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وظیفه.ای.است.که.به.خوبی.از.عهده.پنجره.ایرانیان.برمی.آید..البته.این.کار.در.نشریه.
آغاز.شده.ولی.به.نظر.باید.بیش.از.گذشته.پربار.شود.

در.پایان.ضمن.قدردانی.از.زحماتی.که.در.این.هش��ت.س��ال.و.صد.ش��ماره.کشیده.

ش��ده.اند،.ج��ا.دارد.از.کلیه.فع��االن.این.صنعت.بخواهم.که.این.نش��ریه.را.از.آن.خود.

بدانند.و.به.تعالی.آن.بیاندیش��ند..همانطور.که.اش��اره.کردم،.س��ابقه.این.هشت.سال.

به.وضوح.نشان.می.دهد.که.پنجره.ایرانیان.به.هیچ.وجه.جانبدارانه.به.مسائل.نمی.نگرد.

و.جز.ترقی.صنعت.اندیش��ه.دیگری.ندارد..امیدوارم.روند.رو.به.رش��د.این.صد.شماره،.
همچنان.پابرجا.بماند.



10
ه.0

�ار
شم

..
13

94
ن.

هم
..ب

هم
ل.ن

س�ا
ن/ 

یـا
ران

 ای
ره

جـ
پن

44

در.سالیان.دور.برندهای.کم.شماری.در.صنعت.آلومینیوم.

کشورمان.فعالیت.داشتند؛.برندهایي.مانند.آلوپن،.آلومتک،.

آلومرول.و.ایران.پویا..این.ش��رکت.ها.از.زیرس��اخت.هاي.

بس��یار.خوبی.برخوردار.ب��وده.و.عمدتا.با.س��رمایه.گذاري.

شرکت.هاي.آمریکایي.مشغول.به.کار.بودند..با.تیره.شدن.

روابط.ایران.با.کشورهاي.غربي.در.اواخر.دهه.پنجاه،.این.

شرکت.ها.با.مشکالت.عدیده.ای.روبه.رو.شدند؛.مشکالتی.

اع��م.از.دولتي.ش��دن.اقتصاد.و.صنایع.ت��ا.کمبود.قطعات.

و.س��رمایه،.و.هرچ��ه.به.س��ال.هاي.پایاني.دهه.ش��صت.
نزدیک.تر.مي.شدیم،.فروغ.این.شرکت.ها.کم.سوتر.مي.شد.
با.وارد.شدن.به.دهه.هفتاد،.شاهد.بازشدن.درهاي.کشور.
و.تغییر.فضاي.سیاس��ي.و.ورود.کاالهاي.خارجي.بودیم.و.
در.این.میان.عدم.س��رمایه.گذاري.مناسب.در.این.صنعت.
فرس��وده.سبب.ش��د.به.تدریج.آلومینیوم.به.بوته.فراموشي.
سپرده.شود..ظهور.یو.پي..وي.س��ي.در.ایران.این.روال.را.
تشدید.کرد..از.س��وی.دیگر.با.ظهور.کارگاه.هاي.کوچک.
و.به.وجود.آمدن.امکان.ساخت.دستگاه.هاي.اکستروژن.در.
ایران،.برندهاي.قدیمي.این.صنعت.مجبور.شدند.عرصه.را.
به.ش��رکت.هاي.خرد.وکوچک.تر.واگذار.کنند..این.روند.به.
شکل.گیری.فضایی.انجامید.که.مي.توان.آن.را."خال.برند.

درصنعت.آلومینیوم" نامید.
هرچند.صنعت.آلومینیوم.در.این.دهه.بسیار.گسترده.تر.از.
قبل.ش��د،.اما.این.گستردگي.بیشتر.سطحي.بود.تا.عمقي..
در.ای��ن.فضا،.به.ج��اي.تقویت.ش��رکت.هاي.صاحب.برند.
و.باس��ابقه.و.برنامه.ری��زي.برای.آنها،.امکان��ات.در.اختیار.
ش��رکت.هاي.جدید.و.کوچک.ب��ا.پراکندگي.بس��یار.قرار.
گرفت.و.ای��ن.به.معنای.هدررفت.ان��رژي.در.این.فضاي.
ش��لوغ.و.بي.سروس��امان.ب��ود..در.واقع.س��رآغاز.دوره.ای.
طالیي.برای.ظهور.کارگاه.های.کوچک.و.همزمان،.تشدید.

افول.برندهاي.بزرگ.بود.
از.دیگر.س��و،.با.ورود.سیس��تم.هاي.جدید.به.کشورمان.
که.نی��از.صنعت.آلومینیوم.بود،.حض��ور.برندهاي.خارجي.
نیز.کم.کم.پا.گرفت..ش��رکت.هایي.مانند.س��اپا.و.ش��وکو.
جزو.نخس��تین.برندهایي.بودند.که.به.ایران.وارد.ش��دند..
ورود.این.شرکت.ها.در.ابتدا.با.استقبال.خوبي.مواجه.نشد،.
زیرا.زیرساخت.الزم.براي.استفاده.از.این.سیستم.ها.وجود.
نداش��ت..با.تغییر.رویکرد.صنعت.س��اختمان.و.اس��تقبال.
از.سیس��تم.هاي.جدی��د،.اولی��ن.برندهاي.نس��ل.نوین.با.
س��رمایه.گذاري.خارجي.در.ایران.پا.گرفت..این.برندها.در.
ابتدا.پیشرفت.بسیار.خوبي.داش��تند،.اما.این.روند.تداومی.
نداشت.و.شرکت.هاي.دیگر.ایراني.با.وجود.کیفیت.مطلوب.
و.مناس��ب،.در.توسعه.برندینگ.و.ارائه.سیستم.هاي.جدید.

اقدامات.قابل.قبولی.انجام.ندادند..
در.این.زمان.نیاز.بخشي.از.بازار.ساختمان.ایران.به.بهره.
گرفتن.از.سیستم.هاي.فني.و.داراي.گواهینامه.هاي.معتبر،.
باعث.ش��د.این.تقاضا.روزبه.روز.در.بازار.ایران.بیشتر.شود؛.
اما.این،.ش��رکت.هاي.ترک.بودند.که.توانستند.از.فرصت.

به.وجود.آمده.نهایت.استفاده.را.برده.و.در.این.زمینه.بسیار.

موفق.عمل.کنند..در.واقع.س��ونامي.شرکت.هاي.ترک.در.

ورود.ب��ه.بازار.ایران.به.حدي.بود.که.درحال.حاضر.س��هم.

پنج��اه.درصدي.را.از.حوزه.پروفی��ل.صنعت.در.و.پنجره،.

در.بخش.ترمال.بریک.و.سیس��تم.کرتین.وال.از.آن.خود.

کرده.اند..دالیل.موفقیت.این.شرکت.ها.را.نیز.می.توان.تنها.
در.یک.کلمه.خالصه.کرد:.اصل.برندسازي..

با.توج��ه.به.حلقه.مفق��وده.صنعت.قدیمي.و.گس��ترده.

آلومینی��وم.ایران،.امروزه.ش��رکت.هاي.ترک.ب��ا.بازاریابي.

مناسب،.حضور.نیرومند.در.نمایشگاه.ها.و.ارائه.محصوالت.

متن��وع.به.صورت.کام��ل.بر.بازار.ایران.اش��راف.دارند..اما.

مساله.اساسي.این.است.که.آیا.این.برندها.کیفیت.بهتري.
نسبت.به.پروفیل.ایراني.دارند؟

بر.اس��اس.تجربه.ای.که.در.این.زمینه.دارم،.باید.بگویم.

پاس��خ.این.سوال.منفی.است..در.بسیاری.از.موارد.کیفیت.

پروفی��ل.ایراني.ب��ا.پروفیل.هاي.ترک.ی��ا.اروپایي.برابري.

مي.کن��د،.ول��ي.آنچه.که.اهمی��ت.دارد،.حف��ظ.کیفیت.و.

یکنواختي.ارائه.محصول.است.که.در.این.زمینه.مشکالت.
بسیاری.وجود.دارد.

ممکن.اس��ت.یک.ش��رکت.ایراني.در.مرحله.نخس��ت.

پروفیل.بس��یار.خوب.و.باکیفیتي.را.ارائه.دهد،.اما.به.مرور.

و.به.دلیل.ش��ارژ.نکردن.خ��ط.تولید.و.س��رویس.به.موقع.

سیس��تم.ها،.با.افت.کیفیت.مواجه.مي.ش��ود..مس��اله.دوم،.

فق��دان.تن��وع.سیس��تمي.اس��ت..ش��رکت.های.اروپایي.

وترک.ماهانه.سیس��تم.هاي.به.روز.و.متنوعی.را.در.س��بد.

محصوالتش��ان.مي.گذارند..یک.برند.معروف.ترک،.حدود.

دویس��ت.نوع.سیس��تم.پنجره.و.نما.را.به.صورت.آماده.در.

اختی��ار.دارد..در.حالی.که.این.تع��داد.در.برندهاي.ایراني.

به.بیس��ت.نوع.هم.نمي.رس��د.و.این.خال.بسیار.بزرگی.در.
صنعت.ماست..

اج��ازه.دهید.بازگردیم.به.موضوع.این.یادداش��ت:."برند.
خارجي.یا.برند.داخلي؛.مساله.این.است".

روش��ن.است.که.حضور.برندهاي.معتبر.خارجي.در.بازار.

ایران.بس��یار.خوب.و.با.ارزش.اس��ت؛.زیرا.این.عامل.هم.

س��بب.ارتقای.سطح.کیفی.کارها.می.ش��ود.و.هم.فعاالن.

داخل��ی.را.با.سیس��تم.های.جدید.و.به.روز.آش��نا.می.کند..

افزون.بر.این،.حضور.برندهای.خارجی.امکان.بهره.گیری.

از.تجربیات.فني.و.مهندس��ي.آنها.را.در.س��ازه.هاي.مدرن.

برای.ما.فراهم.می.آورد؛.س��اخت.برج.میالد.مثال.بس��یار.
خوبی.براي.این.موضوع.است.

با.این.حال،.در.موارد.ساده.تر.باید.از.تولید.داخل.حمایت.

ک��رد..برنده��اي.ایراني.در.حال.آزمون.و.خطا.هس��تند.و.

به.تدریج.تن��وع.را.به.محصوالت.خ��ود.اضافه.مي.کنند.و.

به.دلی��ل.وجود.رقیب��ان.خارجي،.س��عي.در.بهبود.کیفیت.

محصوالت.خ��ود.دارن��د..به.هرحال.نظر.نگارن��ده.بر.آن.

است.که.درصورت.وجود.توازن.در.بازار.پروفیل.آلومینیوم،.

مناف��ع.مصرف.کننده.و.تولیدکننده.تامین.خواهد.ش��د..اما.

ب��ا.برهم.خوردن.این.توزان،.چ��ه.به.نفع.برندهاي.خارجي.

یا.به.نفع.تولی��د.داخل،.متضرر.نهایي.مصرف.کننده.خواهد.

بود..توضی��ح.آنکه،.در.صورت.برهم.خ��وردن.این.توازن.

به.نفع.تولیدکننده.داخلي،.تولیدکننده.وارد.سیری.قهقرایی.

خواهد.شد،.زیرا.نیازي.به.تغییر.و.تحول.احساس.نخواهد.

کرد؛.بنابراین.به.دوره.دهه.ش��صت.وسهمیه.ها.بازخواهیم.

گش��ت..در.مقابل،.اگر.توازن.به.نفع.پروفیل.خارجي.تغییر.

یابد،.عالوه.بر.تعطیلي.بیشتر.واحدهاي.تولیدي.آلومینیوم.

و.خروج.بیش.از.حد.ارز،.وابستگی.به.شرکت.هاي.خارجي.

نیز.افزایش.خواهد.یافت،.که.این.امر.زمینه.ساز.سواستفاده.

و.ایجاد.رانت.های.جدید.و.همچنین.هجوم.ش��رکت.هاي.
بي.کیفیت.خارجي.در.این.بازار.خواهد.شد.

برقراری.اصل.توازن.در.بازار.پروفیل.آلومینیوم.در.ایران،.

نهایت��ا.ضمانت.کارکرد.مفید.برنده��اي.خارجي.و.داخلي.

خواهد.ب��ود..البته.برای.تحقق.این.ه��دف،.دولت.باید.به.

ش��رکت.ها.داخلي.کمک.بیشتري.درس��طح.کیفي.و.نرم.
افزاري.انجام.دهد.

برند خارجي يا برند داخلي؛ مساله اين است
حمید شعبانی، مديريت آلومینیوم میهن کار و قشم آلومان
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پنجره.ایرانیان:.هیئت.بلندپایه.ای.از.تجار.و.بازرگانان.
بصره.از.کارخانه.آلومینیوم.کوپال.اصفهان.دیدار.کردند.
بر.اس��اس.اخبار.رس��یده،.به.دنبال.مذاکرات.گسترده.
دکت��ر.علیرض��ا.رضوانی.ب��ا.بازرگانان.عراق��ی،.هیئت.
بلندپای��ه.ای.از.تج��ار.و.بازرگان��ان.بص��ره.از.کارخان��ه.

آلومینیوم.کوپال.اصفهان.بازدید.به.عمل.آوردند..برنامه.

این.سفر.در.پی.حضور.موفقیت.آمیز.کوپال.در.نمایشگاه.
ساختمانی.بصره.در.ماه.گذشته.ترتیب.یافته.بود..

گفتنی.اس��ت،.غرفه.آلومینیوم.کوپال.در.نمایش��گاه.

بین..الملل��ی.س��اختمان،.تجهیزات.ش��هری،.س��نگ.و.

ماش��ین.آالت.و.تجهی��زات.که.از.19.ت��ا.22.آذرماه.در.

بصره.برگزار.ش��د،.پذیرای.بازدیدکنندگان.عالی.رتبه.ای.

اعم.از.رئیس.اتاق.بازرگانی.بصره،.ریاست.مرکز.تجاری.

بصره،.سرکنسول.جمهوری.اسالمی.ایران،.و.بازرگانان.
سرشناس.عراقی.بود.

حضور هیات بلندپايه بازگانی بصره در کارخانه کوپال

پنجره.ایرانیان:.غرفه.شرکت.آلومینیوم.کوپال.در.نمایشگاه.ساختمانی.کی.یف.اوکراین.
از.12.تا.15.اسفندماه.پذیرای.بازدیدکنندگان.خواهد.بود.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان،.ش��رکت.آلومینیوم.کوپال.اصفهان.در.ادامه.حضور.

ثابت.و.همیشگی.خود.در.نمایشگاه.های.بین..المللی.داخل.و.خارج.از.کشور،.در.نمایشگاه.

س��اختمانی.کی.یف.در.کش��ور.اوکراین.شرکت.خواهد.کرد..این.نمایش��گاه.از.12.تا.15.
اسفندماه.1394.در.این.شهر.برگزار.خواهد.شد.

گفتنی.است،.شرکت.آلومینیوم.کوپال.اصفهان،.تولیدکننده.انواع.پروفیل..های.آلومینیوم،.

در.نیمه.دوم.س��ال.1394.در.نمایشگاه..های.قائمشهر،.شیراز،.بصره،.آمل.و.تهران.حضور.
موفقیت.آمیزی.داشته.است.

کوپال در کی يف اوکراين

جديدترين محصول فناوری داده پويشگر وارد بازار شد
پنج��ره.ایرانی��ان:.نرم.افزار.چارچ��وب،.جدیدترین.محصول.فناوری.داده.پویش��گر،.
نرم.اف��زار.همراه.طراحی.و.فروش.انواع.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.
ب��وده.ک��ه.از.قابلیت.نص��ب.روی.تمام.دس��تگاه.های.همراه.و.سیس��تم.های.مختلف.

برخوردار.است.
مدیر.فروش.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.در.گفتگوی.خود.با.پنجره.ایرانیان.از.
عرض��ه.آخرین.محصول.این.ش��رکت.با.عنوان.نرم.افزار.چارچ��وب.خبر.داد.و.توضیح.
داد.که.این.نرم.افزار.بر.اس��اس.محیطی.کامال.کاربرپس��ند.پیاده.سازی.شده.و.قابلیت.
نصب.روی.تمامی.دس��تگاه.های.همراه.با.ورژن.های.مختلف.سیس��تم.عامل.اندروید.

را.دارا.می.باشد.
وی.با.اش��اره.به.ش��رایط.خاص.اقتصادی.حاکم.بر.صنعت.در.و.پنجره.کشور.و.نیز.
افزایش.اهمیت.سرعت.پاسخگویی.و.پیگیری.منظم.سفارشات.در.بازار.رقابتی.فعلی،.
استفاده.از.تکنولوژی.های.جدید.را.امری.اجتناب.ناپذیر.برشمرد.و.افزود:.در.این.زمینه،.
اس��تفاده.از.برنامه.های.کاربردی.و.دفتری.یک.ش��رکت.روی.دس��تگاه.های.هوشمند.
هم��راه،.یکی.از.نیازهای.امروز.محس��وب.می.ش��ود.و.اس��تفاده.از.چنین.قابلیت.هایی.
کمک.بس��یار.شایانی.به.ش��رکت.ها.خواهد.بود..چنین.عملکردی.سرعت.و.دقت.را.با.
توجه.به.عدم.وابستگی.به.محل.دفتر.کاهش.داده.و.در.نهایت.باعث.افزایش.رضایت.

مشتریان.می.گردد..
مدیر.فروش.ش��رکت.فناوری.داده.پویش��گر.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.در.
خصوص.نرم.افزار.چارچوب.اظهار.داش��ت:.نرم.افزار.چارچ��وب.با.دقتی.باال.و.محیط.
کاربری.بس��یار.آس��ان.به.مدیران.فروش.و.بازاریاب.ها.این.امکان.را.می.دهد.که.کلیه.
طراحی.ها.و.ارائه.گزارشات.مالی.پروژه.را.در.محل.پروژه.و.به.صورت.آنی.روی.گوشی.
تلفن.یا.تبلت.خود.انجام.داده.و.در.کمترین.زمان.ممکن.در.اختیار.مشتری.قرار.دهند.

