.ساز.شروع.شود.و.طی.گذشت.
زمان.صنعت.ما.هم.رونق.پیدا.خواهد.کرد..

صبا دستوری  ـ  فرگان آسیا

 پاسـخ 1: ما.از.پروفیل.ویستابس��ت.اس��تفاده.

می.کنی��م.و.از.ی��راق.آالت.آلمان��ی.از.جمله.GU.و.

SIEGENIA.بهره.می.بریم.و.در.بخش.شیشه.هم.
طرح.دکوراتیو.را.به.مجموعه.اضافه.کرده.ایم.

 پاسخ 2:.از.خدمات.راضی.هستیم.
 پاسخ 3:.امیدوار.هستم.در.آینده.ای.نزدیک.شرایط.بازار.بهتر.شود..

عطااهلل محمدی ـ کالسیک

 پاسخ 1: ماستیک.س��یلیکون.را.در.این.نمایشگاه.

عرضه.کردیم.و.تولید.اسپیسر.را.با.قدرت.ادامه.می.دهیم.
و.مانند.گذشته.چسب.پلی.سولفاید.را.ارائه.می.کنیم.

 پاسخ 2:.از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.راضی.هستم.و.مشکلی.وجود.نداشت.
 پاسـخ 3:.بازار.شرایط.بس��یار.خوبی.خواهد.داشت..با.توجه.به.اینکه.شرکت.های.ضعیف.
در.حال.ریزش.بوده.و.رقابت.تشدید.می.شود،.کیفیت.محصوالت.و.قیمت.بهبود.خواهد.یافت.

امید قدرت ـ کیمیا صنعت شیما

 پاسخ 1: محصوالت.جدید.شرکت.برای.عرضه.در.

نمایشگاه،.پنجره.های.قوس.دار.است.که.لنگه،.مولیون.و.

س��ایر.ملزومات.آن.به.طور.کامل.خم.می.شود.و.از.دیگر.
دستاوردهای.شرکت،.دکوراتیو.داخل.شیشه.است.که.از.کشور.ترکیه.وارد.کرده.ایم..
 پاسخ 2:.نحوه.برگزاری.خوب.بوده.است.و.اطالع.رسانی.هم.قابل.قبول.بود..

 پاسخ 3: به.آینده.صنعت.خوش.بین.هستم.

مجید قلعه گیرـ   صنایع یو.پی.وی.سی قلعه گیر 

 پاسـخ 1: گروه.صنعتی.فراسازان،.تولیدکننده.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.سی.و.نماینده.پروفیل.های.سی.وان.و.
سی.فور.شرکت.فناور.پالستیک.است.

 پاسخ 2:  ستاد.برگزاری.نمایشگاه.خدمات.ضعیفی.ارائه.دادند.و.اصال.رضایت.بخش.نبود.
 پاسـخ 3: .ب��رای.مش��اهده.نتایج.لغو.تحریم.ه��ا.باید.چند.ماه.صبر.کنی��م،.اما.امیدواریم.

پیامدهای.مثبتی.به.دنبال.داشته.باشد.

مهدی خدایی ـ گروه صنعتی فراسازان 
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 پاسـخ 1: اولین.واردکننده.توری.پلیس��ه.در.ایران.

ش��رکت.هلی.پن.است..زمینه.فعالیت.ش��رکت.در.تولید.

توری.های.پلیسه،.رولینگ.و.کلیه.ملزومات.توری.است..
 پاسخ 2: ستاد.برگزاری.نمایشگاه.در.حد.توان.خود،.عملکرد.خوبی.داشته.است.

 پاسخ 3:.به.نظر.من.فعال..نمی.توان.در.خصوص.لغو.تحریم.ها.و.پیامدهای.آن.نظر.داد.

احمد علیخانی ـ  هلی پن

 پاسـخ 1: در.نمایش��گاه.تهران،.پروفیل.های.

لمینیت.را.برای.ارائ��ه.به.بازدیدکنندگان.آورده.ایم..

همچنین.ش��رکت.قصد.دارد.تا.تولید.پروفیل.های.
ریلی.و.پروفیل.های.بازسازی.را.در.اردیبهشت.سال.آینده.آغاز.کند.

 پاسـخ 2:.از.س��تاد.برگزاری.راضی.نیستیم.چون.قرار.بود.غرفه.ما.جای.دیگری.

باش��د.ش��رکت.طبق.متراژ.غرفه،.برنامه.ریزی.خاصی.را.تدارک.دی��ده.بود.که.با.این.
تغییرات.همه.برنامه.های.ما.به.هم.خورد.

 پاسخ 3:.به.نظر.من.به.واسطه.وجود.پروژه.های.ناتمام،.بین.یک.تا.دو.سال.بازار.
خوب.خواهد.بود.و.بعد.از.طی.این.دوره،.مجدد.رکود.آغاز.می.شود.

علیرضا خان محمدی ـ  وانا وین

 پاسـخ 1: زمینه.فعالیت.ش��رکت.م��ا.تولید،.

خرید.و.ف��روش،.واردات.و.ص��ادرات.و.انواع.مواد.

اولیه.کامپوزیت.ها.اس��ت..اما.در.حال.حاضر.تمرکز.
ش��رکت.در.تولید.پروفیل.های.فایبرگالس.)FRP(.جهت.تولید.در.و.پنجره.اس��ت.که.

برای.نخستین.بار.در.این.نمایشگاه.از.این.محصوالت.رونمایی.کردیم..
 پاسخ 2: با.توجه.به.هزینه.هایی.که.انجام.داده.ایم،.از.نظر.خدماتی.که.باید.ارائه.

می.شد،.رضایت.نداریم.
 پاسـخ 3: امیدوارم.با.تحوالت.ش��کل.گرفته.روند.ص��ادرات.محصوالت.ایرانی.
تسهیل.شود..زیرا.طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته،.در.صدد.هستیم.که.این.سری.

از.پروفیل.ها.را.به.کشورهای.دیگر.صادر.کنیم.

محمدمهدی خدایی  ـ  الماس ریستار

 پاسـخ 1: بهین.س��امان.برای.نمایشگاه.امسال.از.

نس��خه.رایگان.iWindoor.رونمایی.کرده.است..این.

نرم.افزار.در.حال.حاض��ر.برای.موبایل.های.اندروید.قابل.
استفاده.است.و.در.صورت.استقبال.مشتریان،.نسخه.IOS.را.هم.راه.اندازی.خواهیم.کرد.

 پاسـخ 2:.ما.از.س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.به.جهت.عدم.اطالع.رس��انی.الزم.و.مطلوب.
رضایت.نداریم.

 پاسـخ 3:.این.طور.که.مش��خص.اس��ت.با.لغو.تحریم.ها،.کش��ورهای.اروپایی.خواهان.

س��رمایه.گذاری.در.بازار.ایران.هس��تند..به.نظر.من،.این.امر.باعث.می.ش��ود.تا.رقابت.در.جهت.
بهبود.کیفیت.شکل.بگیرد.

مریم همتی  ـ  بهین سامان

 پاسـخ 1: ش��رکت.آالکس.طیف.وس��یعی.از.

دس��تگیره.ها.را.در.نمایش��گاه.ته��ران.عرضه.کرده.

اس��ت..این.دستگیره.ها.ش��امل.پیچ.از.رو.است.که.
قابل.نصب.در.سیستم.های.کشویی.است.و.همچنین.از.امنیت.باالیی.برخوردار.است..
 پاسـخ 2:.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.نسبت.به.س��ال.های.گذشته.تغییری.نکرده.
است،.تنها.مسئله.متفاوت.آن،.حضور.پررنگ.شرکت.های.آلومینیومی.است..اما.به.طور.
کلی.از.س��تاد.برگزاری.نمایشگاه.به.دلیل.عدم.اطالع.رسانی.صحیح.و.عدم..رتبه.بندی.
ش��رکت.ها.در.انتخ��اب.غرفه.های.نمایش��گاهی،.رضایت.چندانی.ن��دارم..همچنین.با.
وجودی.که.ما.هر.س��ال.در.این.نمایش��گاه.ش��رکت.می.کنیم.و.هزینه.های.بسیاری.را.
متقبل.می.شویم،.اما.هنوز.از.قبل.مشخص.نیست.که.چه.مکانی.را.به.ما.خواهند.داد.و.

این.یکی.از.دغدغه.های.ما.به.شمار.می.آید.
 پاسـخ 3: در.س��ال.های.اخیر.به.دلیل.تحریم.ها،.مواد.اولیه.با.کیفیت.وارد.کش��ور.
نمی.ش��د.و.همچنین.رقابت.بین.ش��رکت.ها.ان��دک.بود؛.ولی.اکن��ون.هم.محصوالت.
باکیفی��ت.وارد.خواه��د.ش��د.و.هم.رقابت.به.وج��ود.خواهد.آمد.که.این.مس��ائل.باعث.
پیشرفت.در.زمینه.در.و.پنجره.خواهد.شد..با.توجه.به.اینکه.پنجره.قسمت.آخر.ساختمان.
است،.پیش.بینی.ما.این.است.که.اواخر.سال.بعد.صنف.در.و.پنجره.رونق.خواهد.گرفت.

مسعود حکیمی ـ آالکس

 پاسـخ 1: ما.در.نمایش��گاه.امس��ال.هم.در.بخش.

ماشین.آالت.و.هم.در.بخش.پروفیل.محصوالت.جدیدی.

را.به.نمایش.گذاش��ته.ایم..در.بخش.ماش��ین.آالت.برش.
دوسر.آلومینیوم.�.یو.پی.وی.سی.با.جدیدترین.قابلیت.اپتیمایز.داخلی،.روتور.مخصوص.درهای.
آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.و.خط.تولید.اکونومی.کرفت.مولر.را.ارائه.کرده.ایم..در.بخش.دیگر.
نی��ز.پروفیل.های.پنجره.و.نمای.آلومینیوم.را.ب��ا.برند.گروتمان.عرضه.کرده.ایم،.ضمن.اینکه.با.
.priedmann.همین.برند.گروتمان.نیز.امسال.اسپانسر.نمایشگاه.بودیم..همچنین.با.شرکت
آلمان.نیز.قراردادی.داریم.که.خدمات.الزم.در.زمینه.پروژه.های.مختلف.و.همچنین.مهندس��ی.

فاساد.را.بر.عهده.خواهد.داشت..
 پاسخ 2: .این.دوره.از.نمایشگاه.بسیار.ضعیف.بود.و.خدمات.الزم.به.ما.داده.نشد..به.طور.
کلی.ما.به.عنوان.اسپانسر.نمایشگاه،.از.ستاد.برگزاری.اصال.رضایت.نداریم..تبلیغات.ضعف.های.
فراوانی.داش��ت..برگزارکنندگان.حتی.در.زمینه.طراحی.بنرهای.تبلیغاتی.مش��کالت.بس��یاری.
داشتند..به.صورتی.که.ما.خودمان.نمی.توانستیم.لوگوی.خود.را.روی.بنرها.و.پوسترهای.انجمن.
تش��خیص.دهیم..اگر.در.س��ال.بعد.هم.این.روند.ادامه.داشته.باشد،.شرکت.ما.پس.از.سه.سال.

اسپانسری.پیاپی،.دیگر.اسپانسر.نمایشگاه.نخواهد.شد.
 پاسـخ 3: به.نظر.من،.آینده.بازار.در.و.پنجره.بیش��تر.به.بازار.داخلی.بس��تگی.دارد.تا.لغو.
تحریم.ها..و.بازار.داخلی.ما.تا.نقدینگی.در.آن.تزریق.نش��ود.و.س��اخت.وساز.شکل.نگیرد،.در.و.

پنجره.رونق.نخواهد.گرفت.

فرخ ظفر فرخی ـ کرفت مولر ایران

 پاسـخ 1: زمینه.فعالیت.ش��رکت.تولید.انواع.

برس.ه��ای.صنعتی.اس��ت..ما.به.ط��ور.معمول.در.

هر.نمایش��گاه.محصول.جدیدی.را.ارائه.می.دهیم..
محصول.جدید.شرکت.در.این.نمایشگاه،.یک.سری.برس.های.سیگمنتی.با.طرح.ها.و.

رنگ.های.مختلف.است.
 پاسخ 2: نمایشگاه.امسال.خوب.بود.و.تبلیغات.هم.در.حد.مطلوبی.انجام.شده.بود.
 پاسـخ 3: برداشته.شدن.تحریم.ها.عالوه.بر.آنکه.بر.اقتصاد.تاثیرگذار.خواهد.بود،.

پیش.از.همه.به.لحاظ.روحی.و.روانی.در.بازار.تاثیر.خواهد.گذاشت.

مسلم زارع ـ گروه صنعتی پاسارگاد
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 پاسخ 1: محصول.جدید.ما،.توری.پرده.است.که.در.
نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.عرضه.کرده.ایم.

 پاسـخ 2:.از.س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.رضایت.
کامل.داریم.

 پاسـخ 3:.به.نظر.من،.لغو.تحریم.ها.تاثیر.چندان��ی.در.بازار.در.و.پنجره.ندارد،.مگر.اینکه.
ساخت.و.ساز.صورت.گیرد.که.آن.هم.زمان.بر.است.

سعید بوستان منش  ـ  آریا آلومینیوم

 پاسـخ 1: ما.از.ماشین.آالت.جوش.رباتیک.4.

سر.سی.ان.سی.و.4سر.اکونومیک.و.کاتینگ.سنتر.

تولز.رونمایی.کرده.ایم..محصول.دیگر.ش��رکت.ما،.
پروفیل.فایبر.گالس.است.

 پاسـخ 2:به.نظر.من.تنها.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.که.از.کیفیت.باالیی.
برخوردار.است،.نمایشگاه.تهران.است.

 پاسخ 3:.فکر.می.کنم،.از.اردیبهشت.سال.95.صنعت.رونق.خواهد.گرفت.

ایمان نجمی  ـ  شیلر ماشین

 پاسـخ 1: م��ا.در.این.نمایش��گاه.محصوالت.

س��ری.60.و.سری.70.کشویی.پروفیل.آلمانی.رها.

را.در.این.نمایش��گاه.آورده.ایم..ای��ن.پروفیل.ها.در.
انواع.تک.ریل،.دو.ریل.و.سه.ریل.هستند..

 پاسخ 2:.ما.از.ستاد.برگزاری.رضایت.نداریم..به.دلیل.اینکه.صبح.ها،.در.ورودی.

نمایش��گاه.و.سالن.دیر.باز.می.ش��ود.و.نیروهای.خدماتی.برای.نظافت.غرفه.به.موقع.
حضور.پیدا.نمی.کنند.

 پاسخ 3:.به.نظر.من.بازار.در.و.پنجره.حداقل.از.نظر.کیفی.بسیار.بهتر.خواهد.شد.

بابک ثقه االسالم  ـ پروفیل رها

 پاسـخ 1: ش��رکت.آبسکون.در.نمایش��گاه.تهران.

پنجره.ای.جدید.را.به.نمایش.گذاش��ته.است..این.پنجره.

در.اص��ل.آلمانی.بوده.ولی.ما.توانس��تیم.آن.را.خودمان.
تولی��د.کنی��م..از.جمل��ه.ویژگی.های.این.پنجره.آن.اس��ت.که.نمای.بیرون��ی.آن.از.هماهنگی.
فوق..العاده.ای.برخوردار.است..ضمن.اینکه.این.پنجره.کامال.مخفی.است،.بدین.معنا.که.فیکس.
یا.باز.بودن.پنجره.مش��خص.نیس��ت..نکته.دیگر.آنکه.پنجره.آبس��کون.قرار.است.در.آینده.ای.
نزدیک.یک.گواهینامه.بس��یار.معتبر.را.از.یک.کش��ور.اروپایی.دریافت.کند.که.اخبار.آن.متعاقبا.

اعالم.خواهد.شد.
 پاسـخ 2:.نمایش��گاه.تهران.امس��ال.از.نظر.حضور.باشکوه.ش��رکت.های.آلومینیومی.با.
س��ال.های.گذشته.تفاوت.های.بسیاری.داشت..این.امر.نش��ان.از.آن.دارد.که.به.تدریج.مردم.با.
مزایا.و.ویژگی.های.آلومینیوم.بیش��تر.آشنا.می.ش��وند..ضمن.اینکه.استقبال.صاحبان.پروژه.هم.
از.غرفه.های.آلومینیومی.فوق.العاده.بود..از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.نیز.رضایت.کامل.دارم...

 پاسـخ 3:.ب��ا.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.به.پیش��رفت.آلومینیوم.در.آینده.ای.نزدیک.بس��یار.
خوشبین.هستم..

هبت اهلل فاضلی ـ  آبسکون

 پاسـخ 1: محصول.جدید.ش��رکت،.ی��راق.آالت.

ورنه.اس��ت.که.از.کیفیت.و.استاندارد.کشورهای.اروپایی.
برخوردار.است.

 پاسخ 2:.از.نحوه.برگزاری.رضایت.نداریم..به.عنوان.مثال.برای.غرفه.30.متری.ما،.چون.

محصول.خارجی.عرضه.می.کنیم.به.اندازه.یک.جزیره.پول.دریافت.کرده.اند،.اما.در.صدور.کارت.
اعضا.و.پارکینگ.محدودیت.های.بسیاری.داشته.ایم.

 پاسخ 3:.امیدواریم.صنعت.ساختمان.از.رکود.خارج.شود.و.وضعیت.صنف.در.و.پنجره.هم.
به.دنبال.آن.دچار.تغییرات.نویدبخشی.شود.و.در.مجموع.به.آینده.امیدوار.هستم.

سیامک خوارزمی  ـ رایا ابزار یوتاب

 پاسـخ 1: محصوالتی.که.در.این.نمایشگاه.عرضه.

کرده.ایم.از.تنوع.بسیار.باالیی.برخوردار.است..ضمن.این.

که.در.حال.حاضر.در.کنار.عرضه.یراق.آالت،.فعالیت.های.
بسیاری.را.نیز.در.خصوص.فروش.پروفیل.هافمن.انجام.می.دهیم.
 پاسخ 2: از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.تهران.رضایت.دارم.

 پاسـخ 3: به.نظر.من،.یکی.از.نتایج.ش��رایط.جدید،.افزایش.قیمت.دالر.است.و.برخالف.
تصور.برخی،.قیمت.دالر.کاهش.نخواهد.یافت.

هادی  غضنفری  ـ کیان رهاورد

 پاسـخ 1: زمینه.فعالیت.ش��رکت،.تولید.گسگت.و.

گرانول.پی.وی.سی.است..محصول.جدید.شرکت.برای.
ارائه.در.نمایشگاه.تهران.گسگت.TPV.است.

 پاسخ 2: هماهنگی.ها.بین.مسئوالن.برگزاری.نمایشگاه.و.شرکت.ها.ضعیف.بود..
 پاسخ 3: آینده.صنعت.در.و.پنجره.با.بازار.صنعت.ساختمان.عجین.شده.است.و.به.یاری.

خدا.رونق.اقتصادی.سال.95.اتفاق.خواهد.افتاد.

مهدی اسکندری ـ  تهران رابر

 پاسـخ 1: امسال.تورآسا،.پرده.زبرا.را.در.مدل.های.

متنوع.ب��ه.بازدیدگنندگان.ارائه.ک��رد..در.کنار.آن.توری.
پلیسه.دبل.فریم.را.نیز.به.نمایش.گذاشت.

 پاسخ 2:.خدمات.الزم.ارائه.نمی.شود.و.در.سطح.شهر.هم.تبلیغات.محیطی.بسیار.کم.بود.
 پاسخ 3:.با.توجه.به.لغو.تحریم.ها،.بازار.بسیار.خوبی.در.انتظار.صنعت.ایران.است.

مجتبی جان جان  ـ تورآسا

 پاسـخ 1: یراق.آالت.آکادو.را.در.نمایشگاه.تهران.
عرضه.کرده.ایم.

 پاسخ 2: خدمات.خوب.بوده.است.و.رضایت.داریم.
 پاسـخ 3: من.چندان.خوش��بین.نیستم.که.با.لغو.تحریم.ها.همه.مشکالت.به.سرعت.حل.
شود..زیرا.ما.12.سال.در.تحریم.بوده.ایم.و.مطمئنا.حداقل.4.تا.5.سال.زمان.نیاز.است.تا.اقتصاد.

به.این.تحوالت.واکنشی.مثبت.نشان.دهد.

سید امیر حسینی  ـ  یراق گستر پرشین
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 پاسـخ 1: شرکت.اکس��و.برای.دومین.بار.از.

کشور.ترکیه.در.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.

حضور.داش��ته.اس��ت.و.در.این.نمایشگاه.عالوه.بر.
سه.محصول.پیشین.خود،.دو.محصول.جدید.ارائه.کرده.است.که.شامل.یک.محصول.
واقعا.فوق.العاده.اس��ت.که.با.هش��ت.لبه.برش.و.الماس.س��ه.میلی.در.دنیای.طراحی.
تیغچه.بسیار.بی.نظیر.می.باشد.که.بسیار.هم.با.استقبال.مونتاژکارها.و.تولیدکننده.های.

پروفیل.روبه.رو.شده.است.
 پاسـخ 2: نس��بتا.قابل.قبول.بود.و.از.همکاری.آنها.کمال.تشکر.را.داریم..هرچند.
در.صورت.وجود.یکسری.از.هماهنگی.ها.نظم.بیشتری.برقرار.می.گردید.اما.درمجموع.

رضایت.بخش.بود.
 پاسخ 3: از.نظر.من.آینده.روشنی.در.بازار.در.و.پنجره.به.چشم.می.خورد.و.تصورم.
بر.این.است.که.در.صورت.برداشته.شدن..تحریم.ها.این.روابط.بهبود.پیدا.خواهد.کرد.
و.همچنی��ن.در.دوران.پس.از.تحریم،.ش��رکت.های.معتب��ر.جهانی.حضور.پررنگی.در.

بازار.ایران.خواهند.داشت.

محمود فکری ـ آکسو

 پاسـخ 1: پروفی��ل.یو.پی.وی.س��ی.ب��ا.برند.

Kotzolt.را.در.این.نمایش��گاه.رونمایی.کردیم..

این.پروفیل.محصول.مشترک.شرکت.ما.و.شرکت.
آلمانی.Kotzolt.است.

 پاسـخ 2:.از.برگزارکنندکان.نمایش��گاه.گالیه.مند.هستیم..به.خصوص.در.زمینه.
مسائل.ارزی.�.ریالی.ما.را.بسیار.اذیت.کردند.

 پاسـخ 3:.هنوز.که.شاهد.تغییراتی.نبودیم،.ولی.امیدوارم.به.واسطه.برچیده.شدن.
تحریم.ها.گشایشی.حاصل.شود.

محمود میرزایی ـ گروه صنعتی البرز

 پاسـخ 1: ش��رکت.تج��اری.سیس��ا.در.این.

نمایشگاه.از.دو.مدل.جدید.تیغچه.اکو.و.گلد.سیسا.

رونمایی.کرد..در.راس��تای.اف��زودن.این.مدل.ها.به.
مدل.قبلی.)مدل.پرو(،.سیس��ا.عالوه.بر.غنی.س��اختن.سبد.کاالیی.خود،.حق.انتخاب.
بیش��تری.را.برای.مش��تریان،.چه.از.لحاظ.کیفیت.و.چه.از.لح��اظ.قیمت،.در.انتخاب.
محصول.مورد.نظر.خود.ارائه.کرد..همچنین.این.گروه.صنعتی.تجاری.در.نمایش��گاه.
تهران.با.تمرکز.بیش��تری،.به.محصول.لیبل.سیسا.پرداخت..لیبل.سیسا.به.عنوان.تنها.
تولیدکننده..لیبل.حاضر.در.نمایشگاه..و.با.تمرکز.بر.سطح.کیفی.محصول،.با.استقبال.

قابل.قبولی.مواجه.گردید.
 پاسـخ 2: نحوه.برگزاری.نمایش��گاه.رضایتبخش.ب��ود.و.تنها.ایرادی.که.از.نظر.
ما.قابل.ذکر.می.باش��د،.به.چشم.خوردن.فضاهای.خالی.موجود.در.سالن.ها.بود.که.در.

صورت.فشرده.شدن.این.فضاها.پویایی.و.انرژی.بیشتری.می.توانست.ایجاد.گردد.
 پاسـخ 3: برچیده.شدن.تحریم.ها.اولین.مرحله.بازگشت.به.تجارت.جهانی.است.
و.در.نتیجه.آن،.بس��تر.رقابت.تولیدکنندگان.داخل.ب��ا.برندهای.جهانی.فراهم.خواهد.
گردید..رسیدن.به.سطح.رقابت.بین.المللی،.نیازمند.فعالیت.بیشتر.تولیدکننده.و.نتیجتا.
افزایش.چرخش.و.رونق.اقتصادی.در.صنعت.در.و.پنجره.خواهد.بود..امید.است.که.با.

برچیده.شدن.تحریم.ها،.حرکت.رو.به.رشد.بازار.را.شاهد.باشیم.

عباس یعقوبی ـ سیسا

 پاسخ 1: برای.نمایشگاه.از.قالب.های.جدیدی.

رونمایی.کرده.ایم..از.جمل��ه.محصوالت.جدید.ما،.

درهای.آکاردئونی.اس��ت.ک��ه.در.اینجا.به.نمایش.
گذاش��ته.ایم..مورد.بعدی.در.خصوص.پنجره.هایی.اس��ت.که.در.س��طوح.باال.و.دور.از.
دسترس.هستند؛.ما.به.وس��یله.یک.سیستم.برقی.توانستیم.از.قسمت.پایین،.پنجره.را.

هدایت..کنیم..
 پاسـخ 2: متاس��فانه.در.مملکت.ما.بنگاه.داری.رسم.اس��ت.و.به.منافع.ملی.فکر.
نمی.کنیم..نمایش��گاه.داری.هم.یکی.از.آن.بنگاه.ها.اس��ت..به.امید.خدا.روزی.برس��د.
که.ش��اهد.تغییر.رویکرد.مس��ئوالن.نظام.باش��یم؛.یعنی.از.بنگاه.داری.دس��ت.بردارند.
و.به.منافع.ملی.و.تولید.فکر.کنند.و.چاره.ای.برای.مس��ائل.و.مش��کالت.بیاندیش��ند..
مثال.بانک.به.جای.تحت.فش��ار.گذاش��تن.تولیدکنندگان.و.ممنوع.الخروج.کردن.آنها،.
تالش.کند.با.دادن.تنفس.به.آنها.کمک.کند.تا.این.دوره.رکود.را.پش��ت.سر.بگذارند..
به.هرحال.با.شعار.و.حرف.زدن.کارها.درست.نمی.شود.و.تولید.نیز.رشد.نمی.کند؛.اگر.از.
تولیدکنندگان.که.در.فضای.رکود.فعلی.تحت.فش��ار.سازمان.های.مختلف.دولتی.اعم.
از.بانک.و.بیمه.و.دارایی.هم.قرار.دارند،.حمایتی.صورت.نگیرد،.مش��خص.نیس��ت.که.

بخش.تولیدی.کشور.چه.سرانجامی.خواهد.داشت..
 پاسخ 3: در.این.خصوص.نقاط.مثبت.و.منفی.وجود.دارد،.این.امر.نشان.می.دهد.
که.دوره.پس��ابرجام،.هم.می.تواند.فرصت.باش��د.و.هم.یک.تهدی��د..امیدوارم.با.تغییر.
رویکرد.مسئوالن،.به.تولیدکنندگان.ایرانی.بها.داده.شود.و.موانع.از.سر.راه.ما.برداشته.
شود..در.غیر.این.صورت.تولیدکنندگان.بی.انگیزه.خواهند.شد،.زیرا.در.صورت.باز.شدن.

درها،.واردات.به.کشورمان.سرازیر.خواهد.شد.

مرتضی معصومی  ـ  اکسیر آسا

 پاسـخ 1: م��ا.در.نمایش��گاه.از.پنجره.ه��ای.

مونوری��ل،.کرت��ن.وال.و.مح��وری.تولی��دی.آکپا.
رونمایی.کرده.ایم.

 پاسـخ 2:.نمایشگاه.تهران.امس��ال،.با.نمایشگاه.های.سال.گذشته.قابل.مقایسه.
نیست.و.همه.چیز.عالی.است.

 پاسخ 3:.با.توجه.به.برچیده.شدن.تحریم.ها،.آینده.صنعت.را.مخصوصا.آلومینیوم،.

خوب.ارزیابی.می.کنیم..همانطور.که.می.بینید.آلومینیوم.کاران.حضور.بسیار.پررنگ.تری.
نسبت.به.سال.های.گذشته.دارند.

غالم  رضا حکیمی  ـ آکپا

 پاسـخ 1: کلی��ه.مدل.بازش��وهاي.در.و.پنجره.

موجود.در.ش��رکت.ساتیان.در.نمایشگاه.سال.گذشته.

نمایش.داده.ش��ده.بود،.لذا.شرکت.تصمیم.گرفت.با.
ایده.اي.جدید.به.نام.آکادمي.آموزش.ساتیان.در.این.دوره.شرکت.کند.که.بسیار.مورد.

استقبال.قرار.گرفت..
 پاسخ 2: با.توجه.به.اینکه.تعدادي.از.شرکت.ها.در.فاصله.چند.روز.مانده.به.آغاز.
نمایش��گاه.انصراف.داده.بودند،.س��تاد.برگزاري.مي.توانست.در.مورد.شرکت.هایي.که.

تقاضاي.فضاي.بیشتري.داشتند،.عملکرد.بهتري.داشته.باشد.
 پاسـخ 3: امیدواریم.شرکت.ها.براي.رسیدن.به.اهداف.خود.شتابزده.عمل.نکنند.

و.با.بررسي.دقیق.و.منطقي.به.اهداف.خود.جامه.عمل.بپوشانند.

ـ ساتیان محمد  حقیقی 
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 پاسـخ 1: زمین��ه.فعالی��ت.ش��رکت.در.تولید.

گس��گت.های.در.و.پنج��ره.و.درهای.ضد.س��رقت.

اس��ت..هدف.گذاری.ش��رکت.در.آینده.نزدیک.این.
است.که.به.امید.خدا.پروفیل.EPDM.را.به.تولید.برسانیم..

 پاسـخ 2:.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.چندانی.نداریم،.همچنین.مبلمانی.
که.در.اختیار.ما.قرار.داده.اند.از.کیفیت.خوبی.برخوردار.نیستند.

 پاسخ 3:.به.نظر.من.بازار.در.و.پنجره.تغییر.خاصی.نخواهد.کرد.

مازیار مشتاقیان  ـ  پلی پروفیل

 پاسـخ 1: محصول.جدید.ش��رکت.ما.پنجره.

Essenza.اس��ت.ک��ه.در.نمایش��گاه.تهران.به.
نمایش.گذاشتیم.

 پاسـخ 2:.تاریخ.و.س��اعت.برگزاری.این.نمایش��گاه.اصال.مناسب.نیست..ضمن.
اینکه.معموال.سرمای.هوا.نیز.یکی.از.دالیل.استقبال.پایین.از.این.نمایشگاه.بوده.است.
 پاسـخ 3:.نباید.در.کوتاه.مدت.انتظار.تحولی.را.داش��ت..ولی.به.نظر.من،.با.رفع.

تمامی.موانع.به.تدریج.رونق.به.حوزه.اقتصادی.بازخواهد.گشت.

هادی بلندقامت ـ داریان سازه

 پاسـخ 1: ب��ا.توجه.به.آش��نایی.فع��االن.محترم.

.،SIEGENIA.بخش.یو.پی.وی.س��ی.با.محص��والت

امس��ال.صرفا.به.ارائه.این.ی��راق.آالت.جهت.تولید.در.
و.پنجره.آلومینیوم.اقدام.کردیم.

 پاسخ 2:.از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.راضی.هستیم.
 پاسخ 3:.با.توجه.به.سهم.قابل.توجه.صنعت.ساختمان.در.تولید.ناخالص.داخلی.
و.پتانس��یل.موجود.در.این.بخش.برای.افزایش.رشد.اقتصادی.)کاهش.رکود(،.گمان.
می.کنم.دولت.در.این.حوزه.باید.با.اتحاد.سیاس��ت.های.پولی.و.تحریک.تقاضا،.زمینه.

رونق.را.فراهم.کند.که.طبیعتا.برای.صنعت.در.و.پنجره.هم.مفید.واقع.خواهد.بود.

علی جمشیدی ـ زرینه نقش مهشاد

 پاسـخ 1: شرکت.کاتسان.سال.هاست.که.در.

زمینه.توزیع.ملزومات.شیش��ه.دو.ج��داره.از.جمله.

انواع.چس��ب..های.پلی..سولفاید.و.بوتیل.با.برندهای.
مطرح.اکوپالس��ت،.کاتپالست.و.استارپالست.فعالیت.دارد.و.امسال.هم.با.این.برندها.

در.نمایشگاه.حاضر.شدیم.
 پاسـخ 2: خدمات.رسانی.نمایشگاه.اصال.راضی.کننده.نبود؛.برای.مثال.در.زمینه.
جابه.جایی.و.کرایه.کردن.لیفتراک.دردسرهای.بسیاری.داشتیم.و.در.نهایت.نیز.مجبور.
به.صرف.هزینه.های.گزافی.ش��دیم.که.البته.این.هزینه.عالوه.بر.هزینه.های.هنگفت.

غرفه.و.دیگر.موارد.بود.
 پاسـخ 3: با.برچیده.شدن.تحریم.ها.آینده.ای.خوبی.در.انتظار.بازار.است..البته.به.
نظر.من.س��ال.آینده.شرایط.متفاوتی.حاکم.خواهد.بود،.چراکه.دیگر.نمی.توان.به.نفت.

تکیه.چندانی.داشت.و.باید.با.به.دست.آوردن.تکنولوژی.این.مسئله.را.جبران.کنیم.

محمدرضا رکنی زاده ـ کاتسان 

 پاسخ 1: محصول.جدید.شرکت.ما،.آلو.وود.است..

این.محصول.بدین.صورت.اس��ت.ک��ه.داخل.پنجره.از.

چوب.تش��کیل.شده.است..آلوود.از.نظر.قیمت.سه.برابر.
پنجره.های.ترمال.بریک.است.

 پاسخ 2: از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.دارم.
 پاسـخ 3: با.لغو.تحریم.ها.ش��رایط.حاکم.بر.صنف.آلومینیوم،.صد.در.صد.رو.به.بهبود.
خواهد.بود..این.موضوع.با.حضور.گسترده.آلومینیوم.کاران.در.این.دوره.از.نمایشگاه.مشخص.

است.و.به.آینده.خوشبین.هستم..

مهدی شعبانی  ـ آلومینیوم پیمان

 پاسـخ 1: زمین��ه.فعالیت.ش��رکت.در.رابطه.

ب��ا.واردات.پروفیل.ه��ای.آلومینیوم��ی.و.پلی.آمید،.

ی��راق.آالت.و.ملزومات.جانب��ی.در.و.پنجره.و.نما.و.
همچنین.ماشین.آالت.مونتاژ.است..همچنین.شرکت.به.تازگی.موفق.شده.است.که.از.
ش��رکت.تولید.یراق.آالت.Fapim.ایتالی��ا،.نمایندگی.اخذ.کند.که.از.این.محصوالت.
در.چند.ماه.آینده.رونمایی.خواهد.شد..البته.بخشی.از.قطعات.مورد.نیاز.را.نیز.خودمان.