وی.در.پای��ان.برخی.از.مزایای.نرم.افزار.چارچوب.را.بدین.ش��رح.برش��مرد:.امکان.

اطالع.از.قیمت.و.متراژ.نهایی.پروژه.در.محل.پروژه؛.به.روزرسانی.های.دائم.و.افزودن.

امکانات.جدید.به.صورت.خودکار؛.به.اشتراک.گذاری.آسان.اطالعات.پروژه.و.فاکتور.در.

هر.زمان.و.مکان.توسط.شبکه.های.اجتماعی؛.دقت.و.سرعت.باالی.محاسبات؛..ارائه.

دقیق.انواع.پیش.فاکتور؛.امکان.استفاده.از.پارامترهای.شارژ.متراژ.و.قیمت.و.غیره.در.

حین.صدور.پیش.فاکتور؛.تغییر.مش��خصات.پروفیل.و.شیش��ه.و.اجزای.دیگر.پروژه.ها.

در.حین.گزارش.گیری؛.امکان.طراحی.اش��کال.خاص.و.کمان.دار؛.پش��تیبانی.از.انواع.

پروفیل.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی؛.امکان.تعریف.ان��واع.لمینیت.و.رنگ.برای.انواع.
پروفیل.ها؛.بکآپ.گیری.بسیار.ساده.به.صورت.آنالین.و.آفالین.و....
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کرفت.مولر.ایران.با.انتش��ار.

اطالعیه.ای.نس��بت.به.فعالیت.فروش��ندگان.غیرقانونی.

ماش��ین.آالت.کرفت.مول��ر.در.ب��ازار.هش��دار.داد.و.از.

خریداران.خواس��ت.به.ماشین.آالتی.که.خارج.از.سیستم.
کرفت.مولر.عرضه.می.شوند،.به..هیچ.وجه.اعتماد.نکنند.
در.اطالعیه.ای.که.از.س��وی.شرکت.کرفت.مولر.ایران.
در.اختی��ار.پنج��ره.ایرانی��ان.گرفت،.آمده.اس��ت:.اخیرا.
شنیده.ش��ده.اس��ت،.برخی.خریداران.با.پیشنهاد.خرید.
ماش��ین.آالت.کرفت.مولر.از.مجاری.غیررس��می.روبه.رو.
ش��ده.اند..ش��رکت.کرفت.مولر.ایران.به.عن��وان.نماینده.
انحص��اری.فروش.این.ماش��ین.آالت.در.ایران،.رس��ما.
اعالم.می.کند.که.تمامی.این.ادعاها.کذب.بوده.و.به.هیچ.
وجه.امکان.ورود.ماشین.آالت.نو.یا.استوک.)کارنکرده(.
کرفت.مولر.به.غیر.از.سیس��تم.رسمی.این.شرکت.وجود.
ندارد..از.این.رو،.ضروری.اس��ت.که.خریداران.محترمی.
که.با.چنین.پیش��نهاداتی.مواجه.می.ش��وند،.از.ش��رکت.
کرفت.مولر.استعالمات.الزم.را.به.عمل.آورند،.تا.جلوی.

ضرر.و.زیان.آنها.گرفته.شود..
در.بخش��ی.دیگری.از.این.اطالعیه.آمده.است:.برخی.
از.این.ماش��ین.آالت.متعلق.به.برندهای.متفرقه.بوده.که.
با.لوگوی.کرفت.مولر.به.بازار.عرضه.می.شوند..در.برخی.
موارد.نیز.ادعای.عرضه.ماشین.آالت.استوک.کرفت.مولر.
شده.اس��ت..اما.این.ادعا.نیز.به.هیچ.وجه.صحت.ندارد؛.
زیرا.ش��رکت.کرفت.مولر.مادر،.ماشین.آالت.را.بر.اساس.
نیاز.مشتریان.تولید.می.کند.و.هرگز.تولید.استوک.ندارد،.
بنابراین.امکان.ارس��ال.یا.فروش.دس��تگاهی.به.عنوان.

استوک.وجود.ندارد.
این.اطالعیه.در.خصوص.معامالت.ماشین.آالت.دست.
دوم.کرفت.مولر.نیز.اعالم.کرده.است:.خریداران.محترم.
توجه.داش��ته.باش��ند.که.در.برخی.مواقع.ماش��ین.آالت.

کرفت.مولر.که.مدت.ضمانت.آنها.منقضی.ش��ده.است،.

به.عنوان.دس��تگاه.های.برخ��وردار.از.گارانتی.به.فروش.

می.رسند..با.توجه.به.سوءاستفاده.های.صورت.گرفته،.از.

تاریخ.انتش��ار.این.خبر،.کلیه.معامالت.دست.دوم.باید.با.

اطالع.این.شرکت.صورت.گیرد،.تا.امکان.ارائه.خدمات.

گارانت��ی.و.خدمات.پس.از.فروش.به.خریدار.دس��تگاه.

دست.دوم.مهیا.شود..در.غیر.این.صورت،.عواقب.بعدی.

آن.ب��ر.عهده.خریدار.خواهد.بود.و.ش��رکت.کرفت.مولر.
تعهدی.به.ارائه.خدمات.نخواهد.داشت..

بدیهی.است.در.خصوص.این.اطالع.رسانی.یا.تضمین.

معامله،.مجموعه.کرفت.مولر.ایران.تقاضای.پورس��انت،.

کمیس��یون.یا.هر.عن��وان.دیگر.را.از.خری��دار.نخواهد.

داش��ت.و.این.خدمات.رایگان.خواهد.بود.و.صرفا.جهت.

شفاف.س��ازی.خدمات.و.جلوگیری.از.سوءاس��تفاده.های.

احتمالی.می.باش��د..در.پایان.این.اطالعیه.تاکید.ش��ده.

اس��ت:.ش��رکت.کرفت.مولر.نماینده.انحصاری.و.وکیل.

تام.االختیار.ش��رکت.س��ازنده.این.ماشین.آالت.در.ایران.

اس��ت.و.بر.اس��اس.ضمانت.نامه.های.اجرای��ی.قرارداد.

فی.مابی��ن.کرفت..مولر.ایران.و.ش��رکت.م��ادر.در.اتاق.

بازرگان��ی.دو.کش��ور.و.قوانی��ن.داخلی.ثبت.ش��ده،.هر.

ادعای��ی.در.خصوص.واردات،.فروش.یا.اس��توک.بودن.

محصوالت.این.ش��رکت.غیرممکن.می.باشد.و.ادعایی.
کذب.تلقی.خواهد.شد.

همچنین.کلیه.خرید.و.فروش.این.دستگاه.ها.در.ایران.

از.طریق.دفتر.مرکزی.یا.دفاتر.این.ش��رکت.در.استان.ها.
که.رسما.اعالم.شده.اند،.صورت.می.گیرد..

بدیه��ی.اس��ت.هرگونه.معامل��ه.خ��ارج.از.این.روال.

غیرقانون��ی.بوده.و.هیچگونه.مس��ئولیتی.در.قبال.ضرر.

و.زیان.وارده.بر.خریداران،.برعهده.ش��رکت.کرفت.مولر.
ایران.نمی.باشد..

اطالعیه کرفت مولر: مراقب تحرکات فروشندگان غیرقانونی باشید

اخبار شرکت کرفت مولر 

پنجره.ایرانیان:.شرکت.کرفت.مولر.ایران.در.نمایشگاه.

امس��ال.ضمن.حض��وری.متفاوت،.محص��والت.جدید.

و.متن��وع.خود.را.در.س��ه.بخش.ماش��ین.آالت،.پروفیل.
آلومینیوم.و.خدمات.مهندسی.نما.عرضه.می.کند.

بناب��ر.اخب��اری.که.ش��رکت.کرف��ت.مولر.ای��ران.در.

اختیار.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان.قرار.داد،.این.ش��رکت.

با.تنوع.بخش��یدن.به.س��بد.محصوالتی.خود.حضوری.

متف��اوت.و.پرقدرت.در.هفتمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.

تهران.خواهد.داش��ت..بر.اساس.این.اخبار.امسال.برای.

نخس��تین.بار.محصوالت.و.خدمات.شرکت.کرفت.مولر.

ایران.در.س��ه.بخش.ماش��ین.آالت،.پروفیل.آلومینیوم.و.

خدمات.مهندس��ی.نما.به.مش��تریان.عرضه.خواهد.شد..

بنا.بر.اعالم.این.ش��رکت،.بخش.ماش��ین.آالت.همانند.

سال.های.گذشته.با.معرفی.محصوالت.جدید.به.نمایش.

گذاشته.خواهد.شد..در.این.بخش.برش.دوسر.آلومینیوم.

�.یو.پی.وی.س��ی.با.جدیدترین.قابلیت.اپتیمایز.داخلی.

و.برنامه.رایگان.رونمایی.خواهد.ش��د..دستگاه.دیگری.

که.به.س��بد.محصولی.این.ش��رکت.اضافه.شده.است،.

روت��ور.مخصوص.درهای.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.س��ی.

اس��ت..این.دستگاه.CNC.بوده.و.قابلیت.سوراخ.کردن.

و.روتورین��گ.کلیه.عملی��ات.روی.پروفیل.ها.)در.مورد.

یو.پی.وی.س��ی،.پروفیل.همراه.با.گالوانیزه(.بدون.نیاز.

ب��ه.تنظیمات.خاص.دس��تگاه.یا.پروفیل.،.را.داراس��ت..

محصول.دیگری.که.در.این.بخش.عرضه.می.شود،.خط.
تولید.اکونومی.کرفت.مولر.خواهد.بود.

در.بخ��ش.دوم،.این.ش��رکت.از.جدیدترین.محصول.

خ��ود.در.زمینه.پروفی��ل.آلومینیومی.ب��ا.برند.گروتمان.

رونمایی.خواهد.کرد..گروتمان.سیستمی.مدرن.و.جدید.

در.بخ��ش.پنجره.های.دوج��داره.ترمال.بریک،.نماهای.

کرتن.وال.و.فریم.لس.اس��ت،.که.شرکت.کرفت.مولر.با.

همکاری.مجموعه.خوشنام.و.شناخته.شده.پایاافزار.فلز.

به.بازار.عرضه.کرده.است..در.بخش.سوم.محصوالت.و.

خدمات.کرفت.مولر.نیز،.خدمات.مهندسی.نما.با.شرکت.

معتبر.آلمان��ی.priedmann.به.بازار.معرفی.خواهد.
شد.

گفتنی.است،.در.سال.جاری.کرفت.مولر.برای.سومین.

بار.متوالی.و.این.بار.ب��ا.برند.گروتمان،.به.عنوان.یکی.از.

اسپانس��رهای.هفتمین.نمایشگاه.بین.المللی.در.و.پنجره.
تهران،.در.این.نمایشگاه.حضور.خواهد.داشت.

priedmann ،حضور متفاوت کرفت  مولر ایران با: کرفت مولر، آرتیکون، گروتمان
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ت��وری.بهار.در.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.
تهران.تخفیفاتی.را.برای.محصوالت.خود.در.نظر.گرفته.است.

بنا.به.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.توری.بهار.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفته.

اس��ت،.این.شرکت.محصوالت.خود.را.در.هفتمین.نمایش��گاه.تخصصی.در.و.پنجره.

تهران.با.تخفیفاتی.عرضه.خواهد.کرد..بر.این.اس��اس،.این.ش��رکت.7.درصد.تخفیف.
برای.تولیدات.خود.در.نظر.گرفته.است.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.توری.بهار.چندین.س��ال.اس��ت.که.در.زمین��ه.تولید.انواع.
توری.های.رولینگ.و.پلیسه.فعالیت.دارد.

تخفیفات نمايشگاه شرکت توری بهار اعالم شد

پنجره.ایرانیان.با.همکاری.ش��رکت.گسترش.تجارت.فراسو،.نماینده.رسمی.شرکت.

نمایشگاهی.نورنبرگ.در.ایران،.و.گروه.شرکت.های.پانیذان.تور.بازدید.از.نمایشگاه.در.
و.پنجره.نورنبرگ.آلمان.را.برگزار.می.کند.

در.پی.برگزاری.موفق.تورهای.نمایش��گاهی.بین.المللی.در.سال.های.گذشته،.این.بار.

پنجره.ایرانیان.اقدام.به.برپایی.تور.بزرگ.بازدید.از.مهمترین.نمایش��گاه.تخصصی.در.

و.پنجره.جهان.کرده.است..این.تور.به.همراه.شرکت.گسترش.تجارت.فراسو،.نماینده.

رسمی.ش��رکت.نمایشگاهی.نورنبرگ.در.ایران،.و.گروه.ش��رکت.های.پانیذان.ترتیب.
یافته.است.

نمایش��گاه.در.و.پنجره.و.شیشه.و.ماش��ین.آالت.نورنبرگ.از.26.تا.29.اسفند.1394.

برگزار.می.ش��ود..این.نمایش��گاه.بزرگترین.نمایش��گاه..جهان.در.رابطه.با.ماشین.آالت.

تولید.در.و.پنجره،.محصوالت.س��اخته.ش��ده.و.نیمه.ساخته،.مواد.اولیه،.شیشه.و.انواع.

ابزارآالت،.سیس��تم.های.حفاظتی،.نرده.و.س��ایر.موضوعات.مرتبط.می.باشد.که.هر.2.

س��ال.یکبار.در.ش��هر.نورنبرگ.آلمان.برگزار.می.ش��ود..در.دوره.گذشته.تعداد.1319.

غرفه.گذار..از.39.کش��ور.و.109.هزار.بازدیدکننده.از.سراس��ر.جهان.در.این.نمایشگاه.

حضور.داشتند.
جهت.کسب.اطالعات.بیشتر.از.این.نمایشگاه.و.تور.بازدید.با.نشریه.پنجره.ایرانیان.

تماس.بگیرید.

تور نمايشگاه نورنبرگ

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.آلفا.پنج��ره.ایرانیان.در.نظر.دارد.

تا.در.هفتمین.نمایش��گاه.بین.المللی.در.و.پنجره.تهران.از.دو.
محصول.جدید.خود.رونمایی.کند.

بنا.بر.اخباری.که.ش��رکت.آلفا.پنج��ره.در.اختیار.پنجره.

ایرانیان.قرار.داد،.این.ش��رکت.دستگاه.جدید.پانچ.و.برش.

دوسر.اختصاصی.آلومینیوم.کابان.را.در.هفتمین.نمایشگاه.

در.و.پنجره.تهران.برای.نخستین.بار.به.بازار.عرضه.خواهد.
کرد.

بر.اس��اس.این.اخبار،.کابان.به.تازگی.دس��تگاه.جدید.پانچ.

آلومینیوم.خود.را.با.سیستم.هیدروپنوماتیک.طراحی.و.عرضه.

کرده.اس��ت..ای��ن.پانج.از.ق��درت.6.هزار.کیلوگ��رم.نیروی.

پرس.برخوردار.اس��ت..دستگاه.دیگری.که.آلفاپنجره.به.سبد.

محصولی.خود.افزوده.است،.برش.دوسر.اختصاصی.آلومینیوم.
است.که.از.قدرت.و.دقت.بسیار.باالیی.بهره.مند.است.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.آلفا.پنجره.این.دو.محصول.را.در.

هفتمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.که.از.2.ت��ا.5.بهمن.برگزار.
می.ش��ود،.در.غرفه.خود.به.در.س��الن.خلی��ج.فارس.رونمایی.

خواهد.کرد.

دو محصول جديد کابان
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پنجره.ایرانیان:.دهمین.نمایش�گاه.بین.الم�للی.صن�عت.ساختمان،.تجهیزات.شهری،.
ماشین.آالت.و.تجهیزات.اربیل.عراق،.از.1.تا.4.اردیبهشت.1395.برگزار.خواهد.شد.

بنا.بر.اخبار.رس��یده،.دهمین.نمایش���گاه.بین.الم�للی.صن�عت.ساختمان،.تجهیزات.

ش��هری،.ماش��ین.آالت.و.تجهیزات.اربیل.در.کش��ور.ع��راق،.همزمان.با.نمایش��گاه.

تخصصی.صنعت.س��نگ.و.تجهیزات.وابسته.و.نمایشگاه.ماشین.آالت.صنعتی،.از.1.تا.
4.اردیبهشت.1395.)20�23.آوریل.2016(.برگزار.خواهد.شد..

اجرای.این.نمایشگاه.مانند.سنوات.گذشته.برعهده.شرکت.بین.المللی.پیرامید.است..

این.شرکت.تاکنون.نمایشگاه.های.بزرگی.را.در.مناطق.اربیل،.سلیمانیه.و.بصره.برگزار.

کرده.است..شایان.ذکر.است.که.نهمین.نمایشگاه.ساختمانی.اربیل.در.سال.2015،.در.

وس��عتی.به.مس��احت.12000.مترمربع،.و.با.حضور.250.شرکت.از.17.کشور.جهان.و.

با.نزدیک.به.26000.بازدیدکننده.برگزار.شد..بیشتر.شرکت.کنندگان.در.آن.نمایشگاه.

از.کشورهای.نظیر.ترکیه،.ایران،.ایتالیا،.امارات،.عراق،.چین،.مصر،.سوریه،.عربستان،.
لبنان.و.هلند.بودند.

گفتنی.اس��ت،.با.توجه.به.آغاز.فصل.ساخت.و..س��از.در.اقلیم.کردستان.و.محدودیت.

مرزی.کاالهای.کشور.ترکیه.و.همچنین.با.توجه.به.درخواست.اتاق.بازرگانی.اربیل.و.

مجلس.استانی.مبنی.بر.نیاز.ورود.کاالهای.ایرانی.خصوصا.در.زمینه.صنعت.ساختمان.

و.ایجاد.ش��رایط.مساعد.جهت.حضور.ش��رکت.های.ایرانی،.به.نظر.می.رسد.نمایشگاه.

صنعت.س��اختمان.اربیل.می.تواند.فرصتی.بس��یار.مناسب.برای.فعاالن.صنعت.پنجره.
باشد.تا.بتوانند.بازار.خود.را.به.شمال.عراق.و.اقلیم.کردستان.توسعه.دهند.

عالقمن��دان.برای.اطالعات.بیش��تر.در.خص��وص.این.نمایش��گاه.می.توانند.با.این.
شرکت.تماس.حاصل.کنند.

دهمین نمايشگاه ساختمان اربیل در ارديبهشت ماه برگزار می شود

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ویندور.نام.برندگان.جشنواره.پاییزه.خود.را.اعالم.کرد.
بنا.بر.اخبار.رسیده.از.شرکت.ویندور،.برندگان.جشنواره.پاییزه.این.شرکت.مشخص.
ش��دند..نام.سه.تن.از.مشتریان.خوش..شانس.ش��رکت.ویندور.که.هر.یک.برنده.یک.

دستگاه.تبلت.شده..اند،.عبارتند.از:
نفر.اول:.یوسف.زارعی.از.عسلویه

نفر.دوم:.خالد.ابراهیم.نژاد.از.سردشت
نفر.سوم:.محمود.زمانی.از.زرند

بر.این.اس��اس،.دور.دوم.این.جش��نواره.نیز.از.5.دیماه.تا.اواسط.بهمن.1394.برگزار.

خواهد.ش��د..جوایز.جش��نواره.زمستانه.ش��رکت.ویندور،.تبلت،.آیفون.6،.و.سکه.بهار.
آزادی.اعالم.شده.است.

گفتنی.است،.شرکت.ویندور،.عرضه.کننده.انواع.ماشین..آالت.مونتاژ.در.و.پنجره..های.

یو.پی.وی.سی،.اقدام.به.برگزاری.جشنواره.بزرگی.از.روز.نخست.آذر.تا.پایان.اسفندماه.

کرده.اس��ت..در.این.جشنواره.خریداران.ماشین..آالت.و.یراق.آالت.این.شرکت،.به.قید.
قرعه.برنده.جوایز.متنوع.و.نفیسی.خواهند.شد.

برندگان دور نخست جشنواره ويندور مشخص شدند

پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.

در.و.پنجره.از.26.الی.28.اردیبهشت.سال.1395.در.مسقط.
عمان.برگزار.می.شود.

ب��ه.گزارش.پنج��ره.ایرانیان.و.به.نق��ل.از.روابط.عمومی.

شرکت.پارس.رس��تاک.ثبت.نام.برای.شرکت.در.نمایشگاه.

مسقط.آغاز.شده.است..اولین.نمایشگاه.بین.المللی.تخصصی.

در.و.پنجره،.شیشه،.آلومینیوم،.کف.و.سقف.در.مسقط.عمان.

از.26.لغایت.28.اردیبهش��ت.1395.در.مرکز.نمایشگاه.های.

بین.المللی.مسقط.در.کشور.عمان.برگزار.می.شود.
گفتنی.اس��ت،.شرکت.پارس.رس��تاک.به.دعوت.شرکت.
GEC.که.عهده.دار.برگزاری.این.نمایش��گاه.اس��ت،.در.این.

نمایشگاه.مشارکت.دارد.

نخستین نمايشگاه تخصصی در و پنجره مسقط
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پنجره.ایرانیان:.دکتر.ش��هرام.تاج.و.دکتر.مایکل.احس��انی.در.مجموعه.س��خنرانی.های.

تخصصی.که.توس��ط.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.و.انجمن.

تولیدکنندگان.مواد.ش��یمیایی.صنعت.س��اختمان.در.13.دیماه.برگزار.ش��ده.بود،.موضوع.
استراتژی.پساتحریم.را.مورد.بحث.و.بررسی.قرار.دادند.

به.گزارش.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.از.محل.این.س��خنرانی.ها،.این.نشس��ت.در.مجتمع.

رفاهی.بانک.صنعت.و.معدن.و.با.حضور.جمعی.از.فعاالن.صنعت.س��اختمان.برگزار.ش��د..

در.ابتدای.این.جلس��ه.مهندس.اکبر.معتضدی،.رئیس.انجم��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.

ایران،.سخنرانان.مدعو.را.معرفی.کرده.و.از.دکتر.مایکل.احسانی.دعوت.کرد.تا.سخنرانی.
خود.را.آغاز.کند.

دکتر.مایکل.احس��انی.در.ابتدای.سخنان.خود.ضمن.اشاره.به.تحوالت.سیاسی.اخیر.در.

منطقه.و.تحریم.هایی.که.ایاالت.متحده.علیه.روسیه.اعمال.کرده.است،.بازار.این.کشور.را.
فرصت.بسیار.مغتنمی.برای.تولیدکنندگان.و.بازرگانان.کشورمان.برشمرد.

وی.در.بخش.دیگر.سخنان.خود.به.واکاوای.شرایط.پساتحریم.پرداخت.و.گفت:.با.توجه.

به.آغاز.دوره.پس��اتحریم،.شرکت.ها.و.کارخانه.های.مختلفی.از.اقصی.نقاط.جهان.خواهان.

س��رمایه.گذاری.در.ایران.هس��تند،.از.شرکت.های.خودروس��ازی.و.هواپیماسازی.گرفته.تا.

شرکت.های.نفتی.و.آهن.آالت..اگر.قرار.است.این.کار.انجام.شود.باید.تغییرات.گسترده.ای.
در.حوزه.مدیریت،.نیروی.انسانی.و.بسترسازی.صورت.گیرد.

دکتر.احس��انی.با.اش��اره.به.توانمندی.های.ایران.در.زمینه.های.جهانگردی.و.کارآفرینی،.

ای��ن.قابلیت.ها.را.نی��ز.به.عنوان.یک��ی.از.فرصت.های.قابل.توجه.بخ��ش.اقتصادی.ایران.

برش��مرد.و.اظهار.داش��ت:.با.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها،.امکان.به.وجود.آم��دن.تغییرات.

چش��مگیری.در.عرصه.های.مختل��ف.به.وجود.می.آید،.اما.متاس��فانه.آمادگی.این.تغییرات.

هنوز.در.ایران.وجود.ندارد..زیرا.در.مقایس��ه.با.ش��رکت.های.اروپایی،.آسیایی.و.آمریکایی،.

در.ایران.برنامه.ریزی.های.بلندمدت.انجام.نمی.ش��ود.و.این.یک.نقیصه.به.ش��مار.می.رود..

برای.مثال.در.ژاپن.برنامه.ریزی.های.پانصد.س��اله.انجام.می.شود.که.اهداف.کامال.روشنی.
را.دنبال.می.کنند.

احس��انی.با.ذکر.آماری،.نش��ان.داد.که.بخش.خدماتی.بیش��ترین.س��هم.از.فعالیت.های.

اقتصادی.ایران.را.به.خود.اختصاص.داده.است.و.با.اشاره.به.اینکه.در.کشورهای.پیشرفته.

عکس.این.ش��رایط.حاکم.اس��ت،.و.اقتصاد.آنها.حول.تولید.و.صنعت.می.گردد،.این.سوال.

بس��یار.حیاتی.را.برای.حضار.مطرح.کرد.که.پس.از.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها،.وظیفه.ما.
چیست؟

وی.در.پایان.سخنان.خود،.یکی.ار.راه.های.ارتقاء.سطح.شرکت.های.ایرانی.را.بهره.گیری.

از.مشاوران.برجسته.و.باتجربه.دانست.و.تاکید.کرد.شرکت.های.بزرگ.جهانی.مانند.گوگل.
و.مایکروسافت.نیز.همواره.از.مشاوره.استفاده.بهینه.می.کنند.

در.ادامه.این.نشست،.شهرام.تاج.به.ایراد.سخنرانی.پرداخت..وی.در.ابتدای.سخنان.خود.

با.اشاره.به.یکی.از.نقاط.ضعف.کشورمان.در.حوزه.مدیریتی،.گفت:.متاسفانه.یکی.از.نقاط.

ضعف.در.ایران.آن.اس��ت.که.برغم.اینکه.حوزه.مدیریتی.به.لحاظ.تئوری.از.س��طح.خوبی.

برخوردار.اس��ت،.اما.در.عمل.تجربه.کافی.وجود.ندارد..در.ایران.مدیران.ادعا.می.کنند.که.
همه.چیز.را.می.دانند.و.این.ضعف.بزرگی.است.که.کسی.نمی.گوید.که.نمی.دانم.

وی.افزود:.امروزه.برای.ورود.به.بازار.جهانی،.باید.محصولی.با.کیفیت.باال،.تحویل.سریع.

و.قیمت.مناس��ب.برای.عرضه.داشته.باش��ید..ایشان.در.ادامه.5.موضوع.مهم.در.خصوص.

پیش��رفت.شرکت.ها.را.این.گونه.بر.ش��مرد:.رقبای.کاری،.خود.شرکت،.خریدار،.کاالهای.
جایگزین،.شرکت.هایی.که.در.این.کار.نیستند.و.قصد.ورود.به.بازار.را.دارند.

ش��هرام.تاج.با.اش��اره.به.اینکه.در.ایران.هر.فعالیت.شغلی.که.نمود.پیدا.می.کند،.فراگیر.

می.ش��ود،.اف��زود:.بای��د.کاری.کرد.مان��ع.ورود.افراد.فاق��د.تجربه.مرتبط.ب��ا.هر.صنعتی،.
به.خصوص.در.و.پنجره،.شد..باید.راهکاری.برای.آن.اندیشید.

دکتر.تاج.در.پایان.س��خنان.خود.تیم.نیرومند.مدیریتی.و.به.خرج.دادن.وس��واس.جهت.
استخدام.کارمندان.را.دو.عامل.بسیار.تعیین.کننده.در.روند.صعودی.شرکت.ها.دانست.

مشروح.گزارش.را.در.همین.شماره.بخوانید.

چشم انداز مثبت پساتحريم در صنعت

پنجره.ایرانیان:.بیس��تمین.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.اوکراین.12.تا.15.اسفندماه.در.
کی.یف.اوکراین.برگزار.می.شود.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.بیستمین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.اوکراین.در.شهر.کی.یف.

از.12.تا.15.اس��فند.1394.)2.تا.4.مارس.2016(.برگزار.خواهد.ش��د..در.این.نمایش��گاه.که.

در.مرکز.نمایش��گاه.های.بین.الملل��ی.کي.یف.برپا.خواهد.بود،.آخرین.دس��تاوردهای.صنعت.

س��اختمان.به.نمایش.گذاش��ته.خواهند.ش��د..گفتنی.اس��ت،.برنامه.ری��زی.و.برگزاری.این.

نمایش��گاه.ها.برعهده.ش��رکت.نمایشگاهی.ITE.GULF.می.باش��د.که.نمایندگی.آن.را.در.
ایران.شرکت.نمایشگاهی.پارس.رستاک.در.اختیار.دارد.

بیستمین نمايشگاه صنعت ساختمان اوکراين در اسفندماه 
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پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.سیس��ا.مدل.ه��ای.جدید.

تیغچه.ه��ای.اکو.و.گلد.خود.را.در.نمایش��گاه.تخصصی.
در.و.پنجره.تهران.برای.نخستین.بار.عرضه.خواهد.کرد.
به.گزارش.خبرنگار.پنج��ره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.
عمومی.شرکت.سیسا،.این.ش��رکت.به.منظور.افزایش.
تن��وع.و.باال.بردن.ق��درت.انتخاب.مش��تریان.خود،.دو.
تیغچه.جدید.را.به.س��بد.محصولی.خود.افزوده.اس��ت..
ای��ن.دو.محصول.جدید.که.عبارتند.از.تیغچه.های.اکو.و.
گلد،.در.هفتمین.نمایشگاه.تخصصی.در.و.پنجره.تهران.

رسما.رونمایی.خواهند.شد.
بر.اساس.اعالم.روابط.عمومی.این.شرکت،.همچنین.
جهت.همگامی.با.استانداردهای.جهانی.و.ارائه.خدمات.
بهتر.در.راس��تای.کس��ب.رضای��ت.بیش��تر.متقاضیان،.

ش��رکت.سیس��ا.انواع.قالب.ج��وش.و.زه��وار.را.نیز.به.
مجموعه.محصوالت.خود.افزوده.است.

گفتنی.است،.شرکت.سیس��ا.با.راه.اندازی.و.گسترش.

مح��ل.دپوی.محصوالت.خود.در.تابس��تان.1394،.این.

امکان.را.یافته.اس��ت.که.سفارشات.مشتریان.خود.را.در.
عرض.کمتر.از.24.ساعت.تامین.و.ارسال.کند.

در نمايشگاه تهران سیسا از جديدترين تیغچه های خود رونمايی خواهد کرد

پنج��ره.ایرانی��ان:.فویل.ه��ای.FX.ب��ا.برن��د.Renolit.و.پنجره.های.چندرن��گ.تازه.ترین.

محص��والت.مانی.وین.هس��تند.که.در.هفتمین.نمایش��گاه.بین.الملل��ی.در.و.پنجره.تهران.رو.
نمایی.خواهند.شد.

خان��م.مهندس.پندآموز،.مدیرعامل.ش��رکت.مانی.وین،.در.گفتگوی.خود.با.نش��ریه.پنجره.

ایرانی��ان.ضمن.اعالم.این.خبر.خاطرنش��ان.کرد.که.فویل.های.FX.از.کیفیت.بس��یار.باالتری.

از.فویل.ه��ای.موج��ود.در.بازار.برخوردار.ب��وده.و.ضخامت.باالی.این.فویل.ه��ا،.این.امکان.را.

به.وجود.آورده.اس��ت.که.بتوان.از.رنگ.های.سیلور،.پالتینیوم.و.شامپاینی،.با.درخشش.و.جالی.

فوق.الع��اده.نیز.برای.پروفیل.های.مختلف.اس��تفاده.کرد..وی.در.بخش.دیگر.س��خنان.خود.به.

خدم��ات.جدیدی.اش��اره.کرد.ک��ه.مانی.وین.قصد.دارد.به.مش��تریان.خود.ارائ��ه.دهد.و.آن.را.

امکانی.برای.ایجاد.تنوع.در.انتخاب.مشتری.و.نیز.تحول.در.طراحی.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.

برش��مرد..خانم.مهن��دس.پندآموز.توان.تولید.پنجره.های.چندرنگ.را.ش��یوه.ای.جدید.در.نحوه.

تولید.پنجره.های.دوجداره.عنوان.کرد..در.این.روش،.مشتریان.می.توانند.پنجره.ای.با.رنگ.های.

مختلف.را.به.سازنده.سفارش.دهند..گفتنی.است،.مانی.وین.تنها.شرکتی.در.ایران.است.که.به.
صورت.تخصصی.در.زمینه.لمینیت.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

رونمايی از محصوالت جديد مانی وين در نمايشگاه تهران

پنجره.ایرانیان:.شرکت.بازرگانی.سینا.در.جهت.رفاه.هرچه.بیشتر.مشتریان،.سبد.محصوالت.
خود.را.پر.و.پیمان.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.بازرگانی.س��ینا.در.اختیار.بخش.تحریریه.نشریه.پنجره.

ایرانی��ان.قرار.گرفت،.این.ش��رکت.در.راس��تای.تامی��ن.نیاز.های.کلیه.اقش��ار.فعال.در.صنعت.

یو.پی.وی.س��ی.اقدام.به.تکمیل.و.گسترش.س��بد.کاالهای.خود.کرد..در.این.مجموعه.جدید،.

محصوالتی.همچون.مته.آهن،.مته.های.الماس��ه.مخصوص.بتن.و.س��نگ،.مته.الماس).چهار.

شیار.هیلتی(،.تفنگی.فلزی.چسب،.شلنگ.پنوماتیک،.تفنگی.فلزی.باد،.کوپلینگ.باد.و....وجود.

دارد..گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.بازرگانی.س��ینا.ارائه.دهنده.پروفیل،.گالوانیزه،.یراق.و.ملزومات.
صنعت.یو.پی.وی.سی.است.

بازرگانی سینا سبد محصوالت خود را تکمیل کرد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.ش��رکت.صنای��ع.عایق.پالس��ت،.با.

بهره.گیری.از.فناوری.نانو،.کیفیتی.متفاوت.از.پروفیل.های.
یو.پی.وی.سی.وین.کالس.را.ارائه.داد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.شرکت.صنایع.عایق.

پالس��ت،.این.شرکت.موفق.شد.با.استفاده.از.فناوری.نانو،.

کیفیت.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.تولیدی.خود.را.ارتقا.

دهد..بر.اس��اس.این.گزارش،.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.

وی��ن.کالس.از.این.به.بعد.با.اس��تفاده.از.نان��و.مواد.تولید.
خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.صنایع.عایق.پالست.با.استفاده.از.

نتایج.تحقیقات.پژوهشکده.نانو.کشور.موفق.به.تحقق.این.
دستاورد.شده.است.

وين کالس مجهز به فناوری نانو شد

پنجره.ایرانیان:.تاپ.پروفیل.موفق.به.دریافت.گواهینامه.استاندارد.ملی.ایران.شد..
بر.اساس.اخباری.که.از.سوی.شرکت.صنایع.چوب.پا.)تاپ.پروفیل(.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.
قرار.گرفت،.این.ش��رکت.موفق.شده.است.پروانه.کاربرد.عالمت.استاندارد.اجباری.را.دریافت.
کند..این.گواهینامه.که.از.سوی.سازمان.ملی.استاندارد.برای.تاپ.پروفیل،.به.عنوان.نخستین.
و.تنها.تولیدکننده.پروفیل.پنج.حفره.سری.76.در.ایران.صادر.شده.است،.سه.سال.اعتبار.دارد.
گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.چوب.پا.)تاپ.پروفیل(.که.اخیرا.پروفیل.4.حفره.سری.60.را.نیز.به.
س��بد.محصوالت.خود.افزوده.اس��ت،.چندی.پیش.از.تست.و.آزمایش.های.موفق.محصوالت.