تولید.می.کنیم.که.به.تدریج.در.حال.گسترش.آن.هستیم.
 پاسخ 2:.تنها.ایراد.و.مشکل.این.نمایشگاه.زمان.و.ساعت.برگزاری.آن.بود..

 پاسـخ 3:.من.هم.مانند.تمام.هم.صنفی.ها،.امیدوار.به.آینده.هستم..دوران.خوبی.
با.ورود.سرمایه.گذران.خارجی.در.انتظار.صنعت.است.

فرهاد رستم لو ـ اورین آلومینیوم تجارت

 پاسـخ 1: ما.در.روند.تولید.شرکت.در.سال.1394.

تغییر.خاصی.را.اعمال.نکرده.ایم.و.تولیدات.س��ال.جاری.
خود.را.در.این.نمایشگاه.عرضه.کرده.ایم.

 پاسخ 2: در.مجموع.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.از.هر.نظر.رضایت.کامل.داریم.
 پاسـخ 3: در.آینده.با.برداشته.ش��دن.تحریم.ها.روابط.ایران.با.سایر.کشور.ها.بهتر.خواهد.

بود..در.نهایت.امیدوار.هستیم.تا.رونق.اقتصادی.حاکم.شود.

احمد جمشیدی ـ آورتا

 پاسـخ 1: ش��رکت.ب��رای.نمایش��گاه.ته��ران.از.

محص��ول.جدید.پروفی��ل.ماژول،.ب��ا.تکنول��وژی.نانو.
رونمایی.کرده.است..

 پاسـخ 2:.به.نظر.من.ش��رکت.در.نمایشگاه،.اش��تباه.است.و.هیچ.دستاوردی.در.بر.ندارد،.

به.جز.اتالف.س��رمایه..اس��تقبال.بسیار.ضعیف.اس��ت.که.این.هم.به.تاریخ.و.ساعت.برگزاری.

نمایش��گاه.برمی.گردد،.تا.جایی.که.تعداد.کارمندان.ما.از.بازدیدکنندگان.بیش��تر.است!.از.طرفی.

دیگر.پایین.بودن.تعرفه.واردات.پروفیل.در.مقایس��ه.با.محصوالت.دیگری.مانند.خودرو،.ضربه.

ش��دیدی.به.تولیدکنن��دگان.پروفیل.که.جزو.بخ��ش.خصوصی.هس��تند.وارد.می.کند..به.نظر.
می.رسد.بخش.خصوصی.فرزند.ناخوانده.دولت.است.و.از.هیچگونه.حمایتی.برخوردار.نیست.

 پاسـخ 3:.با.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها.به.نظر.من.وضعیت.بدتر.خواهد.شد..چون.همه.
گرایش.پیدا.می.کنند.به.سمت.واردات..

علی نظری جویباری  ـ ماژول
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 پاسـخ 1: فعالیت.های.انجمن.در.س��ال.جاری.
بدین.شرح.بوده.است:.

برگزاری.جلس��ات.منظم.هفتگی.و.ماهانه.هیئت.
رئیس��ه.و.جلسات.مش��ترک.با.اعضا؛.جلس��ات.مشاوره.ای.در.س��ازمان.بهینه.سازی.
مصرف.انرژی،.اس��تاندارد.ملی.ایران.و.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.
در.م��ورد.استانداردس��ازی.و.تعیین.ضوابط.فنی.و.تخصصی.پروفی��ل.و.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.س��ی؛.برگزاری.جلس��ات.و.مشاوره.با.مرکز.نمایش��گاه.های.بین.المللی.در.
خصوص.ش��رکت.جمعی.شرکت.های.عضو.انجمن.در.سالن.های.35.و.38.نمایشگاه.
تهران،.ایجاد.تسهیالتی.برای.شرکت.کنندگان.و.نیز.ایجاد.غرفه.انجمن.در.نمایشگاه؛.
ایجاد.تعاونی.تولیدکنندگان.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی؛.شرکت.در.جلسات.تخصصی.و.
س��مینارهای.اتاق.ای��ران.و.هیئت.نمایندگان.با.حضور.نماین��ده.این.انجمن.در.اتاق.
ایران؛.ایجاد.کمیته.های.فنی.تخصصی.در.مورد.ارتقا.کیفیت،.رس��یدگی.به.شکایات.
و.اعتراضات.مصرف.کنندگان؛.ش��رکت.در.مصاحبه.ای.رادیویی.و.تلویزیونی.و.برنامه.
صدا.و.س��یما.و.طرح.مس��ائل.مربوط.به.مصرف.کنندگان.و.طرح.مشکالت.اعضا.با.
س��ازمان.های.دولتی،.طرح.موضوع.تامین.مواد.اولیه.با.بازرگانی.پتروشیمی،.جلسات.
و.مذاکرات.با.کمیس��یون.صنعت.مجلس.ش��ورا،.گفتگوی.دولت.و.بخش.خصوصی.
در.مورد.مس��ائل.بانکی.و.مالی.اعضا؛.انتشار.و.توزیع.اولین.نشریه.تخصصی.انجمن،.
تش��کیل.میزگردی.تخصصی.با.حضور.اعضا.و.مس��ئوالن.سازمان.استاندارد.و.مرکز.
تحقیق��ات.در.م��ورد.کیفیت.و.استانداردس��ازی.پروفیل.و.پنجره.و.تش��کیل.مجمع.

عمومی.ساالنه.انجمن.
 پاسخ 2:.با.توجه.به.رکود.حاکم.بر.بخش.اقتصادی.و.رکود.صنعت.ساخت.و.ساز.
در.کش��ور،.اس��تقبال.اعض��ا.و.کیفیت.ش��رکت..های.حاضر.در.نمایش��گاه.مطلوب.و.
رضایت.بخ��ش.ب��ود.و.انجمن.با.ایج��اد.غرفه.تخصصی.مس��تقل.و.مصاحبه..هایی.با.
مطبوعات.و.صدا.و.سیما.وضعیت.فعلی.این.صنعت.در.کشور.را.مطرح.کرده.است.

 پاسـخ 3: آینده.این.صنعت.در.کش��ور،.از.جهت.بهینه.سازی.و.کاهش.مصرف.

ان��رژی.در.دوره.پس��ا.تحری��م.از.اهمی��ت.فراوان��ی.برخ��وردار.اس��ت..در.این.مورد.

فعالیت..ه��ای.چش��مگیری.از.طرف.انجمن.جهت.ارتقا.کیفی��ت.و.جلوگیری.از.تولید.

و.واردات.پروفیل.ه��ای.بی.کیفی��ت.و.س��اخت.در.و.پنجره.های.بدون.اس��تاندارد.در.

کش��ور.انجام.ش��ده.اس��ت..در.حال.حاضر.امیدواریم.با.تاثیر.فعالیت.های.انجام.شده.

و.س��اماندهی.وضعیت.تولید.در.و.پنجره..های.اس��تاندارد.و.ب��ا.کیفیت.در.جهت.رفع.

نیاز.های.ساخت.و.س��از.کشور.و.استفاده.از.ظرفیت.های.س��رمایه.گذاری.دانش.فنی.و.

نیروی.متخصص،.از.حداکثر.ظرفیت..های.موجود.برای.تامین.نیاز.های.داخلی.کش��ور.

استفاده.کنیم..همچنین.امیدواریم.با.رفع.تحریم.ها.و.تامین.نیاز.های.فنی.این.صنعت.

در.م��ورد.صادرات.محصوالت.تولیدی.اعضا.به.خارج.از.کش��ور.نیز،.اقدامات.موثری.
صورت.گیرد.

ـ انجمن پروفیل یو.پی.وی.سی حسین طوسی 

 پاسـخ 1: در.نمایشگاه.امس��ال.برند.اروپایی.

ETEM..توس��ط.پرس��ان.صنعت.معرفی.گردید..

و. معتبرتری��ن. از. یک��ی. . .ETEM مجموع��ه.
موفق.ترین.ش��رکت.ها.در.حوزه.سیستم.های.پیش��رفته.نما.و.پنجره.می.باشد.و.با.دارا.
بودن.فناوری.های.منحصر.به.فرد.و.سیس��تم.هایی.متنوع،.به.عنوان.شرکتی.پیشرو.در.
این.زمینه.ش��ناخته.می.شود..پرس��ان.صنعت.نماینده.انحصاری.این.شرکت.در.ایران.
می.باشد.و.با.پشتیبانی.انبار.این.شرکت.و.نیروهایی.متخصص.سعی.در.ارائه.خدماتی.

متفاوت.در.این.زمینه.خواهد.داشت.
 پاسـخ 2: نمایش��گاه.امسال.از.س��طح.کیفی.خوبی.برخوردار.بود.و.در.آینده.نیز.
با.حضور.پررنگ.تر.تولید.کنندگان.و.ش��رکت.های.داخلی.و.خارجی.فعال.در.این.حوزه.

شاهد.پیشرفت.روزافزون.و.برگزاری.هرچه.بهتر.این.نمایشگاه.خواهیم.بود.
 پاسـخ 3: امیدواری��م.که.با.آزادس��ازی.دارایی.های.بلوکه.ش��ده.و.تزریق.آن.به.
بازار،.زمینه.س��رمایه.گذاری.و.رش��د.اقتصادی.فراهم..ش��ود.و.در.بلندمدت.با.افزایش.
توان.وام.دهی.بانک.ها،.کاهش.هزینه.تجارت.و.تس��هیل.مبادالت.بانکی.بین.المللی.و.
همچنین.بهبود.درآمد.خانوارها.و.تقویت.قدرت.خرید،.ش��اهد.رش��د.و.رونق.دوباره.در.

بازار.مسکن.باشیم.

حمیدرضا شبیریان ـ پرسان صنعت

 پاسـخ 1: از.جمل��ه.محصوالت.جدیدی.که.به.

نمایش��گاه.تهران.آوردیم،.می.توانم.به.پانچ.کراب.و.

درزگیر.گوش��ه.آلومینیوم،.اش��اره.کنم..الزم.به.ذکر.
اس��ت.که.دس��تگاه.پانچ.ک��راب.از.مکانیزم.متفاوت.و.نیز.ب��ه.روز.و.منحصر.به.فردی.

برخوردار.است.
 پاسخ 2:.از.نمایشگاه.های.شهرستان.وضعیت.بهتری.داشت،.اما.اگر.هر.بخش.
در.یک.س��الن.مجزا.مس��تقر.می.ش��دند،.کارآمدتر.بود،.زیرا.بازدیدکنندگان.راحت.تر.

می.توانستند.کاالهای.مورد.نیاز.خود.را.با.هم.مقایسه.کنند.
 پاسخ 3:.در.صورتی.که.شرکت.های.خارجی.وارد.بازار.ایران.شوند،.بازار.داخلی.
مجبور.خواهد.بود.اس��تانداردهای.اروپایی.یا.آمریکایی.را.لحاظ.کند..از.این.نظر.فکر.

می.کنم.بازار.به.سمت.خرید.اجناس.باکیفیت.حرکت.کرده.است..

محمدرضا قائمیان ـ فوم اینداستری

 پاسخ 1: ما.در.نمایشگاه.تهران.از.سیستم.های.

جدی��د.پنجره.رونمایی.کردیم.ک��ه.پیش.از.این.در.
بازار.ایران.استفاده.نمی.شد.

 پاسـخ 2:.بله.رضایت.داش��تیم،.اما.پیشنهاد.می.دهم.برای.برگزاری.باشکوه.تر.
نمایشگاه،.تاریخ.نمایشگاه.را.به.صورتی.انتخاب.کنند.که.منتهی.به.روز.جمعه.باشد.
 پاسـخ 3:.به.نظر.من.ش��رکت.هایی.ک��ه.محصوالتی.با.کیفی��ت.پایین.تولید.
می.کنند،.از.بازار.خارج.خواهند.ش��د.و.ش��رکت.های.باکیفیت.داخلی.و.خارجی.بازار.

را.در.دست.می.گیرند.

علی مجیدی ـ امید کوثر آسمانیان

 پاسـخ 1: در.نمایشگاه.تهران.از.دو.محصول.

جدی��د.دکتر.وی��ن،.یعنی.پروفیل.های.کش��ویی.و.
همچنین.پروفیل.های.بازسازی.رونمایی.کردیم.

 پاسـخ 2: روزهای.برگزاری.نمایشگاه.به.هیچ.وجه.مناسب.نیست..اصوال.آغاز.

نمایش��گاه.در.یک.روز.تعطیل.و.پایان.آن.در.اواس��ط.هفته.مطلوب.نیست..همچنین.

تبلیغات.و.اطالع.رس��انی.نمایشگاه.امسال.نس��بت.به.سال.های.گذشته.بسیار.ضعیف.

بود..مش��کل.دیگر.به.نحوه.غرفه.دهی.س��تاد.برگزاری.بازمی.گردد..با.توجه.به.اینکه.

امروز.بخش.های.خالی.بس��یاری.را.در.س��الن.ها.مش��اهده.می.کنیم،.به.نظر.می.رسد.

پیش.از.برگزاری،.مس��ئوالن.مربوط��ه.به.صورت.کاذبی.در.خص��وص.غرفه.ها.بازار.
گرمی.می.کردند.

 پاسـخ 3: امیدواریم.با.برچیده.ش��دن.تحریم.ها،.مشکالت.بازار.در.و.پنجره.نیز.
مرتفع.شود.

امیر طیار ـ دکتر وین
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وین هاوس تنها به کیفیت می اندیشد

در گفتگوی اختصاصی با 
مدیریت بازرگانی پیماتک ایران مطرح شد:

 لطـف کنید درباره پیشـینه شـرکت پیماتـک و خدماتی کـه ارائه می دهد 
توضیح دهید.

ش��رکت.بازرگانی.پیمات��ک.نماینده.انحصاری.ف��روش.پروفیل.های.وین.هاوس.در.

ایران.می.باشد..فعالیت.این.شرکت.صرفا.بازرگانی.بوده.و.به.عنوان.تامین.کننده.پروفیل.

در.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.فعالی��ت.می.کند..وین.هاوس.یکی.از.برندهای.

جهانی.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.و.محصول.کشور.ترکیه.است..این.مجموعه.از.معدود.

تولیدکنندگانی.اس��ت.که.همه.اجزای.محصول.نهایی.س��اخته.شده.را.که.در.و.پنجره.
یو.پی.وی.سی.می.باشد،.تولید.می.کند.

.EPDM.محصوالت.این.شرکت.شامل.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.،.گسکت.های

و.TPE ،.گالوانیزه.و.یراق.آالت.FWG.می.باش��د.که.جامعیت.مواد.اولیه.ای.که.برای.

تولیدکنندگان.فراهم.می.سازد،.میل.و.رغبت.تولید.کننده.را.برای.تامین.مواد.اولیه.مورد.
نیاز.این.شرکت،.افزایش.می.دهد.

 آیا شرکت پیماتک نماینده انحصاری پروفیل وین هاوس است؟
بله،.بازرگانی.پیماتک.ای��ران.نماینده.انحصاری.فروش.پروفیل.های.وین.هاوس.در.

ایران.می.باشد.
 پروفیل وین هاوس از چه ویژگی ها و مزایایی برخوردار است؟

ش��اید.بزرگترین.و.مهمتری��ن.وجه.تمایز.این.پروفیل.از.س��ایر.پروفیل.ها،.جامعیت.

و.تن��وع.بس��یار.باالی.این.پروفیل..باش��د.که.در.س��طوح.مختلف.به.مش��تریان.این.

حق.را.می.دهد.که.بس��ته.به.س��لیقه.و.س��طح.قیمت.بتوانند.بهترین.انتخاب.را.داشته.

باش��ند..وین.هاوس.شاید.از.معدود.پروفیل.هایی.باش��د.که.در.7.سری.مختلف.از.نوع.

پروفیل.های.لوالیی،.با.21.رنگ.لمینیت.متفاوت.و.در.2.س��ری.ریلی.پاسخگوی.نیاز.
مصرف.کنندگان.بسته.به.نوع.سالیق.مختلف.و.سطوح.قیمت.متفاوت.می.باشد.

 پروفیل وین هاوس از چه استانداردها وگواهینامه هایی برخوردار است؟
وین.هاوس.دارای.گواهینامه.SKZ.)رال.آلمان(.است.که.معروف.ترین.و.معتبرترین.
اس��تاندارد.اروپایی.برای.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.می.باش��د..همچنین.این.
ش��رکت.دارای.اس��تاندارد.GOST.)اس��تاندارد.دولت.روس��یه(.اس��ت؛.دریافت.این.

گواهینامه.اوال.نشان.دهنده.تایید.ش��اخص.کیفیت.محصول،.ثانیا.انطباق.محصول.با.
استانداردها.و.ثالثا.انطباق.محصول.با.ایمنی.است.

وی��ن.ه��اوس.دارای.گواهینامه.های.EMI.و.DVGW.آلمان.نیز.می.باش��د..همچنین.این.

..ISO 14001.،.OhSAS.18001.پروفیل.دارای.استاندارد.سیستم.مدیریت.کیفیت.مانند
ISO 10002.، ISO 9001.و.ISO 17025.می.باشد.

 شرکت پیماتک چه نوع خدمات پس از فروشی ارائه می دهد؟
وین.هاوس.دارای.10.سال.گارانتی.و.خدمات.پس.از.فروش.برای.پروفیل.های.سفید.

و.5.سال.گارانتی.برای.پروفیل.های.لمینیت.می.باشد.
 درباره دپوی محصوالت و مدت زمان تحویل سفارشات مشتری توضیح دهید.
با.توجه.به.اینکه.پروفیل.های.وین.هاوس.دارای.تنوع.بس��یار.باالیی.از.نظر.سری.و.
رنگ.پروفیل.های.لمینیت.می.باش��ند،.در.صورتی.که.پروفیل.های.درخواستی.از.سری.
یا.رنگ.خاصی.برخوردار.بوده.و.صرفا.براس��اس.سلیقه.خاص.مشتریان.سفارش.داده.
شده.باشند،.تحویل.تا.10.روز.کاری.میسر.خواهد.بود..در.مورد.سری.60.و.70.و.ریلی.
و.5.رن��گ.لمینیت.که.پر.کاربردترین.رنگ.های.موج��ود.در.پروفیل.های.وین.هاوس.

می.باشد،.زمان.تحویل.حداکثر.48.ساعت.خواهد.بود.
 وضعیت بازار پروفیل در و پنجره را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه.به.دلیل.رکود.بازار.مسکن.و.رقابت.های.ناسالمی.که.مخصوصا.در.صنعت.

در.و.پنجره.مش��اهده.می.شود،.در.بسیاری.از.موارد.کیفیت.در.جایگاه.بسیار.نازلی.بعد.

از.معیارهایی.مانن��د.قیمت،.روابط.و.....در.پروژه.ها.مبنای.تصمیم.گیری.قرار.می.گیرد.

که.متاسفانه.این.قبیل.رفتارها.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.سی.را.با.خطر.بزرگی.تهدید.

می.کند.و.بیش��تر.از.آنکه.امروزه.بحث.در.مورد.مزایای.اس��تفاده.از.این.نوع.پروفیل.ها.

باشد،.تمرکز.اصلی.بر.ایراداتی.است.که.به.خاطر.سوء.استفاده.برخی.دوستان.از.اعتماد.
عمومی.صورت.گرفته.است.

 شرکت شما تا چه حدی بر مونتاژکارانی که از پروفیل وین هاوس استفاده 
می کنند نظارت دارد؟

واح��د.فنی.پیماتک.ب��ا.توجه.به.ارتباطی.که.با.واحدهای.تولیدی.اس��تفاده.کننده.از.

ره:
شـا

ا

شرکت پیماتک نماینده انحصاری پروفیل وین هاوس، یکی از مجموعه های خوشنام در عرصه پروفیل یو.پی.وی.سی کشورمان است 
که همواره به کیفیت محصوالت خود می اندیشـد. این شـرکت که نمایندگی یکی از برندهای مطرح جهان را در اختیار دارد، تالش 
بسـیاری به خرج داده اسـت که اعتبار نام این برند در فضای ملتهب فعلی مخدوش نشـود و با نظارت های مداوم خود، مونتاژ در و 
پنجره های ساخته شده از پروفیل وین هاوس را زیر نظر دارد. فرصتی به دست آمد تا به سراغ مدیر کوشای مجموعه پیماتک، ناصر 
مهربانی برویم و ضمن جویا شدن از فعالیت های این مجموعه، پرسشی مهم را نیز با وی در میان بگذاریم. از ایشان درباره انتقادهای 
موجود نسبت به واردات پروفیل پرسیدیم و نقش پروفیل های وارداتی را در بازار امروز از او جویا شدیم. پاسخ شیوای مدیر بازرگانی 

پیماتک ایران بسیار قابل تامل بود. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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پروفیل.وین.هاوس.دارد.و.به.واس��طه.بازدیدهای.مس��تمر.خود.از.این.مراکز،.حداکثر.

تالش.و.وس��واس.الزم.را.در.زمینه.رفع.ایرادات.احتمالی.س��اخت.در.و.پنجره.داشته.

اس��ت..زیرا.باور.و.دیدگاه.این.ش��رکت.بر.این.بوده.و.هس��ت.که.اگر.محصول.نهایی.

س��اخته.ش��ده.از.کیفیت.کافی.برخوردار.نباشد.و.رضایت.مش��تری.حاصل.نگردد،.در.
بلندمدت.هم.تولید.کننده.و.هم.تامین.کننده.پروفیل.از.بازار.رقابت.حذف.خواهند.شد.

 برخـی معتقدنـد واردات پروفیل هـای خارجـی مانعی بـرای تولید داخل 
به شمار می رود. نظر شما در این باره چیست؟

دوس��تانی.ک��ه.چنین.اعتق��ادی.دارند.لطفا.بفرماین��د.ما.در.کدام.صنعت.با.بس��تن.

درهای.جهانی.به.روی.خود،.پیش��رفت.کرده.ایم؟.جایگاه.صنعت.خودروس��ازی.ما.در.

دنیا.کجاس��ت؟.جایگاه.صنایع.و.محصوالت.پتروش��یمی.ما.کجاست؟.جایی.که.ما.با.

اعمال.محدودیت.به.نفع.گروهی.خاص،.س��عی.در.حمایت.یا.رساندن.منافع.به.آنها.را.

داش��ته.ایم،.یا.درجا.زده.ایم.یا.عقب.گرد.داشته.ایم.که.نهایت.امر،.حاصل.این.نوع.تفکر.

به.دور.نگه.داشتن.خود.یا.جامعه.خود.از.تکنولوژی.روز.دنیا.و.ارائه.کاالهایی.با.کیفیت.
نازل.و.با.قیمتی.باال.به.مصرف.کننده.بوده.است..

متاس��فانه.ما.به.جای.اینکه.به.دنبال.راه.حل.باش��یم،.می.خواهیم.صورت.مس��ئله.را.

پاک.کنیم..ایراد.کار.ما.مدیریت.خودمان.اس��ت..حمای��ت.از.جایی.که.ضرورت.دارد،.

صورت.نمی.گیرد..نرخ.بهره.وری.تولید.ما.پاسخگوی.نرخ.های.تامین.سرمایه.نیست.و.

یا.بودجه.های.تبلیغاتی.و.مدیریتی.ما.درست.هدفگذاری.و.هزینه.نمی.شوند.و.مواردی.
از.این.دست..

خ��ود.ما.نیز.به.عنوان.وارد.کنن��ده.و.تامین.کننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.از.واردات.

بی.روی��ه.گله.مندی��م.و.بارها.در.جلس��اتی.که.با.دوس��تان.برگزار.ش��ده.اس��ت،.عدم.

رضایتمندی.خود.را.اعالم.کرده.ایم..ولی.اگر.عمدا.یا.س��هوا.قصور.یا.خطایی.صورت.

می.پذیرد،.نباید.اصل.موضوع.را.که.همان.رقابت.س��الم.اس��ت.و.باعث.پیش��رفت.و.

ارتقای.کیفی.محصوالت.تولیدی.می.ش��ود،.زیر.س��وال.برود..بارها.و.بارها.از.دوستان.

خواس��ته.ش��ده.اس��ت.که.ابزارهای.نظارتی.کافی.برای.پروفیل.های.وارداتی.به.کار.

گرفته.شود..حداقل.اس��تانداردهای.بین.المللی.در.مورد.پروفیل.های.وارداتی.به.عنوان.
محدودیتی.در.راستای.افزایش.کیفیت.کاالهای.وارداتی.از.واردکنندگان.خواسته.شود.
ع��رف.بر.این.اس��ت.که.در.همه.جای.دنی��ا،..واردات.و.عرض��ه.کاالهای.باکیفیت،.
به.عنوان.اهرمی.برای.افزایش.کیفیت.و.خدمات.رس��انی.کاالهای.ارائه.ش��ده.توس��ط.
تولیدکنندگان.داخلی.استفاده.می.شود..ولی.ظاهرا.برخی.از.تولیدکنندگان.داخلی.اصل.
موض��وع.را.که.همان.افزای��ش.کیفیت.کاالهای.تولیدی.می.باش��د.فراموش.کرده.و.
مسائلی.را.که.در.اولویت.های.بعدی.قرار.می.گیرند،.بیشتر.مورد.توجه.قرار.می.دهند..به.

زبان.ساده.تر.ما.هم.اکنون.به.جای.پایش.در.اصل.تولید.با.کیفیت،.به.فکر.حذف.رقبای.
خارجی.خود.هستیم.که.کاالهای.مرغوب.عرضه.می.کنند.

 محصوالت بی کیفیت چه لطمه ای به صنعت ما وارد می کنند؟
به.نظر.من.افرادی.که.چنین.محصوالتی.تولید.می.کنند،.در.اولین.مرحله.بزرگترین.
خیانت.را.به.خودش��ان.کرده.و.تیش��ه.به.ریش��ه.خودش��ان.می.زنند..چرا.که.هرگز.در.

بلندمدت.نمی.توانند.در.بازار.رقابتی.حضور.داشته.باشند.و.حذف.خواهند.شد.
 چگونه می توان مانع از چنین فعالیت هایی در بازار شد؟

ابتدا.باید.س��از..و..کار.و.زیرس��اخت.ها.را.درست.کنیم..یک.سری.مسائل.از.دست.ما.

خارج.است؛.اما.اگر.پروفیل.هایی.با.استاندارد.روز.دنیا.وارد.کشور.شوند.و.پروفیل.هایی.

با.استاندارد.الزامی.کشور.تولید.و.روانه.بازار.گردند.و.در.مورد.سایر.عوامل.به.کار.رفته.

در.مورد.محصول.نهایی.ما.که.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.می.باش��د.نیز.این.الزامات.

به.کار.گرفته.ش��ود،.می.توان.امیدوار.بود.که.با.عرضه.کاالی.با.کیفیت.به.مشتری.مانع.
از.چنین.فعالیت.هایی.شد.

 بـا توجه به برچیده شـدن تحریم ها چـه دورنمایی را بـرای این صنعت 
متصور هستید؟

قطعا.فضای.رقابتی.بزرگ.تر.و.س��الم.تر،.بس��تر.و.زمینه.س��از.پیش��رفت.هر.صنعتی.

می.باشد..امید.به.اینکه.با.حضور.برندها.و.شرکت.های.صاحب.نام.جهانی.و.همزمان.با.

حمای��ت.همه.جانبه.از.تولید.داخلی.بتوانیم.در.فضای.رقابتی.بهتری،.ارائه.محصوالت.
با.کیفیت.تری.را.شاهد.باشیم.

 اسـتقبال تولیدکنندگان از غرفه شـما در هفتمین نمایشـگاه صنعت در و 
پنجره چگونه بود؟

با.توجه.به.اینکه.در.نمایش��گاه.امس��ال.کل.محصوالتی.که.توسط.وین.هاوس.ارائه.

ش��د،.کامال.جدید.بوده.و.برای.اولین.بار.در.این.نمایش��گاه.رونمایی.گردید،.اس��تقبال.
تولیدکنندگان.بسیار.خوب.و.رضایت.بخش.بود.

از.هم��ه.دوس��تان.و.نمایندگان.عزیزمان.که.از.اقصی.نقاط.کش��ور.لطف.کرده.و.با.

حضور.خود.در.غرفه.وین.هاوس.باعث.افتخار.و.دلگرمی.ما.ش��دند.صمیمانه.تش��کر.

و.قدردان��ی.می.کنم..حقیقتا.س��رمایه.های.واقعی.هر.مجموعه.ای،.مش��تریان.وفادار.و.
نمایندگان.آن.شرکت.ها.می.باشند.

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.
در.پایان.از.عوامل.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.که.اسباب.ارتباط.دست.اندرکاران.صنعت.
در.و.پنجره.و.استفاده.از.نقطه.نظرات.دوستان.همکار.را.فراهم.می.کنند،.کمال.تشکر.

را.دارم.
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پاسخ به ابهاماتی در خصوص یراق آالت آلومینیومی
مصاحبه آموزشی پنجره ایرانیان با فرخ ظفر فرخی و حمید ترابی به مناسبت رونمایی از گروتمان:

 دلیـل اینکه وارد این حوزه شـده و با توجه به شـرایط پیچیـده امروز و با به 
جان خریدن مشـکالت فراوان، اقدام به طراحـی و تولید پروفیلی ایرانی کردید، 

چه بود؟
همانط��ور.که.می.دانی��د.امروز.مصرف.کنندگان.به.اس��تفاده.از.پنجره.های.آلومینیومی.و.
نماه��ای.مدرن.گرایش.بیش��تری.پیدا.کرده.اند..از.این.رو.تصمی��م.گرفتیم.با.توجه.به.نیاز.
هم.وطنان.عزیز.و.بر.اس��اس.فناوری.روز،.محص��ول.متفاوتی.را.طراحی.و.به.بازار.عرضه.

کنیم..هدف.اصلی.ما.ارائه.محصولی.با.کیفیت.باال.بود،.به.گونه.ای.که.مونتاژکاران.بتوانند.

با.س��رعت.باال.و.حداقل.خطای.انسانی.به.تولید.بپردازند؛.و.در.عین.حال.از.جنبه.معماری.

نیز.قابلیت.های.باالیی.را.به.نمایش.بگذارد.و.کوشیدیم.تا.حد.امکان.از.عواملی.که.زیبایی.

یک.پنجره.را.مخدوش.می.کنند.نیز.برحذر.باشیم..از.این.نظر.سیستم.الکچری.گروتمان.
ایده.های.منحصر.به.فرد.فراوانی.دارد.که.آن.را.از.سایر.سیستم.ها.متمایز.می.کند..

 درباره همکاری کرفت مولر با پایا افزار بگویید، چطور شـد که همکاری میان 

ره:
شـا

ا

نمایشگاه در و پنجره تهران امسال شاهد رونمایی محصولی نوین در عرصه آلومینیوم بود. پروفیلی که ماحصل تلفیق تجربه و فناوری 
روز است؛ پروفیلی با نشان تجاری گروتمان و با لوگوی عقاب که در کلیه تبلیغات نمایشگاهی در مقام اسپانسر نظر فعاالن صنعت در 
و پنجره و نما را به خود جلب کرده بود. این نام و لوگو که نشان از نیرومندی و اصالت دارد، طلیعه آغاز فصلی تازه در عرصه آلومینیوم 
را نوید می دهد. گروتمان که خود واژه ای پارسی بوده و در روزگار کهن در معنای روشنایی بی پایان و عالی ترین طبقه بهشت در آیین 
زرتشت به کار می رفته، امروز با عقاب تیز پرواز خود بال گشوده تا نهایت آسودگی و رفاه و البته استحکام و دوام را برای ایرانیان به 
ارمغان آورد و نمادی باشـد برای توانمندی صنعتگران ایرانی. گروتمان حاصل همکاری دو شـرکت صاحب نام در صنعت در و پنجره 
و اکستروژن، یعنی کرفت مولر ایران و پایا افزار فلز است. دو گروه از صاحبان بنام دانش و تجربه که هر آنچه را در سالیان گذشته 
آزموده بودند به کار گرفتند تا محصولی زیبا و باکیفیت و از همه مهم تر ایرانی را روانه خانه های ایرانیان کنند. تولد گروتمان در سپهر 
صنعت ایران، ما را بر آن داشـت تا به سـراغ فرخ ظفرفرخی، رئیس هیئت مدیره کرفت مولر و حمید ترابی مدیر عامل پایا افزار فلز 
برویـم و چگونگـی خلق چنین اثری را از آنها جویا شـویم. در این گفتگو از ایشـان درباره مزایای گروتمـان و از انگیزه های طراحی 
سیستم ها بر مبنای یراق آالت آلومینیوم و یو.پی.وی.سی پرسیدیم. از آنجا که گروتمان در سیستم های ترمال بریک دو سیستم یراق 
برای پنجره های خود دارد، فرصت را بسیار مناسب یافتیم تا در خصوص سیستم یراق آالت سری الکچری گروتمان نیز گفتگو کنیم 

و پرسیدیم آیا می توان در سیستم های آلومینیومی از یراق یو.پی.وی.سی نیز استفاده کرد؟ با هم این گفتگو را می خوانیم:
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این دو مجموعه شکل گرفت؟
همانطور.که.می.دانید.دو.مجموعه.پایا.افزار.فلز.و.کرفت..مولر.ایران،.دو.مجموعه.نام.آشنا.
در.صنعت.در.و.پنجره.سازی.کشور.هستند.که.رویکردی.دانش.بنیان.و.حرفه.ای.دارند..این.
دو.ش��رکت.بر.همین.اس��اس.و.با.هدف.تولید.محصولی.متفاوت.ب��ا.ایده.ای.کامال.ایرانی.
و.البت��ه.با.باالترین.س��طح.کمی.و.کیفی،.همکاری.با.یکدیگ��ر.را.آغاز.کردند..در.واقع،.ما.
ایده.های.نو.مرتبط.با.پروفیل.را.با.دانش.تولید.و.اکس��تروژن.در.هم.آمیختیم.تا.محصولی.

نوین،.با.نام."گروتمان" خلق.شود.
 گروتمان در هفتمین نمایشـگاه تهران رونمایی شـد. پیش از ورود به بحث 

گروتمان، می خواستم نظر شما را درباره این دوره از نمایشگاه جویا شوم؟
طبیعتا.این.نمایش��گاه.به.تبع.رکود.موجود.در.کش��ور،.اندکی.ضعیف.تر.از.سال.های.قبل.
بود.و.البته.همین.موضوع.در.عین.حال.نمایانگر.بقای.شرکت.های.توانمند.صنعت.نیز.بود؛.
چراکه.با.وجود.بحران.اقتصادی.ش��رکت.های.توانمند.توانس��ته.بودند.بقای.خود.را.حفظ.
کنند.و.در.عین.حال.همچنان.در.خدمت.مش��تریان.خود.باشند.و.بتوانند.ارائه.خدمات.خود.
را.به.آنها.تداوم.بخشند..به.نظر.من.این.نکته،.نقطه.تمایز.این.نمایشگاه.با.نمایشگاه.های.

پیشین.بود.
 استقبال از محصوالت جدید شما چطور بود؟

استقبال.از.غرفه.ما.امسال.از.دو.نظر.چشمگیرتر.بود:.نخست.آن.که.محصوالتی.که.دو.