خود.برای.دریافت.گواهینامه.استاندارد.خبر.داده.بود...

دستاوردی ديگر برای تاپ پروفیل

پنجره.ایرانیان:.غرفه.ش��رکت.پارسیان.دز،.نماینده.پروفیل.

آورتا.در.استان.خوزستان،.در.ش��انزدهمین.نمایشگاه.صنعت.

س��اختمان.اه��واز.م��ورد.اس��تقبال.پرش��ور.بازدیدکنندگان.
خوزستانی..قرار.گرفت.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.شرکت.

آورتا،.غرفه.ش��رکت.پارس��یان.دز.در.ش��انزدهمین.نمایشگاه.

صنع��ت.س��اختمان.اهواز،.ش��اهد.حض��ور.تع��داد.کثیری.از.

بازدیدکنن��دگان.و.فع��االن.صنعت.س��اختمان.از.اقصی.نقاط.

کش��ور.به.ویژه.مردم.ش��ریف.خوزس��تان.بود..روابط.عمومی.

ش��رکت.کیان.پن.با.اعالم.این.خبر،.خاطرنش��ان.س��اخت.که.

اس��تقبال.مردم.از.نماینده.این.ش��رکت.مای��ه.دلگرمی.کلیه.

مدیران.واحد.های.شرکت.کیان.پن،.تولیدکننده.پروفیل.آورتا،.

بوده.و.همچنین.نیروی.مضاعفی.را.جهت.ارائه.خدمات.هرچه.

بهتر.و.مفیدتر.به.مشتریان.عزیز.و.بزرگوار.در.کلیه.پرسنل.این.

ش��رکت.به.وجود.آورده.است..در.ادامه،.روابط.عمومی.شرکت.

کیان.پن.ضمن.سپاس.و.قدردانی.از.تمامی.بازدیدکنندگان.از.

غرفه.ش��رکت.پارس��یان.دز.در.اهواز،.اعالم.کرد.که.به.زودی.

خدمات.نمایش��گاهی.این.شرکت.از.رسانه.ها.مختلف.معرفی.

خواهد.ش��د..گفتنی.اس��ت،.ش��انزدهمین.نمایش��گاه.صنعت.

س��اختمان.اهواز.از.8.تا.11.دیماه.در.این.ش��هر.برگزار.ش��د.

و.ش��رکت.پارس��یان.دز.به.عن��وان.نماینده.پروفی��ل.آورتا.در.
خوزستان.در.این.نمایشگاه.شرکت.داشت.

استقبال خوزستانی ها از آورتا
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پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.پارس.و.جهان.در.تازه.ترین.اقدام.

خود.محصوالت.چسب.و.فوم.جدیدی.را.با.برند.سومافیکس.
به.بازار.عرضه.کرد.

بن��ا.بر.اخب��ار.رس��یده.از.بازرگان��ی.پارس.و.جه��ان،.این.

مجموع��ه.اخیرا.چس��ب.و.فوم.هایی.با.کیفی��ت.متفاوت.و.با.

برندی.جهانی،.به.س��بد.متنوع.محصوالت.خود.افزوده.است..

این.برند.که.از.شهرتی.جهانی.برخوردار.بوده.سومافیکس.نام.
داشته.و.محصول.کشور.ترکیه.است..

الزم.به.توضیح.اس��ت.که.ای��ن.مجموع��ه.از.کامل.ترین.

خانواده.چس��ب.های.موجود.در.بازار.ایران.به.حساب.می.آید.

که.ش��امل.انواع.س��یلیکون،.سیلیکون.ماس��تیک،.اسپری.

فوم،.چس��ب.123،.چس��ب.س��نگ.و.انواع.دیگر.چس��ب.و.
چسب.پاک.کن.ها.می.باشد.

متعددی.را.در.سبد.محصوالت.خود.جای.داده.است.سابقه.در.تهیه.و.توزیع.انواع.چسب،.روغن.و.گریس،.برندهای.گفتنی.اس��ت،.بازرگانی.پارس.و.جهان.با.بیش.از.20.سال.

محصولی جديد از بازرگانی پارس و جهان

پنجره.ایرانیان:.حضور.ش��رکت.کاتسان.در.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.بندرعباس.
با.استقبال.بازدیدکنندگان.مواجه.شد.

بر.اس��اس.اخباری.که.محمدرضا.رکنی.زاده،.مدیرفروش.کاتس��ان.در.اختیار.پنجره.ایرانیان.

قرار.داد،.این.شرکت.پس.از.حضور.پرقدرت.در.نمایشگاه.های.تخصصی.تهران،.رشت،.زنجان.

و.اصفهان،.دیماه.امس��ال.در.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.بندرعباس.نیز.شرکت.کرد..

این.نمایش��گاه.از.3.تا.6.دی.ماه.1394.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.ش��هر.بندر.

عباس.برگزار.ش��د..رکنی.زاده.در.ادامه.از.کلیه.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.که.از.غرفه.کاتس��ان.
در.این.نمایشگاه.بازدید.به.عمل.آوردند،.قدردانی.کرد.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.کاتسان.سال.هاس��ت.در.زمینه.توزیع.انواع.چسب.های.پلی.سولفاید.و.
بوتیل.با.برندهای.مطرح.اکوپالست،.کاتپالست.و.استارپالست.در.بازار.ایران.فعالیت.دارد.

حضور کاتسان در نمايشگاه ساختمانی بندرعباس

پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.ملک.زاده.یراق.آالت.Endow.را.نیز.به.س��بد.محصوالت.خود.
اضافه.کرد.

ب��ه.گ��زارش.پنجره.ایرانی��ان.و.به.نقل.از.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.بازرگانی.

ملک.زاده.در.اختیار.ما.قرار.گرفت،.بازرگانی.ملک.زاده.که.عملکردی.موفق.در.فروش.

و.بازاریابی.پروفیل.های.س��ری.70.و.پروفیل.های.کش��ویی.بلووین.دارد،.یراق.آالت.

Endow.را.نیز.به.س��بد.محصوالت.خود.افزود..بنا.بر.اعالم.این.ش��رکت،.افزودن.

این.یراق.آالت.جهت.پش��تیبانی.و.حمایت.هر.چه.بهتر.از.نماینده.های.گروه.بازرگانی.
ملک.زاده.صورت.گرفته.است.

گفتنی.اس��ت،.شرکت.بازرگانی.ملک.زاده.که.نماینده.رسمی.فروش.پروفیل.بلووین.

در.ایران.اس��ت..پروفیل.های.س��فید.بلووین.را.با.10.س��ال.بیمه.ایران.و.ضمانت.نامه.
کتبی.کیفیت.عرضه.می.کند.

محصول جديد بازرگانی ملک زاده رونمايی شد
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کیمیا.صنعت.ش��یما.محصوالت.

جدید.خود.را.ش��امل.ماستیک.سیلیکون،.چسب.سیلیکون.دو.
جزئی.و.اسپیسرهای.نرمال.و.بوتیل.دار،.روانه.بازار.کرد.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.سوی.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما.

در.اختیار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.این.شرکت.محصوالت.

جدیدی.را.تولید.و.به.سبد.کاالهای.خود.افزوده.است..شرکت.

کیمی��ا.صنعت.ش��یما.با.هم��کاری.گروه.ندکس،.ماس��تیک.

سیلیکون،.چس��ب.س��یلیکون.دو.جزئی.و.انواع.اسپیسرهای.
نرمال.و.بوتیل.دار.را.تولید.کرده.است.

گفتنی.است،.شرکت.کیمیا.صنعت.شیما،.نماینده.انحصاری.

گروه.ندکس.اس��ت.که.از.س��ال.1391.با.مش��ارکت.ندکس،.
انواع.ملزومات.شیشه.را.در.ایران.تولید.می.کند.

محصوالت جديد کیمیا صنعت شیما وارد بازار شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.تولید.پروفیل.جدی��د.و.متفاوت.یو.پی.وی.س��ی.با.برن��د.نوا.ویتا.

)NOVA.VITA(.در.منطقه.آزاد.تجاري.ارس،.جلفا.آغاز.ش��ده.و.این.پروفیل.تا.اواخر.
سال.جاري.وارد.بازار.خواهد.شد.

مهندس.کاظمی،.مدیرعامل.گروه.بازرگانی.آریان،.طی.گفتگویی.با.تحریریه.پنجره.ایرانیان،.

ضمن.اعالم.این.خبر،.اظهار.داش��ت:.با.بهره..مندی.از.مزایای.اقتصادی.مناطق.آزاد.و.با.اتکا.به.

تجربه.یازده.س��اله.در.تولید.و.فروش.پروفیل.یو.پي.وي.سي.و.همچنین.نیاز.بازار.تالش.داریم.
پروفیلی.با.کیفیت.و.منحصربه.فرد.را.وارد.بازار.کنیم..

وی.با.تاکید.بر.بوتیک.فروش��ی.پروفیل.نوا.ویتا،.اضافه.کرد:.در.فاز.اول.س��رمایه.گذاري.6.

خط.تولید.از.برند.معروف.سینسیناتي.اتریش.و.قالب.هاي.تکنو.پالست.آلمان.با.سرمایه..گذاری.

ش��رکت.آلمانی.و.بدون.اخذ.هیچگونه.وام.بانکی.خریداري.و.راه.اندازي.ش��ده.است.و.با.هدف.

اس��تفاده.از.مواد.اولیه.و.فرموالس��یون.شرکت.آلمانی.که.به..صورت.مس��تقیم.وارد.منطقه.آزاد.

مي.ش��ود،.در.صدد.تولید.یک.پروفیل.با.کیفیت.و.متفاوت.با.پش��تیباني.و.رصد.منظم.خواهیم.
بود.تا.بتوانیم.در.نهایت.پنجره.اي.بي.عیب.و.نقص.و.استاندارد.را.تحویل.بازار.مصرف.دهیم.

مدیرعامل.گروه.بازرگانی.آریان.با.اشاره.به.ظرفیت.تولید.این.کارخانه.خاطرنشان.ساخت:.در.

گام.نخس��ت،.میزان.تولید.س��االنه.را.3000.تن.تعیین.و.برنامه.ریزي.کرده..ایم.که.البته.ظرفیت.

تولید.کارخانه.بسیار.باالتر.از.این.میزان.است..همچنین.در.فاز.نخست،.پروفیل..های.سری.60،.

چهار.کاناله.به..صورت.س��فید.و.لمینیت.به.بازار.عرضه.خواهد.ش��د..در.فاز.دوم.تولید.در.س��ال.

1395.نیز.س��ری..های.70.پنج.کاناله.و.س��ري.کشویی.به.س��بد.محصولی.این.کارخانه.افزوده.

خواهد.ش��د..وی.در.پایان،.افزود:.تولید.آزمایش��ی.این.پروفیل.آغاز.شده.است.و.تالش.ما.این.

اس��ت.که.تا.آخر.بهمن.1394،.پس.از.س��پري.کردن.دوره.هاي.کنترل.کیفي،.پروفیل.لوکس.
نوا.ویتا.را.وارد.بازار.کنیم.

NOVA VITA  پروفیل جديد يو.پی.وی.سی

پنجره.ایرانیان:.در.هفتمین.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.ثبت.نام.دوره.های.آموزش��ی.که.با.
همکاری.شرکت.آتاتک.و.سازمان.فنی.و.حرفه.ای.برگزار.خواهد.شد،.انجام.می.شود.

منوچه��ر.قادریان.مهربانی،.مدیری��ت.بازاریابی.و.تبلیغات.آتاتک.در.گفتگو.با.خبرنگار.پنجره.

ایرانیان،.اظهار.داش��ت:.ش��رکت.آتاتک.به.همراه.س��ازمان.فنی.و.حرفه.ای.اقدام.به.برگزاری.

دوره.های.آموزش��ی.تخصصی.کرده.است..وی.ادامه.داد:.ش��رکت.کنندگان.در.این.دوره.ها،.در.
پایان.موفق.به.دریافت.گواهینامه.رسمی.از.سازمان.فنی.و.حرفه.ای.کشور.خواهند.شد..

گفتنی.اس��ت،.ثبت.نام.برای.این.دوره.ها.همزمان.با.نمایش��گاه.در.و.پنجره.تهران.و.در.غرفه.
شرکت.آتاتک.انجام.خواهد.شد.

ثبت نام دوره های آموزشی آتاتک در نمايشگاه تهران
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پنج��ره.ایرانی��ان:.دفت��ر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مس��کن.با.

پیش.بینی.کاهش.عرضه.مس��کن.در.سال.1396.در.صورت.

ادامه..وضعیت.موجود،.پیش��نهادهای.هش��ت.گانه.ای.را.برای.
برون.رفت.از.رکود.حاکم.بر.بخش.مسکن.ارائه.کرده.است.

به.گزارش.ایس��نا،.در.این.بررس��ی.آمده.است:.با.توجه.به.

ارتباط.گس��ترده.پیش��ین.بخش.مسکن.با.س��ایر.بخش.های.

اقتصادی،.رکود.اقتصادی.در.بخش.مس��کن.می.تواند.باعث.

رکود.در.بخش.های.اقتصادی.مرتبط.با.بخش.مس��کن.شود.

که.بر.این.اس��اس.پیشنهاداتی.به.شرح.ذیل.جهت.برون.رفت.
بخش.مسکن.از.وضعیت.رکودی.ارائه.می.شود:

1-.با.توجه.به.وجود.عرضه.مناس��ب.در.بخش.مسکن.به.

دلیل.س��رمایه.گذاری.مناس��ب.در.این.بخش.طی.سال.های.

1390.و.1391.و.از.طرف.دیگر.کاهش.ش��اخص.دسترس��ی.

و.تقاضای.موثر.مس��کن.به.دلیل.کاهش.درآمد.خانوار.)ناشی.

از.رک��ود.اقتصادی.حاکم.بر.کل.اقتصاد.کش��ور(.و.همچنین.

افزای��ش.قیمت.مس��کن.طی.س��ال.های.گذش��ته،.ضروری.

اس��ت.طرف.تقاضای.بازار.مسکن.در.کوتاه.مدت.با.افزایش.

سقف.تسهیالت.خرید.مسکن.توسط.بانک.ها.و.شرکت.های.
لیزینگ.تقویت.شود.

2-.طرف.عرضه.بخش.مس��کن،.با.اس��تفاده.از.ابزارهای.

ب��ازار.س��رمایه.از.جمله.گس��ترش.اس��تفاده.از.صندوق.های.

زمین.و.ساختمان.)با.اطالع.رس��انی.مناسب.درخصوص.این.

صندوق.ها.و.همچنین.تضمین.حداقل.س��ود.س��رمایه.گذاری.

در.ای��ن.صندوق.ها(.و.انتش��ار.اوراق.بهادار.در.بازار.س��رمایه.
تقویت.شود.

3-.بانک.ه��ا.به.منظ��ور.تامین.اعتبارات.م��ورد.نیاز.جهت.

پرداخت.تس��هیالت.س��اخت.مس��کن.و.تامی��ن.منابع.مالی.

طرح.ها.و.پروژه.های.ساختمانی،.اقدام.به.انتشار.اوراق.گواهی.
سپرده.عام.و.خاص.کنند.

4-.به.منظور.رونق.س��اخت.و.س��از.در.بافت.های.فرسوده.

ش��هری،.یک.س��تاد.به.منظور.تس��ریع.در.هماهنگ.سازی.

سیستم.بانکی،.شهرداری.ها.و.شرکت.های.عمران.و.بهسازی.
شهری.ایران.و.سایر.دستگاه.های.ذی.ربط.ایجاد.شود.

5-.ب��ا.ارائه.مش��وق.هایی.به.س��ازندگان.همچون.کاهش.

نرخ.عوارض.صدور.پروانه،.افزایش.س��قف.تس��هیالت.خرید.

متناس��ب.برای.یک.دوره.زمانی.مشخص.و.ارائه.زمین.ارزان.

قیمت.جهت.ساخت.مسکن.برای.گروه.های.هدف،.ساخت.و.
ساز.مسکن.در.کشور.رونق.یابد.

6-.در.دوره.رک��ود.به.منظور.تقویت.توان.مالی.آن.دس��ته.

از.س��ازندگانی.که.به.دلیل.عدم.فروش.واحدهای.نوساز.خود.

قادر.به.س��رمایه.گذاری.مجدد.در.بخش.مس��کن.نیس��تند،.

تسهیالت.خرید.مس��کن.صرفا.جهت.خرید.واحدهای.نوساز.
پرداخت.شود.

7-.ب��ا.توجه.به.خودکفایی.کش��ور.در.بس��یاری.از.مصالح.

س��اختمانی،.درون.زا.بودن.بخش.مسکن.و.وابستگی.متقابل.

بخش.مسکن.با.سایر.بخش.های.اقتصادی،.تخصیص.سهم.

بیش��تری.از.منابع.بودجه.ای.دولت.به.بخش.مس��کن.جهت.

برون.رفت.این.بخش.از.رکود،.توجیه.پذیر.است.
8-.با.توجه.به.تجربه.موفق.بس��یاری.از.کشورها،.طراحی.
مدل.پیش.فروش.ساختارمند،.جهت.تقویت.همزمان.عرضه.و.
تقاضای.مسکن،.به.توسعه.بخش.مسکن.و.خروج.این.بخش.