ش��رکت.پایا.افزار.فلز.و.کرفت.مولر.عرضه.می.کردند،.مخاطبان.و.عالقمندان.خاص.خود.

را.داش��تند؛.از.سوی.دیگر.رونمایی.از.محصول.جدیدمان،.یعنی.گروتمان.جذابیت.غرفه.را.

دو.چندان.کرده.بود؛.در.واقع.انتظار.و.کنجکاوی.بازار.از.تفاوت.ها.و.مزایای.این.محصول،.

خود.باعث.کثرت.ازدحام.غرفه.ش��ده.بود..در.نتیجه.بازدیدکنندگان.بس��یار.بیشتری.برای.
دریافت.اطالعات.و.آشنایی.بیشتر.با.این.محصول.به.غرفه.مراجعه.می.کردند.

 چه محصوالتی در مجموعه گروتمان قابل ارائه است؟
گروتمان.تنوع.مختلفی.از.محصوالت.آلومینیومی.را.ش��امل.می.شود..این.محصوالت.را.

می.توان.به.چندین.دسته.تقسیم.کرد:
euro.پنجره.لوالیی.سری.55.اکو.با.یراق.سری •

• پنجره.لوالیی.س��ری.60.الکچری.با.یراق.16.میلیمتری.euro.grove.مش��هور.
به.یراق.یو.پی.وی.سی

• سیستم.کشویی.2.ریل.سری.105.و.120.میلی.متری.اکو
• سیستم.کرتین.وال.و.فریم.لس

در.عین.حال.گروتمان.عالوه.بر.محصوالت.در.بخش.خدمات.مهندسی.نما.نیز.سرویس.

جدیدی.را.با.همکاری.مجموعه.حرفه.ای.priedemann.برای.طراحی،.محاسبه.تایید.
و.نظارت.در.اجرای.نماها.ارائه.داده.است.

 در نمایشـگاه شـاهد آن بودیم که شما پنجره ای را که با پروفیل گروتمان 
سـاخته شده بود، به نمایش گذاشـته بودید، این پنجره بنا بر اذعان بسیاری 
از صاحب نظـران از جذابیـت ظاهری باالیـی برخوردار بود. امـا در اینجا این 
سـوال مطرح می شـود که این محصول نسبت به موارد مشابه خود چه برتری 

و تفاوتی دارد؟
پاس��خ.دقیق.به.این.سوال.بس��یار.مفصل.خواهد.بود،.زیرا.این.پنجره.از.لحاظ.طراحی،.
فرآین��د.تولی��د،.نوع.ی��راق.دارای.تفاوت.های.خاص.و.منحصر.به.فردی.اس��ت؛.اما.به.طور.

خالصه.می.توان.به.این.موارد.اشاره.کرد:
پنجره.ای.که.در.غرفه.به.نمایش.گذاش��ته.ش��د،.پنجره.لوالیی.سری.60.الکچری.بود.
که.اصطالحا.با.یراق.یو.پی.وی.س��ی.مونتاژ.ش��ده.بود..تفاوت.این.سیس��تم.در.چند.مورد.

می.باشد:
1..نوع.طراحی.پروفیل:.سیس��تم.طراحری.س��ری.الکچ��ری،.طرحی.منحصر.به.فردی.
می.باش��د.که.در.آن.از.گونیا.اس��تفاده.نشده.و.به.استفاده.از.گونیا.برای.تراز.کردن.گوشه.ها.
هنگام.پرس.نیازی.نیست.و.لقمه.های.اتصال.آن.عالوه.بر.اتصال.گوشه.نقش.گونیا.را.نیز.
ایفا.می.کنند..سیس��تم.یراق.در.این.سیس��تم.نیز.بر.مبنای.سیستم.16.میلیمتری.یوروگرو.
یا.همان.یراق.یو.پی.وی.س��ی.طراحی.ش��ده.اس��ت..در.خصوص.مقاطع.طراحی.آن.هم.
نکاتی.خاص.و.متفاوت.در.نظر.گرفته.ش��ده.تا.جایی.که.برای.مثال،.در.سیستم.فرانسوی.

پروفیل.ها.به..گونه.ای.طراحی.ش��ده.اند.که.نیازی.به.درپوش.نباشد،.و.به.طور.خالصه.سعی.

ش��ده.پنجره.نهایی.تولید.شده.با.گروتمان.هیچ.نکته.یا.موضوعی.را.برای.آزار.دادن.چشم.
بیننده.نداشته.باشد..

2..در.فرآیند.تولید.با.توجه.به.حساس��یت.هایی.که.از.لحاظ.کیفیت.تولید.وجود.داش��ت.

تصمیم.بر.آن.شد.که.این.پروفیل.در.یکی.از.بهترین.شرکت.های.امارات.متحده.تولید.شود.

تا.از.لحاظ.کیفیت.تولید.با.بیلت.دوبال.و.همچنین.سیستم.رنگ،.پلی.آمید.و.غیره،.باالترین.

س��طح.کیفی.در.پروفیل.مد.نظر.قرار.داده.شود..از.مهمترین.نکاتی.که.در.این.پروفیل.در.

سیستم.های.رنگ.آن.می.توان.نام.برد.بحث.کیفیت.و.گارانتی.پروفیل.و.رنگ.آن.می.باشد..

با.توجه.به.سیس��تم.اتوماس��یون.بخش.آنادایز.ش��رکت.مادر،.یکنواختی.رنگ.در.مراحل.

مختلف.یکسان.می.باشد.و.احتمال.تغییر.رنگ.جزئی.نیز.در.این.سیستم.بسیار.ناچیز.است.

و.س��فارش.های.مختلف.در.بازه.های.مختلف.دارای.رنگ.یکسانی.می.باشند..همچنین.در.

سیستم.رنگ.پودری.نیز.گروتمان.می.تواند.گارانتی.بلندمدتی.را.در.سیستم.های.الکچری.

ارائ��ه.کند،.چرا.که.هم.از.رنگ.خاص.و.هم.سیس��تم.خاص.الک.رنگ.برخوردار.اس��ت،.
به.صورتی.که.می.تواند.تا.25.سال.گارانتی.معتبر.در.خصوص.تغییر.رنگ.ارائه.دهد.

3..سیس��تم.یراق.سری.الکچری.نیز.بر.مبنای.یراق.16.میلیمتری.euro.grove.یا.

بنا.بر.اصطالح.عامیانه.رایج.در.کش��ور.ما،.یو.پی.وی.سی.طراحی.شده.و.این.خود.مزیتی.

دیگر.اس��ت..از.جمله.مزیت.های.عمومی.این.سیستم.می.توان.به.تنوع.گسترده.یراق.های.

قابل.نصب،.امکان.اتوماس��یون.نصب.یراق.بدون.نیاز.به.کارگر.حرفه.ای.و.قیمت.مناس��ب.
سیستم.یراق.اشاره.کرد.

 به یراق یورو گروو یا یو.پی.وی.سـی اشـاره کردید، به نظر شـما استفاده از 
این یراق برای آلومینیوم مجاز است؟ با توجه به اینکه شما دو سیستم پروفیل را 
معرفی کردید که یکی با یراق آلومینیوم اسـت و دیگری یو.پی.وی.سـی، به نظر 

شما تفاوت این دو در کجاست؟
س��وال.بس��یار.خوبی.اس��ت.و.به.ابهامات.فراوانی.می.تواند.پاس��خ.دهد..قب��ل.از.ورود.
سیس��تم.های.یو.پی.وی.سی.به.ایران،.عموما.شناختی.از.این.سیستم.وجود.نداشت.و.تنها.
محل.مصرف.این.سیس��تم.یراق،.روی.چوب.بود..اما.سیس��تم.های.آلومینیوم.از.قدیم.در.
ایران.مرس��وم.بود.و.کسانی.که.سیس��تم.های.دوجداره.کار.می.کردند،.بیشتر.با.یراق.های.
س��ری.یورو.آلومینیوم.آش��نا.بودند..با.معرفی.این.سیس��تم.یراق.که.در.سری.های.لوالیی.
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یو.پی.وی.س��ی.بسیار.مرسوم.است،.این.سیستم.یراق.در.ایران.به.یو.پی.وی.سی.مشهور.

ش��د؛.در.حالی.که.این.تعبیر،.نمی.تواند.درس��ت.باش��د..در.واقع.م��ا.یراقی.اختصاصی.که.

مختص.چوب،.یو.پی.وی.س��ی،.آلومینیوم.یا.....باش��د،.نداریم..در.واقع.سیس��تم.طراحی.

پروفیل.و.محل.ش��یارهای.آن،.معیار.اصلی.انتخاب.یراق.می.باش��ند..مبنای.ارزیابی.یراق.
به.موارد.زیر.بستگی.دارد:

1..آلیاژ.یراق؛
2..وزنی.که.یراق.می.تواند.تحمل.کند؛

3..حداقل.و.حداکثر.عرض.و.ارتفاع.بازشوها؛
4..شیارهای.محل.نصب.یراق.روی.پروفیل.

سیس��تم.های.یورو.گرو.بس��ته.به.نوع.لوال.و.برند.ی��راق.از.وزن.80.تا.150.کیلوگرم.را.

در.سیس��تم.های.تک.و.دوجهت.می.توانند.تحمل.کنند..در.واقع.در.لوالی.معمولی.عموما.

بین.80.تا.100.کیلوگرم.بازش��و.و.در.سیستم.لوال.مخفی.تا.130.و.حتی.150.کیلوگرم.را.

می.توانند.تحمل.کنند..می.توان.گفت.بیش.از.%95.بازشوهای.ساخته.شده.در.ایران.توسط.

تولیدکنندگان.پنجره.کمتر.از.80.کیلوگرم.هس��تند.و.چه.بسا.با.احتساب.پروفیل.و.یراق.و.

شیشه.کمتر.از.50.کیلوگرم.باشند..بنابراین.از.لحاظ.استفاده.از.این.یراق.برای.انواع.عمده.

بازش��وها.محدودیتی.وجود.ندارد..در.عین.حال.برای.وزن.های.باال،.سیس��تم.گروتمان.در.

س��ری.یراق.آلومینیومی.خود.می.تواند.برآورده.کننده.نیازها.باشد؛.چرا.که.از.لحاظ.کیفیت.

تولید،.رنگ.و.....هر.دو.سیستم.تحت.یک.استاندارد.تولید.و.با.یک.کیفیت.ارائه.می.شوند..

بنابراین.اگر.تولیدکننده.ای.در.یک.پروژه.سیس��تم.های.پنجره.بخواهد.وارد.شود،.گروتمان.

این.امکان.را.مهیا.می.کند،.چه.این.سیس��تم.کش��ویی.باش��د.یا.لوالیی.یا.سری.هایی.که.
به.زودی.معرفی.خواهیم.کرد.

 شاید به خاطر تفاوت ماده اولیه یو.پی.وی.سی و آلومینیوم پیش آماده باشد، 
اما به هرحال این شـائبه وجـود دارد که یراق یورو گروو یا یو.پی.وی.سـی چون 
روی سیسـتم یو.پی.وی.سـی نصب می شود، ممکن اسـت نتواند وزن یا کیفیت 

سیستم آلومینیوم را تحمل کند.
بگذارید.برای.روش��ن.ش��دن.موضوع،.به.سوالی.اش��اره.کنم.که.در.دوره.کودکی.برای.
درک.حجم.و.وزن.از.ما.پرس��یده.می.شد..در.آن.زمان.ها.سوال.انحرافی.را.از.دانش.آموزان.
می.پرس��یدند.که.یک.کیلو.آهن.سنگین.تر.است.یا.یک.کیلو.پنبه..شائبه.ای.که.شما.مطرح.
کردید.به.این.س��وال.دوران.کودکی.شباهت.بس��یاری.دارد..بیشتر.سری.های.آلومینیومی.
ح��دود.ی��ک.یا.1.1.کیلوگرم.در.متر.ط��ول.وزن.دارند.و.در.سیس��تم.های.60.آلومینیومی.
این.وزن.تا.1.5.کیلو.هم.افزایش.می.یابد..پروفیل.های.س��ری.60.یو.پی.وی.س��ی.هم.در.
حدود.1.تا.1.2.کیلوگرم.وزن.دارند..اما.چیزی.که.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.را.سنگین.تر.از.
آلومینیوم.در.همان.س��ری.می.کند،.گالوانیزه.است..در.واقع.اگر.پروفیل.مسلح.به.گالوانیزه.
را.با.آلومینیوم.مقایس��ه.کنیم،.قطعا.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.از.آلومینیوم.سنگین.تر.خواهد.

بود،.چرا.که.وزن.متر.طول.آن.کمتر.از.1.7.کیلوگرم.نخواهد.بود..شیشه.و.یراق.و.الستیک.

در.ش��رایط.برابر،.وزن.تقریبا.یکس��انی.دارند..بنابراین.برای.یک.بازش��و.با.سایز.یکسان،.
محدودیتی.از.جانب.این.یراق.وجود.نخواهد.داشت.

از.طرفی.گروتمان.در.انتخاب.نوع.یراق.این.سیستم.از.آکس.13.در.طراحی.خود.استفاده.

کرده.اس��ت.که.امکان.تنوع.گس��ترده.ای.از.یراق.آالت.را.برای.تولیدکننده.و.مصرف.کننده.
مهیا.می.کند.تا.برای.انواع.سیستم.های.معماری.قابلیت.های.بیشتری.فراهم.شود.

 اشـاره کردید که این سیسـتم یراق در خصوص مونتاژ، از امکان اتوماسیون 
برخوردار است. در این باره بیشتر توضیح دهید؟

از.آنجا.که.سیس��تم.های.ی��راق.یو.پی.وی.س��ی.می.توانند.روی.میزه��ای.مونتاژ.تمام.

اتوماتی��ک.مونتاژ.ش��وند،.دارای.چندین.مزیت.هس��تند:.اول.اینکه.ب��ه.کارگر.حرفه.ای.و.

آموزش.دیده.نیازی.نیست.و.با.آموزشی.کوتاه.می.توان.به.راحتی.این.سیستم.را.روی.بازشو.

نصب.کرد..خطاهای.انس��انی.هنگام.مونتاژ.نیز.حذف.شده.اند؛.مهمترین.عوامل.خطازا.در.

تولید.عبارتند.از.قلم.برای.نش��انه.گذاری،.متر.برای.اندازه.گیری.و.ش��ابلون.برای.عملیات.

س��وراخ.کاری..در.میز.های.مونتاژ.همه.این.عملیات.اتوماتیک.و.بدون.نیاز.به.این.ابزارها.

انجام.ش��ده.و.در.نتیجه.خطای.انس��انی.از.بین.رفته.و.س��رعت.نصب.ی��راق.نیز.افزایش.

می.یاب��د..ب��رای.اطالع.دقیق.توصیه.می.کن��م.عالقمندان.فیلم.مونت��اژ.این.یراق.را.روی.

میز،.در.س��ایت.آپارات.ما.ببینند..در.سیس��تم.های.آلومینیوم.متاسفانه.چنین.میزی.یا.وجود.

ن��دارد.و.اگر.برخی.از.ش��رکت.ها.هم.چنین.میزی.دارند.قیمت.باالی��ی.دارد..در.حالی.که.

گزینه.های.موجود.برای.چنین.سیس��تم.اتوماسیونی.در.یراق.یورو.گروو.بسیار.زیاد.است.و.
قیمت.مناسب.تری.هم.دارند.

 آیا گروتمان در آینده محصوالت جدیدی معرفی خواهد کرد یا به همین نقطه 
اکتفا کرده است؟

گروتم��ان.هن��وز.در.ابتدای.راه.اس��ت..ما.همین.ح��اال.نیز.در.حال.تعری��ف.و.طراحی.

سیستم.های.جدید.هس��تیم..امیدواریم.تا.همایش.آلومینیوم.در.سال.آینده.حداقل.سیستم.

لوالیی.72،.سیس��تم.ایزوکروم.)جایگیزین.سیستم.بازشو.مخفی(،.سیستم.لیفت.و.سیستم.
مونوریل.را.طراحی،.تولید.و.به.بازار.معرفی.کنیم.

 گروتمان با چه استانداردهایی تولید می شود؟
کارخانه.ای.که.در.آن.گروتمان.تولید.می.ش��ود،.از.تمامی.استانداردهای.معتبر.بین.المللی.

برخوردار.است.که.مهمترین.آنها.عبارتند.از.استاندارد.های:
CE، QUALICOAT، QUALIDECO، QUALANOD، AAC، QAC، ISO 
5001:2011، ISO14001:2004، ISO 9001:2008 و OHSAS 18001.
همچنین.این.ش��رکت.استانداردهای.انرژی،.مدیریت.کیفیت.و.....را.هم.دارد..مجموعه.
این.اس��تانداردها.می.تواند.گروتم��ان.را.به.عنوان.پروفیلی.جدی��د.در.عرصه.پنجره.و.نما،.

به.عنوان.پروفیلی.قابل.اعتماد.و.اطمینان.معرفی.کند.
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هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.طبق.برنامه.ریزی.صورت.گرفته.

از.س��اعت.9.صبح.جمعه.دوم.بهمن.ماه.1394.با.حضور.مقامات.دولتی.و.ش��رکت.کنندگان،.در.
محل.دائمی.نمایشگاه.های.تهران.آغاز.به.کار.کرد.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.نظر.به.استقبال.و.کثرت.تعداد.بازدیدکنندگان،.خوشبختانه.

نمایشگاه.امسال.از.نظر.کیفی.یکی.از.بهترین.نمایشگاه.هایی.بود.که.تا.کنون.برگزار.شده.و.این.

حجم.بازدید.موثر.و.تخصصی.از.غرفه.هافمن.نویدبخش.آینده.اقتصادی.پررونق.برای.صنعت.

ساخت.وس��از.و.پروفیل.یو.پی.وی.سی.می.باش��د..بر.اساس.این.گزارش،.جناب.آقای.اسپهبدی.

معاون.محترم.وزارت.صنعت،.معدن،.تجارت.و.مدیر.کل.نمایشگاه.های.تهران.در.روز.افتاحیه،.

طی.بازدید.از.غرفه.هافمن.و.گفتگو.با.مدیرعامل.شرکت،.مهندس.حمیدیه،.به.این.نکته.اشاره.

داشتند.که.خوش��بختانه.هافمن.توانسته.است.برغم.وجود.تحریم.های.غیرقانونی.علیه.مردم.و.

اقتصاد.ایران،.به.روند.رو.به.رش��د.خود.ادامه.دهد.که.این.خود.نش��ان.از.اقتدار.و.توان.باالی.
شرکت.در.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.و.اجرای.طرح..های.توسعه.خود.در.سال.جاری.دارد..

این.گزارش.در.ادامه.ضمن.اش��اره.به.بازدید.جناب.آقای.مهندس.جمش��ید.برزگر،.ریاس��ت.

انجمن.صنفی.سراس��ری.انبوه.سازان.مس��کن.و.ساختمان،.خبر.از.برگزاری.نشستی.در.راستای..

همی��ن.بازدی��د.می.ده��د..در.این.نشس��ت.مهندس.حمیدی��ه،.مدیرعامل.هافمن.با.اش��اره.به.

توانمندی.ه��ای.این.مجتمع.صنعتی.در.عرصه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.با.کیفیت.و.دارای.

اس��تاندارد.و.بهره.گیری.از.دانش.مهندس��ان.ایرانی،.از.مهندس.برزگر.خواستند.تا.بیش.از.پیش.

از.تولی��دات.داخل��ی.حمای��ت.کنند.تا.صنعت.ملی.ج��ان.دوباره.ای.بگیرد..مهن��دس.برزگر.نیز.

چش��م.اندازی.از.برنامه.های.پیش.روی.کانون.و.انبوه.س��ازان.کش��ور.ترس��یم.کردند..در.بخش.

دیگری.از.این.گزارش،.به.توانایی.های.مدیریتی.و.دانش.فنی.و.اجرایی.مجتمع.صنعتی.هافمن.

در.جلب.رضایت.مشتریان.و.همچنین.متصدیان.امر.در.حوزه.خدمت.رسانی.به.صنعت.ساختمان.

کش��ور.و.منطقه.اش��اره.شده.و.گواه.این.ادعا.بازدید.اختصاصی.بزرگانی.چون.جناب.آقای.دکتر.

قره.سید.رومیانی.و.جناب.آقای.دکتر.علیرضا.منادی.نمایندگان.محترم.مردم.شریف.تبریز،.اسکو.

و.آذرشهر.و.عضو.هیئت.رئیسه.مجلس.شورای.اسالمی.از.غرفه.هافمن.دانسته.شده.است..این.

مس��ئوالن.با.حضور.گرم.خود.در.نشست.های.جداگانه،.ضمن.بررسی.وضعیت.اقتصادی.بازار.و.

همچنین.اوضاع.تولید.و.عرضه،.رهنمودهایی.نیز.در.پیشبرد.اهداف.عالیه.و.همچنین.چگونگی.

رفع.مش��کالت.عدیده.موجود.در.این.صنعت.ارائه.دادند.که.خود.موجب.دلگرمی.خاصی.برای.

مجموعه.هافمن.در.بهبود.مستمر.خدمات.ارائه.شده.به.مشتریان.عزیز.می.باشد..در.خاتمه.این.

گزارش.قید.ش��ده.اس��ت.که.با.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته.در.خصوص.تولید.محصوالت.

جدید.و.متنوع.در.سال.آینده،.هافمن.مصمم.است.که.مانند.همیشه،.مشتریان.وفادار.خود.را.که.

در.حقیقت.س��رمایه.های.اصلی.شرکت.می.باشند.افزایش.داده.و.با.توکل.به.خداوند.باری.تعالی.

و.همیاری.و.همدلی.مس��ئوالن.محترم.در.وضع.قوانین.وارداتی.و.صادراتی،.همس��و.با.صنعت.

ساخت.و.ساز.پروفیل.یو.پی.وی.سی.بتواند.در.عرصه.بین.المللی.نیز.مایه.افتخار.و.مباهات.ایران.
اسالمی.عزیز.بوده.و.در.دوران.پسا.تحریم.سهم.خود.را.در.بازار.مصرف.جهانی.باز.پس.گیرد.

نمایشگاه   در و پنجره تهران در یک نگاه
گزارش روابط عمومی هافمن از هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی در و پنجره تهران:
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پنجره.ایرانیان:.کافه.ویونای.برج.میالد.به.رس��م.هر.س��اله.میزب��ان.خانواده.بزرگ.

پروالی��ن.بود..این.گردهمایی.که.در.تاری��خ.4.بهمن.ماه.1394.و.همزمان.با.هفتمین.

نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.برگزار..ش��د،.پذی��رای.نمایندگان.پروالین.از.

سراس��ر.کش��ور،.مدیران.ارش��د.پروالین.ترکیه.و.همکاران.پروالی��ن.در.زمینه.تهیه.
یراق.آالت.و.ماشین.آالت.بود.

این.نشست.طبق.روال.هر.ساله.در.ارتفاع.266.متری.از.سطح.زمین.و.در.برج.میالد.

ترتیب.یافته.بود،.نکته.ای.که.از.دید.نیما.کرمی،.مجری.این.برنامه.دور.نماند.و.محمد.

حسین.نوروزی.نیز.با.اشاره.به.نکته.سنجی.نیما.کرمی،.فراتر.بودن.پروالین.را.دلیل.بر.
انتخاب.چنین.ارتفاعی.جهت.برگزاری.این.گردهمایی.خانوادگی.برشمرد.

خان��واده.پروالی��ن.در.این.جلس��ه.گرم.و.صمیمی.ش��نونده.س��خنان.جالل.الدین.

اوزومچی،.محمد.حس��ین.ن��وروزی،.فراز.برزگر.و.حامد.بصی��ری.بودند..البته.فضای.

صمیمی.این.نشس��ت.با.هنرنمایی.هنرمند.توانای.کش��ورمان،.مهران.رجبی.گرم.تر.و.
دلپذیرتر.شده.بود.

در.ابتدای.این.جلس��ه.نیما.کرمی.ضمن.خیرمقدم.به.حضار،.به.گوشه.ای.از.تاریخچه.

پروالین.اش��اره.کرد.و.گفت:.»ش��رکت.پروالین.16.سال.اس��ت.که.در.شهر.صنعتی.

ازمیر.ترکیه.مشغول.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.است..این.شرکت.با.برخورداری.

از.45.قال��ب.مقطع.پروفیل.یک��ی.از.بی.رقیب.ترین.ش��رکت.های.تولیدی.از.نظر.تنوع.
محصوالت.است.«.

کرم��ی.در.ادامه.ظرفیت.تولید.فعلی.این.کارخان��ه.را.1500.تن.در.ماه.اعالم.کرد.و.

افزود:.»این.ظرفیت.در.س��ه.ماه.آینده.به.2000.تن.در.ماه.خواهد.رس��ید..ضمن.اینکه.
هم.اکنون.محصوالت.این.شرکت.به.20.کشور.جهان.صادر.می.شود.«

جالل.الدین.اوزومچی،.رئیس.هیئت.مدیره.پروالین،.به.عنوان.س��خنران.دوم.پش��ت.

تریب��ون.قرار.گرفت.و.به.کمک.ترجمه.حامد.بصیری،.س��خنان.کوتاهی.را.ایراد.کرد..

وی.ضمن.تش��کر.از.حاضران.در.جلس��ه،.اظهار.داش��ت:.»پروالین.12.سال.در.ایران.

فعال.بوده.اس��ت.و.امیدواریم.با.کمک.همه.ش��ما.بتوانیم.این.برند.را.بیش.از.پیش.در.

ایران.تقویت.کنیم.«.اوزومچی.با.ابراز.خوش��حالی.از.آشتی.ایران.با.کشورهای.غربی،.

اظهار.امیدواری.کرد.که.این.اتفاق.بتواند.ش��رایط.را.برای.احداث.کارخانه.پروالین.در.
ایران.هموار.سازد.

در.ادامه.محمد.حس��ین.ن��وروزی،.مدیرعامل.ش��رکت.پروالین.به.ایراد.س��خنانی.

پرداخت..وی.با.اش��اره.به.قول.سال.گذش��ته.خود.مبنی.بر.تاسیس.کارخانه.در.ایران،.

دلیل.اجرا.نش��دن.این.طرح.را.وجود.تحریم.های.ظالمانه.برش��مرد.و.اضافه.کرد:.»از.

برچی��ده.ش��دن.این.تحریم.ها.که.ثم��ره.همت.واالی.دکتر.روحان��ی.و.دکتر.ظریف.و.

گردهمایی خانواده پروالین برگزار شد
همزمان با هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران:
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دس��تاوردی.بزرگ.برای.کشورمان.بود،.بسیار.خوشحالیم.و.امیدواریم.با.از.میان.رفتن.

این.موانع.بتوانیم.کارخانه.پروالین.را.با.کمک.دوس��تان.ترکیه.ای.تا.پایان.سال.جاری.
میالدی.در.ایران.احداث.کنیم.«.

نوروزی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.ضمن.اش��اره.به.دشوار.و.پرفراز.و.نشیب.

بودن.س��ال.94.برای.مونتاژکنندگان،.خاطرنش��ان.کرد:.»ما.با.توج��ه.به.رکود.بازار.و.

آگاهی.از.مش��کالت.ش��ما.تولیدکنندگان،.تالش.کردیم.برغم.وجود.نوس��انات.ارزی،.

قیمت.های.خود.را.افزایش.ندهیم..البته.در.برخی.مواقع.س��ود.ش��رکت.به.صفر.رسید.

ولی.ما.این.مش��کالت.را.به.جان.خریدیم.تا.ش��ما.آس��وده.تر.و.حداقل.فارغ.از.این.نوع.
مشکالت.به.کار.خود.ادامه.دهید.«

مدیرعام��ل.پروالین.ایران.در.پایان.اب��راز.امیدواری.کرد.که.با.به.وجود.آمدن.فضای.

جدی��د.اقتص��ادی.و.رفع.موانع.تب��ادالت.بین.المللی.مالی،.قیمت.ه��ای.پروالین.حتی.
مناسب.تر.از.سال.گذشته.ارائه.شود.

س��خنران.س��وم.این.نشس��ت.فراز.برزگر،.مدیر.فروش.کاله.کیلیت.در.ایران.بود.که.

ضمن.معرفی.شرکت.کاله،.در.خصوص.همکاری.صمیمانه.این.دو.شرکت.توضیحاتی.

ارائه.داد..برزگر.در.بخش��ی.از.س��خنان.خود.به.ش��رایط.ویژه.فروش.محصوالت.کاله.

برای.نمایندگان.پروالین.اش��اره.کرد.و.توضی��ح.داد.که.جزئیات.این.طرح.در.آینده.ای.
نزدیک.اعالم.خواهد.شد.

آخرین.س��خنران.ای��ن.برنامه.حامد.بصیری،.مدیرف��روش.پروالین.ایران.بود.که.در.

مورد.فعالیت..های.سال.جاری.و.برنامه.های.آتی.شرکت.توضیحاتی.ارائه.داد..وی.ضمن.

اش��اره.به.کامل.بودن.س��بد.محصولی.پروالین.درباره.ضمانت.نامه.های.این.ش��رکت.

اظهار.داش��ت:.»کلیه.پروفیل.های.س��فید.پروالین.در.خصوص.ایستایی.و.عدم.تغییر.

رنگ.10.س��ال.گارانتی.هس��تند.و.پروفیل.های.رنگی.پروالین.را.نیز.برخالف.بسیاری.

از.پروفیل.های.رنگی.موجود.در.بازار،.5.سال.گارانتی.کرده.ایم،.که.این.نشان.از.باور.و.
اعتقادی.است.که.به.محصوالت.خود.داریم.«

بصیری.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.به.نظارت.کامل.پروالین.اش��اره.کرد.و.

گفت:.»کلیه.نمایندگان.پروالین.در.سراس��ر.ایران.مشخص.هستند..این.عزیزان.برای.

کلیه..پروژه.هایی.که.انجام.می.دهند.یک.گواهینامه.صادر.کرده.و.رونوشتی.از.آن.را.نیز.

برای.دفتر.تهران.ارسال.می.کنند..و.دفتر.تهران.نیز.بر.تمام.این.مراحل.نظارت.دارد.تا.

هر.چه.بیشتر.بتوانیم.در.مسیر.تحقق.هدف.مشترکمان.یعنی.ارائه.محصول.مرغوب.و.
خدمات.مطلوب.به.جامعه،.گام.برداریم.«

در.بخ��ش.دیگر.گردهمایی.از.نمایندگان.برتر.ش��رکت.پروالین.با.اهداء.لوح.تقدیر.و.
هدایایی.قدردانی.به.عمل.آمد.و.در.پایان.از.شرکت.کنندگان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.
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پنجره.ایرانیان:.هتل.اوین.تهران.س��وم.بهمن.1394.شاهد.نشستی.گرم.و.صمیمی.

به.میزبانی.ش��رکت.کار.و.تج��ارت.فربد.بود..در.این.گردهمای��ی.نمایندگان.فربد.در.

سراس��ر.کش��ور،.اعضای.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.و.
جمعی.دیگر.از.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.کشورمان.حضور.داشتند.

در.این.نشس��ت.که.در.س��الن.کوه.نور.هتل.اوین.و.همزمان.با.هفتمین.نمایش��گاه.

بین.الملل��ی.در.و.پنج��ره.تهران.برپا.ش��ده.ب��ود،.به.ترتیب.دکتر.پاک��روش،.مهندس.

دهقان��ی،.مهندس.فرب��د.پاکروش.و.مهندس.نجفی.به.ایراد.س��خنرانی.پرداختند..در.
ادامه.نمایندگان.برتر.شرکت.فربد.با.دریافت.هدایایی.مورد.تقدیر.قرار.گرفتند.

در.ابتدای.این.جلس��ه.دکتر.پاکروش،.پدر.فربد.پاکروش،.پشت.تریبون.قرار.گرفت.

و.ضمن.خیر.مقدم.به.مهمانان،.طی.سخنانی.کوتاه.به.عوامل.موفقیت.یک.مجموعه.

تولیدی.در.کش��ورمان.اش��اره.کرده.و.توصیه.های.ارزشمندی.را.در.این.خصوص.ارائه.
داد..

وی.ضمن.اشاره.به.وضعیت.کشورمان.به.عنوان.جامعه.ای.برخوردار.از.یک.فرهنگ.

کهن.و.همچنین،.در.حال.گذار.از.وضعیت.سنتی.به.مدرن،.توجه.به.این.نکته.را.برای.
سیاستگذاری.های.اقتصادی.و.بازاریابی.بسیار.مهم.ارزیابی.کرد.

.وی.در.ادامه.صنعت.را.بخش��ی.از.فرهنگ.یک.جامعه.برش��مرد.و.برای.نمونه.به.

روند.توس��عه.دو.کش��ور.آلمان.و.ژاپن.اشاره.کرد.و.اظهار.داش��ت:.»این.دو.کشور.در.

جنگ.جهانی.دوم.کامال.ویران.ش��دند،.اما.طی.مدت.کوتاهی.توانستند.دوباره.خود.را.

به.عنوان.قطب.های.اصلی.صنعتی.جهان.مطرح.کنند..امروزه.کاالهای.ساخت.این.دو.

کش��ور.به.راحتی.و.بدون.هیچ.گونه.نگرانی.از.س��وی.خریدار.به.فروش.می.روند..دلیل.

کسب.چنین.اعتباری،.فرهنگ.این.دو.کشور.است.که.تاثیر.کاملی.بر.کیفیت.تولیدات.
آنها.دارد.«

دکتر.پاکروش.ضمن.تاکید.بر.پایبندی.صنعتگران.این.دو.کش��ور.بر.فرهنگ.خود،.

شناسایی.اصولی.را.که.باعث.چنین.پیشرفت.و.اعتباری.برای.این.کشورها.شده.است،.

عاملی.مهم.برای.موفقیت.تولیدکنندگان.کش��ورمان.برش��مرد..وی.برای.نمونه.اصل.

رفاق��ت.را.یکی.از.اصول.تخطی.ناپذیر.فرهنگ.آلمان.و.به.تبع.آن.صنعت.این.کش��ور.

دانس��ت.و.توضیح.داد:.»اگر.فعاالن.صنعت.یو.پی.وی.سی.که.صنعتی.نسبتا.نوپاست،.

در.قالب.رفیق.و.شریک.یکدیگر.کار.کنند.و.تفکر.خود.را.بر.این.اساس.بگذارند.و.در.

عی��ن.حال.بر.تولید.جنس.باکیفیت.اصرار.بورزند،.تداوم.و.ماندگاری.این.صنعت.برای.
همیشه.تضمین.خواهد.شد.«

گردهمایی بزرگ فربد برگزار شد
همزمان با هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران:
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وی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.با.اش��اره.به.اهمیت.مقوله.مسکن.به.عنوان.

یکی.از.سه.رکن.اصلی.زندگی.بشری،.بیان.داشت:.»صنعت.پنجره.نیز.به.عنوان.یکی.

از.بخش.های.اصلی.مسکن،.از.اهمیت.بسیار.باالیی.برخوردار.است،.با.این.حال.هنوز.

بس��یاری.از.جامعه.هنوز.با.صنعت.ش��ما.آش��نایی.ندارند..در.نتیجه.اگر.عملکرد.خوبی.

نداش��ته.باش��ید.و.رفاقت.و.ارتباط.الزم.میان.ش��ما.ش��کل.نگیرد،.این.صنعت.دوامی.
نخواهد.داشت.«

دکت��ر.پاکروش.در.پایان.س��خنان.خود.ضم��ن.تاکید.دوباره.ب��ر.اهمیت.فرهنگ،.

تاثیرگ��ذاری.این.عامل.را.در.موفقیت.مش��اغل.مختلف،.حتی.از.فناوری.نیز.بیش��تر.

دانست.و.خاطرنشان.کرد:.»یکی.از.خصوصیات.غالب.مردم.ایران.رک.و.راست.بودن.

آنهاس��ت.و.در.صورتی.که.کوچکترین.بدقولی.و.خطایی.ببینند،.دیگر.هیچگاه.شما.را.

نبخش��یده.و.برای.همیشه.به.شما.بی.اعتماد.خواهند.شد..در.نتیجه.مهمترین.نکته.ای.

که.باید.همواره.در.ذهن.خود.داشته.باشید.این.است.که.اگر.به.مردم.بی.اعتماد.باشید.
مردم.نیز.به.شما.اعتماد.نخواهند.داشت.«

در.ادام��ه.ای��ن.گردهمایی.مهن��دس.دهقانی،.مدی��ر.فروش.فربد،.طی.س��خنانی،.

گزارش.کوتاهی.از.روند.رش��د.این.ش��رکت.و.چگونگی.توسعه.فعالیت.ها.آن.ارائه.داد..

او.درباره.تاریخچه.شرکت.فربد.توضیح.داد:.»در.سال.1390.فربد.کار.خود.را..با.تولید.

پروفیل.های.س��ری.70.آغاز.کرد..در.همان.سال.سری.قالب.های.اصلی.سری.60.به.

مجموعه.اضافه.ش��د.و.در.س��ال.1393.نیز.15.قالب.دیگر.به.مجموعه.افزوده.ش��د.و.
سبد.محصوالت.فربد.را.کامل.تر.کرد.«

وی.با.اشاره.به.تاکید.همیشگی.مدیریت.مجموعه.بر.پرهیز.از.ورود.شتابزده.به.بازار،.

سیاست.کلی.جاری.در.شرکت.را.رشد.تدریجی.و.بر.اساس.نیاز.بازار.و.در.نتیجه.حضور.

پرقدرت.در.بازار.عنوان.کرد.و.اظهار.داش��ت:.»در.این.س��ال.ها.به.تدریج.رشد.کرده.و.

مراحل.پیش��رفت.را.ط��ی.کردیم.و.در.هر.یک.از.این.مقاطع.زمانی.سیاس��تی.خاص.

داشتیم..بر.همین.اساس.بود.که.در.اواخر.سال.1392.و.با.افزایش.حجم.تولید.پروفیل.

ساختن.پنجره.را.متوقف.کردیم.و.در.1394.تصمیم.گرفتیم.در.سراسر.ایران.شرکای.

تجاری.داشته.باشیم..از.سراسر.کشور.تولیدکنندگان.صاحب.نام.را.شناسایی.کردیم،.و.
در.نتیجه.امروز.در.استان.های.اصلی.کشور.انبار.محصوالت.فربد.احداث.شده..است.«
.مهندس.دهقانی.در.پایان.س��خنان.خود.خاطرنش��ان.کرد:.»شرکای.تجاری.ما.از.
پروفیل.های.فربد.برای.تامین.پروژه.های.خود.استفاده.می.کنند.و.هم.می.توانند.فربد.را.

در.منطقه.خود.به.فروش.برسانند.«.
س��پس،.مهندس.فربد.پاکروش،.مدیرعامل.شرکت.فربد.پشت.تریبون.قرار.گرفت.
و.ضمن.خیر.مقدم.به.مهمانان،.به.ایراد.س��خنانی.پرداخت..او.در.ابتدای.سخنان.خود.
ضمن.اش��اره.به.فراز.و.نش��یب.های.فراوانی.که.ش��رکت.فربد.از.س��ال.1390.پشت.
س��ر.گذاشته.است،.اظهار.داش��ت:.»پس.از.طی.این.مس��یر،.امروز.مجموعه.از.توان.
بالقوه.بس��یار.باالیی.برخوردار.شده.است.که.در.صورت.حمایت.شما.عزیران.به.راحتی.
می.توانیم.به.پیش.رویم..باید.همه.به.این.نکته.توجه.داش��ته.باشیم.که.ما.هیچ.حامی.
و.پش��تیبانی.غیر.از.خودمان.نداریم.و.من.می.خواهم.از.همینجا.از.تمام.کسانی.که.در.

این.سال.ها.از.ما.حمایت.کردند،.تشکر.کنم.«
فربد.پاکروش.در.ادامه.با.تاکید.بر.ش��عار.مجموعه.فربد،.گفت:.»از.ابتدای.ش��روع.
ب��ه.کار.تا.به.امروز.کل.مجموعه.فربد.ش��عار."کیفیت.غالب.اس��ت" را.در.س��رلوحه.
فعالیت.های.خود.داش��ته.اس��ت..نتیجه.این.رویکرد،.کیفیت.بس��یار.باالیی.است.که.
محصوالت.فربد.در.همه.مقاطع.زمانی.داش��ته.اس��ت..به.خاطر.دارم.در.اوائل.کار،.در.
یکی.از.هتل.های.ش��مال.کش��ور.پروفیل.فربد.را.به.جای.یک.پروفیل.آلمانی.فروخته.
بودن��د؛.صاحبان.پروژه.پ��س.از.آگاهی.از.واقعیت،.نمی.توانس��تند.باور.کنند.که.چنین.

پروفیلی.با.این.سطح.کیفی.در.داخل.ایران.تولید.می.شود.«
مهن��دس.پاک��روش،.نمایندگان.اس��تانی.فربد.را.ب��ا..عنوان.ش��رکای.تجاری.خود.
خطاب.کرد.و.خاطرنش��ان.س��اخت:.»ما.در.این.مقطع.به.دنبال.ده.ش��ریک.تجاری.
از.سراس��ر.کشور.هستیم..به.دنبال.ش��رکت.های.معتبر.و.خوشنامی.هستیم.که.شریک.
ما.باش��ند.نه.صرف��ا.نماینده.فربد؛.بدین.معن��ی.که.این.افراد.در.سیاس��تگذاری.های.
کالن.مجموعه.اثرگذار.خواهند.بود..بر.همین.اس��اس.قرار.اس��ت.در.آینده.ای.نزدیک.

کمیته.سیاس��تگذاری.متشکل.از.کلیه.شریکان.ما.تشکیل.شود.و.تمامی.سیاست.ها.و.

راهبرده��ای.کالن.مجموعه.در.این.کمیته.اتخاذ.گردد..چرا.که.این.باور.ماس��ت.که.
شما.شرکای.تجاری.ما.هستید.«

وی.در.پای��ان.به.افزایش.ظرفیت.تولید.فربد.اش��اره.کرد.و.گف��ت:.»ظرفیت.تولید.

تا.س��ال.1396.قرار.اس��ت.به.6.هزار.تن.در.سال.برس��د..اما.می.خواهیم.این.حجم.از.

محصوالت.را.از.طریق.فقط.50.تا.70.نماینده.که.با.مجموعه.فربد.رشد.کرده.اند.و.در.
سیاستگذاری.های.کالن.فربد.سهیم.هستند،.توزیع.کنیم.«

مهندس.نجفی،.معاونت.تولید.شرکت.فربد،.به.عنوان.آخرین.سخنران.پشت.تریبون.

قرار.گرفت.و.تاریخچه.کوتاهی.از.روند.توسعه.و.گسترش.کارخانه.و.فرایندهای.تولید.
فربد.را.ارائه.داد.

در.ادامه.این.نشست،.نمایندگان.برتر.مجموعه.کار.و.تجارت.فربد.با.دریافت.هدایایی.
مورد.تقدیر.و.تشکر.قرار.گرفتند..در.پایان.نیز.از.مهمانان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.
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پنج��ره.ایرانیان:.هتل.بزرگ.اس��تقالل.ته��ران.در.تاریخ.4.بهم��ن.1394.میزبان.106
گردهمایی.بزرگ.س��یندژ.بود..این.نشس��ت.که.با.حضور.جمعی.از.فعاالن.صنعت.در.
و.پنج��ره.کش��ور.و.عزیزانی.از.دیگر.حوزه.های.مرتبط.با.صنعت.ساخت.وس��از.برگزار.
می.ش��د،.همزمان.با.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.و.تخصص��ی.در.و.پنجره.تهران.

ترتیب.یافته.بود.
اجرای.نشس��ت.بزرگ.سیندژ.برعهده.مجری.توانای.کشورمان،.رضا.رشیدپور.بود.و.
ایش��ان.نیز.به.مدد.هنر.واالی.خود.لحظات.به.یادماندنی.را.برای.شرکت.کنندگان.این.
جلس��ه.خلق.کرد..در.کنار.اجرای.هنرمندانه.رضا.رشیدپور،.اجرای.موسیقی.های.زنده.

به.این.جلسه.گرمای.افزون.تری.بخشیده.بود.
در.این.نشس��ت.که.بیشتر.با.هدف.تجدید.دیدارها.و.داشتن.لحظاتی.خوش.در.کنار.
هم.ترتیب.یافته.بود،.برنامه.س��خنرانی.چندانی.پیش.بینی.نشده.و.فقط.دکتر.خطیبی،.
رئیس.هیئت.مدیره.س��یندژ.و.مهندس.تاجیک،.مدیر.عامل.س��یندژ،.لحظات.کوتاهی.

پشت.تریبون.قرار.گرفته.و.به.حضار.و.مهمانان.خیرمقدم.و.خوشامد.گفتند.
در.ابتدای.این.جلس��ه.دکتر.خطیبی،.رئیس.هیئت.مدیره.س��یندژ،.به.ایراد.س��خنان.
کوتاه��ی.پرداخ��ت..وی.ضمن.ابراز.موفقیت.برای.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.در.س��ال.
آینده،.از.حضور.همه.مهمانان.به.خاطر.حضور.در.این.جلس��ه.تش��کر.و.قدردانی.کرد..
در.ادامه.وی.با.اش��اره.به.فراز.و.نش��یب.های.مختلف.س��ال.1394،.ضمن.تبریک.به.
تولیدکنندگانی.که.ضمن.تحمل.این.شرایط.نامطلوب،.به.فعالیت.شرافتمندانه.و.تولید.

باکیفی��ت.خ��ود.ادامه.دادند،.از.همه.ای��ن.عزیزان.به.خاطر.ت��داوم.همکاری.و.تحمل.
مشکالت.اقتصادی.موجود.در.یک.سال.گذشته.تشکر.کرد.

در.ادامه.مهندس.تاجیک،.مدیر.عامل.س��یندژ،.پش��ت.تریبون.قرار.گرفت..وی.نیز.

طی.سخنانی.کوتاه.ضمن.خوشامدگویی.به.کلیه.مهمانان.که.با.توجه.به.خستگی.های.

نمایش��گاه،.دعوت.سیندژ.برای.ش��رکت.در.این.نشس��ت.را.پذیرفته.اند،.در.خصوص.
مراسم.مختلفی.که.توسط.سیندژ.برگزار.می.شود،.توضیحاتی.ارائه.داد.

مهندس.تاجیک.در.ادامه.افزود:.»هدف.ما.از.برگزاری.چنین.مراسمی.صرفا.تجدید.

دیدارها.و.فراهم.س��اختن.اوقاتی.دلپذیر.برای.دوستان.و.همکاران.ارجمند.می.باشد؛.و.
غالبا.مطالب.فنی.و.تخصصی.را.به.جلسات.دیگری.موکول.می.کنیم.«

مدیر.عامل.س��یندژ.در.توضیح.جلس��ات.فنی.این.ش��رکت،.اظهار.داشت:.»سیندژ.

برای.برقراری.هماهنگی.های.فنی.و.تخصصی.با.کلیه.همکاران.و.نمایندگان.خود.در.

سراس��ر.کشور.برنامه.های.دیگری.را.ترتیب.داده.اس��ت..این.برنامه.ها.شامل.جلسات.

تخصصی.و.فنی.متعددی.می.ش��ود.که.از.ابتدای.س��ال.به.صورت.استان.به.استان.در.

دستور.کار.بوده.و.برگزار.شده.است..در.این.جلسات.مسائل.و.مباحث.فنی.مورد.بحث.
و.تبادل.نظر.قرار.می.گیرند.«

در.ادامه،.دو.گروه.از.هنرمندان.کش��ورمان.با.اجرای.موس��یقی.زنده،.لحظات.شاد.و.

به.یادماندنی.را.برای.حاضران.آفریدند..همچنین.در.پایان.مراسم،.از.مهمانان.به.صرف.
شام.پذیرایی.شد.

گردهمایی هلدینگ سیندژ برگزار شد
همزمان با هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران:
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پنج��ره.ایرانیان:.در.دومین.روز.از.هفتمین.نمایش��گاه.بین..الملل��ی.در.و.پنجره.تهران.
جمع��ی.از.فعاالن.و.پیشکس��وتان.صنع��ت.در.و.پنجره.ایران.ب��ه.بلندترین.نقطه.تهران.
دعوت.ش��ده.بودند.تا.تولد.محصولی.جدید.را.جشن.بگیرند..رستوران.گردان.برج.میالد.
محل��ی.بود.که.خبر.ورود.پروفی��ل.نووا.ویتا.به.عرصه.یو.پی.وی.س��ی.ایران،.به.صورت.

رسمی.اعالم.شد.
مهن��دس.رضا.می��راب،.مدیر.عامل.ش��رکت.طال.پروفی��ل.ارس.و.مهندس.کاظمی،.
مدیرعامل.گروه.بازرگاني.آریان.میزبانی.این.گردهمایی.را.که.در.سوم.بهمن.ماه.1394.

برگزار.می.شد،.بر.عهده.داشتند.
در.ابتدای.این.جلس��ه،.مهندس.رضا.میراب،.به.عنوان.سرمایه.گذار.مقیم.آلمان.و.مدیر.
عامل.شرکت.طال.پروفیل.ارس.درباره.اهداف.و.ویژگی..های.منحصر.بفرد.این.محصول.

جدید.سخنان.کوتاهی.را.ایراد.کرد..
وی.ابتدا.ضمن.تش��کر.از.حض��ور.مهمانان.به.خصوص.مهندس.ع��رب..باغی،.رئیس.
منطق��ه.آزاد.تجاري.ارس.)جلفا(.در.این.جلس��ه،.ابراز.امی��دواری.کرد.که.با.کمک.همه.

دوستان.نووا.ویتا.بتواند.حضوری.موفق.را.در.بازار.یو.پی.وی.سی.ایران.داشته.باشد.
مدیر.عامل.ش��رکت.طال.پروفیل.ارس،.همچنین.در.توضی��ح.نام.این.پروفیل.جدید،.
توضیح.داد:.»نووا.ویتا.به.زبان.ایتالیایی.به.معنای.زندگی.جدید.اس��ت،.و.ما.امیدواریم.با.
تولید.این.محصول.نوین.بتوانیم.فصل.جدیدی.را.در.عرصه.ساخت.وساز.کشور.آغاز.کنیم.

و.به.کمک.همگی.شما.بتوانیم.در.مسیر.آبادتر.ساختن.میهن.عزیزمان.گام.برداریم.«
رض��ا.میراب.در.ادامه.ضمن.اش��اره.به.مزای��ای.مناطق.آزاد،.اظهار.داش��ت:.»احداث.
کارخان��ه.در.مناطق.آزاد.منافعی.را.برای.مصرف.کنندگان.ای��ن.تولیدات.فراهم.می.کند..
برای.نمونه.ش��ما.با.خرید.این.محصوالت.بخش��ی.از.پول.خود.را.که.در.صورت.خرید.
پروفیل.های.دیگر.باید.هزینه.کنید،.صرفه.جویی.کرده.و.می.توانید.آن.را.برای.توسعه.و.

ارتقای.شرکت.و.کارگاه.خود.هزینه.کنید.«
س��رمایه.گذار.مقیم.آلمان.نووا.ویتا.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.ضمن.اشاره.به.
هدف.مجموعه.برای.تش��کیل.خانواده.نووا.ویت��ا،.گفت:.»کل.مجموعه.نووا.ویتا.تالش.
خواهن��د.ک��رد.تا.این.محصول.را.به.نحوی.در.اختیار.ش��ما.بگذارن��د.که.همگی.خود.را.

بخشی.از.خانواده.نووا.ویتا.بدانید.و.پشتیبانی.ما.را.در.همه.مقاطع.احساس.کنید.«
مدیر.عامل.ش��رکت.طال.پروفیل.ارس،.در.ادام��ه.درباره.خصوصیات.پروفیل.نووا.ویتا.
خاطر.نش��ان.کرد:.»پروفیل.نووا.ویتا.به.صورت.اختصاصی.برای.ش��رایط.جوی.ایران.و.
مطابق.با.اقلیم.ایران.طراحی.ش��ده.اس��ت..ضمن.اینکه.به.امید.خدا.در.آینده.ای.نزدیک.
نوآوری.هایی.در.این.زمینه.خواهیم.داشت.و.پس.از.شش.ماه.برای.اقلیم.های.سردسیر.و.

گرمسیر.کشور.دو.نوع.پروفیل.متمایز.و.اختصاصی.عرضه.خواهیم.کرد.«
مهن��دس.می��راب.در.پایان،.اظهار.امی��دواری.کرد.ک��ه.همه.با.ه��م.بتوانیم.صنعت.

ساخت.وساز.و.نماسازی.کشور.را.به.پیش.بریم.

اولین گردهمایی مجموعه نووا ویتا برگزار شد
همزمان با هفتمین نمایشگاه بین  المللی در و پنجره تهران :
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در.ادامه.این.گردهمای��ي،.مدیرعامل.گروه.بازرگاني.آریان.به.عنوان.نمایندگي.فروش.

محص��والت.نووا.ویتا.در.ایران،.ضمن.خوش.آمد.گویي.به.تک.تک.فعاالن.این.صنعت،.
جهت.تبادل.اطالعات.در.جلسات.کوتاه.و.متعددي.شرکت.کرد.

گفتنی.است،.پیش.تر.مهندس.کاظمی.در.گفتگوی.کوتاه.خود.با.پنجره.ایرانیان،.درباره.

پروفیل.جدید.نووا.ویتا.خبر.داده.بود.که.تولید.آزمایش��ی.این.پروفیل.آغاز.ش��ده.است.و.

تالش.می.ش��ود.تا.پایان.بهمن.1394.و.پس.از.س��پری.کردن.دوره.های.کنترل.کیفی،.
پروفیل.نووا.ویتا.وارد.بازار.شود.

مدیرعامل.گروه.بازرگاني.آریان.با.اش��اره.به.این.نکت��ه.که.تولیدکنندگان.نووا.ویتا.بر.

بوتیک.فروش��ی.این.پروفیل.لوکس.تاکید.دارند،.گفته.بود:.»در.فاز.اول.س��رمایه.گذاری.

6.خ��ط.تولی��د.از.برند.معروف.سینس��یناتی.اتریش.و.قالب..های.تکنو.پالس��ت.آلمان.با.

س��رمایه.گذاری.ش��رکت.آلمانی.و.بدون.اخذ.هیچگونه.وام.بانکی.خریداری.و.راه..اندازی.

ش��ده.اند.و.با.هدف.اس��تفاده.از.مواد.اولیه.و.فرموالسیون.ش��رکت.آلمانی.که.به...صورت.

مس��تقیم.وارد.منطقه.آزاد.می..ش��ود،.در.صدد.تولید.یک.پروفیل.ب��ا.کیفیت.و.متفاوت.با.

پش��تیبانی.و.رص��د.منظم.خواهیم.بود.تا.بتوانیم.در.نهای��ت.پنجره.ای.بی..عیب.و.نقص.و.
استاندارد.را.تحویل.بازار.مصرف.دهیم.«

همچنین.وی.با.اش��اره.به.ظرفیت.تولید.این.کارخانه.خاطرنشان.ساخته.بود:.»در.گام.

نخست،.میزان.تولید.ساالنه.را.3000.تن.تعیین.و.برنامه..ریزی.کرده...ایم.که.البته.ظرفیت.

تولید.کارخانه.بس��یار.باالتر.از.این.میزان.اس��ت..همچنین.در.فاز.نخس��ت،.پروفیل...های.

سری.60،.چهار.کاناله.به..صورت.سفید.و.لمینیت.به.بازار.عرضه.خواهد.شد..در.فاز.دوم.

تولید.در.س��ال.1395.نیز.س��ری.های.70.پنج.کاناله.و.سری.کشویی.به.سبد.محصولی.
این.کارخانه.افزوده.خواهد.شد.«

در.پایان.این.نشست.مهمانان.به.صرف.شام.مورد.پذیرایی.قرار.گرفتند.
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پنج��ره.ایرانیان:.س��مینار.تخصصی.تکنولوژی.و.فرآیند.لمینی��ت.پروفیل.های.پنجره.و.

دیوارپ��وش.در.عصر.روز.چهارش��نبه.14.بهمن.در.تاالر.مجموع��ه.پذیرایی.نوید.واقع.در.
خیابان.آپادانا.سهروردی.برگزار.شد..

در.این.نشس��ت.تخصصی.که.با.حضور.بخش��ی.از.فعاالن.صنع��ت.در.و.پنجره.برپا.بود،.

مباحث.علمی.و.فنی.س��ودمندی.در.زمینه.لمینیت.و.چس��ب.ها.مطرح.ش��د..این.سمینار.که.
با.عنوان."س��مینار.تخصصی.تکنولوژی.و.فرآیند.لمینیت.پروفیل.های.پنجره.و.دیوارپوش" 
..KLEIBERIT Adhesive.برگزار.می.شد،.به.همت.شرکت.زرین.پارس.نماینده.شرکت
آلم��ان.در.بخش.چس��ب.های.Wrapping.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی،.ش��رکت.یونیماک.
)Unimak(.ترکیه.س��ازنده.ماش��ین..آالت.Wrapping.انواع.پروفیل،.پانل.و.صفحه.و.
همچنین.ش��رکت.رنولیت.)Renolit(.آلم��ان.در.بخش.روکش.های..EXOFOL.ترتیب.

یافته.بود.
.،)Wolfgang.Hormuth(.در.این.س��مینار.به.ترتیب.آقایان.ولفگانگ.هرم��وت
مدی��ر.بخ��ش.چس��ب.های.صنعت��ی.ش��رکت.KLEIBERIT؛.نظام.الدین.جوش��خون.
)Nezamettin.Coskun(.رئی��س.هیات.مدیره.ش��رکت.یونیماک.ترکیه؛.و.مجید.

جباری،.مدیر.فروش.شرکت.زرین.پارس.به.ایراد.سخنرانی.پرداختند.
نکته.قابل.توجه،.س��ازماندهی.مناس��ب.این.س��مینار.و.نیز.مدیریت.بسیار.خوب.برنامه..

به.ویژه.در.خصوص.بحث.و.پاسخ.به.پرسش.های.حاضران.بود.
موفقیت KLEIBERIT با آزاد سازی اطالعات

ولفگان��گ.هرموت.به.هم��راه.علیرضا.باس��تانی،.مهندس.فروش.خاورمیانه.ش��رکت.

KLEIBERIT،.به.عنوان.نخس��تین.سخنرانان.برنامه.پش��ت.تریبون.قرار.گرفتند..آقای.

هرموت.در.س��خنان.خود،.انواع.چس��ب.های.تخصصی.جهت.لمینیت.پروفیل.ها.و.نقش.

آنها.را.مورد.بررسی.قرار.داد..وی.در.ابتدا.در.خصوص.شرکت.KLEIBERIT.توضیح.داد:.

»این.ش��رکت.در.جنوب.غربی.آلمان.واقع.شده.و.به.این.دلیل.که.محصوالت.و.خدمات.

تخصصی.را.در.اختیار.مش��تریان.خود.قرار.می.دهد،.در.بین.تولیدکنندگان.چس��ب.دارای.
جایگاه.ویژه.ای.است.«

آقای.هرموت.با.بیان.اینکه.ش��رکت.70.سال.سابقه.در.تولید.چسب.دارد،.افزود:.»ما.به.

طور.گس��ترده.در.صنعت.چسب.جهان.فعالیت.داریم.«.ایش��ان.در.مورد.وضعیت.کارخانه.

KLEIBERIT.نیز.اظهار.داش��ت:.»ش��رکت.در.مجموع.550.کارمن��د.دارد.و.کل.تولید.

سالیانه.شرکت.که.45.هزار.تن.است،.در.آلمان.صورت.می.گیرد.و.85.درصد.از.این.مقدار.
به.خارج.از.کشور.صادر.می.شود.«
 نقاط قوت صادرات شرکت

آق��ای.هرم��وت.در.خصوص.نقاط.قوت.ش��رکت.خود،.گفت:.»نقطه.قوت.ش��رکت.ما.

پژوهش.مس��تمر،.تولید.مدرن.و.مدیریت.کیفیت.اس��ت..با.تمرکز.ش��رکت.روی.خدمات.

فنی.تخصصی.به.کمک.شعبه.ها.و.همکاران.خود،.در.سراسر.جهان،.موقعیتی.مستحکم.و.
نیرومند.در.زمینه.تجارت.و.صادرات.به.دست.آورده.ایم.«

مدیر.بخش.چس��ب.های.صنعتی.KLEIBERIT.،.در.ادامه.س��خنان.خود.اضافه.کرد:.

»چسب.های.شرکت.در.تولید.مبلمان،.اتومبیل،.صنعت.ساختمان،.Wrapping..پروفیل.
و.غیره.کاربرد.دارد.«

اهمیت دادن به کیفیت؛ نخستین قدم شرکت
آقای.هرموت.در.بخش��ی.دیگری.از.س��خنان.خود.با.اش��اره.به.مبحث.کیفیت،.گفت:.
»از.ابتدای.ش��روع.به.کار.ش��رکت،.اس��تاندارد.به.عنوان.یکی.از.اصول.اولیه.کاری.تعیین.
ش��ده.بود،.و.در.نتیجه.به.این.امر.توجه.ویژه.ای.مبذول.ش��ده.و.در.حال.حاضر.محصوالت.

سمینار تخصصی تکنولوژی و فرآیند لمینیت
به همت شرکت زرین پارس برگزار شد؛

ش
زار

گ



101
-1
02.

�اره
شم

ن..
وردی

و.فر
ند.

اسف
م..

ل.نه
س�ا

ن/ 
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ

111

شرکت.استاندارد.های.ایزو.9001،.ایزو.50001.و.ایزو.14001.را.برای.اطمینان.از.حصول.

باالترین.سطح.کیفی.دارا.می.باشند..همچنین.شرکت.از.مرکز.تحقیقات.بسیار.پیشرفته.ای.

برخوردار.است.که.با.شبیه.س��ازی.کردن،.می.تواند.محصوالت.تولیدی.را.به.صورت.کامال.
واقعی.مورد.آزمایش.قرار.دهد.«

وی.در.مورد.RAL.جدید.خاطر.نشان.کرد:.»پروفیل.یو.پی.وی.سی.مورد.استفاده،.باید.

در.معرض.حرارت،.تابش.خورشید،.آلودگی.هوا.و.رطوبت.هوا.از.خود.مقاومت.نشان.دهد؛.

و.این.مقاومت.باید.برای.تمام.عمر.یک.محصول.دوام.داش��ته.باشد.که.می.تواند.20.سال.
یا.بیشتر.باشد.«.

ایش��ان.ادامه.داد:.»شکایاتی.مانند.الیه.الیه.ش��دن.فویل.به.نارضایتی.مشتریان.منجر.

می.ش��ود..هدف.استاندارد..RAL.افزایش.کیفیت.مداوم.فویل،.چسب.و.پروفیل.در.جهت.
اطمینان.از.باالترین.عملکرد.پروفیل.های.روکش.شده.می.باشد.«

تفاوت RAL جدید و RAL قدیم در تست ها
وی.در.مورد.تفاوت.بین.RAL.جدید.و.RAL.قدیم.نیز.توضیح.داد:.»در.RAL.قدیم.
تس��ت.هوازدگی.از.پروفیل.لمینیت.ش��ده.حدود.6.ماه.به.طول.می.انجامید.و.تنها.پس.از.
مشخص.شدن.نتیجه.آزمون.می.توانستیم.در.مورد.کیفیت.یا.عدم.کیفیت.آن.نظر.دهیم..
اما.در.RAL.جدید.فویل.و.چس��ب.به.صورت.جداگانه.آزمایش.می.ش��وند..در.حالی.که.
فویل.ها.برای.1.5.تا.2.س��ال.در.یک.آزمون.هوازدگی.تست.می.شوند..همچنین.کیفیت.
چسب.برای.چسبندگی.آن.سه.بار.تست.می.شود:.اولین.آزمایش.در.23.درجه.سانتیگراد.
انجام.می.شود،.در.تست.دوم.پروفیل.روکش.شده.را.در.شرایط.سرد.در.دمای.منفی.10.
درجه.نگه.می.داریم.و.در.تس��ت.آخر.پروفی��ل.را.در.70.درجه.گرما.با.98.درصد.رطوبت.
نس��بی.محیط.و.برای.ش��ش.هفته.قرار.می.دهیم.و.س��پس.اس��تحکام.چسبندگی.آن.را.

تست.می.کنیم.«
تولید پرایمر با ترکیب آلی فرار،  VOC پایین

آق��ای.هرموت.در.مورد.پرایمر.نیز.گفت:.»در.ح��ال.حاضر.پرایمر.با.VOC.پایین.تولید.
می.شود.تا.به.محیط.زیست.آسیب.کمتری.برساند.«

وی.در.نهایت.یادآور.ش��د:.»تمام.محصوالت.این.ش��رکت.با.استاندارد.RAL.و.دارای.

تاییدیه.RAL.اس��ت..همچنین،.ش��رکت.با.اعمال.کلیه.اس��تانداردهای.الزم،.همه.موارد.
جهت.جلوگیری.از.آلودگی.زیست.محیطی.را.رعایت.کرده.است.«

صادرات ماشین آالت Unimak به 50 کشور
.نظام.الدین.جوش��خون.به.عنوان.سخنران.دوم.پشت.تریبون.قرار.گرفت.و.درباره.فرآیند.
و.تکنول��وژی.لمینیت.کردن.پروفیل.ها.و.پانل.ها،.انواع.ماش��ین..آالت.و.فرآیند.روکش.به.

ایراد.سخنرانی.پرداخت.
وی.در.ابتدا.به.میزان.صادرات.ش��رکت.خود.اشاره.و.تصریح.کرد.که.بیش.از.50.کشور.
.،Unimak.هستند..رئیس.هیات.مدیره.شرکت.Unimak.جهان.خریدار.ماشین.آالت
در.خص��وص.روند.تولید.و.نی��ز.ضمانت.نامه.های.محصوالت.این.ش��رکت،.گفت:.»تمام.
قطعات.دس��تگاه.های.تولیدی.ما،.به.جز.بلبرینگ.ها.و.قطعات.الکترونیکی،.توسط.شرکت.

س��اخته.و.عرضه.می.ش��ود..از.این.جهت.ش��رکت.به.راحتی.و.با.قدرت.از.محصوالت.خود.

پش��تیبانی.می.کند..بر.همین.اساس.محصوالت.ما.10.سال.گارانتی.تامین.قطعات.دارند.و.
به.دلیل.برخورداری.از.دپوی.کامل.قطعات،.ارسال.قطعات.الزم.یک.روزه.انجام.می.شود.«
وی.در.بخش.دیگر.س��خنان.خود.به.اس��تاندارد.باالی.محصوالت.Unimak.اشاره.و.
تاکید.کرد.که.تمامی.قطعات.مورد.اس��تفاده.به.صورت.جداگانه.تس��ت.ش��ده..و.پس.از.آن.

روی.دستگاه.ها.نصب.می.شوند.
مالک.ش��رکت.Unimak.در.پایان.اظهار.داش��ت:.»یکی.از.نکات.مورد.توجه.شرکت.
یونیماک.این.است.که.جهت.رفاه.هر.چه.بیشتر.مشتریان.خود،.خدمات.24.ساعته.به.آنان.
ارائه.کند..همچنین.ش��رکت.خدمات.آموزشی.نیز.به.مشتریان.خود.ارائه.می.دهد.که.باعث.

می.شود.در.بسیاری.از.موارد.بر.مشکالت.خود.چیره.شوند.«.
سهم بازار لمینیت در جهان و ایران 

آخرین.س��خنران.این.س��مینار.مهندس.مجید.جباری.از.ش��رکت.زرین.پارس.بود.که.

در.خصوص.خدم��ات،.آموزش.و.ارائه.محصوالت.به.ایران.توضیحاتی.ارائه.داد..وی.در.

ابتدای.سخنان.خود.به.ذکر.آمار.استفاده.جهانی.از.پروفیل.های.لمینیت.پرداخت.و.گفت:.

»با.توجه.به.اطالعات.موجود،.حدود.35.درصد.از.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.اس��تفاده.

ش��ده.در.جهان،.لمینیت.ش��ده.هس��تند..به.عنوان.مثال.پروفیل.لمینی��ت.در.بلژیک.75.

درصد.و.در.ترکیه.50.درصد.کل.پروفیل.های.اس��تفاده.ش��ده.در.این.کشورها.را.تشکیل.

می.دهد..این.در.حالی.است.که.در.ایران.با.توجه.به.اهمیت.زیبایی.و.تنوع.پذیری،.میزان.

پروفیل.های.لمینیت.شده.از.3.درصد.به.8.درصد.رشد.داشته.است.و.کماکان.این.میزان.
رو.به.افزایش.می.باشد.«

Renolit گریدبندی محصوالت شرکت
مدیر.فروش.ش��رکت.زرین.پارس.در.خصوص.گریدبندی.ش��رکت.Renolit.توضیح.
داد:.»این.گریدبندی.نشان.دهنده.کیفیت.محصوالت.نیست،.بلکه.هر.کدام.از.این.گریدها.

متناسب.با.شرایط.جوی.خاصی.تولید.شده.اند.«
وی.در.ادامه.افزود.»ش��رکت.Renolit.آلمان،.سه.گرید.مختلف.را.با.توجه.به.شرایط.
آب.و.هوای��ی.خاص.در.بازار.ارائه.می.دهد..این.گرید.ها.ش��امل.FX،.PX.و.MX.اس��ت..
بیش��ترین.گریدی.که.تا.کنون.در.ایران.مصرف.شده.اس��ت.گرید.MX.می.باشد..هرچند.
گرید.MX.در.شرایط.جوی.معتدل.بهترین.ثبات.رنگ.را.در.میان.محصوالت.موجود.بازار.
داراس��ت،.اما.در.ش��رایط.جوی.ایران.که.در.زمره.کشورهای.با.تابش.باال.می.باشد،.توصیه.