از.رکود.کمک.می.کند.
دفت��ر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مس��کن.تاکید.کرده.اس��ت:.
بررس��ی.متغیره��ای.ارزش.افزوده.و.س��رمایه.گذاری.بخش.
مس��کن.در.کنار.متغیرهای.پروانه.ساختمانی،.حجم.و.ارزش.
معامالت.و.همچنین.قیمت.مسکن.نشان.می.دهد.که.هرچند.
در.س��ال.1393.تا.ح��دودی.حج��م.و.ارزش.معامالت.بازار.
مس��کن.شهر.تهران.)به.عنوان.ش��هر.پیشرو.بخش.مسکن(.
در.وضعیت.مناس��بی.بوده،.ولی.س��ایر.متغیرها.بیانگر.حاکم.
بودن.شرایط.رکودی.بر.بخش.مسکن.طی.سال.های.1392.
و.1393.اس��ت..لذا.ب��ا.توجه.به.زمان.بر.ب��ودن.فرآیند.تولید.
مس��کن،.در.ص��ورت.ادامه.وضعیت.موجود.می.ت��وان.انتظار.
داش��ت.که.بخش.مسکن.در.س��ال.1396.با.کاهش.عرضه.

مواجه.شود.

 هشت پیشنهاد برای بازارگرمی مسکن

پنجره.ایرانیان:.برخی.کارشناسان.بر.این.نظرند.که.بخش.مسکن.برای.رونق.احتماال.باید.تا.
زمان.افزایش.قیمت.نفت.صبر.کند.

به.گزارش.ایسنا،.برخی.کارشناسان.معتقدند.که.تجربه.نشان.می.دهد.قیمت.مسکن.در.ایران.

بیش.از.هر.چیز.نسبت.به.درآمد.نفت.واکنش.داده،.لذا.تا.زمانی.که.قیمت.نفت.در.بازار.جهانی.
ضعیف.باقی.بماند.قیمت.مسکن.افزایش.نخواهد.یافت.

مروری.بر.تحوالت.بازار.مس��کن.نشان.می.دهد.سقوط.و.صعود.این.بخش.ارتباط.تنگاتنگی.

با.قیمت.نفت.دارد.و.افزایش.قیمت.مس��کن.از.س��ال.1380.تا.1391.بیش.از.هر.چیز.واکنشی.

بود.نسبت.به.افزایش.قیمت.نفت.از.23.دالر.به.110.دالر.و.کاهش.36.درصدی.قیمت.مسکن.

در.2.5.س��ال.اخیر.نیز.واکنشی.است.نس��بت.به.کاهش.درآمد.نفت.)به.سبب.کاهش.صادرات.
و.کاهش.قیمت.نفت(.

پیش.بینی.های.کارشناس��ان.مسکن.و.کارشناس��ان.نفت.نیز.با.مقدار.اندکی.تفاوت.حاکی.از.

بازارگرمی.همزمان.بازار.مس��کن.و.نفت.دارد..حس��ام.عقبایی.رئیس.اتحادیه.مشاوران.امالک.

ته��ران.پیش.بینی.می.کند.که.بازار.مس��کن.در.بهار.1395.و.بعد.از.انتخابات.مجلس.ش��ورای.
اسالمی.رونق.بهتری.خواهد.گرفت.

هرچند.به.نظر.می.رسد.کارشناسان.مسکن.برای.رونق.این.بازار.عجله.دارند.اما.تصور.این.که.

قیمت.مسکن.تا.قبل.از.مرداد.و.شهریور.1395.که.از.آن.به.عنوان.زمان.صعود.قیمت.نفت.نام.
برده.می.شود.دچار.تحول.می.شود.کمی.دور.از.ذهن.است.

محمدحس��ین.ادیب.استاد.دانشگاه.در.این.خصوص.می.گوید:.قیمت.مسکن.در.ایران.نسبت.

به.اس��فند.91.بالغ.بر.36.درصد.کاهش.یافته.اس��ت.مضافا.این.که.نسبت.به.تورم.46.درصدی.

اس��فند.91.تا.مهر.94.نیز.واکنش��ی.نش��ان.نداده،.لذا.قیمت.مسکن.جهت.درست.و.قابل.پیش.
بینی.خود.را.پیدا.کرده.است.

یک.تحلیل.دانش��گاهی.نیز.که.به.تحلیل.توالی.صعود.و.نزول.بازار.نفت.پرداخته.و.بررس��ی.

نفت.)WTI(.در.بازه.زمانی.روزانه،.هفتگی.و.ماهانه.را.مورد.بررس��ی.قرار.داده،.با.نتیجه.گیری.

این.ک��ه.بازار.نفت.یک.موج.کوچک.س��قوط.دیگر.را.تجربه.خواهد.کرد.و.س��پس.وارد.دوران.

صعود.می.شود.این.نوید.را.داده.است.که.طالی.سیاه.به.طور.طبیعی.از.ژوئن.2016.)مرداد.95(.
روند.صعودی.به.خود.خواهد.گرفت.و.احتماال.در.بازه.زمانی.اول.51.دالر.را.لمس.می.کند.

با.این.ش��رایط،.به.اعتقاد.این.کارشناس��ان.برای.دریافت.اولین.سیگنال.های.افزایش.قیمت.
مسکن.احتماال.باید.تا.اواسط.سال.آینده.صبر.کرد.

 چسبیدن قیمت مسکن به بشکه های نفت
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پنجره.ایرانیان:.کارشناس��ان.معتقدند.که.س��اختمان.باید.زیر.نظر.متخصصان.ساخته.شود.و.
تنها.به.ظواهر.آن.توجه.نشود،.اما.این.موضوع.به.فراموشی.سپرده.شده.است.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.باشگاه.خبرنگاران.جوان،.محمد.حسن.فالح.کارشناس.

مس��کن.گفت:.در.ساختمان.سازی.این.موضوع.عرف.شده.هر.شخصی.که.توانایی.مالی.داشته.
باشد،.بدون.درنظر.گرفتن.استانداردهای.ساخت.وساز.وارد.این.مقوله.شود.

وی.اف��زود:.در.مقاب��ل.ای��ن.همه.هزینه.ای.که.صرف.می.ش��ود.تنها.چن��د.درصد.مربوط.به.

مهندس.ناظر.اس��ت.و.در.نتیجه.تالش.زیادی.در.راستای.استانداردها.انجام.نمی.دهد.و.کنترل..

جدی.هم.در.این.خصوص.صورت.نمی.گیرد..فالح.کاهش.عمر.ساختمان.ها.را.بی.تاثیر.با.عدم.

رس��یدگی.ها.ندانست.و.افزود:.معموال.س��اختمان.هایی.که.به.صورت.انبوه.ساخته.می.شود.این.

نظارت.ها.را.هم.کمتر.به.خود.می.بینند..کیوان.ش��ادمان.کارش��ناس.مسکن.هم.در.ادامه.گفت:.

س��اختمان.ها.مدرن.شده.است.اما.تکنولوژی.ساخت.با.آن.هماهنگ.نبوده.است.و.سبک.سنتی.

همچنان.ادامه.دارد..وی.تصریح.کرد:.در.گذش��ته.دیوارها.60.الی.70.سانتیمتر.بود،.اما.امروزه.

به.این.ش��کل.نیست.و.این.درحالی.است.که.می.توان.با.2.سانتی.متر.ایزوالسیون.این.60.الی.
70.سانتیمتر.را..جبران.کرد.

ش��ادمان.در.پایان.گفت:.ساختمان.ها.می.بایس��ت.زیر.نظر.متخصصان.ساخته.شود.و.تنها.به.
ظواهر.آن.توجه.نشود.اما.رسیدگی..به.این.موضوع.به.باد.فراموشی.سپرده.شده.است.

 وقتی ظاهر ساختمان بر استاندارد اولويت دارد

پنجره.ایرانیان:.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.گفت،.هیچ��گاه.چنین.زمان.طوالن��ی..در.تاریخ.

اقتصاد.مس��کن.کش��ور.نداش��ته.ایم.که.قیمت.این.کاال.ثابت.

بماند.و.حتی.اگر.بر.اس��اس.شاخص.های.تورم.محاسبه.کنیم،.
حتی.می.توان.نام.آن.را.کاهش.قیمت.مسکن.گذاشت.

به.گزارش.ایسنا،.حامد.مظاهریان.درباره.راهکارهای.دولت.

برای.خروج.از.رکود.مسکن.اظهار.کرد:.بسته.های.فراوانی.در.

وزارت.راه.و.شهرسازی.و.دولت.برای.خروج.بخش.مسکن.از.

رکود.وجود.دارد.ولی.اجرای.آنها.منتظر.منابع.مالی.اس��ت.که.

فعال.دولت.پولی.ندارد.و.نمی.تواند.خارج.از.قانون.بودجه.سال.
94.مبلغی.به.بخش.مسکن.اختصاص.دهد.

معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.ادامه.

داد:.رکود.مس��کن.چند.بخش.دارد؛.یک��ی.اینکه.رکود.فعلی.

بهترین.ش��رایط.را.برای.خریداران.دست.به.نقد.مسکن.فراهم.

کرده.اس��ت.چون.هیچ��گاه.چنین.زمان.طوالن��ی..در.تاریخ.

اقتصاد.مس��کن.کش��ور.نداش��ته.ایم.که.قیمت.این.کاال.ثابت.

بماند.و.حتی.اگر.بر.اس��اس.شاخص.های.تورم.محاسبه.کنیم،.

می.توان.نام.آن.را.کاهش.قیمت.مسکن.گذاشت..این.شرایط.

فعلی.بازار.مس��کن.بهترین.زمان.برای.خرید.مسکن.از.سوی.

متقاضیان.واقعی.است..بخش.دیگر.افرادی.هستند.که.بالقوه.

توان.خرید.مس��کن.را.دارند.وضعی��ت.کنونی.بهترین.راه.حل.

برای.آنهاس��ت.و.به.ش��دت.دنبال.راه.حل.هایی.برای.خانه.دار.

ش��دن.آنها.هس��تیم.که.در.این.راستا.بس��ته.های.گوناگون.و.

وام.ه��ای.مختل��ف.ارائه.می.ش��ود،.ای��ن.افراد.عمدتا.اقش��ار.

متوسط.هس��تند.که.از.حقوق.و.درآمد.ماهیانه.نسبتا.مطمئنی.

برخوردارن��د.و.اندک.اندوخته.ای.ه��م.جمع.آوری.کرده.اند.و.با.

اس��تفاده.از.بس��ته.های.تس��هیالتی.موجود.می.توانند.خانه.دار.

ش��وند..تسهیالتی.که.ظرف.یک.سال.گذشته.چه.برای.بافت.

فرس��وده.و.چه.وام.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.یا.س��ایر.

تس��هیالتی.که.در.طول.یک.سال.گذش��ته.ارائه.شده.نسبت.

به.دو.س��ه.سال.قبل.از.نظر.گسترش،.تنوع.و.اثرگذاری.قابل.
مقایسه.نیست.

وی.نگرانی.عمده.وزارت.راه.و.شهرسازی.از.شرایط.کنونی.

بازار.مس��کن.را.نسبت.به.دو.بخش.اعالم.و.خاطرنشان.کرد:.

بخش.نخستی.که.ما.نسبت.به.آن.نگرانیم،.صنعت.ساختمان.

اس��ت.که.در.رکود.به.س��ر.می.برد.چون.تولید.کاهش.یافته.و.

ای��ن.نگرانی.درباره.آینده.این.صنعت.ب��ه.دلیل.کاهش.تولید.

مس��کن.نیز.ادامه.دار.اس��ت؛.نگرانی.دوم.هم.به.خاطر.به.هم.

ریختگی.سیستم.عرضه.و.تقاضای.بازار.و.کاهش.آن.در.بازار.
مسکن.است.

معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.واکنش.به.انتقاد.برخی.از.

کارشناسان.اقتصاد.مسکن.درباره.بی.اثر.بودن.تنوع.تسهیالت.

مسکن.در.بازار.این.کاال.گفت:.کسانی.که.چنین.نظری.دارند.

معتقدند.به.اندازه.کافی.مسکن.در.کشور.تولید.شده.است.و.با.

این.تسهیالت.نمی.توان.خانه.های.نوساز.را.به.فروش.رساند.و.

باید.این.تعداد.باقی.مانده.را.فروخت.اما.من.با.این.نظر.مخالفم.

و.فکر.می.کنم.ما.هنوز.برای.قش��رهای.خاصی.از.جامعه.نیاز.

به.س��اخت.و.تولید.مسکن.داریم.و.با.تقویت.طرف.عرضه.به.

صورت.هدفمند،.برای.این.اقش��ار.ه��م.می.توان.طرف.تولید.
مسکن.را.تقویت.کرد.

عض��و.هی��ات.علم��ی.دانش��گاه.ته��ران.افزود:.ت��ا.وقتی.

ش��اخص.های.کالن.اقتص��ادی.تغییر.نکند،.فی.نفس��ه.هیچ.

اهرم��ی.برای.خروج.ناگهانی.مس��کن.از.رک��ود.وجود.ندارد..

مظاهری��ان.درباره.ت��ورم.زا.ب��ودن.یا.نبودن.افزایش.س��قف.

تس��هیالت.مسکن.تأکید.کرد:.وام.مسکن.از.جمله.وام.هشتاد.

میلیونی.خرید.و.س��اخت.مس��کن.خصوصیتش.این.است.که.

این.نقدینگی.به.تدریج.وارد.بازار.می.ش��ود.مثال.س��ال.آینده.

ه��ر.روز.150.ت��ا.200.تقاضای.دریافت.وام.ب��ه.بازار.تزریق.

می.ش��ود.و.اینگونه.نیست.که.نقدینگی.موجود.در.بانک.ها.به.

صورت.ناگهانی.به.بازار.مس��کن.وارد.شود.تا.تورم.زا.باشد..به.

هیچ.وجه.نمی.توان.تصور.کرد.که.تس��هیالت.مس��کن.تورم.
فزاینده.ای.ایجاد.کند.

وی.ادامه.داد:.تاریخچه.تسهیالت.مسکن.در.30.سال.اخیر.

نش��ان.می.دهد.که.این.ارقام.هم��واره.به.طور.میانگین.در.هر.

س��ال.25.درصد.کل.تس��هیالت.بانکی.را.به.خود.اختصاص.

می.داده.ان��د؛.االن.این.تس��هیالت.حدود.10.درصد.اس��ت.و.

اگر.میزان.تس��هیالت.مس��کن.تا.دو.و.نیم.برابر.میزان.فعلی.

هم.افزایش.یابد.تازه.به.میزان.س��ه.دهه.گذش��ته.برمی.گردد.

بنابراین.به.نظر.می.رس��د.افزایش.تسهیالت.باعث.شوک.در.

بازار.مسکن.نمی.ش��ود..معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.امور.

مسکن.و.ساختمان.درباره.دلیل.سوم.خود.در.خصوص.تورم.زا.

نبودن.تس��هیالت.مس��کن.به.پایگاه.خبری.ای��ن.وزارتخانه.

گف��ت:.پولی.که.قرار.اس��ت.به.عنوان.تس��هیالت.مس��کن.

پرداخت.ش��ود،.پول.بانک.مرکزی.نیس��ت.که.بتوان.آن.را.با.

عنوان.پول.پرقدرت،.به.یک.ابزار.تورم.زایی.در.کش��ور.متهم.

کرد؛.بلکه.این.تس��هیالت.عمدتا.از.مناب��ع.داخلی.بانک.ها.و.

از.محل.بازپرداخت.اقساط.تس��هیالت.مسکن.هستند.که.به.
اصطالح.اقتصاددانان.پول.پرقدرت.محسوب.نمی.شود.

وی.درب��اره.چهارمی��ن.دلیل.ضد.تورمی.بودن.تس��هیالت.

مسکن.اظهار.کرد:.ایجاد.و.راه.اندازی.بیشتر.این.تسهیالت.از.

محل.س��پرده.گذاری.و.جمع.آوری.نقدینگی.موجود.در.جامعه،.
سیاست.ضد.تورمی.در.پی.دارد.

 اکنون بهترين زمان خريد مسکن برای دست به نقدهاست
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پنج��ره.ایرانیان:.محمدهاش��م.بت.ش��کن.مدیرعامل.

بانک.مس��کن،.افزایش.س��رمایه.معقول.برای.این.بانک.

را.ش��رط.»توسعه.ای«.شدن.بانک.مس��کن.عنوان.کرد.

و.گفت:.از.تم��ام.ظرفیت.های.تقنینی.الیحه.بودجه.95،.

الیحه.برنامه.شش��م.توسعه.و.تهیه.الیحه.مستقل.برای.
توسعه.ای.شدن.بانک.مسکن.استفاده.می.شود.

به.گ��زارش.پایگاه.خب��ری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.

محمد.هاش��م.بت.ش��کن.با.بیان.اینکه.بانک.مسکن.در.

حال.حاض��ر.یک.بانک.تخصصی.اس��ت،.اظه��ار.کرد:.

پیش��نهاد.مش��ترک.من.و.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.این.

اس��ت.که.بانک.مس��کن.تبدیل.به.یک.بانک.تخصصی.
�.توسعه.ای.شود.

مدیرعام��ل.بانک.مس��کن.اف��زود:.فعالیت.تخصصی.

بانک.مس��کن.در.بخش.ارائه.تسهیالت.در.حوزه.مسکن.

و.ساختمان.است.اما.بخش.توسعه.ای.به.معنای.آن.است.

که.بانک.مسکن.به.عنوان.یک.بانک.دولتی.ابزار.اعمال.

سیاست.های.دولت.در.توسعه.بخش.مسکن،.راه.و.حمل.
و.نقل.خواهد.بود.

وی.با.بی��ان.اینکه.ظرفیت.»توس��عه.ای«.باید.به.این.

بانک.اضافه.ش��ود،.تاکید.کرد:.الزمه.»توسعه.ای«.شدن.

بانک.مسکن.این.است.که.این.بانک.بتواند.از.امکانات.و.

ظرفیت.هایی.که.دولت.برای.بانک.های.توسعه.ای.ایجاد.
می.کند.بهره.مند.شود.

بت.ش��کن.افزود:.شرط.اصلی.توس��عه.ای.شدن.بانک.

مسکن.این.اس��ت.که.دولت.افزایش.سرمایه.معقولی.را.

برای.بانک.مسکن.ایجاد.کند.تا.ظرفیت.توسعه.ای.بانک.

تقویت.شود..از.طرف.دیگر.بانک.مسکن.برای.توسعه.ای.
شدن.نیازمند.تغییر.ساختار.است.

وی.در.پاس��خ.به.این.س��وال.که.فرایند.»توسعه.ای«.

ش��دن.بانک.مس��کن.در.چه.مرحله.ای.ق��رار.دارد.گفت:.

از.س��ه.ظرفیت.تقنینی.الیحه.بودجه.95،.الیحه.برنامه.

ششم.توسعه.و.تهیه.الیحه.مستقل.برای.توسعه.ای.شدن.

بانک.مسکن.استفاده.می.شود..در.این.زمینه.پیشنهاداتی.

در.الیحه.بودجه.و.احکامی.در.الیحه.برنامه.ششم.توسعه.

ارائه.ش��ده.است..ضمن.اینکه.این.موضوع.در.قالب.ارائه.
الیحه.جداگانه.در.حال.پیگیری.است.

مدیرعام��ل.بان��ک.مس��کن.در.بخ��ش.دیگ��ری.از.

اظهاراتش.درب��اره.روش.های.نوین.تامین.مالی.در.حوزه.

مس��کن.و.س��اختمان.گفت:.با.توجه.به.محدودیت.های.

بودج��ه.ای.دولت.و.کاهش.قیمت.نف��ت.باید.روش.های.

جدیدی.برای.تامین.مالی.حوزه.ساختمان.جایگزین.کرد.

که.مهمترین.روش.آن.مدیریت.دارایی.هاست..در.همین.

راس��تا.تفاهم.نامه.ای.با.ش��رکت.عمران.شهرهای.جدید.

منعق��د.ش��ده.و.پس.از.اخذ.مج��وز.از.بانک.مرکزی.این.

خدمات.را.آغاز.می.کنیم.که.این.خدمات.عموما.با.استفاده.
از.ظرفیت.های.بازار.پول.و.بازار.سرمایه..است.

وی.اس��تفاده.از.صندوق.های.زمین.و.ساختمان،.اوراق.

بدهی.س��فارش.ساخت.)صکوک.استثنا(.و.اوراق.منفعت.

را.مهمترین.ظرفیت.های.بازار.س��رمایه.برای.تامین.مالی.
بخش.مسکن.عنوان.کرد.

 اعمال سیاست های توسعه ای دولت در بخش مسکن، راه و حمل و نقل 

پنجره.ایرانیان:.خریدارانی.که.قصد.خرید.مس��کن.اقساطی.پیشنهادی.انبوه.سازان.را.
دارند.باید.حدود.25.درصد.از.قیمت.نهایی.مسکن.را.فراهم.کنند.

به.گزارش.ایسنا،.با.فرض.قیمت.240.میلیون.تومانی.یک.واحد.مسکونی.60.متری.

نوساز.در.شهر.تهران،.خریداران.با.تهیه.پیش.پرداخت.حدود.60.میلیون.تومان.به.همراه.
180.میلیون.تومان.وام.صاحب.خانه.می.شوند.

در.طرح.مس��کن.اقس��اطی.تا.س��قف.100.میلیون.تومان.توسط.س��ازندگان.تقبل.

می.شود.و.در.صورت.استفاده.خریداران.از.وام.80.میلیون.تومانی.»مسکن.یکم«،.مبلغ.
تسهیالت.به.180.میلیون.تومان.می.رسد.

خری��داران.بای��د.حداکثر.تا.5.س��ال.ماهیانه.حدود.5.میلیون.تومان.قس��ط.وام.100.

میلیون.تومانی.را.بدهند.که.پس.از.این.مدت.تنها.هزینه.پیش.روی.آنها.وام.80.میلیون.

تومانی.است.که.اقساط.آن.در.روش.پلکانی.ساالنه.از.حدود.937.هزار.تومان.در.سال.
اول.شروع.می.شود.و.در.سال.دوازدهم.به.یک.میلیون.و.600.هزار.تومان.می.رسد.

م��دت.بازپرداخ��ت.وام.100.میلیون.تومانی.انبوه.س��ازان.بین.3.تا.5.س��ال.و.مدت.

بازپرداخت.وام.80.میلیون.تومانی.»مس��کن.یکم«.بانک.مس��کن.حداکثر.12.س��ال.
خواهد.بود.

س��ود.وام.100.میلی��ون.تومانی.مطابق.نرخ.عمومی.تورم.به.ع��الوه.حدود.5.درصد.

کارمزد.بانک.مسکن.در.زمان.عقد.قرارداد.و.سود.وام.80.میلیون.تومانی.مسکن.یکم.
بانک.مسکن.14.درصد.خواهد.بود.

به.گفته.رئیس.کمیس��یون.حقوقی.کانون.انبوه.سازان،.طرح.فروش.اقساطی.مسکن.

در.مراحل.نهایی.تعیین.نرخ.کارمزد.توسط.بانک.مرکزی.و.بانک.مسکن.قرار.دارد.که.
احتماال.به.زودی.با.اعالم.بانک.مرکزی.وارد.فاز.اجرایی.خواهد.شد.

مجید.نیک.نژاد.اضافه.کرد:.یکی.از.مشکالت.جزئی.اجرای.این.طرح.به.ایراد.قانون.

ثبت.برای.حراج.مس��کن.در.صورت.عدم.پرداخت.اقساط.برمی.گردد.که.انتظار.می.رود.

این.مساله.حل.شود..در.حال.حاضر.این.موضوع.به.ثبت.ارجاع.شده.و.در.آخرین.جلسه..

چند.ماه.قبل.قرار.ش��د.این.ایراد.رفع.ش��ود..با.این.حال.تا.حل.این.مشکل.فعال.بانک.

مس��کن.قصد.دارد.در.شرایط.محدود.تا.سقف.اقساط.100.میلیون.تومانی.با.کارمزد.5.
درصد.اعالم.کند.که.البته.صحبت.ما.این.است.که.این.رقم.کمتر.از.5.درصد.باشد.

نیک.نژاد.اظهار.کرد:.با.این.پیش��نهاد،.اقتصاد.کشور.از.قفل.خارج.می.شود..این.طرح.

آنقدر.دامنه.تغییرات.دارد.که.دیگر.پول.های.سمی.وارد.این.بخش.نمی.شوند..انتظار.ما.

این.است.که.پول.های.ضدتورمی.به.کمک.این.طرح.بیایند.تا.مشکالت.بخش.مسکن.

با.همکاری.مالکین.و.دولت.حل.شود.که.خوشبختانه.با.کاهش.نرخ.تورم.طی.ماه.های.
اخیر.دغدغه.ها.در.حال.رفع.شدن.است.

 جزئیات طرح مسکن قسطی
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پنج��ره.ایرانیان:.یک.کارش��ناس،.رکود.حاکم.بر.بخش.

مس��کن.را.ناشی.از.عملکرد.دولت.های.گذشته.در.افزایش.

یکباره.قیمت.مسکن.دانست.و.پیشنهاد.کرد.تا.دولت.برای.

خروج.از.رکود.با.اس��تفاده.از.اسناد.خزانه.اسالمی.از.مردم.
پول.قرض.بگیرد.

به.گزارش.ایس��نا،.س��لمان.خادم.المله.اظهار.کرد:.بازار.

مس��کن.ته��ران.از.وضعی��ت.ایده.آلی.برخوردار.نیس��ت.و.

بس��یاری.از.خانه.هایی.که.برای.فروش.گذاش��ته.شده.اند،.

مشتری.ندارند..بخشی.از.علت.این.مساله.به.ساختار.بیمار.

اقتصاد.کش��ور.برمی.گردد..بسیاری.افراد.مازاد.دارایی.خود.

را.به.ش��کلی.پس.انداز.کرده.ان��د.که.از.چرخه.اقتصاد.خارج.
شده.است.

وی.افزود:.اش��تباهات.دولت.گذش��ته.به.افزایش.شدید.

قیمت.مسکن.منجر.شد.و.طرح.مسکن.مهر.تورم.40-50.

درصدی.را.به.اقتصاد.تحمیل.کرد..پایین.آمدن.درآمدهای.
نفتی.هم.رکود.اقتصادی.را.تشدید.کرده.است.

این.کارشناس.مس��کن.با.بیان.این.که.عملکرد.ضعیف.

دولت.های.قبل.به.واس��طه.درآمدهای.باالی.نفتی.پنهان.

می.ش��د،.گفت:.در.ح��ال.حاضر.به.خاط��ر.کاهش.قیمت.

نفت،.عملکردهای.ضعیف.خود.را.بیش��تر.نش��ان.می.دهد..

ب��ه.همین.دلیل.باید.دولت.در.تصمیم.گیری.های.اقتصادی.
هوشمندانه.عمل.کند.

خادم.المله.به.عقب.ماندگی.تولید.مس��کن.طی.دو.سال.

اخیر.اش��اره.و.خاطرنش��ان.کرد:.برای.جب��ران.این.عقب.

ماندگ��ی.بای��د.در.اقتصاد.تح��رک.ایجاد.کرد..متاس��فانه.

س��وء.مدیریت.دول��ت.قبل.و.نب��ود.قاطعیت.ب��رای.اتخاذ.

سیاس��ت.های.انبس��اطی.در.دولت.فعلی.باعث.مشکالتی.

برای.اقتصاد.ش��ده.اس��ت..البته.دول��ت.یازدهم.در.بحث.

سیاس��ت.خارجی.و.رف��ع.تحریم.عملکرد.قاب��ل.تقدیری.

داش��ت،.اما.در.اقتصاد.داخلی،.نیاز.ب��ه.ایجاد.فضای.بازتر.
اقتصادی.و.کاهش.نرخ.سود.بانکی.داریم.

این.کارش��ناس.مس��کن.با.بیان.اینک��ه.معضل.بیکاری.

تهدیدی.برای.اقتصاد.کش��ور.است،.تصریح.کرد:.اثری.که.

جمعیت.بیکار.بر.کشورها.می.گذارد.ممکن.است.به.اقتصاد.

ختم.نش��ود.و.عواقب.بدتری.داش��ته.باش��د..لذا.کاری.که.

هم.اکنون.باید.انجام.ش��ود.سیاست.های.انبساطی.پولی.و.
کاهش.نرخ.بهره.های.بانکی.است.

ب��ه.گفته.وی.در.بهترین.ش��رایط.اگ��ر.پول.های.بلوکه.

ش��ده.کش��ور.آزاد.ش��ود.1.5.تا.2.س��ال.طول.می.کشد.تا.

س��رمایه.گذاران.خارجی.به.ای��ران.بیایند..لذا.تنها.راه.برای.

عبور.مالیم.از.2.س��ال.پیش.رو.سیاس��ت.های.انبس��اطی.
پولی.است.

خادم.المله.با.طرح.این.پیشنهاد.که.اسناد.خزانه.اسالمی.

از.مردم.پول.قرض.بگیرد،.بیان.کرد:.در.سیستم.اقتصادی.

کش��ور.از.یک.طرف.بی��ش.از.900.هزار.میلی��ارد.تومان.

نقدینگی.وجود.دارد.و.از.س��وی.دیگر.بخشی.از.مشکالت.

عظیم.کش��ور.به.خاطر.بدهی.300.ه��زار.میلیارد.تومانی.

دول��ت.به.بخش.خصوص��ی.و.پیمانکاران.اس��ت..راه.حل.

این.اس��ت.که.دولت.با.شفاف.س��ازی.و.در.میان.گذاشتن.

مش��کالت.با.مردم،.با.اس��تفاده.از.اس��ناد.خزانه.اسالمی.

از.م��ردم.قرض.بگی��رد..در.این.ص��ورت.پیمان��کاران.از.

ورشکستگی.و.تعطیلی.خارج.می.شوند.و.فضای.اقتصادی.
بازتر.می.شود.

 رکود مسکن ناشی از عملکرد دولت های قبل است

پنجره.ایرانیان:.در.حالی.پروژه.های.مس��کن.مهر.هس��ا.با.مشکالتی.از.جمله.نبود.نقدینگی.

کافی.برای.اتمام.دس��ت.و.پنجه.نرم.می.کنند.که.نبود.متقاضی.به.عنوان.چالش��ی.دیگر.گریبان.

این.پروژه.ها.را.گرفته.اس��ت؛.هم.اکنون.در.ش��هر.هشتگرد.برای.حدود.5200.مسکن.مهر.هسا.
متقاضی.وجود.ندارد.

اواخر.شهریور.ماه.امسال.محمدرضا.توکلی.مدیرعامل.وقت.شرکت.عمران.شهر.هشتگرد.با.

اش��اره.به.این.که.4000.واحد.آماده.تحویل.است.اما.به.دلیل.نبود.امکانات.زیربنایی.نمی.توانیم.

آنه��ا.را.واگذار.کنی��م،.تصریح.کرد:.برای.تامی��ن.خدمات.زیربنایی.واحدهای.مس��کن.مهر.با.

دس��تگاه.های.خدمات.رسان.وارد.مذاکره.ش��ده.ایم..وی.با.بیان.این.که.برق.رسانی.به.واحدهای.

س��اخته.شده.هم.اکنون.در.حال.انجام.است،.افزود:..برای.تاسیسات.گاز.نیز.زمینی.را.به.شرکت.

گاز.برای.ساخت.ایستگاه.واگذار.کرده.ایم،.ضمن.آن.که.آب.و.فاضالب.این.پروژه.ها.نیز.در.حال.

اجراس��ت..وی.با.بیان.این.که.هنوز.با."هس��ا" مشکل.داریم،.تصریح.کرد:.:.با.وجود.توافقی.که.

با.هس��ا.داشتیم،.اما.متاسفانه.این.ش��رکت.کار.را.متوقف.کرده.است..توکلی.با.یادآوری.این.که.

8000.هزار.واحد.مسکن.مهر.هشتگرد.گرفتار.این.موضوع.هستند،.گفت:..واحدهای.هسا.حدود.

70.درصد.پیش��رفت.فیزیکی.دارد.که.متوقف.ش��ده.اس��ت،.در.این.زمینه.به.هسا.اخطار.داده..و..

به.آنها.تکلیف.کرده.ایم.نس��بت.به.تکمیل.واحدها.اقدام.کنند..وی.با.تاکید.بر.این.که.به.لحاظ.

قانونی.می.توانیم.قرارداد.با.این.ش��رکت.را.فس��خ.کنیم،.افزود:..اما.این.کار.را.نمی.کنیم.چون.به.
مردم.خسارت.وارد.می.شود،.هسا.نباید.این.گونه.عمل.کرده.و.فقط.به.فکر.منافع.خود.باشد..

هش��تگرد.یکی.از.ش��هرهایی.بوده.که.هسا.در.آنجا.ساخت.وس��از.9.پروژه.را.در.قالب.طرح.

مس��کن.مهر.بر.عهده.گرفته.اس��ت..در.مجموع.حدود.8300.واحد.مسکن.مهر.در.پروژه.ها.در.

حال.س��اخت.است.که.پیش��رفت.فیزیکی.کل.این.تعداد.واحد.حدود.80.درصد.است..اما.نکته.

مهم.در.رابطه.با.این.پروژه.ها،.نبود.متقاضی.برای.حدود.5200.واحد.است.که.عمال.باعث.شده.

روند.ساخت.و.ساز.این.واحدها.کند.و.در.پاره.ای.مواقع.متوقف.شود..در.حال.حاضر.این.پروژه.ها.

هزینه.ه��ای.مضاعفی.را.به.پیمانکار.تحمیل.کرده.و.موجب.ش��ده.تا.تکمیل.س��ایر.پروژه.های.

متقاضی.دار.با.موانعی.روبرو.ش��ود..در.این.راس��تا.وزارت.راه.و.شهرسازی.اقداماتی.را.در.دستور.

کار.قرار.داده.که.تسهیل.شرایط.واگذاری.واحدهای.مسکن.مهر.مهم.ترین.آنها.به.شمار.می.رود..

اصغری.مهرآب��ادی.هفته.پیش.در.ای��ن.زمینه.گفته.بود:.حدود.80.هزار.مس��کن.مهر.بدون.

متقاضی.در.کش��ور.داریم.که.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.حال.برنامه.ریزی.برای.تعیین.تکلیف.

این.واحدهاس��ت..وی.با.بیان.این.که.بیش��ترین.واحد.مس��کن.مهر.بدون.متقاضی.را.در.استان.

خوزس��تان.داریم،.تصریح.کرد:.تعیی��ن.تکلیف.واحدهای.بدون.متقاضی.توس��ط.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.حال.پیگیری.است.و.در.این.رابطه.سناریوهای.مختلفی.مطرح.شده.که.تدوین.

ش��یوه.نامه،.تسهیل.ش��رایط.واگذاری،.تفاهم.با.سازنده.ها.و.غیره.از.آن.جمله.است..وی.با.بیان.

این.که.هنوز.جمع.بندی.نهایی.چگونگی.واگذاری.واحدهای.بدون.متقاضی.نرسیده.ایم،.تصریح.

کرد:..در.ش��هرهای.اطراف.تهران.از.جمله.هشتگرد.و.پرند.نیز.واحدهایی.را.داریم.که.به.دنبال.
واگذاری.آنها.با.تسهیل.شرایط.هستیم.

 چالش نبود متقاضی برای ۵۲۰۰ مسکن مهر هسا در هشتگرد
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پنج��ره.ایرانی��ان:.نتایج.یک.تحقیق.نش��ان.می.دهد.