ما.و.شرکت..Renolit.استفاده.از.گرید.PX.و.FX.است.«
س��پس.جباری.به.ضمانت.های.شرکت.Renolit.اش��اره.و.تاکید.کرد.که.این.شرکت.
به.محصوالت.FX.خود.5.سال.گارانتی.ثبات.رنگ.در.کلیه.نقاط.ایران.ارائه.می.دهد..وی.
در.پایان،.آمادگی.شرکت.زرین.پارس.برای.همکاری.با.شرکت.های.دیگر.جهت.آموزش،.

مشاوره.و.رفع.مشکالت.موجود.را.اعالم.کرد.
در.ادامه.سخنرانان.به.پرسش.های.حاضران.پاسخ.داده.و.در.پایان.از.مهمانان.به.صرف.

شام.پذیرایی.شد.
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اله
مق

اهمیت تیغه پلی آمید در پروفیل های ترمال بریک
فرخ ظفرفرخی ـ رئیس هیئت مدیره کرفت مولر ایران و مدیر اجرایی گروتمان

 w/m²(.آلومینی��وم.ع��الوه.بر.تمام.مزایایی.ک��ه.دارد.ضریب.انتقال.حرارت��ی.باالیی.دارد
ºk203(..ک��ه.ای��ن.عامل.باعث.هدر.رفتن.ان��رژی.در.در.و.پنجره.های.آلومینیوم.می.ش��ود..
آلومینیوم.جزو.فلزات.رسانا.می.باشد.و.یکی.از.پارامترهای.مورد.ارزیابی.در.فلزات.ضریب.انتقال.
حرارت.است.که.با.الندا.نشان.داده.می.شود.و.واحد.آن.وات.بر.متر.مربع.درجه.کلوین.می.باشد.

ضری��ب.انتقال.حرارت.برای.آلی��اژ.6063.آلومینیوم.برابر.با.W/mk(.203(.می.باش��د..از.

این.رو،.در.در.و.پنجره.های.آلومینیوم.نرمال.انتقال.انرژی.از.فریم.پنجره.ها.بسیار.زیاد.است..در.

نتیجه.الزم.اس��ت.عالوه.بر.اس��تفاده.از.شیشه.های.دو.جداره.از.فریم.های.دو.جداره.آلومینیوم.
استفاده.شود.

..برای.دو.جداره.کردن.در.و.پنجره.های.آلومینیوم.از.تیغه.های.PA6.6.)پلی.آمید(.استفاده.

می.ش��ود؛.به.این.در.و.پنجره.ها.به.اصطالح.ترمال.بریک.اطالق.می.ش��ود..در.این.سیس��تم.

جداره.بیرونی.پنجره.به.وس��یله.تیلغه.پلی.آمید.از.جداره.داخلی.پنجره.جدا.می.شود..این.تیغه.ها.

با.اس��تفاده.از.ماش��ین.آالت.مخصوص.به.هر.یک.از.جداره.های.درونی.و.بیرونی.دوخته.شده.

و.یک.س��اختار.یک.پارچ��ه.در.پروفیل.ایجاد.می.کنند..در.سیس��تم.های.ترمال.بریک.ضریب.

انتقال.حرارت.از.203.بس��ته.به.مش��خصه.پروفیل.به.کمتر.از.4.تقلیل.می.یابد.)مش��خصات.

پروفیل.و.ش��کل.و.نحوه.قرارگیری.پلی.آمید.در.تعیین.ای��ن.مقدار.اهمیت.دارد(..پروفیل.های.

آلومینی��وم.ترمال.بری��ک.در.زمس��تان.از.اتالف.حرارت.و.در.تابس��تان.از.اتالف.برودت.تا.حد.

زیادی.جلوگیری.می.کنند.و.در.نتیجه.باعث.کاهش.مصرف.سوخت.و.کاهش.هزینه.تاسیسات.

زیرس��اختی.اولیه.ش��ده.و.به.میزان.قابل.توجهی.مانع.از.آلودگی.صوتی.می.ش��وند..همچنین.

امکان.اجرای.پنجره.های.دو.رنگ.را.می.دهد.و.این.امکان.را.مهیا.می.سازد.تا.دو.الیه.بیرونی.
و.داخلی.از.تنوع.رنگ.های.متنوعی.برخوردار.شوند.

اهمیت تیغه های پلی آمید
.این.تیغه.ها.یک.گزینه.بس��یار.مناس��ب.ب��رای.دو.جداره.کردن.پروفیل.ه��ای.آلومینیومی.
می.باش��ند..پلی.آمید.خواص.مکانیکی.خود.را.در.حرارت.های.باال،.در.برابر.مواد.شیمیایی،.آب.
و.اش��عه.یو.وی.حفظ.می.کند.و.همچنین.قابل.بازیافت.بوده.و.جز.مواد.دوستدار.محیط.زیست.
می.باشد..تیغه.های.پلی.آمید.تشکیل.شده.است.از.پلی.آمید.6.6.با.%25.فایبرگالس.که.ضریب.
انتق��ال.حرارتی.آن.برابر.با.W/m*k 0.3..می.باش��د.و.اتالف.ان��رژی.از.طریق.بدنه.پنجره.

آلومینیوم.را.تا.حد.زیادی.کاهش.می.دهد..تیغه.های.پلی.آمید.درجه.حرارت.250.تا.400.درجه.

س��انتیگراد.را.تحمل.می.کند.و.محدودیتی.از.نظر.دفرمه.شدن.طی.اجرای.عملیات.رنگ.های.

ک��وره.ای.را.ن��دارد..در.پروفیل.هایی.که.با.تیغه.پلی.آمید.ترمال.بریک.ش��ده.اند.دو.عامل.حائز.
اهمیت.فراوان.است..این.دو.عامل.عبارتند.از.:

1..دوخت.صحیح.و.کامل.تیغه.پلی.آمید:.در.صورتی.که.دوخت.کامل.نباش��د.تیغه.پلی.آمید.

ش��ل.ش��ده.و.ممکن.است.از.برخی.نقاط.اتصال.تیغه.پلی.آمید.با.آلومینیوم.به.طور.کامل.قطع.

ش��ود..از.این.رو،.برای.تس��ت.و.حصول.اطمینان.از.دوخت.صحیح.تیغه.پلی.آمید.از.اس��تاندارد.
EN14024.استفاده.می.شود.

2..مقاومت.مکانیکی.بازشوها:.یکی.دیگر.از.مواردی.که.در.پلی.آمیدهای.دوخت.شده.بسیار.

مهم.اس��ت،.مقاومت.مکانیکی.لنگه.در.برابر.باز.و.بسته.شدن.می.باشد.که.بر.اساس.استاندارد.
EN 13126.سنجیده.می.شود.

خطرات استفاده از تیغه های پی.وی.سی به جای پلی آمید
تیغه.های.پی.وی.س��ی.قیمت.بس��یار.ارزان.تری.نس��بت.به.تیغه.پلی.آمی��د.دارند.و.از.لحاظ.
ظاهری.هم.به.تیغه.پلی.آمید.ش��باهت.دارند..اما.این.سیس��تم.تیغه.ها.دو.مشکل.عمده.دارند،.
اوال.اینکه.این.تیغه.ها.بیش.از.180.درجه.سانتیگراد.را.نمی.توانند.تحمل.کنند..این.امر.امکان.
انتقال.این.سیس��تم.را.به.کوره.ها.میسر.نمی.سازد،.چراکه.به.احتمال.زیاد.در.کوره.آب.خواهند.
ش��د..مش��کل.دوم.این.تیغه.ها.دفرمه.شدن.یا.ترک.برداش��تن.این.تیغه.ها.با.نوسانات.حرارتی.
اس��ت..با.توجه.به.این.که.دمای.بین.داخل.و.خارج.خانه.دارای.نوس��ان.می.باش��د.)در.شرایط.
کویری.این.نوس��ان.حتی.در.طول.یک.روز.هم.بسیار.باالس��ت(،.این.تیغه.ها.به.احتمال.زیاد.
دفرمه.یا.ترک.برخواهند.داش��ت.و.احتمال.از.بین.رفتن.اتصال.و.جدا.ش��دن.مقاطع.پروفیل.از.
یکدیگر.وجود.دارد..با.توجه.به.اینکه.وزن.بازش��و.و.شیش��ه.به.ازای.هر.متر.مربع.بیش.از.30.
کیلو.در.هر.متر.مربع.می.باش��د،.بدیهی.اس��ت.در.صورت.افتادن.بازش��و،.این.حادثه.کم.خطر.

نخواهد.بود.
چگونه می توان به ماهیت پلی آمیدی یا پی.وی.سی بودن تیغه پی برد؟ 

خوشبختانه.پاسخ.این.سوال.چندان.پیچیده.نبوده.و.نیاز.به.تجهیزات.پیشرفته.آزمایشگاهی.

نیز.ندارد،.کافی.اس��ت.تیغه.را.در.معرض.ش��عله.مستقیم.قرار.دهید،.ممکن.است.تیغه.مشتعل.

ش��ود.یا..دودی.با.بوی.نایلون.س��وخته.مننتش��ر.کند،.در.این.صورت.تیغه.مورد.نظر.از.جنس.
پی.وی.سی.می.باشد،.در.غیر.این.صورت.به.احتمال.زیاد.تیغه.شما.پلی.آمید.می.باشد.

ره:
شـا

ا

چند سـالی اسـت که آلومینیوم های ترمال بریک تحولی را در این صنعت به وجود آورده و با عایق سـازی پروفیل های آلومینیوم بر مزایای در و 
پنجره های آلومینیومی بیش از پیش افزوده اند. یکی از اجزای بسیار مهم این پروفیل ها تیغه عایقی است که از مقطع طولی این پروفیل ها عبور 
می کند. روشن است که کیفیت این تیغه در کیفیت کلی آلومینیوم های ترمال بریک تاثیر بسیاری دارد. اما این تیغه از چه ماده ای باید ساخته 
شـده باشـد؟ این سوالی است که در نوشـتار زیر که به قلم مهندس فرخ ظفر فرخی و برگرفته از وبسایت گروتمان است، مورد بررسی قرار 

گرفته است. با هم این مقاله را می خوانیم:
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امنیت و اطمینان با شیشه ایمنی شرق
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس مصطفی استقبال مطرح شد:

 شـرکت شـما از چه تاریخی و در کجا فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون چه فراز 
و نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

شرکت.ایمنی.شرق.از.سال.1372.فعالیت.خود.را.در.زمینه.تولید.انواع.شیشه.های.سکوریت.

و.دوجداره.و.لمینیت.در.ش��هر.مش��هد.آغاز.کرد،.با.توجه.به.افزایش.حجم.نیاز.مصرف.کنندگان.

و.همینطور.باالتر.رفتن.سطح.انتظار.آنها.از.کیفیت.و.تنوع.محصوالت.تولیدی.این.شرکت.در.

مقایس��ه.با.محصوالت.کشورهای.دیگر،.شرکت.ایمنی.ش��رق.در.دوره.های.7.ساله.و.تاکنون.

در.س��ه.مرحله..اقدام.به.نوس��ازی.و.به.روزرسانی.تجهیزات.و.ماشین.آالت.خود.کرده.است.و.با.

توجه.به.شرایط.اقتصادی.موجود.در.کشور،.طی.دهه.های.اخیر.این.امر.بسیار.طاقت.فرسا.بوده.

و.این.شرکت.با.برنامه.ریزی.و.مدیریت.و.تدبیر.دقیق.و.علمی.توانست.شرایط.سخت.را.پشت.

س��ر.گذاشته.و.با.موفقیت.به.این.مهم.دس��ت.یابد..به.عنوان.مثال،.می.توان.به.استفاده.از.کوره.

س��کوریت.با.تکنولوژی.convection.مدل.2015.با.قابلیت.تولید.شیش��ه.سکوریت.تخت.

600×300.یا.شیش��ه.س��کوریت.خم.با.ابعاد300×300..اشاره.کرد..این.شرکت.حدود.25.سال.

اس��ت.که.با.تالش.و.کوشش.ش��بانه.روزی.متخصصان.و.پرسنل.زحمتکش.خود.توانسته.جزو.
پیشگامان.و.مدعیان.کیفیت.بهتر.در.صنعت.شیشه.ایران.باشد.

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه می شود؟

محصوالت.این.ش��رکت.به.س��ه.دسته.عمده.شیشه.های.س��کوریت،.دو.یا.چند.جداره.تخت.

و.خم.و.لمینیت.تخت.و.خم.تقس��یم.بندی.می.ش��ود.و.این.دس��ته.بندی.با.توجه.به.نوع.شیش��ه.

کوتینگ.دار.)coated glass(.یا.س��اده.ای.که.در.س��اختار.خود.جای.می.دهد.به.دسته.های.

کوچک.تری.تقس��یم.می.شوند..شاید.جالب.باش��د.که.بدانید.تعداد.شرکت.های.مطرح.و.بنام.در.

زمینه.تولید.انواع.محصوالت.شیش��ه.که.بتوانند.کلیه.نیاز.یک.پروژه.ساختمانی.اداری،.تجاری.

یا.مس��کونی.را.فراهم.کنند.در.س��طح.کشور.انگشت.ش��مار.می.باشد.و.از.این.بابت.خدا.را.شکر.

می.کنیم.که.ش��رکت.ایمنی.شرق.با.کسب.سال.ها.تجربه.و.تالش.فراوان،.سبد.کاالی.خود.را.

در.زمینه.تولید.انواع.شیش��ه.های.مورد.نیاز.در.ساختمان.ها.و.برج.ها.از.جمله.شیشه.های.کاهنده.

مصرف.انرژی.به.صورت.لمینیت.ش��ده.یا.چند.جداره.شده.به.شکل.های.تخت.یا.خم.با.قابلیت.

کمترین.میزان.شعاع.که.تقریبا.650.میلیمتر.می.باشد،.به.بازار.عرضه.کند..در.حال.حاضر.ایمنی.

ش��رق.به.گونه.ای.خود.را.در.کش��ور.مطرح.کرده.است.که.به.عنوان.یک.مرجع.تمام.و.کمال.در.

تولید.انواع.شیشه.های.چند.جداره.یا.لمینیت.متشکل.از.شیشه.های.کوتینگ.دار.یا.ساده.باشد.........................................................................
 شیشه ایمنی شرق مواد اولیه خود را از کجا تامین می کند؟

همان.طور.که.می.دانید.یکی.از.عوامل.خوشنام.شدن.یک.برند.تجاری.استفاده.از.مواد.اولیه.

مرغوب.و.با.کیفیت.باالس��ت.که.قطعا.این.امر.باعث.تولید.محصوالت.باکیفیت.می.گردد..مواد.

ره:
شـا

ا

تولید پنجره استاندارد دغدغه اصلی تمامی دلسوزان صنعت پنجره سازی است. روشن است که شیشه بیشترین بخش یک پنجره را تشکیل 
می دهد. در سـال های گذشـته شیشه جزئی سـاده از مصالح ساختمانی به شـمار می آمد، اما امروزه با تحوالت پیش آمده، شیشه به یکی از 
پیچیده ترین امکانات یک ساختمان تبدیل شده و انواع و کاربری های بسیار متنوعی یافته است. با در نظر گرفتن این موارد، صنعت شیشه 
ساختمانی امروز یکی از صنایع استراتژیک و مهم محسوب شده که مهمترین نقش را نیز در تولید یک پنجره استاندارد ایفا می کند. با توجه 
به نقش قابل توجه شیشه در ساخت پنجره ها، کیفیت آن نیز بیش از سایر اجزاء پنجره اهمیت می یابد. برای آگاهی از وضعیت فعلی صنعت 
شیشـه به سـراغ یکی از پرآوازه ترین شرکت های تولید شیشه، یعنی شـرکت ایمنی شرق رفتیم و به گفتگو با مدیرعامل خالق این شرکت 
نشسـتیم. این شـرکت در تمام این سال ها که در شهر مشهد فعالیت داشته، برای به روز ماندن و تولید محصوالت با کیفیت تالش بسیاری 
صورت داده و امروز به برندی خوشنام در صنعت شیشه کشورمان تبدیل شده است. از مهندس مصطفی استقبال درباره فعالیت های گسترده 

شیشه ایمنی شرق پرسیدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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اولیه.مصرفی.این.ش��رکت.به.گروه.های.مختلفی.تقسیم.می.ش��وند.که.بزرگترین.و.عمده.ترین.

آن.جام.های.شیش��ه.هس��تند..تهیه.این.جام.ها.از.داخل.و.خارج.کشور.صورت.می.گیرد..در.ابتدا.

اشاره.کردم.که.یکی.از.عوامل.تولید.محصول.باکیفیت.و.مرغوب.استفاده.از.مواد.اولیه.باکیفیت.

می.باش��د؛.به.همین.منظور.ما.سال.هاس��ت.که.از.این.اصل.پیروی.کرده.و.س��عی.کردیم.تمامی.

جام.هایی.که.از.خارج.کشور.تهیه.می.شوند.از.کمپانی.ها.و.برندهای.مطرحی.همچون.AGC.یا.

Guardian.باشند..در.اینجا.الزم.است.به.نکته.ای.اشاره.کنم..متاسفانه.بسیار.دیده.شده.است.

که.خریداران.در.پروژه.های.س��اختمانی.مختلف.شیش��ه.های.ش��رکت.AGC.را.از.شرکت.هایی.

خریداری.می.کنند.که.تایید.کیفی.این.ش��رکت.را.در.خصوص.عدم.آسیب.رسانی.به.محصوالت.

AGC.ندارند.و.در.نهایت.شیش��ه.هایی.که.در.پنجره.س��اختمان.ها.اس��تفاده.می.شوند.به.دلیل.

آس��یب.غیر.قابل.رویتی.که.در.هنگام.س��کوریت.ش��دن.شیش��ه.های.کوتینگ.دار.در.کوره.رخ.

می.دهد،.خاصیت.خود.را.از.دس��ت.داده.و.با.شیش��ه.های.ساده.تفاوتی.ندارند؛.و.این.در.شرایطی.
است.که.مشتریان.هزینه.نسبتا.باالیی.را.جهت.خریداری.این.قبیل.شیشه.ها.متحمل.می.شوند.

 کیفیـت محصـوالت تولیـدی شـما در چـه سـطحی اسـت و چـه گواهینامه ها و 
استاندارد هایی را تاکنون دریافت کرده اید؟

ایمنی.ش��رق.اولین.شرکتی.بوده.که.در.کش��ور.موفق.به.دریافت.عالمت.استاندارد.در.زمینه.

تولید.شیش��ه.های.10.میلیمتر.س��اختمانی.شده.است..قطعا.از.ابتدا.س��عی.ما.بر.این.بوده.است.

ک��ه.به.جای.س��اخت.یک.برند.حباب.گونه.ب��ر.پایه.تبلیغات،.از.پایه.و.اس��اس.محصوالتمان.بر.

اس��تانداردها.و.گواهی.های��ی.رایج.و.مورد.نیاز.منطبق.باش��د.که.در.ای��ن.خصوص.می.توانم.به.

استاندارد.کش��ورمان،.گواهی.نامه.های.CE،iso 50001:2011 ، iso 9001:2008.و.

تایید.ش��رکت.AGC..اش��اره.کنم..البته.اگر.لزوم.اخذ.اس��تاندارد.دیگری.را.احس��اس.کنیم.که.
به.لحاظ.عملی.برای.فضای.بازار.کنونی.نیاز.باشد،.قطعا.در.اخذ.آن.درنگ.نخواهیم.کرد.

 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟
خوش��بختانه.روابط.بس��یار.خوبی.با.ش��رکت.های.مطرح.در.زمینه.کاری.خود.در.سرتاسر.دنیا.
داری��م،.به.گونه.ای.که.مرتبا.در.حال.مکاتبه.با.کارشناس��ان.آنه��ا.جهت.دریافت.اطالعات.به.روز.
هستیم..البته.ناگفته.نماند.که.به.اشتراک.گذاشتن.این.اطالعات.توسط.آنها.چندان.ساده.یا.بدون.
هزینه.نبوده.و.مستلزم.پرداخت.هزینه.های.نسبتا.باال.جهت.خریداری.و.دریافت.اطالعات.به.روز.
تولید.در.زمینه.شیشه.می.باشد..اما.با.وجود.این،.بازدیدهایی.که.به.صورت.دوره.ای.از.برخی.از.این.
کمپانی.ها.توس��ط.مهندس��ان.ما.صورت.می.گیرد.یا.جلساتی.که.در.محل.شرکت.های.آنها.یا.در.
محل.ش��رکت..ایمنی.شرق.با.مهندسان.ما.انجام.می.شود،.در.به.روز.رسانی.و.دریافت.اطالعات.

کاربردی.بسیار.موثر.بوده.است.
 به نظر شما شیشه های ساختمانی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

سال.ها.پیش.وقتی.صحبت.از.پنجره.و.به.تبع.آن.شیشه.می.شد،.در.ذهن.افراد.یک.الیه.بسیار.

ضعیف.و.ش��کننده.تداعی.می.شد.که.هدفی.جز.تامین.نور.کافی.در.داخل.ساختمان.نداشت..اما.

امروزه.می.بینیم.در.تمام.دنیا.تامین.نور.داخل.س��اختمان.توس��ط.شیشه.تنها.یکی.از.کاربردهای.

الزم.و.نه.کافی.در.یک.پروژه.ساختمانی.است..امروزه.به.شیشه.به.چشم.یک.فاکتور.بسیار.مهم.

در.زیبایی.خارجی.نما.و.زیبایی.داخلی.ساختمان.نگاه.می.شود.و.به.عنوان.عاملی.تعیین.کننده.در.

میزان.مصرف.انرژی.جهت.گرم.نگاه.داش��تن.یا.س��رد.نگاه.داشتن.فضای.داخلی.ساختمان.در.
فصول.مختلف.سال.مطرح.می.باشد.

 کیفیت شیشه دو جداره در تولید یک پنجره استاندارد، چه نقشی ایفا می کند؟
ابتدا.باید.دید.منظور.از.یک.پنجره.اس��تاندارد.چیس��ت؟.در.تعریف.س��اده.و.غیر.فنی،.پنجره.
استاندارد.از.دید.یک.مصرف.کننده.امروزی.پنجره.ای.است.که.عالوه.بر.تامین.نیازهایی.همچون.
ن��ور.کاف��ی.و.ایجاد.پل.ارتباطی.ب��ا.محیط.بیرون،.در.جلوگیری.از.هدر.رفتن.گرما.و.س��رما.که.
متاس��فانه.امروزه.هزینه.های.آن.روز.به.روز.رو.به.افزایش.اس��ت،.تاثیر.بس��زایی.داشته.باشد..پر.
واضح.اس��ت.که.بیش��ترین.قسمت.یک.پنجره.را.شیشه.آن.تش��کیل.می.دهد.و.قطعا.مهمترین.
س��د.در.مقابل.هدررفت.انرژی.محسوب.می.شود..اگر.شیشه.دوجداره.به.خوبی.تزریق.گاز.نشده.
باش��د،.به.خوبی.تزریق.چس��ب.نشده.باش��د.یا.اسپیس��ر.آن.از.مواد.رطوبت.گیر.مرغوب.پر.نشده.
باش��د.و.چندین.پارامتر.دیگر.در.فرایند.س��اخت.شیشه.دوجداره.رعایت.نشده.باشد،.قطعا.کاربرد.
آن.پنجره.به.س��طح.دوران.گذش��ته.و.بسیار.قدیم.تنزل.می.یابد.و.دیگر.هیچ.انتظاری.جز.انتقال.
نور.خورش��ید.از.آن.نمی.توان.داش��ت.و.از.آنجایی.که.یک.پنجره.از.عناصر.دیگری.نیز.همچون.
پروفیل.های.نگه.دارنده.شیش��ه.تشکیل.می.ش��ود،.عدم.وجود.پروفیل.مناسب.در.ساختار.پنجره.

مزید.بر.علت.می.شود.
 به نظر شـما وجود پنجره سازان بی شناسنامه در بی اعتبار کردن این صنعت چقدر 

تاثیر دارند؟
در.هر.کاری.عده.ای.افراد.س��ودجو.هس��تند.که.حاضرند.به.هر.قیمتی.و.به.هر.شکل.ممکن.و.
تنها.به.جهت.تامین.منافع.خودش��ان.دس��ت.به.تولید.محصوالت.بی.کیفیت.و.البته.بسیار.ارزان.
قیمت.ت��ر.از.محصوالت.اصلی.بزنند.و.این.امر.تنها.باعث.ایجاد.یک.درآمد.کاذب.و.کوتاه.مدت..
برایش��ان.می.شود.که.این.درآمد.را.نیز.عده.ای.معدود.از.خریداران.که.آگاهی.کافی.در.خصوص.
محصول.با.کیفیت.ندارند.برایش��ان.فراهم.می.کنند..در.کل،.بدیهی.اس��ت.که.نتیجه.آن.س��لب.
اطمینان.از.تولیدکنندگانی.می.گردد.که.تالشش��ان.ارائه.یک.محصول.با.کیفیت.اس��ت..قطعا.در.
مرحله.اول.امید.به.دس��تگاه.های.نظارتی.اس��ت.که.به.عنوان.یک.اهرم.بازدارنده.عمل.کنند،.اما.
تجربه.نش��ان.داده.اس��ت.که.این.امر.کافی.نیس��ت..اما.همان.طور.که.25.سال.سیاست.کاری.
شیش��ه.ایمنی.ش��رق.این.بوده.اس��ت،.ما.به.همه.احترام.می.گذاریم.و.تمرکز.را.بر.محصوالت.
خودمان.و.ارتقا.کیفی.آن.گذاشته.ایم.و.با.وجود.برخی.حرکات.شیطنت.آمیز.از.سوی.برخی.رقبا،.

سعی.بر.حفظ.احترام.متقابل.و.جلوگیری.از.ایجاد.هیجانات.قیمتی.در.بازار.کرده.ایم.
 جایگاه صنعت شیشه کشور را در عرصه جهانی چگونه ارزیابی می کنید؟

خوش��بختانه.در.سال.های.اخیر.پیش��رفت.های.چش��مگیری.در.صنعت.شیشه.کشور.صورت.

گرفته.است،.همین.که.یک.شرکت.مثل.ایمنی.شرق.تالش.کند.سال.به.سال.تکنولوژی.تولید.

و.اطالعات.خود.را.به.روز.کند.و.در.کنار.آن.سایر.تولیدکنندگان.نیز.به.جای.توقف.در.یک.نقطه.

حرکت.رو.به.جلو.داشته.باشند،.خود.باعث.یک.حرکت.عظیم..و.هماهنگ.می.گردد..البته.کامال.

آش��کار.اس��ت.که.در.مقایسه.با.کشورهای.توس��عه.یافته.هنوز.باید.راه.بسیار.زیادی.طی.شود.تا.

خودمان.را.در.سطح.آنها.یا.نزدیک.آن.قرار.دهیم،.ولی.با.این.وجود.می.توان.گفت.در..منطقه.ای.
که.هستیم.و.در.مقایسه.با.همسایگان.در.جایگاه.مطلوبی.قرار.داریم.
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صنعتی به قدمت پنجره ساز صنعت
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با فرهاد جاللی پور مطرح شد:

 شرکت پنجره ساز صنعت از چه زمانی شروع به کار کرده است؟
این.شرکت.از.سال.1380.فعالیت.های.خود.را.آغاز.کرده.است..در.آن.دوره.شناخت.درستی.از.
پنجره.یو.پی.وی.سی.وجود.نداشت،.با.این.حال.ما.برای.راه.اندازی.کارخانه.خود.سراغ.بهترین.
ماش��ین.آالت.و.مواد.اولیه.موجود.در.جهان.رفتیم؛.دستگاه.های.مورد.نیاز.را.از.شرکت.الوماتک.

آلمان.تهیه.کردیم.و.با.پروفیل.وکا.و.یراق.آالت.وین.هاوس.کار.تولید.را.آغاز.کردیم.
 در مورد محصوالت شرکت پنجره ساز صنعت بیشتر توضیح دهید.

به.طور.کلی.محصوالت.شرکت.ما.عبارت.است.از،.پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.آلومینیوم.و.

انواع.نماهای.آلومینیوم..در.زمینه.یو.پی.وی.سی،.از.دو.نوع.پروفیل.استفاده.می.کنیم:.پروفیل.

وکای.آلمان.و.نیز.برندهای.معتبر.و.باکیفیت.داخلی..در.خصوص.س��ایر.ملزومات.پنجره.نیز.

بهترین.اجناس.موجود.در.بازار.را.به.کار.می.بریم.
در.س��الیان.اخیر.و.با.رش��د.تقاضای.بازار.نس��بت.محصوالت.آلومینیومی،.این.بخش.را.نیز.
در.مجموع��ه.خود.راه.اندازی.کرده.ایم..از.آنجایی.که.سیس��تم.های.پنجره.و.نیز.آلومینیوم.مانند.
کرتن.وال.به.دانش.باالیی.نیاز.دارد،.کوش��یدیم.تا.دانش.الزم.در.این.زمینه.را.کس��ب.کنیم.و.
به.همین.منظور.همکاری.خود.را.با.گروه.پرآوازه.اتس��ل.)ETZEL(.آغاز.کردیم..همانطور.که.
می.دانید.این.گروه.در.بلندمرتبه.س��ازی.از.ش��هرت.و.تبحر.بس��یار.باالیی.برخوردار.است.و.در.
سراسر.جهان.پروژه.های.بزرگی.را.اجرا.کرده.است.که.از.جمله.پروژه.های.قابل.توجه.این.گروه.

در.ایران.می.توان.به.برج.میالد،.برج.بین.المللی.تهران.و.برج.مهستان.اشاره.کرد.
همچنین.در.این.راس��تا.اقدام.به.خرید.ماشین.آالت.پیشرفته.ای.کردیم..البته.از.آنجا.که.این.

ره:
شـا

ا

در هفتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران فرصتی به دست آمد تا به سراغ یکی از شرکت های پیشکسوت صنعتمان برویم. در اوائل 
دهه 1380، زمانی که کمتر کسـی با مقوله یو.پی.وی.سـی آشـنا بود، خانواده ای صنعتگر و دانش محور دست در دست یکدیگر مجموعه ای 
را پایه گـذاری کردنـد که در طی تمام این سـال ها نقش برجسـته ای را در شناسـاندن قابلیت ها و مزایای پنجره یو.پی.وی.سـی به بخش 
ساخت و سـاز کشـورمان ایفا کرد. شرکت پنجره ساز صنعت که توسط خانواده جاللی پور اداره می شود، برغم تمامی فراز و فرودهایی که این 
صنعت در 15 سال گذشته از سر گذرانده، روند ثابتی را طی کرده و با توجه به نیاز بازار فعالیت های خود را گسترش داده، ولی هرگز دست 
از اصول اولیه خود برنداشته است. بنیانگذاران این مجموعه که در راس آنها محمود جاللی پور به عنوان یکی از باتجربه ترین فعاالن صنعت 
یو.پی.وی.سی قرار دارد، هیچگاه نسبت به رعایت اصل کیفیت تساهلی به خرج نداده و طی روندی مستمر در تولید محصوالت باکیفیت، آن 
هم در بحبوحه ارزان فروشی، از اعتبار این صنعت پاسداری کردند. در ادامه و با افزوده شدن بخش تولید در و پنجره و نمای آلومینیومی به 
پنجره ساز صنعت، این مجموعه پرتوان تر از گذشته فعالیت های خود را پی گرفت و با جلب همکاری یکی از پرآوازه ترین شرکت های آلمانی 
متخصص در صنعت آلومینیوم، به سرعت در این حوزه نیز آوازه ای به هم زد. در نمایشگاه تهران دیداری داشتیم با بزرگان خانواده جاللی پور؛ 
و از نزدیک با آقایان محمود جاللی پور، فرهاد جاللی پور، علیرضا جاللی پور و دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره های یوپی.وی.سی ایران، 
وحیـد جاللی پور گپ وگفت کوتاهی داشـتیم و در نهایت مصاحبه اختصاصی بـا مدیرعامل مجموعه، فرهاد جاللی پور انجام دادیم و از مراحل 

رشد پنجره ساز صنعت و نقطه نظرات ایشان در زمینه بازار در و پنجره آگاه شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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اقدامات.همزمان.با.وجود.تحریم.های.بین.المللی.علیه.ایران.صورت.می.گرفت،.با.مش��کالت.

بسیاری.روبه.رو.شدیم،.اما.به.هر.حال.با.پشت.سر.گذاشتن.همه.این.معضالت،.سرانجام.واحد.

آلومینیومی.کامل.و.به.روزی.را.فراهم.کردیم..این.واحد.در.حال.حاضر.قادر.به.انجام.همه.انواع.

پروژه.ها،.مطابق.با.آخرین.تکنولوژی.روز.اس��ت..به.عبارتی.امروزه.ش��رکت.پنجره.ساز.صنعت.

قادر.به.اجرای.کلیه.سیس��تم.های.کرتن.وال.به.صورت.یونیتایز،.فریم.لس.و.فاساد.است..ضمن.
اینکه.در.تمام.این.موارد.تالش.داریم.تا.با.دانش.روز.دنیا.حرکت.کنیم.

 خدمات پس از فروش پنجره ساز صنعت در چه سطحی است؟
از.روز.نخس��ت،.مدیران.پنجره.ساز.صنعت.بر.این.عقیده.بودند.که.بهترین.تبلیغات،.خدمات.
پس.از.فروش.اس��ت..بنابراین.روی.این.بخش.تاکید.ویژه.ای.داش��تیم..در.واقع.هزینه.تولید.
همواره.کمتر.از.هزینه.نصب.و.خدمات.است.و.البته.همین.بخش.است.که.برای.یک.مجموعه.
اعتبار.کس��ب.می.کند..به.بیانی.دیگر،.تفکر.تولیدکننده.نباید.فقط.این.باش��د.که.در.کارگاه.چه.
پنجره.ای.تولید.می.کند،.بلکه.باید.به.این.مهم.توجه.داشت.که.این.پنجره.در.ساختمان.چگونه.
خواهد.نشست..بر.همین.اساس.ما.همواره.خود.را.مسئول.محصوالت.خود.حتی.پس.از.فروش.

و.نصب.آنها.می.دانیم..
  محصوالت شرکت شما از چه نوع گارانتی هایی برخوردار است؟

گارانتی.که.ما.به.مشتریان.خود.می.دهیم.مربوط.به.بخش.های.مختلف.پنجره.مانند.پروفیل.

و.یراق.آالت.اس��ت..از.آنجا.که.تمامی.مواد.مورد.اس��تفاده.در.تولید.پنجره.در.شرکت.از.بهترین.

مواد.موجود.در.بازار.هستند،.از.گارانتی.مناسبی.نیز.برخوردار.می.باشند..برای.نمونه.پروفیل.های.

یو.پی.وی.س��ی.ما.ده.س��ال.ضمانت.دارند..در.خصوص.تولیدات.آلومینیومی.پنجره.ساز.صنعت.

نیز.ده.سال.گارانتی.ارائه.می.دهیم..همچنین.در.صورت.بروز.خطایی.از.سوی.ما.که.قابل.جبران.
نباشد،.کل.پنجره.تعویض.می.شود.

 به عنوان یکی از پیشـگامان این صنعت در کشـورمان، آیا اکنون که به گذشـته 
نگاه می کنید، از تصمیم آن روز خود برای ورود به این صنعت راضی هستید؟

بله..هرچند.در.این.س��ال.ها.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.با.فراز.و.فرودها.و.مش��کالت.بسیاری.