تقاض��ا.برای.مس��کن.به.عنوان.یک.دارای��ی.بادوام.در.

ابت��دای.تحریم.ه��ا.افزایش.یافته.لیکن.پ��س.از.مدتی.

به.س��مت.بازارهای.نقدش��ونده.ارز.و.طال.سوق.یافته.و.

بالفاصله.پس.از.یک.فصل.ش��اهد.کاهش.قیمت.های.

مسکن.در.کشور.بوده.ایم.که.این.روند.کاهشی.هم.چنان.
ادامه.یافته.است..

به.گزارش.ایس��نا،.بر.اساس.بررسی.دفتر.برنامه.ریزی.

و.اقتصاد.مس��کن.که.به.ارزیاب��ی.اثرگذاری.کانال.های.

تحریم.های.اقتصادی.بر.قیمت.مس��کن.ایران.پرداخته.

آم��ده.اس��ت:.ش��وک.های.ن��رخ.ارز.ناش��ی.از.تحریم.

اقتصادی.یکی.از.عوامل.ایجاد.سیکل.تجاری.در.قیمت.

مسکن.ایران.اس��ت..این.اثرات.در.یک.دوره.1.5.ساله.

منفی.بوده.و.بعد.از.آن.در.یک.دوره.دو.ساله.مثبت.شده.
و.دوباره.اثرات.منفی.آغاز.می.شود.

همچنین.شوک.های.درآمدهای.نفتی.ناشی.از.تحریم.

اقتصادی.نی��ز.از.عوامل.ایجاد.س��یکل.های.تجاری.بر.

قیمت.مسکن.ایران.اس��ت..این.اثرات.از.فصل.دوم.به.

صورت.مثبت.آغاز.ش��ده.و.از.فصل.چهارم.به.بعد.منفی.

می.ش��ود..این.اثرات.ت��ا.دوره.پانزدهم.به.صورت.پایدار.

باقی.می.ماند.و.س��پس.می.میرد..نکته.مهم.آن.است.که.

سیکل.های.ایجاد.شده.در.قیمت.مسکن.ناشی.از.تحریم.
اقتصادی.ماندگار.و.بادوام.نیستند.

اعم��ال.تحریم.ها.به.کاهش.درآمدهای.نفتی،.کاهش.

ارزه��ای.خارجی.هم.از.بابت.کاه��ش.صادرات.نفتی.و.

هم.از.بابت.موانع.و.محدودیت.های.ایجاد.شده.در.ورود.

ارز.به.کش��ور.منجر.شد..یکی.از.پیامدهای.مستقیم.این.

امر،.افزایش.نرخ.ارز.اس��ت..از.سوی.دیگر.موانع.ایجاد.

ش��ده.در.روابط.تجاری.کشور.با.سایر.کشورها.مستقیما.

نیز.قیمت.کاالهایی.وارداتی،.س��رمایه.ای.و.مصرفی.را.

افزایش.داده.اس��ت..هردو.این.عوامل.منجر.به.افزایش.

س��طح.قیمت.های.عمومی.در.داخل.کش��ور.و.خراب.تر.

ش��دن.رابطه.مبادله.و.قوت.ن��رخ.ارز.در.قیاس.با.ریال.
شده.است.

در.ش��رایط.تورم��ی.رفت��ار.منطق��ی.عم��وم.جامعه.

برای.پوش��ش.ارزش.دارایی.های.خ��ود،.تبدیل.آنها.به.

دارایی.هایی.اس��ت.ک��ه.اوال.قابلیت.حفظ.ارزش.خود.را.

داشته.باشند.و.ثانیا.به.دلیل.نوسانات.قابل.مالحظه.نرخ.

ت��ورم،.دارایی.هایی.که.قابلیت.نقدش��وندگی.باالتری.را.

دارند.در.انتخاب.پورتفولیوی.خانوارها.جذابیت.بیشتری.
می.یابند.

بر.این.اس��اس.تقاضا.برای.مس��کن.ب��ه.عنوان.یک.

دارایی.بادوام.در.ابتدای.تحریم.ها.افزایش.یافت.که.این.

امر.به.همراه.وجود.تقاضای.انباش��ته.مصرفی.مس��کن.

منجر.به.افزایش.قیمت.مس��کن.در.کشور.شد..لیکن.به.

دلیل.نوس��انات.قابل.مالحظه.ی.تورم،.هجوم.نقدینگی.

به.سمت.بازارهای.نقدش��ونده.و.بادوام.مانند.ارز.و.طال.

شدت.یافت.که.این.به.معنای.کاهش.جذابیت.سوداگانه.

بازار.مسکن.است..لذا.بالفاصله.پس.از.یک.فصل.شاهد.

کاهش.قیمت.های.مس��کن.در.کش��ور.بوده.ایم.که.این.

روند.کاهشی.هم.چنان.ادامه.یافته.است..در.صورتی.که.

ش��رایط.حاکم.بر.بازار.مس��کن.اعم.از.شرایط.اعتباری،.

نرخ.تورم،.نرخ.ارز.و.س��ایر.متغیره��ای.مرتبط.تغییری.

نکنند،.بر.اساس.نتایج.این.مطالعه.تداوم.کاهش.قیمت.
مسکن.تا.20.فصل.)از.آغاز.تحریم(.پیش.بینی.می.شود.
با.عنایت.به.کاهش.قیمت.های.معامله.شده.مسکن.در.
کش��ور.که.بر.اساس.نتایج.این.مطالعه.می.تواند.ناشی.از.
تحریم.های.اقتصادی.باشد.و.از.آن.جا.که.رشد.قیمت.ها.
در.بازاره��ای.دارایی.خود.عامل.مهمی.در.حفظ.و.جذب.
س��رمایه.های.بخش.خصوصی.در.آن.بازارها.می.باشد،.
کاهش.قیمت.های.مسکن.و.تداوم.آن.منجر.به.کاهش.
ورود.س��رمایه.به.این.بخش.لذا.کاهش.سرمایه.گذاری.

برای.ساخت.مسکن.است.

 اثرات تحريم اقتصادی بر بازار مسکن چه بود؟

پنجره.ایرانیان:.وقتی.منطقه.22.تهران.طراحی.می.شد،.اصرار.مرحوم.کازرونی.وزیر.مسکن.

دهه.60.بر.این.بود.که.این.منطقه.به.عنوان.داالن.باد.تهران.»کوتاه.مرتبه«.و.با.حداکثر.فضای.

سبز.باقی.بماند؛.اما.این.همه.ساختمان.های.بلند.که.در.این.منطقه.احداث.شده.است.جریان.باد.
تهران.را.متوقف.کرده.و.هیچ.سازگاری.با.کیفیت.شهر.برای.زندگی.ندارد.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.فارس،.اظهارات.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.که.اول.دی.

م��اه.در.دومین.کنفرانس.بناهای.بلند.و.در.حالی.که.هوای.غبارآلود.تهران.را.یادآوری.می.کرد،.

این.گونه.مطرح.ش��د.که.موضوع.مهم.در.بلند.مرتبه.س��ازی،.ارتقای.کیفیت.زندگی.است،.اما.با.

توجه.به.مطامع.س��ودجویان،.بلندمرتبه.سازی.درست.دشوار.اس��ت..نمی.خواهم.با.بناهای.بلند.

مخالفت.کنم.یا.بگویم.خوب.است.یا.بد،.اما.من.به.دنبال.شهری.هستم.که.بتوانم.در.آن.زندگی.

کنم.و.ش��هر.مطلوب.مِن.ایرانی.باشد..آخوندی.افزود:.ظرف.30.سال.گذشته.تمام.منطقه.یک.

تهران.که.سراسر.باغات.ارزشمند.و.شش.تنفسی.تهران.بودند.به.بناهای.بلند.تبدیل.شده.است..

آیا.این.س��اخت.و.سازها.غیر.از.پاس��خگویی.به.حرص.بی.پایان.سوداگران.دلیل.دیگری.دارد؟.

وی.خاطرنشان.کرد:.وقتی.منطقه.22.تهران.طراحی.می.شد.مرحوم.کازرونی.اصرار.داشت.که.

این.منطقه.به.عنوان.داالن.باد.تهران.کوتاه.مرتبه.و.با.حداکثر.فضای.سبز.باقی.بماند.و.می.گفت.

اگر.طرحی.هم.تصویب.شود.اجرای.آن.باید.در.طول.25.سال.و.به.صورت.تدریجی.باشد..ولی.

آیا.این.همه.س��اختمان.هایی.که.در.این.منطقه.احداث.شد.واقعا.برای.پاسخ.به.نیاز.تهران.بود؟.

آیا.این.همه.ساختمان.بلند.که.جریان.باد.تهران.را.متوقف.کرده.است.هیچ.سازگاری.با.اندیشه.

ایران.ش��هری.و.کیفیت.ش��هر.برای.زندگی.دارد؟.همچنین.حسن.روحانی.رئیس.جمهوری.روز.

چهارش��نبه.در.جلس��ه.هیات.دولت،.در.حالی.که.بر.لزوم.تالش.برای.رفع.کامل.نگرانی.مردم.

در.خص��وص.آلودگی.هوا.تاکید.می.کرد،.گفت:.برای.س��اختمان.های.بلندمرتبه.که.در.کریدور.
جابه.جایی.هوا.قرار.دارند.چاره.اندیشی.شود.

رییس..جمهوری.با.اش��اره.به.درخواس��ت.دولت.از.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.شورای.عالی.

شهرس��ازی،.لزوم.نظارت.بر.بلندمرتبه.سازی.در.برخی.مناطق.شهری.را.مورد.تاکید.قرار.داد.و.

گفت:.باید.برای.برج.ها.و.ساختمان.های.بلندمرتبه،.به.خصوص.آنهایی.که.در.کریدور.جابه.جایی.

هوا.قرار.دارند،.چاره.اندیش��ی.ش��ود.و.حداقل.از.این.به.بعد.از.س��اختن..آنها.در.این.گونه.مناطق.
جلوگیری.شود.

 وزير مسکن دهه ۶۰ نسبت به بلندمرتبه  سازی ها در منطقه ۲۲ تهران هشدار داده بود
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.اتحادیه.مشاوران.امالک.با.تاکید.بر.

این.که.بانک.مس��کن.در.فروش.اقساطی.مسکن.با.سودهای.

کالن.ش��رایط.خرید.مسکن.را.دشوارتر.می.کند،.گفت:.بانک.

مسکن.به.جای.توسعه.مسکن.در.ایران.از.طریق.مسکن.کار.
تجاری.می.کند.

به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.حسام.عقبائی.در.خصوص.

فروش.اقس��اطی.مس��کن..افزود:.تامین.مس��کن.مردم.طبق.

قانون.اساس��ی.وظیف��ه.دولت.بوده.و.دولت.موظف.اس��ت.تا.

ب��ا.طراحی.و.اجرای.برنامه.های.کوتاه.م��دت.و.بلند.مدت.در.

جهت.تامین.و.توس��عه.مس��کن..فعالیت.کند..اما.متاس��فانه.

برخی.از.سیاس��ت.های.بانکی.در.ایران..جزو.عوامل.بازدارنده..

توسعه.یافتگی.مسکن.در.ایران.هستند..بانک.مسکن.به.جای.
توسعه.مسکن.در.ایران.از.طریق.مسکن.کار.تجاری.می.کند..
وی.تصریح.کرد:.در.هیچ.جای.دنیا.بانک.ها.برای.تسهیالت.
خرید.مس��کن.از.مردم..25.تا.30.درصد.سود.نمی.گیرند..نگاه.
تجاری.بانک.مس��کن.س��بب.ش��د.تا.در.هر.خرید.و.فروش.
بیشترین.سود.را.داشته.باشد...نرخ.سود.بانک.مسکن.نه.تنها.
عامل..رونق.نیست.بلکه.باعث.افزایش.قیمت.تمام.شده.واحد.

مسکونی.می.شود.
وی.همچنی��ن.درباره.نرخ.کارمزد.فروش.اقس��اطی.گفت:.
انبوه.ساز.با.سرمایه.خود.مجتمعی.را.می.سازد.و..مازاد.تولید.را.

می.خواهد.در.اقساط.کوتاه.مدت.با.سود.نرخ.تورمی.به.مصرف.

کننده.بفروشد..بانک.مس��کن.برای.ضمانت.پرداخت.اقساط.

پنج.درصد.کارمزد.می.خواهد..چرا.بانک.مسکن.برای.ضمانت.

باید.5.درصد.از.مردم..کارمزد.بگیرد..آیا.جز.این.است.که.این.

کارم��زد.را.باید.خریدار.بپردازد،.تا.زمانی.که.سیاس��ت.بانکی..
سیاست.تجارت.محور.باشد.مسکن.در.ایران..توسعه.نمی.یابد.

ریی��س.اتحادیه.امالک.گف��ت:.با.نگاه.تج��اری.بانک..به.

فروش.قس��طی.مسکن.مخالفیم،.بانک.مسکن.باید.شرایط.را.

برای.خرید.تسهیل.کند.نه.این.که..شرایط.خرید.مسکن.را.با.

سودهای.کالن.خود.دشوارتر.کند..در.فروش.اقساطی،.بانک.

مس��کن.برای.ضمانت.پرداخت.اقس��اط.ورود.کرده.است،.آیا.
باید.برای.ضمانت.از.مردم.5.درصد.کارمزد.بگیرد؟

 سودهای کالن بانک مسکن، خريد مسکن را دشوار کرده است

پنجره.ایرانیان:.در.حالی.در.یک.ماه.گذشته.فروش.قسطی.

مس��کن.از.سوی.انبوه.سازان.برای.افزایش.تقاضا.مطرح.شده.

که.همچن��ان.موضوع.راه.اندازی.مجدد.لیزینگ.مس��کن.در.
بانک.مرکزی.و.مجلس.بالتکلیف.نگاه.داشته.شده.است.

به.گزارش.پنج��ره.ایرانیان.به.نق��ل.از.تابناک،.حمیدرضا.

ابدال��ی.رئیس.هی��ات.مدیره.کانون.ش��رکت.های.لیزینگ.با.

اش��اره.به.اینکه.فروش.قسطی.مسکن.در.واقع.همان.کاری.

است.که.ش��رکت.های.لیزینگ.انجام.می.دادند،.توضیح.داد:.

تفاوت.طرح.فروش.قس��طی.با.کار.ش��رکت.های.لیزینگ.آن.

است.که.شرکت.های.لیزینگ.آورده.اولیه.را.خود.تامین.کرده.

و.نیازی.به.تامین.مالی.از.سوی.متقاضی.نیست..اما.در.بحث.

فروش.قسطی.مسکن.متقاضی.خرید.باید.آورده.اولیه.داشته.

باش��د..او.با.اش��اره.به.اینکه.پیش.از.این.و.ت��ا.قبل.از.ابالغ.

آئین.نامه.ممنوعیت.فعالیت.لیزینگ.مس��کن،.ش��رکت.های.

لیزینگ.در.عمل.فروش.اقس��اطی.مسکن.را.برعهده.داشتند،.

خاطرنش��ان.کرد:.در.این.آئین.نامه.انجام.فعالیت.های.فروش.

اقس��اطی.مسکن.توسط.شرکت.های.لیزینگ.ممنوع.شد،.اما.

همچنان.واحدهای.اداری.در.خصوص.مش��اغلی.چون.دفتر.

وکالت،.اس��ناد.رسمی،.دفتر.پزشکان.و.اعضای.سازمان.نظام.

مهندس��ی.قابل.فروش.اقس��اطی.اس��ت.و.فق��ط.واحدهای.
مسکونی.از.این.طرح.منفک.شدند.

ابدال��ی.اظه��ار.ک��رد:.پ��س.از.ارائ��ه.درخواس��ت.کانون.

ش��رکت.های.لیزین��گ.به.بان��ک.مرکزی.ب��رای.راه.اندازی.

لیزینگ.مس��کن،.مقامات.این.بانک.اجازه.فروش.اقس��اطی.

واحدهای.مس��کونی.را.منوط.به.ارائه.الیحه.لیزینگ.مسکن.

به.مجلس.دانستند،.ولی.تاکنون.خبری.از.جزئیات.این.اقدام.
منتشر.نشده.است.

او.افزود:.ش��رکت.های.لیزینگ.با.س��از.و.کار.مش��خص.و.

قدرت.تامین.مالی.و.س��ود.تعیین.شده.در.ابتدای.کار،.فروش.

قس��طی.مسکن.را.برعهده.داشتند؛.حال.آنکه.تعیین.این.ساز.

و.کارها.برای.انبوه.سازان.مشکل.به.نظر.می.رسد،.ضمن.آنکه.

به.نظر.نمی.رس��د.فروش.اقساطی.برای.س��ازندگان.مسکن.
مقرون.به.صرفه.و.قابل.اجرا.باشد.

 مسکن قسطی جايگزين لیزينگ مسکن؟؟

پنج��ره.ایرانیان:.برنامه.ها.و.سیاس��ت.های.کوتاه.مدت.موجب.س��اماندهی.بخش.مس��کن.

نمی.ش��ود..بخش.مسکن.به.یک.سیاست.بلندمدت.و.راهکارهایی.قابل.اجرا.نیازمند.است.تا.با.

س��امان.گرفتن.وضعیت.این.بخش.شاهد.رونق.سایر.بخش.هایی.باشیم.که.به.صورت.مستقیم.
و.غیر.مستقیم.با.آن.در.ارتباط..هستند.

به.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.س��یدمجید.نیک.نژاد،.کارش��ناس.مس��کن.با.اشاره.به.

اینکه.بخش.مس��کن.نیازمند.یک.سیاست.هدفمند.و.بلند.مدت.است.گفت:.چندین.سال.است.

که.نابس��امانی.و.گاهی.رکود.و.گاهی.تورم.گریبان.گیر.این.بخش.ش��ده.و.اگر.تدبیری.مناسب.