روبه.رو.بوده.،.ولی.همه.افراد.ش��اغل.در.این.صنف،.عملکرد.یکس��انی.نداش��ته.اند..برای.نمونه.

شرکت.پنجره.ساز.از.ابتدای.تاسیس.تا.به.امروز،.یک.اصل.را.در.سر.لوحه.کلیه.فعالیت.های.خود.

قرار.داده.و.هرگز.از.آن.تخطی.نکرده.و.آن.هم.اصل.کیفیت.بوده.است..به.این.معنی.که.در.هر.

ش��رایطی،.چه.رونق.باشد.و.چه.رکود.سنگین.و.رقابت.شدید،.شرکت.ما.از.مسیر.خود.منحرف.

نش��ده.و.در.همین.راس��تا.حرکت.کرده.است..نتیجه.این.رویکرد.نیز.این.بوده.که.امروز.پس.از.

گذش��ت.14.س��ال.با.قدرت.و.با.اعتبار.بسیار.زیادی.از.گذشته.مشغول.فعالیت.هستیم..با.اینکه.

در.همه.این.س��ال.ها.شاهد.بداخالقی.های.بس��یاری.بوده.ایم،.از.تولید.جنس.بی.کیفیت.گرفته.
تا.رقابت.های.ناسالم.و.مضر.که.باعث.بدنامی.برخی.و.ورشکستگی.برخی.دیگر.شده.است..

در.این.سال.های.رکود،.بداخالقی.های.برخی.تا.حدی.بوده.که.حتی.خوشنامی.این.صنعت.را.

تحت.تاثیر.قرار.داده.و.از.سوی.دیگر.به.برخی.افراد.سودجو.که.در.زمینه.ساخت.وساز.مشغول.

هس��تند،.این.فرصت.را.داده.تا.با.به.رقابت.کش��اندن.برخی.از.کارگاه.ها،.جنس.ارزان.قیمت.

برای.خود.تهیه.کنند.و.از.این.جهت.ضمن.خدشه.وارد.آوردن.به.اعتبار.صنعت.یو.پی.وی.سی،.

پنجره.های.بی.کیفیت.و.فاقد.کارایی.الزم.را.تحویل.هم.وطنانمان.دهند..توجه.کنید.که.منظور.

من.مسکن.مهر.نیست.که.در.استفاده.از.جنس.بی.کیفیت.تکلیفش.روشن.است؛.بلکه.مقصود.

من.خانه.های.لوکس��ی.است.که.با.قیمت.های.گزاف.به.مش��تریان.از.همه.جا.بی.خبر.فروخته.

می.شود..اما.با.طوالنی.شدن.دوره.رکود.شاهد.هستیم.که.کار.برای.تولید.کنندگان.بی.کیفیت.
روزبه.روز.سخت.تر.شده.و.بازار.به.سمت.جنس.با.کیفیت.گرایش.یافته.است.

 همانطور که اشـاره کردید، وضعیت نسـبتا نابسـامانی بر صنعـت در و پنجره 
حکمفرماست، به نظر شما برای برون رفت از این وضعیت چه راهکاری وجود دارد؟
به.عقیده.من،.لیاقت.مردم.ایران.اس��تفاده.از.جنس.بی.کیفیت.نیس��ت..ضمن.اینکه.شما.در.
حوزه.های.دیگری.مانند.خودرو.مش��اهده.می.کنید.که.ایرانی��ان.تمایل.دارند.از.بهترین.اقالم.
موجود.در.بازار.بهره.مند.باشند.و.توانایی.خرید.آن.را.نیز.دارند..اگر.امروز.شما.شاهد.این.حجم.
از.جنس.بی.کیفیت.در.بازار.هس��تید،.چند.دلیل.دارد:.نخست.آنکه.اکثر.مصرف.کنندگان.ناآگاه.
هستند.و.اطالع.دقیقی.از.محصولی.که.خریداری.می.کنند.ندارند..این.امر.باعث.شده.است.که.
مصرف.کنندگان.به.راحتی.تحت.تاثیر.تبلیغات.رنگارنگ.قرار.گیرند؛.ضمن.اینکه.افراد.سودجو.
نیز.از.این.ش��رایط.و.کمبود.نقدینگی.سوءاس��تفاده.کرده.و.ب��ازار.را.از.جنس.به.ظاهر.ارزان.و.
بی.کیفیت.انباش��ته.اند..من.فکر.می.کنم.با.ارتق��ای.آگاهی.های.عمومی.در.این.خصوص.تا.حد.
بس��یاری.می.توان.به.وضعیت.فعلی.سر.و.س��امان.داد..البته.نمی.توان.به.مشکالت.فراوانی.که.
شرکت.های.معتبر.و.باشناسنامه.با.آن.دست.به.گریبان.هستند،.نیز.بی.اعتنا.بود..به.هرحال.تولید.
در.جامعه.ما.با.معضالت.فراوانی.همراه.است.که.امیدواریم.با.تحوالت.اخیر.در.عرصه.اقتصاد،.

به.سمت.حل.این.معضالت.پیش.برویم.
 به نظر شـما رواج تولید پنجره های تیپ، می تواند به عنوان راهی برای سر و 

سامان دادن به شرایط فعلی محسوب شود؟
متاس��فانه.در.جامعه.این.تفکر.وجود.دارد.که.اس��تفاده.از.پنجره.تیپ،.پرستیژ.یک.ساختمان.
را.پایی��ن.می.آورد..در.صورتی.که.به.هیچ.وجه.این.گونه.نیس��ت،.پنجره.تیپ.تعریف.خودش.را.
دارد.و.در.سراس��ر.جهان.از.این.نوع.پنجره.ها.اس��تفاده.می.شود..در.واقع.استفاده.از.پنجره.های.
تیپ.به.این.معناس��ت.که.کلیه.استلزامات.یک.ساختمان،.مانند.میزان.فضا،.میزان.نور.الزم.و.
عایق.بودن.ساختمان.همه.محاسبه.شده.اند..من.فکر.می.کنم.تولیدکنندگان.ما.به.سمت.تولید.

پنجره.تیپ.حرکت.کنند.
 فکر می کنید با توجه به اجرای برجام و لغو تحریم های بین المللی، چه تغییر 

و تحوالتی در بازار در و پنجره کشورمان به وجود آید؟
حقیقتا.تحریم.ها.بسیار.آزاردهنده.بود..یکی.از.آثار.تحریم.ها.این.بود.که.کشورهای.همسایه.
س��ود.سرش��اری.از.محدودیت.های.ایرانیان.به.جیب.زدند..به.نظر.من.با.رفع.تحریم.ها.شاهد.
ش��یطنت.هایی.از.سوی.برخی.از.این.کش��ورها.خواهیم.بود..امیدوارم.بتوانیم.از.فرصت.های.
به.دس��ت.آمده.به.نحو.احسن.اس��تفاده.کنیم.و.آینده.روشنی.را.برای.صنعت.خود.و.همچنین.

کشورمان.رقم.بزنیم.
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EFQM روش های خود ارزیابی در مدل
دکتر شهرام علیزاده، مدیر عامل آلوکد

تعالی سازمانی )بخش دوم(

س��ازمان.هایی.که.قصد.دارند.به.سمت.تعالی.حرکت.کنند.در.ابتدای.راه.عالقه.مند.

هس��تند.که.بتوانن��د.جایگاه.خود.را.در.این.مس��یر.تعیین.کنند،.زی��را.چنانچه.بدانیم.

که.در.مس��یر.تعالی.در.چه.نقطه.ای.قرار.داریم،.بهت��ر.می.توانیم.برنامه.ریزی.کرده.و.

حرکت.هدفمند.خود.را.ش��روع.کنیم..یکی.از.بهترین.روش.های.شناس��ایی.وضعیت.

موجود.به.کار.گیری.یکی.از.روش.های.خود.ارزیابی.اس��ت.که.در.مدل.تعالی.سازمانی.
EFQM.به.آن.اشاره.می.کنیم..

روش.خ��ود.ارزیابی.به.طور.منظم،.سیس��تماتیک.و.جام��ع.فعالیت.ها.و.فرآیندهای.

موجود.در.س��ازمان.را.بررس��ی.کرده.و.نتایج.حاصل.از.آنها.را.که.ممکن.اس��ت.در.

س��ازمان.محقق.ش��ده.باشد،.شناس��ایی.می.کند..فرآیندهای.خود.ارزیابی.به.سازمان.

کم��ک.می.کند.که.نق��اط.قوت.موجود.را.شناس��ایی.و.آنها.را.حفظ.کرده.و.توس��عه.

ده��د.و.همچنین.نقاط.ضعف.)زمینه.های.قابل.بهبود(.را.نیز.آش��کار.س��ازد.که.این.

مورد.به.س��ازمان.کمک.می.کند.تا.بداند.فعالیت.های.بهبود.و.توس��عه.خود.را.در.چه.

مواردی.متمرکز.کند؛.زیرا.یکی.از.بزرگترین.ضعف.های.مدیران.و.سازمان.های.ایرانی.

تالش.برای.بهبود.اموری.اس��ت.که.ش��اید.در.اولویت.بهبود.نبوده.یا.برای.ذی.نفعان.
ارزش.آفرین.نباشند.

جهت.انجام.خود.ارزیابی،.روش.های.).رهیافت.های.(.متعددی.وجود.دارد.که.هریک.

از.آنه��ا.مس��تلزم.صرف.زم��ان.و.هزینه.مربوط.به.خ��ود.بوده.و.البت��ه.نتایج.و.دقت.

متفاوتی.نیز.به.همراه.دارند..س��ازمان.ها.بر.حسب.اینکه.قصد.دارند.چه.مقدار.زمان.و.

ره:
شـا

ا
در مقاله پیش رو با یکی از الگوهای تعالی سـازمانی شـرکت ها آشنا می شـویم. بدون تردید فشردگی رقابت های موجود در عرصه های 
مختلف اقتصادی، امروز بهره گیری از نظریات علمی و کارشناسـی را برای ارتقاء و پیشـرفت و در نتیجه موفقیت در رقابت ها ضروری 
سـاخته اسـت. این مقاله به قلم دکتر شـهرام علیزاده، مدیرعامل شـرکت آلوکد به نگارش درآمده است. شهرام علیزاده دانش آموخته 
مهندسـی عمران از سـال 1375 و کارشـناس ارشد شهرسازی از سـال 1380 و DBA )دکتری مدیریت کسب و کار( از سال 1392 

می باشد. با هم این مقاله را می خوانیم:
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هزین��ه.صرف.ارزیابی.کرده.و.چه.میزان.دقت.و.کیفیت.از.نتایج.ارزیابی.انتظار.دارند،.
می.توانند.یکی.از.رهیافت.های.پنج.گانه.خود.ارزیابی.را.انتخاب.کنند..

هدف خود ارزیابی 
هدف.اصل.خود.ارزیابی.صرفا.دستیابی.به.یک.امتیاز.عددی.برای.سازمان.نیست،.
بلک��ه.شناس��ایی.نقاط.قوت.س��ازمان.و.حوزه.های.نیازمند.بهب��ود.و.نیز.خلق.انرژی.
برای.بهبود.در.عملکرد.س��ازمان.اس��ت..خود.ارزیابی.بهترین.عامل.تحرک.سازمان.
در.جهت.تعالی.س��ازمانی.می.باش��د.و.برای.تمام.مدیران.مشخص.می.کند.که.منابع.
ارزشمند.سازمان.را.در.چه.زمینه.هایی.مصرف.کرده.و.به.کار.گیرند..قبل.از.انجام.خود.
ارزیابی.ممکن.اس��ت.که.منابع.سازمان.با.توجه.به.قدرت.ساختار.غیر.رسمی.سازمان.
و.مدیران،.تعداد.نیروی.انس��انی.یک.واحد،.نظرات.شخصی.یا.راحت.بودن.فعالیت.ها.
به.کار.گرفته.شود،.ولی.پس.از.انجام.خود.ارزیابی.زمینه.های.قابل.بهبود.که.می.توانند.
س��ازمان.را.به.سمت.تعالی.و.موفقیت.پایدار.رهنمون.سازند.مشخص.می.گردد..البته.
پس.از.تهیه.لیست.زمینه.های.قابل.بهبود،.مدیران.باید.درخصوص.اولویت.بندی.آنها.

تصمیم.گیری.کنند..
مزایای خود ارزیابی

خود.ارزیابی.س��ازمان.بر.اس��اس.مدلی.مانند.EFQM.به.سازمان.کمک.می.کند.

تا.در.مس��یر.تعالی،.وضعیت.خود.را.نسبت.به.وضعیت.ایده.آل.که.در.مدل.های.تعالی.

مانند.مدل.EFQM.س��نجیده.و.بر.اس��اس.یافته.های.خود.ارزیابی،.نسبت.به.بهبود.

وضعیت.خود.اقدام.کنند..در.ذیل.برخی.از.مزایای.ش��اخص.خود.ارزیابی.ذکر.گردیده.
است:

• باعث.ایجاد.هم.فکری.در.س��ازمان،.به.خصوص.در.س��طح.مدیران.شده.تا.مسیر.
حرکت.سازمان.به.سمت.تعالی.شناسایی.گردد.

• توانمندی.های.موجود.در.سازمان.و.نتایج.به.دست.آمده.را.مشخص.می.کند.
• باعث.ارتقاء.نگرش.گروهی.)تیمی(.جهت.ارتقاء.توانمندی.ها.در.سازمان.می.گردد.

• نقاط.قوت.سازمان.و.حوزه.های.نیازمند.بهبود.را.شناسایی.می.کند.
• یک.رهیافت.کامال.س��اخت.یافته.و.مبتنی.بر.واقعیات.سازمانی.به.وجود.می.آورد.
تا.آن.س��ازمان.را.به.درستی.ش��ناخته،.ارزیابی.کرده.و.روندهای.پیشرفت.را.مرتب.و.

به.صورت.دوره.ای.اندازه.گیری.کند.
• یک.زبان.مش��ترک.و.چارچوب.مفهومی.در.ش��یوه.مدیریت.و.انجام.بهبودها.در.

سازمان.ایجاد.می.کند.
• ب��ه.افراد.س��ازمان،.مفاهیم.اصلی.س��رآمدی.و.چگونگی.ارتب��اط.این.مفاهیم.با.

مسئولیت.هایشان.را.آموزش.می.دهد.
• کارکنان.را.در.تمامی.سطوح.و.کلیه.واحدها.در.فرآیند.بهبود.درگیر.می.کند..

• س��ازمان.را.به.شیوه.ای.هماهنگ.و.منس��جم.هم.در.سطح.خرد.و.هم.در.سطح.
کالن.ارزیابی.می.کند.

• تجربیات.مفید.را.در.سازمان.شناسایی.کرده.و.اشاعه.می.دهد.
• ب��ا.اس��تفاده.از.مجموع��ه.ای.از.معیارهای.فراگیر،.مقایس��ه.س��ازمان.را.با.دیگر.

سازمان.ها.).با.زمینه.ای.مشابه.یا.متفاوت(.تسهیل.می.کند.
• اقدامات.خودجوش.برای.بهبود.عملیات.روزمره.س��ازمان.را.هماهنگ.و.یکپارچه.

می.کند.
• باعث.بهبود.در.توسعه.استراتژی.و.برنامه.کالن.کسب.وکار.می.شود.

• از.طریق.شکل.دهی.پاداش.های.داخل.سازمانی،.فرصت.های.مناسبی.را.به.وجود.

می.آورد.تا.هم.از.پیش��رفت.های.مناس��ب.در.بهبود.س��ازمان.و.هم.از.نتایج.برجسته.
عملکردی،.قدردانی.به.عمل.آید.
فرایند عمومی خود ارزیابی 

جهت.انجام.خود.ارزیابی.روش.و.فرآیند.مشخص.و.معینی.وجود.ندارد.و.سازمان.ها.

می.توانن��د.در.صورت.عالقه.مندی.یا.توانایی.های.خ��ود،.فرایند.و.مراحل.انجام.خود.

ارزیابی.را.تعریف.کنند..ولی.توجه.داش��ته.باش��ید.که.بنی��اد.اروپایی.مدیریت.کیفیت.

EFQM.فرایند.عمومی.خود.ارزیابی.را.به.شرح.ذیل.پیشنهاد.کرده.است؛.همچنین.

توجه.داش��ته.باشید.که.ش��ما.می.توانید.خود.ارزیابی.را.در.یک.بخش.سازمان.یا.کل.
سازمان.انجام.بدهید.)شکل.1-4(.

1(.ایجاد.تعهد.نسبت.به.انجام.خود.ارزیابی.
EFQM.متعهد.کردن.رهبران.به.استفاده.از.مدل.-
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اهمی��ت.در.انتخاب.یا.طراحی.روش.خود.ارزیاب��ی.توجه.دقیق.و.کامل.به.معیارهای.

نه.گانه.مدل.EFQM.می.باش��د..زیرا.عدم.توجه.به.این.مهم.ممکن.اس��ت.از.ابتدا.

مسیر.تعالی.را.منحرف.کرده.و.سازمان.را.به.سر.منزل.مقصود.نرساند،.در.ذیل.انواع.

روش.های.خود.ارزیابی.ش��ناخته.ش��ده.و.توصیه.شده.توس��ط.بنیاد.اروپایی.مدیریت.

کیفی��ت.EFQM.ذکر.ش��ده.و.در.ادام��ه.هر.یک.از.روش.ها.به.طور.کامل.تش��ریح.
می.گردد.

1..رهیافت.پرسش.نامه.ها
2..رهیافت.نمودار.ماتریسی.

3..رهیافت.کارگاه
4..رهیافت.پروفرما

.RADAR..5..رهیافت

جه��ت.به.کارگی��ری.هر.یک.از.روش.های.خ��ود.ارزیابی.ذکر.ش��ده،.بنیاد.اروپایی.

مدیری��ت.کیفیت.EFQM.جدول.راهنمای.زیر.را.با.توجه.به.جایگاه.س��ازمان.ها.در.

مس��یر.استقرار.مدل.EFQM.و.با.توجه.به.شروع.اس��تقرار.یا.سابقه.استقرار.مدل.و.
پیشرفت.کیفی.سازمان.طراحی.و.پیشنهاد.کرده.است..

مطابق.جدول.فوق.چنانچه.در.اولین.سال.شروع.ارزیابی.هستید،.رهیافت.پرسش.نامه.

دو.جوابی.بهتر.و.مناس��ب.تر.می.باشد..ولی.در.سال.های.آینده.می.توانید.از.روش.های.

دیگری.نیز.اس��تفاده.کنید.و.از.س��ال.س��وم.شاید.بتوانید.س��ازمان.خود.را.با.رهیافت.

شبیه.س��ازی.ارزیابان.جایزه.کیفی��ت.)RADAR(.ارزیابی.کنید..البته.چنانچه.آگاهی.

مدیران.س��ازمان.از.مدل.EFQM.افزایش.یابد.)یکی.از.اهداف.اصلی.خودارزیابی(،.

شما.می.توانید.ترکیبی.از.رهیافت.ها.را.انجام.دهید.)مثال.روش.پرسش.نامه.و.کارگاه(..

ه��دف.اصلی.تمام.روش.های.خ��ود.ارزیابی.یافتن.نقاط.ق��وت.و.نواحی.قابل.بهبود.

درخصوص.معیارها.می.باشد..در.ادامه.جهت.آشنایی.بهتر.خوانندگان.گرامی.با.مفهوم.

و.منظور.نقاط.قوت.و.زمینه.های.قابل.بهبود.در.انجام.خود.ارزیابی.و.شناس��ایی.این.

موض��وع.ک��ه.چه.مواردی.را.نقاط.ق��وت.بدانیم.و.چه.م��واردی.را.به.عنوان.زمینه.ای.

که.نیازمند.بهبود.اس��ت.شناس��ایی.کنیم،.هر.یک.از.اصالحات.فوق.را.در.خصوص.

معیارهای.توانمند.س��از.و.نتایج.تش��ریح.کرده.ایم..این.موارد.را.در.شماره.آینده.نشریه.
پنجره.ایرانیان.بخوانید.
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-.ایجاد.تعهد.در.تیم.مدیریت.ارشد.از.طریق.تفهیم.مطالب.
-.آموزش.مدیریت.ارش��د.در.زمینه.استفاده.از.مدل.EFQM.به.عنوان.یک.راهنما.

و.پیش.برنده.فعالیت.های.بهبود.مستمر
2(.اطالع.رسانی.درخصوص.طرح.های.خود.ارزیابی

-.تعین.هدف،.رسانه.)Media(.و.محتوای.پیام.ترویجی.)اطالع.رسانی(
-.تاکید.بر.این.که.تمرکز.اصلی.این.فرآیند.بر.موفقیت.کس��ب.و.کار.و.خش��نودی.و.

کامیابی.مشتری.است..
3(.طراحی.روش.خود.ارزیابی

-.انتخاب.رهیافت.خود.ارزیابی
-.شناسایی.واحدهای.واجد.شرایط.خود.ارزیابی

.) Pilot (.انتخاب.آماده.ترین.واحد.برای.اجرای.آزمایشی.-
-.تعریف.محدود.) Boundry (.برای.واحدهای.انتخاب.شده.

4(.تشکیل.و.آموزش.تیم.خود.ارزیابی.
-.تعیین.تیم.هایی.برای.مدیریت.فرآیند.خود.ارزیابی

-.انتخاب.و.آموزش.افرادی.که.مستقیما.درگیر.خود.ارزیابی.هستند
-.مطرح.کردن.یک.مورد.کاوی.)Case.Study(.به.عنوان.پایه.آموزش.

-.شناسایی.نقاط.قوت.و.حوزه.های.نیازمند.بهبود.در.مورد.کاوی.
5(.انجام.خود.ارزیابی.

-.انتخاب.و.انجام.رهیافت.خود.ارزیابی.انتخاب.شده.
-.نظارت.بر.عملکرد.ارزیابان.داخلی.شرکت..
6(.بررسی.و.اولویت.بندی.برنامه.های.بهبود

-.در.صورت.نیاز،.یکپارچه.کردن.اطالعات.رسیده.از.واحد.های.مختلف.
-.بررسی.نکات.راهنما.

-.تعیین.اولویت.ها
-.تعریف.پروژه.های.بهبود

) Milestones (.توافق.روی.مسئولیت.ها.و.مراحل.اساسی.پروژه.-
-.تفهیم.و.ترویج.جهت.گیری.استراتژیک.و.برنامه.های.اجرایی.

7(.پیاده.سازی.اقدامات.اصالحی.
-.تشکیل.تیم.های.بهبود.

-.فراهم.کردن.منابع.مورد.نیاز.
8(.بررسی.روند.پیشرفت.پروژه.های.بهبود

-.تعیین.مسئولیت.نظارت.بر.پروژه.های.بهبود.
-.گزارش.دهی.از.پیشرفت.پروژه.ها.

-.تحلیل.پیشرفت.پروژه.ها.و.اصالح.انحرافات.
9(.بازگشت.به.مرحله.اول.برای.سال.آینده.

-.صحه.گذاری.اصالحات.انجام.شده
-.تعیین.روش.خود.ارزیابی.سال.آینده..

تعریف خود ارزیابی
خود.ارزیابی.به.مفهوم.بازنگری.منظم،.نظام.مند.و.جامع.از.فعالیت.های.س��ازمان.و.
نتایج.آن.بر.اساس.یک.مدل.تعالی.است..خود.ارزیابی.به.سازمان.ها.کمک.می.کند.تا.
در.سفر.تعالی.همواره.موقعیت.خود،.جایگاه.مورد.نظر.و.چگونگی.حرکت.از.وضعیت.

فعلی.به.وضعیت.مطلوب.را.مورد.ارزیابی.و.بازنگری.قرار.دهند.
انواع خود ارزیابی 

انتخاب.و.اجرای.هریک.از.روش.های.).رهیافت.ها.(.خود.ارزیابی،.یکی.از.مهمترین.

اقدامات.در.مراحل.اس��تقرار.و.توس��عه.مدل.تعالی.EFQM.در.س��ازمان.می.باش��د..

رهیافت.های.متعددی.وجود.دارد.و.هر.س��ازمان.می.باید.با.توجه.به.ماهیت.فرآیندها،.

فعالیت.ها،.س��اختار،.توانایی،.انتظارات.از.خود.ارزیابی.و.شناس��ایی.هرچه.بهتر.نقاط.

قوت.و.زمینه.های.قابل.بهبود،.روش.خود.ارزیابی.خود.را.طراحی.کند..ولی.نکته.حائز.

زیادمتوسطاندکرشد/ تالش

در.ابتدای.راه
پرسش.نامه.
مقدماتی.
).دوجوابی.(

پرسش.نامه.استاندارد.
)50.سوالی.(

پرسش.نامه.به.
صورت.تشریحی

پرسش.نامه.در.مسیر.تعالی
روش.جایزه،.پروفرما.و.کارگاهو.کارگاه

پروفرما.و.کارگاه

پرسش.نامه.در.مرحله.بلوغ
روش.جایزهپروفرماابداعی

جدول به کارگیری روش های خود ارزیابی
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ب��ه.گزارش.پنجره.ایرانیان،.انتخابات.دومی��ن.دوره.هیئت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.در.روز.یکش��نبه.27.دیماه.1394.در.محل.انجمن.برپا.ش��د..این.

نشس��ت.که.با.حضور.نماینده.وزارت.کار.و.امور.اجتماعی.رس��میت.پیدا.کرده.بود،.در.فضایی.

کامال.دوستانه.و.صمیمی.با.حضور.حداکثری.اعضا.انجمن.تشکیل.شد..در.این.نشست.مهندس.

اکب��ر.معتضدی.رئیس.هیئت.مدی��ره.و.مهندس.وحید.جاللی..پور.دبیر.انجمن،.طی.س��خنانی.

گزارش��ی.از.عملکرد.انجمن.ارائه.دادند..در.ادامه.پیمان.خلیل..زاده.بازرس.انجمن،.گزارش��ی.از.

ترازنامه.مالی.1394.انجمن.ارائه.داد.که.با.اکثریت.آرای.حاضران.در.جلس��ه.به.تصویب.رسید..

س��پس.رای.گیری.جهت.انتخاب.دومین.دوره.هیئ��ت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.س��ی.ایران.انجام.ش��د.و.در.نهایت.چهار.تن.از.اعضای.قبلی.ش��ورا.به.همراه.رضا.
کاظمی،.به..عنوان.عضو.جدید،.برای.یک.دوره.سه.ساله.انتخاب.شدند..

جلسه با ریاست محمود جاللی پور آغاز شد
در.ابتدای.جلس��ه،.پنج.نفر.به.عنوان.هیئت.رئیس��ه.این.نشس��ت.انتخاب.ش��دند.و.جلسه.با.
ریاس��ت.محمود.جاللی.پور.رس��میت.یافت..در.ادامه.مهندس.اکبر.معتضدی.به.عنوان.ریاست.
هیئت.مدیره.دور.اول.به.ایراد.س��خنان.کوتاهی.پرداخت..وی.ضمن.تبریک.به.مناس��بت.لغو.
تحریم.های.بین.المللی،.از.اس��تقبال.اعضای.انجمن.تقدیر.و.تش��کر.کرد..معتضدی.در.ادامه،.با.
قدردانی.از.زحمات.اعضای.قبلی.انجمن،.به.ویژه.مهندس.جاللی.پور،.از.وی.دعوت.کرد.تا.برای.

ارائه.گزارش.فعالیت.های.انجمن.به.اعضا،.پشت.تریبون.قرار.گیرد.
110 جلسه رسمی در طول سه سال فعالیت انجمن

مهندس.جاللی.پور.سخنان.خود.را.با.کسب.اجازه.از.اعضا.هیئت.مدیره.قبلی،.نماینده.وزارت.

کار.و.هیئت.رئیس��ه.این.جلس��ه.آغاز.کرد..دبیر.انجمن.در.و.پنجره.با.اش��اره.به.برگزاری.110.

جلس��ه.رس��می.در.طول.سه.سال.گذشته،.اظهار.داشت:.هیئت.مدیره.حدود.80.جلسه.فرعی.و.

جانبی.داشته.و.کمیته.های.انجمن.نیز.حدود30.جلسه.برگزار.کرده.اند..وی.در.ادامه.توضیح.داد:.

کمیته.های.انجمن.در.بخش.های.آموزش،.فنی.و.اس��تاندارد،.حقوقی.و.رس��یدگی.به.شکایات،.
بازرگانی،.پشتیبانی.و.کمیته.روابط.عمومی.مشغول.به.فعالیت.بوده.اند.

بهبود کیفیت؛ ماحصل تالش انجمن
مهندس..جاللی.پور.خاطرنش��ان.کرد:.این.کمیته.ها.از.ابتدا.در.خصوص.موضوع.قیمت.گذاری.
تالش.های.بس��یاری.را.صورت.دادند..این.حرکت.انجم��ن،.تحول.مهمی.در.کل.صنعت.در.و.
پنجره.به.وجود.آورد..ش��رکت.ها،.چه.آن.دس��ته..که.عضو.انجمن.بودند.و.چه.آن.ش��رکت.هایی.
که.عضو.انجمن.نبودند،.از.طریق.آش��نایی.با.نحوه.صحیح.محاس��بات.و.قیمت.گذاری،.کیفیت.
محصوالت.خود.را.بیش.از.پیش.بهبود.بخشیدند.و.بدین.ترتیب.انجمن.کوشید.تا.تولیدکنندگان.

در.و.پنجره.را.به.مسیر.قابل.قبول.و.رو.به.رشدی.هدایت.کند.
وی.در.رابطه.با.مزیت.کمیته..آموزش.نیز.اظهار.داشت:.بیشتر.کالس.ها.و.دوره.های.آموزشی.
که.انجمن.برگزار.کرد،.با.استقبال.دوستان،.خواه.داخل.انجمن.و.خواه.خارج.انجمن.روبه.رو.شد،.

به.نحوی.که.این.کالس.ها.به.صورتی.فراگیر.در.سراسر.کشور.برگزار.شدند.
جاللی.پور.در.رابطه.با.کمیته.فنی.و.اس��تاندارد،.ضمن.اش��اره.به.هموار.ش��دن.مس��یر.تولید.
محص��والت.باکیفی��ت.در.نتیجه.تدوین.اس��تانداردها،.گفت:.در.گذش��ته.ص��رف.اخذ.گواهی.
اس��تاندارد.کفایت.می.کرد؛.درحالی.که.امروزه.گواهی..کیفی.استاندارد.به.دو.رده.A.و.B.تقسیم.
شده،.و.این.کار.بزرگ.به.واسطه.فشار.و.تالش.انجمن.حاصل.شده.است..در.نتیجه.این.دستاورد.
از.ای��ن.پ��س.پروفیل.ها،.اعم.از.وارداتی.یا.تولید.داخل،.برای.ورود.به.بازار.باید.گرید.A.یا.B.را.

دریافت.کرده.باشند.
دبیر.انجمن.در.خصوص.کمیته.بازرگانی.و.پشتیبانی.نیز.خاطرنشان.کرد:.بسیاری.از.دوستان.
به.عنوان.حامی.و.تامین.کننده.انجمن،.در.کنار.ما.بودند.که.این.کار.باعث.تعامالت.مثبتی.ش��د..

اکثر اعضای دور نخست ابقاء شدند
انتخابات دومین دوره هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران برگزار شد:
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برای.مثال.تمامی.محصوالت.دارای.کد.و.شناسنامه.شدند.
مهندس.وحید.جاللی.پور.اضافه.کرد:.کمیته.حقوقی.رس��یدگی.به.ش��کایات.نیز.در.طول.سه.
س��ال.گذشته.چیزی.بالغ.بر.150.شکایت.را.رسیدگی.کرده.است.که.از.میان.آنها،.35.شکایت.
مربوط.به.س��ال.جاری.بود.که.همگی.ختم.به.خیر.ش��ده.است..البته.این.را.هم.باید.بگویم.که.
بیش.از.95.درصد.این.شکایات.به.اعضای.انجمن.مربوط.نبوده.است؛.ولی.در.انجمن.مطرح.و.

حل.و.فصل.شدند،.که.نشانگر.جایگاه.خوبی.است.که.انجمن.به.دست.آورده.است.
مهمترین دستاورد انجمن؛ برچسب انرژی

وحید.جاللی.پور.با.اش��اره.به.فعالیت.های.کمیته.روابط..عمومی،.اظهار.داشت:.روابط..عمومی.

یکی.از.فعال.ترین.کمیته.ها.بوده.است،.این.کمیته.موفق.شد.تا.با.شرکت.ها،.سازمان.بهینه.سازی،.

موسسه.استاندارد،.مرکز.تحقیقات،.سازمان.نظام.مهندسی.و.وزارتخانه.های.مختلفی.که.مرتبط.
با.صنعت.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.بودند،.ارتباطات.موثری.را.برقرار.کند.

وی.ادامه.داد:.طی.فعالیت.هایی.که.دوستان.داشتند.دستاوردهایی.به.دست.آمد،.که.مهمترین.

آن.برچس��ب.انرژی.است.که.از.سال.1396.در.سرتاس��ر.کشور.قابل.اجرا.خواهد.بود..دستاورد.

دیگر.شناس��نامه.دار.کردن.ساختمان.ها.در.بخش.در.و.پنجره.است.که.به.امید.خدا.در.سال.96.
به.نتیجه.مثبت.خواهد.رسید.

وحید.جاللی.پور.اضافه.کرد:.امسال.انجمن.دو.سمینار.مهم.برگزار.کرد:.نخستین.آن.سیمنار.

بازاریابی.با.حضور.دکتر.کیانی.بود.که.نتیجه.مثبتی.هم.در.بر.داش��ت؛.دومین.س��مینار.هم.در.
رابطه.با.شرایط.پساتحریم.بود.که.با.حضور.دکتر.تاج.و.دکتر.احسانی.برگزار.شد.

ایش��ان.اضافه.کرد:.ما.توانستیم.سالن.اختصاصی.در.نمایشگاه.های.بین.المللی.داشته.باشیم..

ای��ن.موفقیت.که.بدون.پرداخت.اضافی،.س��الن.اختصاصی.در.اختی��ار.انجمن.قرار.گیرد،.جز.با.
تالش.اعضای.انجمن.میسر.نمی.شد.

مهندس.جاللی.پور.ادامه.داد:.در.آخرین.جلسه.کمیته.روابط.عمومی.تصمیم.گرفته.شد.که.در.

صفحه.ای.از.روزنامه.همشهری.که.مربوط.به.صنعت.در.و.پنجره.است،.اعضای.صنف.معرفی.
شوند.و.دوستان.در.صورت.تمایل،.به.صورت.روزانه،.هفتگی.یا.ماهانه.اقدام.به.تبلیغ.کنند..

جاللی.پور.در.رابطه.با.چگونگی.انتخابات.انجمن.هم.افزود:.37.واجد.شرایط.جهت.رای.دادن.

وجود.دارند.که.از.میان.آنها،.24.نفر.حضور.دارند.و.7.نفر.وکالت.نامه.کتبی.دادند.که.با.توجه.به.
آخرین.دستور.جلسه.هیئت.مدیره،.هر.نفر.فقط.می.تواند.یک.وکالت.نامه.تقبل.کند.

با اکثریت آرا؛ ترازنامه مالی تصویب شد
با.پایان.یافتن.س��خنان.وحی��د.جاللی.پور.زمان.تنفس.اعالم.ش��د.و.از.حاضران..پذیرایی.به.
عمل.آمد..س��پس.پیمان.خلیل.زاده.خالصه.ای.از.عملکرد.مالی.هیئت.مدیره.را.که.با.همکاری.
دیگر.بازرس.انجمن،.محمد.تاجری،.تهیه.ش��ده.بود،.به.صورت.مدون.در.اختیار.حضار.قرار.داد.
و.همچنین.توضیحاتی.در.این.خصوص.بیان.داش��ت..در.نهایت.پس.از.رای.گیری.که.صورت.

گرفت،.ترازنامه.مالی.1394.با.اکثریت.آراء،.به.تصویب.رسید..
معرفی کاندیداها

در.ادامه،.از.14.کاندیدای.ثبت.نام.شده.خواسته.شد.تا.ضمن.معرفی.خویش،.برنامه.های.خود.

را.توضیح.دهند..در.این.میان.اکثر.این.افراد.به.معرفی.خود.بس��نده.کردند..در.ادامه.به.سخنان.
چند.تن.از.کاندیداها.اشاره.می.شود.

نخس��تین.کاندیدا.که.در.پشت.تریبون.قرار.گرفت.محمد.تاجری.بود..او.که.از.بازرسان.دوره.

نخس��ت.بود،.یکی.از.برنامه.های.خود.را.جذب.اعضای.جدید.عنوان.کرد..وی.ش��مار.اعضای.

فعلی.انجمن.را.ناکافی.دانس��ت.و.تاکید.کرد.با.تبلیغات.می.توان.ش��رکت.های.بسیاری.را.جذب.
انجمن.کرد.و.بدین.ترتیب.قدرت.و.کارایی.انجمن.را.افزایش.داد.

س��ید.محمد.عزیزی،.عضو.هیئت.مدیره.قبلی،.نیز.طی.س��خنانی.امیدواری.خود.را.مبنی.بر.
تشکیل.انجمنی.سرشار.از.همدلی.و.همکاری.اعالم.کرد.

محس��ن.س��عادت.منش.نیز.در.صحبت.های.خود.ضمن.تش��کر.از.هیات.مدیره.قبلی.اظهار.

داش��ت:.زیبنده.نیس��ت.در.صنفی.که.س��ه.هزار.نفر.فعالیت.دارند.فقط.36.یا.37.نفر.عضویت.

داش��ته.باشند..وی.تش��ریح.کرد:.هدف.اول.من.این.اس��ت.که.این.تعداد.را.حداقل.10.درصد.
افزایش.دهم..زیرا.انجمن.در.حال.حاضر.از.نظر.آماری.نمی.تواند.نماینده.واقعی.صنف.باشد..

بعد.از.اتمام.معرفی.کاندیداهای.هیئت.مدیره،.نوبت.به.معرفی.سه.کاندیدای.بازرس.انجمن.

رسید..در.این.بین.تنها.محسن.هاشم.زاده.پشت.تریبون.قرار.گرفت.و.سخنان.کوتاهی.را.ایراد.

ک��رد..وی.پ��س.از.معرفی.خود،.چند.نکته.را.به.عنوان.تذکر.به.خود.و.دوس��تان.بیان.داش��ت..

هاش��م.زاده.در.بخشی.از.س��خنان.خود.اظهار.کرد:.دوس��تان.قدر.این.تشکل.ها.و.فرصت.های.

طالیی.را.بدانیم.و.هر.یک.به.تک.تک.تعهدات.و.وظایفمان.پایبند.باشیم.و.به.نحو.احسن.و.با.

رعایت.کامل.اخالق.حرفه.ای.عمل.کنیم..باید.گله.های.گذش��ته.را.کنار.گذاشت.و.کاری.نکرد.

که.باعث.تفرقه.ش��ود..همه.باید.دست.به.دست.هم.دهیم.و.از.ظرفیت.و.فرصت.های.یکدیگر.
به.بهترین.نحو.استفاده.کرده.و.در.پی.انتخاب.فرد.اصلح.باشیم.

در.ادامه.رای.گیری.به.صورت.مخفی.انجام.شد.و.این.افراد.به.عنوان.منتخبان.دور.دوم.انجمن.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.برای.یک.دوره.سه.ساله.معرفی.شدند:

اعضای اصلی هیئت مدیره: 
وحید.جاللی.پور،.سیدرضا.دستمالچی،.سیدمحمد.عزیزی،.رضا.کاظمی،.اکبر.معتضدی

 اعضای علی البدل هیئت مدیره: 
.سیدسعید.ابن.الرضا.و.علی.جوان.

ناظران انجمن: 
حسین.محمدی.نیک.و.پیمان.خلیل.زاده.

ناظر علی البدل:
محسن.هاشم.زاده.
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بازدید هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران از غرفه های اعضای خود
در حاشیه هفتمین نمایشگاه در و پنجره تهران:
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حیاط مرکزی؛ راهکارهای پایدار برای همسازی با اقلیم
)با مطالعه ی موردی: خانه های شهر یزد(

مهندس حسام عشقی صنعتی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن

1. مقدمه
1-1. شرح مسئله

.در.سال.های.اخیر،.توجه.به.توسعه.پایدار.از.جمله.مواردی.است.که.بسیاری.از.متخصصان.بر.

آن.اتفاق.نظر.دارند؛.طبق.این.نظریه.رس��یدن.به.باالترین.درجه.پایداری.در.شهرها.امری.حیاتی.

است..این.طور.به.نظر.مي.رسد.که.توسعه.پایدار.و.مفاهیم.آن.به.خوبي.با.اهداف.و.مقاصد.معماري.

و.شهرسازي.نوین.سازگار.بوده،.مي.تواند.به.عنوان.عاملي.موثرجهت.تحقق.اهداف.پایداري.مطرح.

شود..البته.پایداری.شهری.تنها.مربوط.به.مقوالت.زیست.محیطی.نیست،.بلکه.رسیدن.به.پویایی.

اقتصادی،.محیط.زیست.قابل.زندگی.و.برابری.اجتماعی.از.جمله.موارد.مهم.دیگر.در.این.زمینه.به.

شمار.می.آیند؛.در.کل.توسعه.شهری.پایدار.را.می.توان.به.عنوان.توسعه.ای.تعریف.کرد.که.سالمت.

اجتماعی.و.اکولوژیکی.بلند.مدت.ش��هرها.را.بهبود.بخش��د..از.طرفی.دیگر.این.دیدگاه.که.مبتنی.

بر.اصول.طراحی.در.حوزه.ی.محیطی،.اقتصادی،.و.اجتماعی.است،.روش.هایی.را.توصیه.می.کند.

که.با.نحوه.ی.شکل.گیری.حیاط.مرکزي.در.فالت.ایران.هماهنگ.است..حیاط.مرکزي،.الگوي.

جاویدان.معماري.ایران.است.که.همواره.جایگاه.بسیار.مهمي.در.تاریخ.معماري.ایران.داشته.است..

حیاط.بسته.به.شرایط.اقلیمي.و.فرهنگي.هر.منطقه.داراي.گونه.شناسي.متفاوتي.است..در.بسیاری.

از.شهرهای.قدیمی.ایران،.ساختمان.هایی.وجود.دارند.که.از.بیرون.به.خوبی.درک.نمی.شوند،.لیکن.

از.حیاط.مرکزی،.که.با.نظم.هندس��ی.دقیق.طراحی.ش��ده.اس��ت،.همه..خصوصیات.فضایی.آنها.

آش��کار.است..در.خانه.های.مناطق.مرکزی.ایران،.نما.و.»روی.خانه«.در.حیاط.مرکزی.قرار.دارد..

کوچه.ها.فاقد.نش��انه.ها.و.عناصر.چشمگیر.معماری.هستند..ساختمان.ها،.به.کوچه.پشت.کرده.اند..

ده:
کی

چ

فالت ایران از نظر تقسیم بندی اقلیمی در یک منطقه  خشک از جهان قرار گرفته است. برای به وجود آوردن شرایط آسایش در این اقلیم، 
باید به نحوی گرمای هوا را در محوطه ها و داخل بناها کاهش داد. اندیشه  خالقانه  معمار برای همساز کردن بنا با اقلیم منطقه، حیاط مرکزی 
اسـت. جهت آفتاب، سـمت باد مطلوب و نامطلوب، نوسـان درجه  حرارت در طی شبانه روز و دسترسی به آب و گیاه و زمین مناسب، همگی 
با ساختاری همچون حیاط مرکزی کنترل می شود. این ساختار به شدت از ویژگی های بستر و توانمندی محل اثر پذیرفته و بدین ترتیب با 
حداقل دخل و تصرف در محیط، حداکثر بهره مندی را نصیب کاربران کرده اسـت . این نوشـتار که به مطالعه  موردی کالبد حیاط مرکزی در 
خانه های منتخب شهر یزد می پردازد، تمهیدات حیاط مرکزی در برابر الزامات اقلیمی را از طریق به کارگیری مناسب فضاهایی مثل تابستان 
نشـین و زمسـتان نشـین، و عناصری مانند بدنه های معماری )دیوارها و کف( و بدنه های طبیعی )پوشـش گیاهی و آب( می داند و در جدول 
یافته هـا بـه خالصـه الزامات، راهکارها، و تمهیدات اقلیمـی مرتبط با حیاط مرکزی می پردازد، و در خاتمه حیـاط مرکزی را به دالیل؛ کنترل 
مناسب دما، رطوبت، و درجه حرارت روز و شب، به حداقل رساندن دسترسی ارتباطی فضاها، قابلیت چندعملکردی بودن، در هم آمیختگی 

با طبیعت، و ... به عنوان ساختاری موافق با اصول معماری پایدار معرفی می کند.
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ورودی.ها.از.این.قاعده.مستثنی.هستند..این.ها.به.مثابه..درهایی.جادویی.برای.وارد.شدن.به.جهانی.
آشنا.و.صلح.آمیزند...

در.بس��یاری.از.ابنیه.ایرانی،.این.طور.به.نظر.می.رس��د.که.طراح.نخس��ت.به.حیاط.مرکزی.و.

تناس��بات.آن.اندیشیده.است.و.سپس.فضاهای.مختلف.را.دور.آن.سازماندهی.کرده.است..حیاط.

در.این.الگوها.نقش.عنصر.س��ازمان.دهنده..فضا.را.ایفا.می.کند...س��اختاري.که.به.صورت.در.هم.

تنیده.و.یکپارچه.پاس��خ.هاي.مناس��بي.را.براي.زندگي.مادي.و.معنوي.این.مردمان.به.دست.داده.

است،.این.ساختار.چه.در.زمینه.شکلي.)هندسه.کلي.طرح.�.هندسه.جزیي.عناصر(.و.چه.در.روش.

پدیداري.)مصالح.�.فن.آوري(.به.ش��دت.از.ویژگي.هاي.بستر.و.توانمندي.هاي.محلي.اثر.پذیرفته.

و.بدین.ترتیب.با.حداقل.دخل.و.تصرف.در.محیط.)تغییر.ش��کل.�.آالیندگي(.حداکثر.بهره.مندي.
را.نصیب.کاربران.کرده.است...

1-2. روش تحقیق
هدف.در.این.تحقیق،.پاس��خ.به.این.پرس��ش.اس��ت.که.آیا.می.توان.حیاط.مرکزی.را.به.عنوان.
الگوی.یک.معماری.پایدار.تلقی.کرد؟.این.نوشتار.در.پی.آن.است.تا.الگوی.سنتی.حیاط.مرکزی.را.
به.عنوان.الگوی.راهکار.پایداری.در.شهر.معرفی.کند.که.پس.از.گذشت.سالیان.دراز،.هنوز.کارآمد.
است.و.می.توان.از.اصول.و.آموزه.های.آن.بهره.برد..در.این.راستا.سه.نمونه.از.خانه.های.شهر.یزد،.
واقع.در.اقلیم.گرم.و.خش��ک.ایران.که.دارای.حیاط.هس��تند،.انتخاب.شده.و.پس.از.بررسی.اقلیم.
و.معماری.بومی.بافت.این.ش��هر،.راهکارهای.پایدار.مواجهه.با.اقلیم.در.آنها.تحلیل.ش��ده.است..
نتیجه.گیری.نهایی.مقاله،.برآیند.تحلیل.هایی.است.که.در.هر.یک.از.قسمت.ها.به.دست.آمده.اند..

2. موقعیت و ساختار بافت قدیم یزد
دش��ت.های.فالت.ایران.که.بخش.عمده.ای.از.مس��احت.ایران.محس��وب.می.شوند،.عمدتا.در.
نواحی.مرکزی.و.شرقی.کشور.قرار.دارند..دو.منطقه..دشت.کویر.و.کویر.لوت.در.مرکز.ایران.واقع.
ش��ده.اند.که.شهر.یزد.در.جوار.آنها.واقع.ش��ده.است..مخوف.ترین.کویرهای.جهان.در.داخل.لگن.
بزرگ.و.بس��ته.در.مرکز.فالت.ایران.واقع.ش��ده.که.استان.یزد.قسمت.مرکزی.این.لگن.بسته.را.
در.بر.گرفته.اس��ت،.در.حقیقت.استان.یزد.به.وسیله..کویرهای.بزرگ.لوت.و.دشت.کویر.تا.دریاچه.
نمک،.قم.و.کویر.نمک.هرات.و.مرودست.تا.کویر.نمک.ابرقو.و.باالخره.باتالق.گاوخونی.محصور.
می.گردد...یزد.به.پایتخت.کویر.معروف.ش��ده.اس��ت..همانطور.که.کویر.از.یزد.جدا.نیست،.پیوند.
بسیار.تنگاتنگی.نیز.با.معماری.آن.دارد..منظر.هوایی.قسمتی.از.بافت.قدیم.این.شهر،.خانه.هایی.
با.حیاط.مرکزی.را.نش��ان.می.دهد.که.مانند.تار.و.پود.بافت.پارچه.در.هم.تنیده.ش��ده..و.پش��ت.به.

پشت.تکیه.داده.اند.

3. اقلیم یزد
ویژگی.های.اقلیمی.این.منطقه.»خش��کی،.کم.آبی،.گرمای.ش��دید.در.تابستان.به.همراه.
طوفان.ه��ای.ش��نی.در.برخی.از.مواقع.س��ال.و.وزش.باد.در.جه��ات.مختلف«.و.همچنین.
»س��رمای.شدید.در.زمستان«.است..عالوه.بر.این،.»پوشش.گیاهی.بسیار.کم«،.»اختالف.
درجه.حرارت.بین.ش��ب.و.روز.زیاد«،.و.»رطوبت.هوا.نیز.بس��یار.کم«.است..ضمن.آنکه.با.
آغ��از.فصل.بهار،.ه��وا.لطافتی.خاص.به.خود.می.گیرد.و.میزان.بارندگی.س��االنه.آن.110...

میلیمتر.است.
4. ویژگی های معماری بومی یزد

معماری.یزد،.نمونه.ای.اس��ت.از.معماری.مناطق.مرکزی.ایران.و.تالش.برای.هماهنگ.

ش��دن.با.طبیعت.دشوار.پیرامون..خصلت.های.درونگرایی.و.تاثیرپذیری.از.جریان.هوا.و.نور.
خورشید.را.می.توان.برای.توصیف.معماری.این.شهر.ذکر.کرد:

4-1. درونگرایی
اصوال.در.س��ازماندهی.اندام.های.گوناگون.ساختمان.و.به.ویژه.خانه.های.سنتی،.باورهای.
مردم.بس��یار.کارس��از.بوده.اس��ت..یکی.از.باورهای.مردم.ایران.ارزش.نه��ادن.به.زندگی.
ش��خصی.و.حرمت.آن.و.نیز.عزت.نفس.ایرانیان.بوده.که.این.امر.به.گونه.ای.معماری.ایران.
را.درونگرا.س��اخته.اس��ت..معماران.ایرانی.با.س��ازماندهی.اندام.های.ساختمان.در.گرداگرد.
یک.یا.چند.میانس��را،.س��اختمان.را.از.جهان.بیرون.جدا.می.کردند.و.تنها.هش��تی.این.دو.را.
به.هم.پیوند.می.داد..خانه.های.درونگرا.در.اقلیم.گرم.و.خش��ک،.همچون.بهش��تی.در.دل.
کویر.هس��تند،.فضای.درونگرا.مانند.آغوش.گرم.بس��ته.است.و.از.هر.سو.رو.به.درون.دارد...
ش��اخص.اصلی.معماری.بومی.یزد،.درونگرایی.آن.می.باشد..این.نوع.معماری.دارای.حیاط.

مرکزی.بوده.است.
4-2. تاثیرپذیری از جریان هوا و نور خورشید

در.اقلیم.گرم.و.خشکی.همچون.یزد.که.دارای.طوفان.های.شدید.همراه.با.شن.و.گرمای.

شدید.در.تابستان.و.سرمای.شدید.در.زمستان.است،.هماهنگی.با.طبیعت.و.شرایط.محیطی.

ضرورت.بیشتری.پیدا.می.کند،.به.عنوان.نمونه.در.این.اقلیم.بایستی.فرم.پالن.فشرده.باشد.

تا.س��طوح.کمتری.در.مقابل.نور.خورش��ید.قرار.گیرند..جهت.قرارگیری.ساختمان.در.سمت.

جنوب.تا.جنوب.شرقی.می.باشد.تا.بیشترین.میزان.انرژی.را.در.فصل.زمستان.دریافت.کند..

همچنین.به.منظور.استفاده.از.بادهای.مناسب،.معماران.گذشته.از.بادگیر.استفاده.می.کردند،.

تا.بدین.ش��یوه،.جریان.هوای.مطبوع.را.به.داخل.اتاق.ها.انتقال.دهند.و.هوای.گرم.و.آلوده.
به.بیرون.فرستاده.شود.. تصویر 1: منظره ای کلی از شهر یزد

تصویر 2: تصویر هوایی از قسمتی از بافت شهر یزد
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به.طور.خالصه.ویژگی.های.فرم.بافت.ش��هری.یزد.به.ش��رح.زیر.اس��ت؛.فضاهای.ش��هری.

کامال.محصور،.کوچه.ها.باریک.و.نامنظم.و.بعضا.پوش��یده.با.طاق،.ساختمان.ها.متصل.به.هم،.

نحوه..اس��تقرار.مجموعه.های.زیس��تی.بر.اس��اس.جهت.آفتاب.و.باد،.بافت.شهری.و.روستایی.
بسیار.متراکم.

5. فضاهای خانه های مسکونی یزد
در.خانه.هاي.یزد.فضاهایي.وجود.دارد.که.در.اکثر.آنها.مشترک.است..این.فضاها.عبارتند.از:.
ورودي،.حیاط،.تاالر.،.ایوان.،.اتاق،.بادگیر،.حوضخانه،.زیرزمین،.پایاب.،.و.سایر.فضاهای.جنبی.

مثل.مطبخ،.انبار،.چاه.خانه،.دستشویی،.حمام.

با.توجه.به.موضوع.اصلی.مقاله،.به.بررسی.حیاط.می.پردازیم؛
حی��اط.مرکزی.اصلی.ترین.فض��ای.خانه..یزدی،.و.نیز.نمود.کامل.درونگرایی.اس��ت..در.یزد.
حیاط،.محیطی.کامال.متفاوت.با.فضای.بیرون.اس��ت،.در.این.باغ.کوچک،.س��اکنان.یا.کاشتن.
درخت��ان.و.گله��ای.زیبا.مانوس.با.طبیعت.یزد،.همراه.با.حوض.کش��یده،.محیطی.دلپذیر.را.به.
وج��ود.آورده.اند..افزون.بر.این،.حیاط.عنصر.مهم.س��ازماندهی.فضاه��ای.گوناگون.در.فصول.
مختل��ف.می.باش��د..نقش.ارتباطی.�.حرکتی.حی��اط.از.ویژگی.های.دیگر.آن.اس��ت..بر.مبنای.
وسعت.کلی.خانه.و.فضاهای.مورد.نیاز.ابعاد.حیاط.نیز.تغییر.می.کرده.است..حیاط.ها.به.اندرونی.
و.بیرونی.تقس��یم.می.ش��ده.اند..خانه.های.ی��ک.حیاطه.نوع.رایج.در.یزد.ب��وده.و.نوع.دو.حیاطه.

)اندرونی.و.بیرونی(.نیز.متداول.بوده.است..
حوض.آب.در.وس��ط.حیاط.قرار.گرفته..اس��ت.و.باغچه.ها.دور.تا.دور.آن.با.درختانی.که.نیاز.
کمی.به.آب.دارند؛.همچون.انار،.انگور،.انجیر.و.پسته.که.عالوه.بر.سبزی.خانه.و.تامین.سایه.و.
خنکی.هوا.از.خشکی.هوا.نیز.می.کاهد..اتاق.ها.معموال.در.چهار.سمت.آن.واقع.شده.است..فرم.
حیاط.ها.هندسي.و.منظم.هستند.و.اگر.فرم.زمین.هم.نامنظم.باشد،.سعي.شده.است.فرم.حیاط.
هندس��ي.و.منظم.باشد..حیاط.ها.معموال.به.صورت.مس��طح،.یا.هندسی.گودال.باغچه..ساخته.

می.شوند..خانه.های.قدیمی.در.جهت.قبله.ساخته.شده.اند..با.این.جهت.گیری.فضاهای.تابستانی.
و.اتاق.های.زمستانی.به.طرزی.مفید.پیرامون.حیاط.مرکزی.قرار.می.گیرند.

6. نمونه هاي مطالعاتي
جهت.بررس��ي.جنبه.هاي.پایداری.حیاط.در.خانه.هاي.یزد،.سه.نمونه.مسکن.انتخاب.شد.که.
نمونه..شماره..یک.دارای.یک.حیاط،.نمونه..شماره..دو.دارای.دو.حیاط،.و.نمونه..شماره..سه.دارای.
س��ه.حیاط.بوده.و.همگی.در.چهار.جهبه..حیاط،.داراي.فضاهای.عملکردی.مي.باشند..این.گونه.
تکامل.یافته.تر.از.س��ایر.گونه.ها.در.یزد.بوده.و.داراي.تنوع.فضایي.بیش��تري.است،.لذا.این.گونه.

جهت.بررسي.انتخاب.شد.

تصویر 3: معرفی فضاهای مختلف یک خانه در یزد

تصویر 4: حیاط مرکزی در یکی از خانه های یزد

تصویر 5: خانه  نعمت اللهی )خانقاه(  - نمونه شماره 1
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7. راهکارهای پایدار برای مواجهه با اقلیم
حیاط.در.این.س��ه.نمونه..یاد.ش��ده.از.دو.طریق.عمده.تعبیه..فضاها.)فضاهایی.مثل.
تابستان.نشین.و.زمستان.نشین(.و.عناصر.)عناصری.مثل.بدنه.های.معماری.و.طبیعی(.
به.مواجهه.با.اقلیم.پرداخته.است.که.در.زیر.به.تفصیل.به.آنها.پرداخته.می.شود..الزم.
به.ذکر.اس��ت.که.در.نمونه.های.بررس��ی.شده،.حیاط.اندرونی.که.ابعاد.نسبتا.بزرگتری.

دارد،.مورد.تحلیل.قرار.گرفته.است.

7-1. فضاها
7-1-1. تابستان نشین و زمستان نشین

به.طور.کلی.حیاط.مرکزی.خانه.های.قدیمی.یزد،.دارای.قسمت.اعیانی.نشین.به.صورت.چهار.

فصل.هس��تند.که.در.پیرامون.حیاط.ش��کل.می.گیرد،.از.قسمت.ش��مالی.به.عنوان.زمستانه.و.از.
قسمت.جنوبی.به.عنوان.تابستانه.استفاده.می.شود..

در.هر.س��ه.نمونه..یاد.ش��ده،.فضای.تابستان.نشین.در.جبهه..جنوبی.حیاط.مرکزی.اندرونی.و.

به.صورت.پش��ت.به.آفتاب.تعبیه.ش��ده.که.محل.گذران.اهالی.خانه.در.ایام.گرم.تابستان.است،.

و.در.قس��مت.فوقانی.قس��مت.آن،.بادگیر.تعبیه.شده.اس��ت..ارتفاع.قسمت.تابستان.نشین.زیاد.
است.تا.هوای.گرم.به.باال.صعود.کرده.و.هوای.خنک.تر.در.سطح.پایین.اتاق.جایگزین.شود.

در.تصویر.8،.مستطیلی.که.بر.ضلع.جنوبی.حجم.ها.ترسیم.شده.است،.قسمت.تابستان.نشین.

را.نش��ان.می.ده��د.که.محل.قرارگیری.بادگیر.و.اتاق.مربوط.ب��ه.آن،.تاالر،.زیرزمین،.پایاب،.و.
حوضخانه.است.

در.نمونه.ه��ا،.تاالر.جنوبی.در.تضاد.با.تاالر.ش��مالی،.دارای.س��ایه.اس��ت..ای��ن.فضا.عموما.

سرپوشیده،.نیمه.باز.و.دور.از.نور.و.گرماست..تاالر.در.خانه.های.شماره..یک.و.دو،.در.جلوی.اتاق.
بادگیر.ساخته.شده،.در.حالی.که.در.خانه..شماره.سه،.تاالر.کامال.جدا.از.بادگیر.است.

در.هر.س��ه.نمونه،.زیرزمین.پیش.بیني.ش��ده.اس��ت.که.به.عنوان.فضاي.زیست.در.تابستان،.

به.عنوان.محل.نگهداري.مواد.خوراکي.یا.انبار.از.آنها.استفاده.مي.شود..همانطور.که.در.برش.ها.

قابل.مش��اهده.اس��ت،.زیرزمین.ع��الوه.بر.اینکه.در.زیر.فضای.بادگیر.تعبیه.ش��ده.،.در.س��ایر.

قس��مت.های.تابستان.نشین.بخش.جنوب.بنا.نیز.حضور.دارد،.و.طراحي.آن.به.گونه.اي.است.که.

از.طریق.ارتباط.با.بادگیر،.حیاط،.گودال.باغچه.در.تابستان.گرم.منطقه،.محیطي.آرام.و.مطبوع.
را.براي.استراحت.ایجاد.مي.کند.

فضای.پشت.به.آفتاب،.همراه.با.آب.)حوضخانه(.و.جریان.هوا.)بادگیر(.شرایط.معتدل.تری.را.

فراهم.می.آورد..در.حالی.که.فضای.نیمه.باز.)ایوان(.به.صورت.حایل،.انعکاس.تابش.و.جابه.جایی.

تصویر 6: خانه  مرتاض - نمونه شماره 2

تصویر 7: خانه  حاج عرب های کرمانی - نمونه شماره 3

نمونه  شماره 
زاویـه چرخش نسـبت به 

افق )بر حسب درجه(
جهت کشیدگي

شمال.شرقي.�.جنوب.غربي156

شمال.شرقي.�.جنوب.غربي260

شمال.غربي.�.جنوب.شرقي350

جدول 1: جهت قرارگیري و کشیدگي حیاط 

تصویر 8: نحوه  استقرار حیاط  مرکزی و فضاهای مرتیط با تابستان نشین و زمستان نشین 
در نمونه های مطالعاتی
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دما.را.در.این.بخش.کاهش.می.دهد..ایوان.های.ش��رقی.و.غربی.در.ش��رایط.آرام.تر.و.س��اده.تر،.
فضای.مصرفی.روزمره.را.در.خود.جای.داده.اند.

الزم.به.ذکر.است.که.از.فضاي.پشت.بام.خانه.در.شب.هاي.تابستان.براي.استراحت.استفاده.
مي.شده.است.

7-2. عناصر 
7-2-1. بدنه های معماری

7-2-1-1. دیوارها: بدنه..بسته.و.باز.از.اجزاي.مصنوع.حیاط.هستند.که.به.وسیله..

مصالح.س��اختماني.مانند.خشت،.آجر،.شیشه.و.… ساخته.شده.اند..در.بخش.هایی.که.

بازش��وها.در.دیوارها.ایجاد.شده.است،.که.معموال.با.درها.با.ارسی.ها.محصور.می.شود،.

با.اس��تفاده.از.پرده.های.س��فید.کتان��ی.در.نمای.بیرونی.پنجره.ه��ا،.از.نفوذ.تابش.نور.

جلوگیری.می.ش��ود.و.میزان.ایجاد.حرارت.از.این.راه.تقلیل.می.یابد.و.شعاع.ها.پراکنده.

و.تضعیف.ش��ده،.پس.از.عبور.از.شیش��ه.های.رنگی.که.س��طوح.رنگ.سرد.آن.مانند.

الجوردی.و.فیروزه.ای.باالست،.فضای.دلپذیر.و.آرامی.را.در.درون.ایجاد.می.کند..این.

در.حالی.است.که.در.زمستان.با.مسدود.کردن.فضا،.انرژی.های.جذب.شده.از.دیوارها.

و.تابش.عبور.کرده.از.ارس��ی.ها.بدون.حایل.پرده.ها،.شرایط.معتدل.تری.در.درون.فضا.
نسبت.به.بیرون.به.ویژه.در.شب.ها،.ایجاد.می.کند..

دیوارهاي.بلند.در.تابستان.هاي.گرم.حداکثر.سایه.را.در.خانه.فراهم.مي.کند،.همچنین.

در.نمونه.ها،.کارکرد.دیوارها.در.زمستان.از.طریق.»شاخص.سایه..خورشیدي«.ارزیابی.

ش��ده.است،.که.مرتبط.اس��ت.با.در.معرض.بودن.حیاط.در.برابر.خورشید.در.زمستان..

این.ش��اخص.بیانگر.نسبت.ارتفاع.دیوار.جنوبي.به.پهناي.شمال.�.جنوبي.حیاط.است..

در.مقایسه،.بزرگي.این.نسبت.بیانگر.عمق.زیادي.است.که.دیوار.حیاط.آن.را.پوشش.

مي.دهد.و.مقدار.کمتري.تابش.آفتاب.به.کف.حیاط.و.یا.حتي.دیوار.ش��مالي.مي.رس��د...
این.نسبت.ها.در.نمونه.هاي.مطالعاتي.محاسبه.شده.و.در.جدول.زیر.ارائه.شده.است:

S�C.معرف.نسبت.سطح.دیوار.جنوبي.به.سطح.کف.حیاط.است.
N�C.معرف.نسبت.سطح.دیوار.شمالي.به.سطح.کف.حیاط.است.
W�C.معرف.نسبت.سطح.دیوار.غربي.به.سطح.کف.حیاط.است.
E�C.معرف.نسبت.سطح.دیوار.شرقي.به.سطح.کف.حیاط.است.

میانگین.شاخص.سایه.0/4.است..یعني.تقریبا.نیمی.از.سطح.حیاط.پوشیده.از.سایه.است.
دیواره��ای.بلند.حیاط،.حریمی.را.ایج��اد.می.کنند.که.داخل.را.از.گزند.بادهای.پر.گرد.و.غبار.
حفظ.می.کند؛.تا.وقتی.که.ارتفاع.س��اختمان.های.مجتمع.از.چهار.طبقه.بلندتر.نباش��د.و.عرض.
حیاط.از.پنجاه.تا.ش��صت.متر.تجاوز.نکند،.س��رعت.باد.در.داخل.حیاط.کندتر.از.باد.آزاد.منطقه.

است.و.قابلیت.پناه.دادن.حیاط.حفظ.خواهد.شد..
مصالح.ساختمانی.به.کار.رفته.در.اقلیم.گرم.و.خشک،.در.میزان.راحتی.ساکنان.در.ساختمان.
تاثیر.زیادی.دارد..در.این.اقلیم.مصالح.س��اختمانی.به.نحوی.باید.انتخاب.ش��وند.که.در.مقابل.
گرم��ا.مقاومت.فراوانی.داش��ته.و.از.ضریب.انتق��ال.حرارتی.پائینی.برخوردار.باش��ند..در.یزد.و.
اطراف.آن.هرچه.س��اخته.ش��ده.از.گل.و.مشتقات.آن.است..معمار.به.چیز.دیگری.خارج.از.این.
مقوله.نمی.تواند.بیاندیش��د.و.نمی.تواند.از.مصالح.دیگری.ی��اری.گیرد،.زیرا.او.می.داند.که.هیچ.
ماده.دیگری.نمی.تواند.جای.آن.را.بگیرد،.حتی.اگر.س��نگ.یا.چوب.در.نزدیکی.او.یافت.ش��ود..
در.این.منطقه.زندگی.با.خاک.و.گل.عجین.ش��ده.اس��ت...گل.مورد.نیاز،.از.خاک.همان.محل.
پس.از.گودبرداری.به.دس��ت.می.آید.که.این.امر.موجب.می.ش��ود.تا.با.استفاده.از.مصالح.بومی،.
صرفه.جویی.ش��ود..در.خانه.های.بررس��ی.ش��ده،.دیوارهای.خشتی.به.س��بب.مقاومت.فشاری.
محدود،.عرض.و.حجیم.هس��تند..این.مس��ئله.موجب.می.ش��ود.که.الاقل.چهار.پدیده.محیطی.

در.دیوارها.اتفاق.بیفتد:
• دیواره��ای.قطور.خش��تی.به.دلی��ل.ظرفیت.باالی.گرمایی،.بص��ورت.انباره..حرارتی.

عمل.می.کنند؛
• خشت.با.ضریب.انتقال.حرارتی.پایین،.عایق.خوبی.برای.ساختمان.است؛

• ب��ه.س��بب.بافت.زیر.و.رنگ.محیطی،.جذب.تابش.آن.مح��دود.و.پراکندگی.بازتاب.
آن.باالست؛

• به.دلیل.جرم.زیاد.از.لحاظ.آکوستیکی.بسیار.کارآمد.است..
7-2-1-2. کف:.کف.حیاط.در.خانه.هاي.یزد،.پایین.تر.از.اولین.کف.مسکوني.خانه.و.سطح.
معبر.قرار.مي.گیرد..این.فاصله.ایجاد.ش��ده.در.هر.س��ه.نمونه،.به.عنوان.انبار.اس��تفاده.مي.شود..

پایین.تر.بودن.سطح.حیاط.نسبت.به.کوچه.دارای.چهار.مزیت.است:.
• آب.قنات.یا.نهر.که.در.جوی.های.همس��طح.کوچه.جاری.اس��ت،.بطور.طبیعی.سوار.باغ.و.

باغچه.داخل.حیاط.و.اگر.آب.انبار.در.زیرزمین.باشد،.سوار.مخزن.آب.انبار.می.شود؛
• از.خاک.گودبرداری.شده،.خشت.ساخته.و.برای.احداث.ساختمان.استفاده.می.شود؛

• با.قرار.گرفتن.بخش��ی.از.س��اختمان.در.داخل.زمین،.تبادل.حرارت.بین.داخل.و.خارج.بنا.
کاهش.می.یابد.و.نوسان.درجه..حرارت.کمتر.می.شود؛

• در.مقاب��ل.نی��روی.زلزله،.پایه.های.س��اختمان.و.در.نتیجه.کل.بن��ا.مقاومت.بهتری.
نشان.می.دهد..

خاک.به.عنوان.بستر.هر.معماري.در.نمونه.هاي.مورد.مطالعه.به.گونه.اي.توانسته..است.در.زیر،.

رو.و.ب��االي.خود.فضاهایي.را.س��ازمان.دهد.تا.بتواند.از.ویژگي.هاي.مح��دوده..دمایي.ثابت،.و.

محدوده..رطوبتي.ثابت.که.منجر.به.تبادل.حرارتي.�.رطوبتي.با.محیط.و.بدنه.هاي.اطراف.خود.
مي.شود.و.در.نهایت.منجر.به.جریان.هوا.مي.شود،.بهره.گیرد..

7-2-2. بدنه های طبیعی
7-2-2-1..پوش��ش.گیاهی: گیاه.در.خانه.های.یزد.عالوه.بر.سایه.اندازی،.نقش.تلطیف.هوا.
و.جبران.کننده..رطوبت.هوا.را.دارد..نیز..باغچه.ها.با.درختان.پر.ش��اخ.و.برگ،.و.کم.آب.خواه،.
همچ��ون.انار،.انگور،.انجیر،.عناب.و.بعضا.پس��ته،.ضمن.تامین.س��ایه.و.ایفاي.نقش.زیبا،.فقر.
رطوبت.محیط.را.جبران.مي.کنند..داربس��ت.درختان.انگور.به.گونه.اي.طراحي.مي.ش��وند.تا.در.
تابس��تان.به.صورت.چتر،.مانع.ورود.تابش.خورش��ید.به.فضاهاي.مسکوني.شوند.و.در.زمستان.
در.حالت.عریان.بدون.برگ،.نعمت.خورش��ید.را.به.درون.اتاق.ها.هدایت.مي.کنند.و.نور.و.گرما.
مي.بخش��ند..در.هر.س��ه.نمونه،.باغچه.ها.در.محور.طولی.حی��اط.مرکزی.و.در.طرفین.حوض.

آب.قرار.دارند.
7-2-2-2..آب:.حوض.آب.در.قس��مت.میانی.حیاط.مرکزی،.ابعاد.آن.به.حداکثر.مي.رسد.و.

محل.قرارگیری.آن.بین.باغچه.ها.و.در.امتداد.محور.طولی.حیاط.است.
ب��رای.توضیح.مکانیزم.طبیعی.کاهش.دمای.هوا،.بطور.خالص��ه.می.توان.عنوان.کرد.که.با.

نمونه  
شماره 

تعداد 
طبقات

 )بدون 
احتساب 
زیرزمین(

S-C

درصد
N-C

درصد
W-C

درصد
E-C

درصد

شاخص 
سایه

درصد

12343447470/34

22473146460/47

32404046460/4

40/333546/3346/330/4میانگین

جدول 2: شاخصه  بدنه هاي حیاط
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ایجاد.س��ایه.در.بخش.جنوبی،.نس��بت.به.جبهه..شمالی.که.از.تابش.و.دمای.بیشتری.برخوردار.

است،.دمای.پایین.تری.پدید.می.آید،.و.با.انبساط.و.در.نتیجه.سبک.تر.شدن.هوای.گرم،.اختالف.

فشاری.ایجاد.خواهد.شد.که.گردش.هوا.را.در.طول.حیاط.ممکن.می.کند..الیه..خنک.تر.و.طبعا.

س��نگین.تر.این.جریان.در.برخورد.با.آب.نما.و.گیاه��ان،.رطوبت.را.جذب.می.کند.و.گرد.و.غبار.

رطوبت،.سنگین.و.ته.نشین.شده،.بر.اثر.تبخیر،.رطوبت.نسبی.را.افزایش.و.دما.را.کاهش.خواهد.

داد..به.عبارتي.همه.عناصر.متشکله..خانه..یزدي.دست.به.دست.هم.مي.دهند.تا.اقلیمي.کوچک.
و.قابل.زیست.براي.انسان.فراهم.سازند..

راهکارهای.پایدار.برای.مواجهه.با.اقلیم.در.جدول.زیر.خالصه.شده.اند:

8. جمع بندی و نتیجه گیری
با.توجه.به.بررسي.نمونه.هاي.مطالعاتي.نتایج.زیر.استخراج.شده.است:

1..جذب.نور.روز،.کنترل.مناس��ب.دما،.کنترل.مناس��ب.رطوبت،.کنترل.نوس��ان.

درجه.حرارت.روز.و.ش��ب.از.جمله.فاکتورهایی.هس��تند.که.آسایش.انسان.در.بنا.را.
به.حداکثر.می.رسانند..

وج��ود.حیاط.این.فاکتورها.را.عمل��ی.خواهد.نمود.که.این.در.معماری.پایدار،.یک.
ارزش.محسوب.می.شود.

2..حیاط،.عالوه.بر.اینکه.دسترس��ی.ارتباطی.فضاها.را.تامین.می.کند،.نقش.یک.
تنفس.گاه.را.برای.ساختمان.ایفا.می.کند..

در.نتیجه.س��اخت.فضاهای.ارتباطی.به.حداقل.کاهش.می.یابد.که.این.یک.اصل.
در.پایداری.است.

3..فضاه��ای.پیرامون.حی��اط.مرک��زی،.چندعملکردی.در.نظر.گرفته.ش��ده.اند،.

به.ط��وری.ک��ه.یک.فضا.در.ط��ول.روز.و.نی��ز.در.طول.تغیی��ر.فصل.های.مختلف..

می.توان��د.مرتبا.کارکردهای.متفاوتی.را.بپذیرد..این.مس��ئله.در.معماری.پایدار،.یک.
اصل.تلقی.می.شود.

4..حی��اط.بدلیل.تلفیق.ب��ا.آب.و.گیاه،.یک.محیط.طبیع��ی.را.خلق.می.کند..این.

س��اختار.بواسطه.ی.در.هم.آمیختگی.با.طبیعت،.بهره.مندی.از.شرایط.محیطی.را.به.
حداکثر.می.رساند.که.این.خود.اصل.دیگری.از.معماری.پایدار.است.

5..خشت.با.برخورداری.از.ویژگی.های.طبیعی،.ویژگی.های.غیرشیمیایی،.ظرفیت.

باالی.گرمایی،.نقش.آکوس��تیک،.نقش.س��ازه.ای،.صرفه..اقتص��ادی،.تولید.بدون.

آلودگی،.تولید.بدون.مصرف.س��وخت.فس��یلی،.بی.نیاز.بودن.از.حمل.و.نقل،.تغییر.

ن��دادن.طبیعت.در.محل.اس��تخراج،.و.قابلیت.بازیاف��ت،.از.درجه.باالیی.از.پایداری.
برخوردار.است.

در.خاتم��ه.می.ت��وان.عنوان.کرد.که.حیاط.مرکزی،.از.یک.س��و.محصولی.خالق.

برای.یک.ش��هر.پایدار.است،.و.از.سویی.دیگر.در.طراحی.شهری.می.تواند.به.عنوان.
یک.سیاست.استراتژیک.برای.الگوی.توسعه..شهر.تلقی.شود..

این.الگ��وی.طراحی.را.می.توان.به.عنوان.یک.الگوی.پایدار.طراحی.ش��هری.که.

در.فرهنگ.ایران.تهیه.ش��ده.است،.به.شکل.نسبتا.موفقیت.آمیزی.به.فرهنگ.های.
دیگر.انتقال.داد.
منابع و ماخذ

]1[.احم��دی،.فرهاد.)1384(،.ش��هر-خانه.حیاط.مرکزی.)ش��هر-خانه.ی.پایدار،.
شهر-خانه.ی.آئینی(،.نشریه.صفه،.41،.صص.-113.90.

]2[.پیرنی��ا،.محمدکری��م.)1384(،.سبک.شناس��ی.معم��اری.ایران��ی،.تدوی��ن:.
غالمحسین.معماریان،.نشر.سروش.دانش،.تهران،.چاپ.چهارم.

]3[.خدابخشی،.ش.،.مفیدی،.م..)1380(،.ساخت.و.ساز.پایدار.در.ارتباط.با.معماری.
سنتی.ایران،.""سومین.همایش.ملی.انرژی.ایران1380-""،.صص.600-616.

]4[..رازجویان،.محمود.)1386(،.آس��ایش.در.پناه.باد،.انتش��ارات.دانشگاه.شهید.
بهشتی،.تهران،.چاپ.دوم.

]5[.رئیس��ی،.ایمان.)1385(،.ریخت.شناسی.حیاط.مرکزي.در.خانه.هاي.بوشهر،.
فصلنامه.شارستان،.13.و.14،.صص.7-11.

]6[.قبادیان،.ع..)1361(،.س��یمای.طبیعی.استان.یزد.در.ارتباط.با.مسائل.کویری،.
انتشارات.دانشگاه.جندی.شاپور،.اهواز.

]7[.قبادیان،.وحید.).1382(،.بررس��ی.اقلیمی.ابنیه.سنتی.ایران،.موسسه.انتشارات.
و.چاپ.دانشگاه.تهران،.چاپ.دوم.

]8[.کس��رائیان،.نصراله،.افش��ارنادری،.کامران.)1381(،.معماری.ایران،.موسسه..
نشرآگه،.تهران،.چاپ.یکم.

]9[.معماری��ان،.غالمحس��ین.)1375(،.آش��نایی.ب��ا.معم��اری.مس��کونی.ایران؛.
گونه.شناسی.درونگرا،.مرکز.انتشارات.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران،.تهران،.چاپ.دوم.

نمونه   شماره  
میانگین نسـبت گیاه به 

سطح حیاط
میانگیـن نسـبت آب به سـطح 

حیاط

1%15%14

2%17%13

3%15%14

جدول 3: میانگین نسبت سطح گیاه و آب به سطح حیاط

الزام 
اقلیمی

تمهید اقلیمیراهکار

ه��وای. و. آب.
گرم.و.خشک.
)در.تابستان(

آوردن. پایین.
دما

ایجاد.برودت
ساخت.ایوان،.بادگیر،.
پای��اب،. زیرزمی��ن،.

حوضخانه

حیاط.مرکزی

با.سایه.اندازی دیواره��ا. س��اخت.
ارتفاع.بلند

ه��وای. و. آب.
سرد.و.خشک.
)در.زمستان(

از. جلوگیری.

نف��وذ.هوای.

سرد.به.داخل.
بنا

ک��ردن. ک��م.

سطح.تماس.بنا.
س��اخت.بنا.به.صورت.با.محیط

درونگرا.و.محصور
بادهای.پر.گرد.

و.غبار
کاهش.یا.جلوگیری.از.وزش.باد.

نامطلوب

استفاده.از.آب.نما.افزایش.دادن.رطوبت.نسبیرطوبت.کم
و.حوض.در.بنا

پوشش.گیاهی.
کم

افزایش.دادن.س��طوح.پوش��ش.
گیاهی.

و. گی��اه. از. اس��تفاده.
درخت.در.بنا

زیاد. اخت��الف.
کاهش.نوسان.درجه.حرارتدرجه.حرارت

دیواره��ای. س��اخت.

نسبتا.قطور.از.مصالح.

ب��ا.ضری��ب.انتق��ال.
حرارتی.پایین

ابنیه. س��اخت.ک��ف.
پایین.تر.از.سطح.معابر

جدول 4: خالصه  الزامات، راهکارها، و تمهیدات اقلیمی مرتبط با حیاط مرکزی در 
خانه های یزد
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نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت 
وما

ملز
ش 

بخ
سی

ی 
ی و

و پ
 و ی

وم
ینی

وم
آل

248 .......................... ترافیک صادرات روان است

یک ماه به سال کاری خود بیافزایید ............. 249
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گو
گفت

ترافیک صادرات روان است

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با مدیرعامل بازرگانی قدس مطرح شد:

 بازرگانی قدس در چه زمینه ای مشغول فعالیت است؟
شرکت.بازرگانی.قدس.12.سال.است.در.زمینه.حمل.و.نقل،.ترخیص.کاال.و.حواله.های.ارزی.
در.کش��ورهای.آس��یایی.و.اروپایی.فعالیت.می.کند..ما.در.این.مدت.موفق.شدیم.با.70.درصد.از.
شرکت.های.مرتبط.با.صنعت.ساختمان.کار.کنیم..تمام.تالش.ما.این.بوده.است.که.تمامی.این.

خدمات.را.در.اسرع.وقت،.به.دقت.و.با.قیمت.بسیار.مناسب.به.عزیزان.ارائه.دهیم.
 به چه کشورهایی بیشتر رفت وآمد دارید؟

با.کشور.های.ترکیه،.آلمان.و.ایتالیا.بیشتر.از.سایر.کشورها.در.ارتباط.هستیم..
 شما برای انجام فعالیت های خود با چه موانع و مشکالتی روبه رو هستید؟

معموال.در.زمینه.واردات.مشکالتی.داریم.که.به.طور.اختصار.به.دو.مورد.از.آنها.اشاره.می.کنم..

در.س��ال.های.گذش��ته.یکی.از.مواردی.که.باعث.دردس��رهایی.برای.ما.می.ش��د.به.تعرفه.های.

گمرکی.بازمی.گش��ت..متغیر.بودن.این.تعرفه.ها.باعث.بروز.مش��کالتی.می.شد،.هرچند.به.نظر.
می.رسد.اخیرا.در.میزان.تعرفه.ها.ثباتی.ایجاد.شده.و.در.حال.حاضر.وضعیت.بهتر.شده.است.

توجه.داشته.باشید.که.در.کشورهای.اروپایی.تعرفه.ها.هر.ده.سال.تغییر.می.کند،.اما.در.ایران.

ما.دائما.ش��اهد.تغییراتی.از.این.دست.هستیم..مشکل.دیگر.ما.به.مسائل.جاده.ای.باز.می.گردد..

با.توجه.به.اینکه.کش��ور.ما.عمال.دروازه.اروپا.و.مس��یر.اصلی.اتصال.ش��رق.به.غرب.محسوب.

می.ش��ود،.غالبا.با.ترافیک.های.سنگین.روبه.رو.می.ش��ویم..این.ترافیک.ها.در.بسیاری.از.مواقع.

باعث.می.ش��ود.باری.که.قرار.بوده.س��ه.روزه.به.ایران.برسد،.6.تا.8.روز.در.راه.باشد..ما.همواره.

از.مش��تریان.خود.می.خواهیم.به.این.موارد.توجه.داش��ته.باش��ند،.زیرا.برخی.عوامل.در.کنترل.
ما.نیست.

 در اینجا می خواسـتم در خصوص اسـتاندارد کاالهای وارداتی سوالی مطرح کنم. 
آیـا نظارتی بر محصوالتی که وارد ایران می شـوند وجود دارد، یـا امکان ورود کاالی 

بی کیفیت هم هست؟
تمامی.کاالها.مورد.ارزیابی.قرار.می.گیرند.و.اگر.از.اس��تاندارد.الزم.برخوردار.نباش��ند،.اجازه.
ورود.نمی.یابند..یکی.از.این.استانداردها.VOC.است.که.کلیه.کاالهای.وارداتی.را.زیر.نظر.دارد..
.VOC.البته.برندی.از.کاال.که.برای.نخستین.با.وارد.ایران.می.شود،.روند.صدور.گزارش.تست
آن.7.ت��ا.10.روز.زم��ان.می.برد،.اما.از.دفعات.بعدی.که.این.کاال.وارد.ایران.می.ش��ود،.گزارش.

تست.VOC.حدودا.دو.ساعته.صادر.می.شود.
 امـا در بازار این اعتقاد وجـود دارد که برخی از کاالهای وارداتی بی کیفیت بوده و 

اصال استاندارد نیستند.
این.طور.فکر.نمی.کنم..اس��تاندارد.در.ایران.بس��یار.سختگیرانه.اس��ت..به.نظر.من.محصول.

بی.کیفیت.هرگز.نمی.تواند.از.مس��یر.رس��می.وارد.کشور.ش��ود.و.عموما.از.طریق.قاچاق.از.مرز.

عبور.می.کنند..البته.این.امکان.هم.وجود.دارد.که.کف.اس��تانداردهای.تعیین.ش��ده.پایین.باشد.
که.من.اطالعی.در.این.خصوص.ندارم.

 آیا برای همه کاالهایی که وارد ایران می شوند، ارزش افزوده پرداخت می شود؟
بل��ه..ارزش.افزوده.کاالها.در.ایران.9.درصد.اس��ت.و.در.برخی.م��وارد.از.میزان.تعرفه.ها.هم.
باالتر.اس��ت..به.عنوان.مثال.تعرفه.واردات.یراق.آالت.7.درصد.است،.در.حالی.که.ارزش.افزوده.
آن.9.درصد.است..همچنین.تعرفه.پروفیل.یو.پی.وی.سی.20.درصد.است.که.9.درصد.ارزش.
افزوده.نیز.به.آن.اضافه.می.ش��ود..هرچند.به.طور.کلی.واردات.پروفیل.نس��بت.به.گذشته.بسیار.

کاهش.یافته.است.
 آیا بازرگانی قدس در زمینه صادرات فعالیتی ندارد؟

صادرات.چندانی.از.س��وی.صنعت.در.و.پنج��ره.صورت.نمی.گیرد.و.فقط.موارد.اندکی.پنجره.

س��اخته.شده.به.آذربایجان.و.پروفیل.یو.پی.وی.سی.به.ترکیه.را.تا.کنون.انجام.داده.ایم..اما.در.
صنایع.دیگر.مانند.ایزوگام.ما.ماهیانه.حدود.30.کانتینر.صادرات.داریم.

 با توجه به شـناخت و ارتباط شـما با بازارهای کشـورهای مختلـف، آیا بازرگانی 
قـدس می توانـد تولیدکنندگان کشـورمان را در خصـوص یافتن بازار مناسـب برای 

صادرات محصوالتشان راهنمایی کند؟
بله..بازرگانی.قدس.بازار.برخی.از.کش��ورها،.به.ویژه.ترکیه.و.آذربایجان.را.به.خوبی.می.شناسد.
و.این.آمادگی.را.دارد.که.به.تولیدکنندگان.کشور،.در.زمینه.بازاریابی.محصوالتشان.راهنمایی.ها.

و.مشاوره.های.الزم.را.ارائه.دهد.
 با توجه به وجود توانایی بسـیار باال در کشـورمان در خصوص تولید پروفیل های 

یو.پی.وی.سی، چرا صادرات این محصول از ایران بسیار اندک است؟
به.نظر.من.به.دلیل.فقدان.حمایت.های.دولتی،.انگیزه.چندانی.برای.صادرات.در.ایران.وجود.
ندارد..ش��ما.مقایس��ه.کنید.که.مثال.در.ترکیه.در.ازای.انجام.ص��ادرات.کل.مبلغ.ارزش.افزوده.
که.18.درصد.اس��ت.به.صادرکننده.بازگردانده.می.شود؛.این.امر.یک.مشوق.بسیار.جذاب.برای.
تولیدکنندگان.اس��ت..ام��ا.در.ایران.اگر.حجم.باالیی.نیز.صادرات.داش��ته.باش��ید،.نهایتا.یک.
تندیس.به.شما.اعطا.می.کنند!.در.خصوص.تولید.نیز.وضع.بر.همین.روال.است..مثال.در.ترکیه.
هزینه.های.زمین،.ماش��ین.آالت.و.س��اخت.س��وله.را.دولت.به.صورت.وام.در.اختیار.تولیدکننده.
می.گذارد.و.پس.از.گذش��ت.س��ه.سال،.بازپرداخت.وام.بدون.بهره.آغاز.می.شود..در.حالی.که.در.
ایران.این.گونه.نیست،.ضمن.اینکه.سودهای.بسیار.باالیی.نیز.روی.وام.ها.دریافت.می.شود..با.

چنین.شرایطی.نباید.انتظار.داشت.که.تولید.یا.صادرات.در.کشورمان.رشد.کند.

ره:
شـا

ا

یکی از مشـاغل بسـیار استراتژیک در صنعت ما و در دیگر حوزه های صنعتی کشورمان ارائه خدمات حمل و نقل و خدمات گمرکی است. 
مطمئنـا بسـیاری از تولیدکننـدگان و توزیع کننـدگان کاال در بخش در و پنجره با چنین خدماتی سـر و کار دارند. از این جهت به سـراغ 
مدیرعامل یکی از شرکت های نام آشنا در صنعت خودمان، یعنی بازرگانی قدس رفتیم. بازرگانی قدس مجموعه ای است که با بسیاری از 
شرکت های معتبر صنعت در و پنجره کار می کند. از آقای عباس زاده در خصوص فعالیت های این گروه و شرایط حاکم بر گمرکات کشور 

پرسیدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:



101
-1
02.

�اره
شم

ن..
وردی

و.فر
ند.

اسف
م..

ل.نه
س�ا

ن/ 
یـا

ران
ه ای

ـر
نج

پ

249

ت
اش

دد
یا

یک ماه به سال کاری خود بیافزایید 
یک سال 13 ماه است!

پیش��رفت.در.دنیای.رایانه.همیش��ه.مثال.زدنی.اس��ت..اما.ش��اید.هیچ.جنبه.ای.از.آن.مانند.

انقالبی.که.در.این.سال.ها.در.زمینه.موبایل.رخ.داده.ملموس.نباشد..تلفن.های.همراه.تا.همین.

چند.سال.پیش.تنها.وسیله.ای.برای.تماس.و.تبادل.پیامک.بودند،.ولی.اکنون.به.معنای.واقعی،.

همه.ما.کامپیوتری.کوچک.در.جیب.خود.داریم..در.کش��ور.ما.با.وجود.مش��کالت.روزمره.ای.

که.داریم،.همه.گیر.ش��دن.استفاده.از.نرم.افزارهای.موبایل.سرعت.خارق.العاده.ای.داشته.است..

طبق.آمار.منتش��ر.ش��ده.در.سایت.الکسا،.ایران.در.استفاده.از.نرم.افزارهای.ارتباط.جمعی.جزو.

ده.کشور.برتر.دنیاست..این.نشان.از.پتانسیل.باالی.کشور.ما.در.این.زمینه.دارد..اما.آیا.استفاده.

از.ابزارهای.موبایل.تنها.برای.س��رگرمی.است.یا.از.آنها.می.توان.به.عنوان.ابزارهای.کمکی.در.
کسب.و.کار.نیز.بهره.گرفت؟

توان.پردازش��ی.دستگاه.های.موبایل.امروزی.بیشتر.از.بس��یاری.از.کامپیوترهایی.است.که.

هن��وز.بعض��ی.افراد.در.خانه.هایش��ان.دارند.و.عالوه.بر.آن،.دس��تگاه.های.هم��راه.همواره.در.

دس��ترس.هستند..قابلیتی.که.شاید.ده.ها.برابر.با.ارزش.تر.از.توان.پردازشی.آنها.است..دستگاه.

همراه.همان.گونه.که.از.نامش.پیداس��ت.همیش��ه.همراه.شماس��ت..ضریب.دسترسی.یکی.از.

کلیدی.ترین.نکات.گسترش.کسب.و.کار.است.و.به.همین.دلیل.بزرگترین.شرکت.ها.همواره.

هزینه.ه��ای.هنگفتی.برای.تبلیغ��ات.می.کنند.چون.می.خواهند.همواره.نامش��ان.اولین.و.در.

دس��ترس.ترین.نام.باشد..برای.کسب.و.کارهای.کوچک،.این.نیاز.شاید.حیاتی.تر.نیز.باشد.چون.

وقتی.خدمات.ش��ما.همواره.و.به.س��رعت.قابل.ارائه.باش��ند،.ش��ما.یک.گام.از.رقبا.به.مشتری.

نزدیک.ت��ر.هس��تید..یک.نرم.افزار.تخصص��ی.طراحی.و.فروش.می.تواند.در.س��ال.یک.ماه.به.

وقت.ش��ما.بیافزاید..اما.چگونه؟.آیا.این.یک.ادعاس��ت.یا.واقعا.امکان.پذیر.است؟.و.همه.این.ها.

چگونه.به.صنعت.در.و.پنجره.تعمیم.می.یابند؟.یک.نرم.افزار.همراه.در.صنعت.در.و.پنجره.چه.
خصوصیاتی.باید.داشته.باشد؟

اولین.و.مهم.ترین.خصیصه.آن،.دقت.است..شاید.با.یک.ماشین.حساب.هم.بتوان.محاسبات.

ی��ک.پنج��ره.را.انجام.داد.یا.حتی.افراد.با.تجربه.با.یک.نگاه.بتوانند.حدود.مواد.مصرفی.پروژه.

را.محاسبه.کنند..ولی.یک.نرم.افزار.حرفه.ای.باید.توانایی.محاسبه.به.دقیق.ترین.حالت.ممکن.
را.داشته.باشد.

ویژگی.دیگر.اس��تقالل.نرم.افزار.اس��ت..نرم.اف��زار.باید.بدون.نیاز.به.هی��چ.برنامه.جانبی.و.

کامال.متکی.به.خود.عمل.کند..امروزه.ابزارهای.همراه.از.لحاظ.قدرت.سخت.افزاری.به.بلوغ.

رسیده.اند..بنابراین.اگر.امکانات.کامل.یک.نرم.افزار.حرفه.ای.را.در.موبایل.تجربه.نکنیم،.حقیقتا.

از.تمامی.ظرفیت.دستگاه.خود.بهره.نبرده.ایم.
نرم.افزار.باید.قابلیت.تعریف.مقاطع.انواع.پروفیل،.یراق.آالت،.شیش��ه.و.....را.داشته.باشد.تا.

نیاز.به.استفاده.از.ابزار.دیگر.برای.محاسبات.به.کل.مرتفع.شود.
نکته.دیگر.خروجی.مناس��ب.نرم.افزار.اس��ت..امکان.مش��اهده.پیش.فاکتور.در.محل.پروژه..
به.صورت.آنی.و.تحویل.آن.به.مش��تری.حیاتی.است..با.یک.محاسبه.سر.انگشتی.مقدار.زمان.
تلف.شده.برای.برگشت.از.محل.پروژه.به.دفتر،.دوباره.کشیدن.طرح.ها.و.ارسال.پیش.فاکتور.
به.مش��تری.در.بهترین.حالت،.یک.س��اعت.اس��ت..حال.تصور.کنید.در.طول.یک.سال.نصف.
ماه.های.س��ال.را.به.کار.مش��غول.هستید.و.هر.روز.یک.ساعت.صرفه.جویی.در.زمان،.مقداری.
تقریبا.برابر.با.س��اعات.کاری.یک.ماه.ش��ما.را.در.پی.خواهد.داش��ت..پس.حقیقتا.امکان.این.
هس��ت.که.یک.ماه.به.س��ال.کاری.خود.بیافزاییم..در.عمل.امکان.دارد.این.مقدار.بسیار.بیش.
از.این.باش��د..تصور.کنید.با.نرم.افزار.چارچوب.در.محل.پروژه.به.مشتری.پیش.فاکتور.داده.اید.
و.هنگامی.که.در.راه.بازگش��ت.به.محل.دفتر.هستید.مشتری.با.شما.تماس.گرفته.و.تقاضای.
پیش.فاکتور.دوباره.با.پروفیلی.متفاوت.را.داش��ته.باش��د..شما.می.توانید.همانجا.پشت.ترافیک.
خیلی.س��ریع.دوباره.پیش.فاکتور.گرفته.و.از.طریق.نرم.افزارهای.ارتباطی.به.مش��تری.ارسال.
کنید..تصور.کنید.اگر.نیم.ساعت.از.اوقات.تلف.شده.پشت.ترافیک،.به.زمان.کاربردی.و.مفید.
شما.تبدیل.گردد،.این.زمان.در.یک.سال.چقدر.برای.شما.منفعت.دارد؟.ارزش.یک.ماه.کاری.

شما.چقدر.است؟
به.عنوان.یک.بازاریاب.می.توانید.در.محل.پروژه.فاکتور.را.چاپ.کرده.و.با.مش��تری.قرار.داد.

امضا.کنید.
به.خواس��ت.مش��تری،.نوع.پروفیل.و.رن��گ.آن.و.حتی.جنس.آن.را.از.یو.پی.وی.س��ی.به.
آلومینیوم.یا.برعکس.تغییر.دهید.و.بر.حس��ب.دس��ته.بندی.مش��تری.تخفیف.داده.یا.قیمت.را.
ش��ارژ.کنید..چقدر.به.زمان.مفید.ش��ما.افزوده.می.ش��ود؟.چقدر.وقت.بیشتری.برای.بقیه.امور.

زندگی.خود.خواهید.داشت؟
در.مس��افرت.هستید،.مشتری.با.شما.تماس.گرفته.و.تقاضای.لیست.قیمت.می.کند؟.در.هر.
مکان.از.دنیا.که.باش��ید.در.صورت.اتصال.به.اینترنت.می.توانید.قرارداد.مهر.و.امضا.ش��ده.خود.

را.برای.مشتری.بفرستید.
همه.این.ها.باعث.ویژه.بودن.دستگاه.های.موبایل.و.ابزارهای.تخصصی.همراه.مثل.نرم.افزار.

چارچوب.می.شوند..پس.انتخاب.با.شماست..آیا.به.یک.ماه.اضافه.در.سال.احتیاج.دارید؟

احسان کیانی / کارشناس نرم افزار فناوری داده پویشگر
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین فنی ماش�ین آالت مونت�اژ یو.پی.

وی.سی و شیشه دوجداره
تلفن: 021-22910387

فروش سیلندر
س�یلندر 83 برنجی 180 گرمی با قیمت 9 هزار تومان 

به فروش می رسد.
تلفن: 09359727627 )اسکندری(

استخدام کارشناس فروش
اس�تخدام کارش�ناس فروش در و پنجره یو.پی.وی.سی و 

آلومینیوم ترمال بریک
تلفن: 021-26414129

استخدام مدیر فروش منطقه ای پروفیل 
درگروه صنعتی همارشتن

گروه صنعتی همارش�تن با توجه به توسعه منابع انسانی 
خ�ود جهت جذب مدی�ران فروش منطق�ه ای از افراد با 
تجربه مرتبط و مستقیم در زمینه فروش و توزیع پروفیل 

دعوت بعمل می آورد.
عالقمندان می توانند جهت تعیین وقت مصاحبه، رزومه 

خود را به شماره فکس ذیل ارسال نمایند.
تلفن: 88610819

فروش ویژه دستگاه مونتاژ در و پنجره
فروش ویژه دستگاه مونتاژ در و پنجره یو.پی.وی.سی 

با اقساط بلندمدت بصورت ذیل به فروش می  رسد:
-دستگاه سه فاز pinar قیمت 24 میلیون، 12 میلیون 

نقد + 12 میلیون اقساط 6 ماه
-دس�تگاه تک ف�از pinar قیم�ت 27 میلی�ون، 14 

میلیون نقد + 13 میلیون اقساط 6 ماه
-دس�تگاه ترک قیمت 30 میلی�ون، 15 میلیون نقد + 

15 میلیون اقساط 3 ماه
کلی�ه دس�تگاه  ها ب�ا حمل رای�گان، نص�ب رایگان و 
گارانتی یک س�اله می باش�د و هزینه ای�اب و ذهاب 

تکنسین به عهده خریدار می باشد.
تلفن: 04432382687 - 04432382688  
09143459479

استخدام واحد فروش
ش�رکت کارتجارت فربد ب�رای تکمیل کادر پرس�نل 
واحد فروش ب�ه افراد با تجربه با ش�رایط ذیل دعوت 

می نماید:
1- مدیر فروش ارشد آقا حداقل با 5 سال سابقه کار

2- مدیر فروش منطقه ای آقا
3-کارشناس فروش خانم جهت دفتر تهران 4

4-کارش�ناس فن�ی آقا جه�ت بازدی�د از کارگاه ها و 
انجام سرویس های دوره ای و مربوطه

تلفن: 021-27611
 info@ktfarbod.com  :ارسال رزومه

استخدام کارشناس فروش

ش�رکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر بازاریابی و 
فروش محصوالت به تعدادی کارشناس خانم مجرب با 

حقوق ثابت و پورسانت نیازمند است.
تلفن: 09126799161

فروش دستگاه جوش تکسر

دس�تگاه ج�وش تکس�ر یو پی وی س�ی نو ب�ا مارک 
معتبر و س�اخت ترکیه ، قیمت مناسب و دستگاه تمام 

اتوماتیک به فروش می رسد.
تلفن: 02645365006 � 09120597510  

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7تایی صفر یلماز 
با 2 س�ال گارانتی 10 س�ال خدمات پ�س از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان
تلفن: 021-22910366 � 09128304152

فروش دستگاه شیشه دوجداره  CMS ) کم کارکرده(
CNC 1- شستشو            2- پرس پانل              3- برش
4- پلی سوالید      5- میزگردون               6- تزریق گاز
7- فریزروهیتر      8- سیلیکاژل پرکن      9- بوتیل زن

نصب وراه اندازی بعهده فروشنده می باشد.
تلفن : 26414173  -22910387  - 09120344123                                                      
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فروش ماشین آالت

ش�رکت تولی�دی در و پنج�ره دوجداره یو.پی.وی.س�ی 
ماشین آالت خود را با قیمتی مناسب به فروش می  رساند.
تلفن: 09127872784
  afshar.reza66@gmail.com

فروش ویژه انواع سیلندر

شرکت ویندور س�یلندر 3 کلید SEMA، سیلندر 5 
کلید کامپیوتری SEMA، سیلندر 5 کلید کامپیوتری 
با مغزی برنج�یZETA را با کیفیت کامال تضمینی به 

فروش می رساند.
تلفن: 04432382687 - 04432379241  
04432382688

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کارنیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرس�ان صنعت آریا، نماینده رس�می یراق آالت 

Gu آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 

کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.

تلفن: 5-88679304 � فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره

گ�روه نصب درویش با تکیه بر نیروه�ای کار آمد و مجرب 

آماده خدمت رسانی در زمینه های زیر می باشد:

 1- اندازه گیری نهایی) نوسازی وبازسازی و اشکال خاص(

2- نص�ب ان�واع پنج�ره )فری�م س�نگ – فری�م فلزی- 

بازسازی- پارتیشن و...(

3- دارای چند تیم نصب با لباس های فرم

4- اس�تفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب 

و فوم ترک و... (

5- دارای تمامی لوازم نصب )دریل معمولی- دریل هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(

6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب

8- دارای سابقه 6 ساله با شرکت های معتبر )آریا منظر – 

آپادانا پنجره - عایق اسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  

تلفن: 88473667  - 09125001322

  emad.darvishnoori@gmail.com  

فروش ماشین آالت

دس�تگاه روکش لمینت  قابل اس�تفاده ب�رای لمینت 
کردن پروفیل های UPVC و چوب به همراه دس�تگاه 
برش لمینت تا عرض 700 میلیمتر، ساخت کشور ترکیه 

inter group با برند
کام�اًل نو ) فقط در زمان تحویل ماش�ین آالت تس�ت 

صورت گرفته است( به فروش می رسد.
تلفن : 3-33379861-041 � همراه: 09122484939

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگ�ان می باشد

استخدام نصاب

استخدام نصاب و کمک نصاب با تجربه و حرفه ای در و 
پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم و ترمال بریک

تلفن: 021-26415054

فروش ماشین آالت
ست کامل )هفت ماشین( دو سر جوش و برش الوماتک 

اکوالین در حد صفر به فروش می رسد.
تلفن: 09393639012 � 09188710140  






