اندیش��یده.نشود.س��ال.های.آتی.نیز.بخش.مسکن.سر.و.سامان.نخواهد.گرفت..وی.افزود:.نیاز.

به.خانه.و.س��رپناه.جزو.نیازهای.ضروری.اولیه.هر.انس��انی.است.با.صاحبخانه.شدن.نیز.آرزوی.

بسیاری.از.خانواده.هایی.است.که.هم.اکنون.مستاجرند.و.پرداخت.اجاره.بها.مشکالت.عدیده.ای.

را.برایش��ان.به.وجود.آورده.است..این.کارشناس.مس��کن.با.اشاره.به.اختصاص.تسهیالتی.که.

قرار.اس��ت.در.آینده.ای.نزدیک.به.این.بخش.تعلق.بگیرد،.گفت:.بخش.مس��کن.هم.در.رکود.و.

هم.در.تورم.رکود.است،.از.این.جهت.که.خرید.و.فروش.صورت.نمی.گیرد..نرخ.گذاری.نجومی.

بر.روی.قیمت.مس��کن.نیز.بر.تشدید.تورم.دراین.بخش.منجر.شده.است..نیک.نژاد.بر.این.باور.

است.که.تزریق.تسهیالت.در.قالب.وام.برای.خرید.مسکن.تنها.به.افزایش.نابسامانی.این.بخش.

می.انجامد..وی.در.پایان.گفت:.بخش.مس��کن.به.یک.سیاس��ت.بلند.مدت.و.راه.کارهایی.قابل.

اجرا.نیازمند.اس��ت.تا.با.سامان.گرفتن.وضعیت.این.بخش.شاهد.رونق.سایر.بخش.هایی.باشیم.
که.به.صورت.مستقیم.و.غیر.مستقیم.با.آن.در.ارتباط..هستند.

 حال بد مسکن با سیاست های کوتاه مدت خوب نمی شود
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پنجره.ایرانیان:.رئیس.کانون.سراس��ری.انبوه.سازان.با.بیان.

اینکه.بازار.خرید.مس��کن.هنوز.رونق.نیافته.است،.تاکید.کرد:.

برای.اینکه.ش��اهد.کاهش.قیمت.مس��کن.باش��یم،.باید.ابتدا.

قیمت.زمین.را.پایین.آوریم،.زیرا.بخش.عمده.قیمت.مس��کن.
را.شامل.می.شود.

ب��ه.گ��زارش.ایرنا،.ایرج.رهب��ر.با.بیان.اینک��ه.برای.خروج.

مس��کن.از.رکود.و.رس��یدن.به.رونق،.تحریک.بخش.مسکن.

در.اولویت.اس��ت،.افزود:.بارها.اعالم.ش��ده.قیمت.ها.به.کف.

رس��یده.و.بهتر.اس��ت.مردم.نس��بت.به.خرید.اقدام.کنند،.اما.

این.گفته.ها.نتوانسته.تحولی.در.بازار.مسکن.ایجاد.کند؛.حتی.

افزایش.وام.خرید.و.بازس��ازی.نیز.همچنان.نتوانسته.مرهمی.
بر.درد.مسکن.باشد.

وی.ادام��ه.داد:.به.همین.دلیل.پیش.بینی.خروج.مس��کن.از.

رکود.در.آینده.نزدیک.و.پایان.انتظار.فروشندگان.دشوار.شده.

زیرا.نیازمند.افزایش.تقاضاس��ت؛.مردم.احتمالی.برای.کاهش.

قیمت.و.خرید.مس��کن.متصور.نیس��تند.تا.به.سمت.این.بازار.

برون��د..وی.با.بیان.اینکه.هنوز.نش��انه.ای.از.تحول.در.بخش.

مس��کن.مشاهده.نمی.شود،.تاکید.کرد:.تا.وقتی.اقتصاد.کالن.

کشور.با.رونق.همراه.نشود.یا.قدرت.خرید.مردم.افزایش.نیابد،.

وضعیت.فعلی.حفظ.می.ش��ود..این.کارش��ناس.حوزه.مسکن،.

قیمت.این.محصول.را.منوط.به.فاکتورهای.بس��یاری.دانست.

و.افزود:.برای.اینکه.ش��اهد.کاهش.قیمت.مسکن.باشیم،.باید.

ابت��دا.قیمت.زمین.را.پایین.بیاوری��م.زیرا.بخش.عمده.قیمت.
مسکن.در.این.بخش.است.

وی.ادام��ه.داد:.چنانچه.دولت.زمین.ه��ای.ارزان.در.اختیار.

انبوه.س��ازان.قرار.دهد،.قیمت.تمام.ش��ده.مسکن.تا.حد.قابل.

توجه��ی.کاهش.خواهد.یاف��ت،.اما.عالوه.ب��ر.زمین،.عرضه.

و.تقاض��ا.نیز.قیمت.مس��کن.را.دس��تخوش.تغییرمی.کند.که.
می.توان.با.کمک.به.تولید،.تعادل.را.در.این.رابطه.حفظ.کرد.
عضو.هیات.مدیره.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان.با.اشاره.
به.نامتعادل.بودن.بازار.مس��کن.در.ای��ران.گفت:.اگر.همپای.
تس��هیالتی.که.برای.تحری��ک.طرف.تقاضا.ارائه.می.ش��ود،.
تس��هیالتی.نیز.به.طرف.س��ازندگان.برای.تولید.مسکن.ارائه.
ش��ود،.می.توان.ب��ه.برقراری.تعادل.نس��بی.امی��دوار.بود،.اما.
چنانچه.از.تولید.حمایت.نش��ود،.ب��ا.فروش.واحدهای.موجود،.

تعادل.اندکی.که.در.بازار.وجود.دارد.نیز.به.هم.می.خورد.

وی.با.بیان.اینکه.س��ازندگان.نیز.در.قالب.تس��هیالتی.باید.

منتفع.ش��وند،.افزود:.برای.تامین.زمین.در.ش��هرهای.بزرگ.

باید.تمهیداتی.اندیش��ید.تا.ابتدا.مس��کن.تولید.و.سپس.زمینه.

برای.متعادل.کردن.قیمت.آن.فراهم.ش��ود..رهبر.افزود:.این.

موضوع.وقتی.محقق.می.ش��ود.که.انتظار.م��ردم.برای.ایجاد.

تغییر.و.تحول.در.بازار.مسکن،.به.قطعیت.برسد.یعنی.خریدار.

اطمینان.یابد.قیمت.مسکن.کاهش.یافته.و.زمان.خرید.است؛.
در.آن.صورت.به.سراغ.رفع.نیاز.خود.و.تهیه.مسکن.می.رود.

عضو.هیات.مدیره.کانون.سراس��ری.انبوه.س��ازان،.کاهش.

قیم��ت.نفت.و.به.تب��ع.آن.کاهش.انتظ��ارات.در.زمینه.تزریق.

نقدینگی.را.در.رکود.فعلی.مسکن.موثر.دانست.و.افزود:.رونق.

دوباره.مس��کن.می.تواند.نقش.مهمی.در.کاهش.نرخ.بیکاری،.

افزایش.فضای.کسب.و.در.نهایت،.کار.و.رشد.اقتصادی.کشور.

ایفا.کن��د..وی.همچنین.افزایش.تس��هیالت.بانکی.را.عامل.

افزایش.قدرت.خرید.مردم.دانس��ت.و.اف��زود:.محدودیت.در.

اعتباری.که.برای.پرداخت.تسهیالت.در.نظر.گرفته.می.شود،.به.

ادامه.دار.شدن.رکود.مسکن.کمک.می.کند..رهبر.گفت:.رونق.

بازار.مسکن.با.س��ه.برنامه.بلندمدت،.میان.مدت.و.کوتاه.مدت.

محقق.خواهد.ش��د؛.یعنی.هر.س��ه.برنامه.بای��د.همزمان.و.با.

هم.دیده.ش��ود.زیرا.اگر.برنامه.ه��ای.درازمدت.را.رها.کنیم.و.

فقط.به.راه��کاری.مقطعی.و.اورژانس��ی.بپردازیم،.در.نهایت.

10.س��ال.دیگر.دچار.فاجعه.خواهیم.ش��د..وی.کاهش.هزینه.

تمام.ش��ده.مس��کن.را.با.اس��تفاده.از.راهکارهایی.امکان.پذیر.

دانست.و.گفت:.از.طریق.قسط.بندی.هزینه.انشعابات،.عوارض.

شهرداری.و.مالیاتی،.تقویت.و.توسعه.صنعتی.سازی.و.حمایت.

از.انبوه.سازان،.هم.برای.س��ازنده.ایجاد.انگیزه.می.شود.و.هم.
هزینه.ها.پایین.و.خروجی.ساخت.باال.می.رود.

این.کارش��ناس.حوزه.مسکن.افزود:.یکی.از.برنامه.هایی.که.

می.توانس��ت.سیاست.های.خروج.مس��کن.از.رکود.را.سریع.تر.

اجرای��ی.کند،.بحث.فروش.اقس��اطی.و.ورود.بانک.مس��کن.

به.عنوان.عاملی.بدون.واسطه،.واگذارکننده.یا.کارگزار.مطمئن.

ب��رای.دو.طرف.فروش��نده.و.خریدار.اس��ت..وی.افزود:.بانک.

مسکن.با.برخورداری.از.تجربه.خود.در.بحث.خرید،.فروش.و.

رهن.مسکن.می.تواند.به.سرعت.ورود.کند.و.کار.اعتبار.سنجی.

برای.بازپرداخت.تس��هیالت.را.برعهده.داشته.باشد.تا.فروش.
اقساطی.در.بخش.مسکن.عملیاتی.شود..

رهب��ر.افزود:.در.حال.حاضر.واحدهای.س��اخته.ش��ده.روی.

دست.فروش��ندگان.مانده.و.می.خواهند.بفروشند،.اما.به.دلیل.

رک��ود.بازار.موف��ق.به.این.کار.نش��ده.و.به.ناچ��ار.راه.فروش.

اقس��اطی.را.دنب��ال.کرده.اند؛.یعنی.بخش��ی.از.پ��ول.را.نقد.و.

بخش��ی.را.به.صورت.اقس��اط.از.خریدار.وص��ول.کنند.منتها.

کارگزار.برای.تضمین.بخ��ش.دوم.معامله.پنج.درصد.کارمزد.

می.خواهد..یعنی.برمبنای.همان.سودی.که.بانک.ها.از.مشتری.

دریافت.می.کنند،.حداکثر.کارمزد.دریافت.خواهد.ش��د.که.این.

کار.نیز.برای.بانک.ایجاد.درآمد.می.کند.و.هم.اینکه.تضمینی.

برای.کاهش.ریس��ک.فروش��نده.خواهد.ب��ود..در.حال.حاضر.

طب��ق.پیش.نوی��س.مطالعات.بازنگری.طرح.جامع.مس��کن،.

هزین��ه.تامین.مس��کن.حدود.نیمی.از.درآم��د.خانوارهای.کم.

درآم��د.را.به.خود.اختصاص.می.دهد.و.س��هم.مس��کن.نیز.در.
سبد.هزینه.این.خانوارها.دو.برابر.اندازه.متعارف.جهانی.است.

 پیشنهاد کانون انبوه سازان برای رونق بازار مسکن و کاهش قیمت

پنجره.ایرانیان:.به.گفته.عضو.ش��ورای.ش��هر.تهران،.بلندمرتبه.س��ازی.در.کوچه.های.باریک.
امکان.امدادرسانی.را.از.بین..برده.است.

به.گزارش.معماری.نیوز،.مرتضی.طالیی.در.جلس��ه.ش��ورای.ش��هر.تهران.و.در.واکنش.به.

س��خنان.دبیر.شورا.یاری.های.منطقه.یک.با.تاکید.بر.ضرورت.ادامه.خطوط.مترو.از.تجریش.به.

سمت.خیابان.شهید.بهشتی،.گفت:.این.موضوع.باید.در.دستور.کار.کمیسیون.عمران.قرار.گیرد.

و.چنانچ��ه.بتوانیم.خطوط.را.به.آزادی.برس��انیم،.بخش.قابل.توجه��ی.از.بار.ترافیکی.را.جواب.

داده.ایم..وی.همچنین.با.اش��اره.به.موضوع.نابودی.باغات.به.دلیل.برج.س��ازی.در.تهران.گفت:.
باید.در.این.خصوص.تصمیم.گیری.شود.تا.این.رویه.ادامه.نیابد.

نایب.رئیس.ش��ورای.ش��هر.ته��ران.همچنین.خطاب.به.کمیس��یون.فرهنگی.ش��ورا.گفت:.

برنامه.ه��ای.ابالغی.و.اجرای��ی.در.حوزه.های.فرهنگی.و.اجتماع��ی.در.مناطق.مختلف.تهران.

یکس��ان.اس��ت،.در.حالی.که.کارکردهای.این.برنامه.ها.در.مناطق.متفاوت.به.نظر.می.رسد،.لذا.
باید.در.کمیسیون.فرهنگی.پهنه.بندی.انجام.شده.و.این.موضوع.بازنگری.شود.

وی.با.بیان.اینکه.قنات.ها.و.رود.دره.ها.س��امان.دهی.می.ش��وند،.عنوان.کرد:.اما.س��اماندهی.

فرهنگی.در.کنار.س��اماندهی.کاربری.امری.مهم.اس��ت..طالیی.با.اش��اره.به.بلندمرتبه.سازی.

در.کوچه.های.باریک.منطقه.ش��میران.اظهار.کرد:.اگر.در.این.منطقه.حادثه.ای.رخ.دهد.امکان.
امدادرسانی.وجود.ندارد.و.این.موضوع.نیز.باید.در.کمیسیون.عمران.مورد.توجه.قرار.گیرد.

 برج سازی در تهران نابودی باغات را رقم می زند
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پنج��ره.ایرانی��ان:.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.قصد.دارد.تا.

برای.س��ال.آینده.رقم.وام.مسکن.را.به.120.میلیون.تومان.
افزایش.دهد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.طرح.افزایش.وام.مسکن.یکی.

از.موضوعاتی.اس��ت.ک��ه.از.ابتدای.آغاز.ب��ه.کار.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.دولت.یازدهم.پیگیری.می.ش��ود.تا.با.افزایش.

ق��درت.خرید.مردم،.رقم.وام.مس��کن.هم.ب��ا.قیمت.واحدها.

همخوانی.داشته.باشد..در.واقع.یکی.از.ایراداتی.که.همواره.به.

وام.مس��کن.مطرح.می.ش��ود،.این.است.که.مبلغ.وام،.کمتر.از.

نرخ.تورم.مسکن.اس��ت،.بنابراین.به.عنوان.یک.قدرت.خرید.
برای.بخش.مسکن.نمی.توان.روی.آن.حساب.کرد.

این.در.حالی.است.که.وام.مسکن.باید.80.درصد.از.قیمت.را.

پوش��ش.دهد.تا.قدرت.خرید.متقاضی.را.باال.برده.و.کمکی.به.

رونق.این.بخش.بکند،.عالوه.بر.اینکه.با.این.شیوه.متقاضیان.

واقع��ی.وارد.بازار..ش��ده.و.از.این.طری��ق.می.توانند.خانه.دار.

شوند،.ضمن..آنکه.اس��تقبال.از.وام.هایی.که.تاکنون.از.سوی.

دولت.مطرح.ش��ده.هم.تمایل.مردم.را.به.وام.هایی.با.نرخ.باال.
نشان.می.دهد.

براین.اساس،.وزارت.راه.و.شهرسازی.فعال.نرخ.وام.مسکن.

را.ت��ا.80.میلی��ون.تومان.افزای��ش.داده.اس��ت.و.متقاضیان.

می.توانند.از.طریق.صندوق.پس.انداز.مسکن.و.سپرده.گذاری.

یکس��اله.مبلغ.40.میلیون.تومان.تا80.میلیون.تومان.از.بانک.

مس��کن.وام.بگیرند،.البته.دریافت.این.وام.شرایط.خاصی.دارد.
از.جمله.اینکه.باید.حتما.متقاضی.خانه.اولی.باشد.

وام.دیگری.که.مش��مول.همه.متقاضیان.می.شود،.حساب.

ممتاز.بانک.مسکن.است.که.مبلغ.وام.این.حساب.به.تازگی.به.

60.میلیون.تومان.افزایش.یافته.که.البته.در.کنار.آن،.می.توان.

از.وام.10.میلیون.تومانی.جعاله.هم.استفاده.کرد،.بنابراین.وام.

70.میلیون.تومانی.قدرت.خرید.بهتری.را.نس��بت.به.قبل.در.

اختیار.متقاضی.قرار.می.دهد.
براین.اس��اس،.شنیده.ها.حاکی.از.آن.است.که.وزارت.راه.و.
شهرس��ازی.باز.هم.به.دنبال.افزایش.قیمت.این.وام.اس��ت.و.
هنوز.نرخ.وام.را.برای.بخش.مس��کن.کافی.نمی.داند،.بنابراین.
در.جلس��ات،.پیش��نهاداتی.را.برای.افزایش.این.نرخ.در.سال.
آین��ده.مطرح.کرده.و.در.حال.پیگیری.اس��ت.تا.وام.مس��کن.

متناسب.با.نیاز.متقاضیان.باشد.
بر.این.مبنا،.پیش��نهادات.در.سال.گذش��ته.این.بود.که.وام.
مس��کن.تا.نرخ.120.میلیون.تومان.افزایش.پیدا.کند،.در.واقع.
رق��م.وام.باید.به.100.میلیون.تومان.افزایش.یابد.و.وام.جعاله.
هم.20.میلیون.تومان.شود.که.در.نهایت.وام.مسکن.بتواند.تا.
رقم.120.میلیون.تومان.تس��هیالت.را.در.اختیار.متقاضی.قرار.
دهد..در.واقع.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.می.خواهد.با.اس��تفاده.
از.نظریات.بخش.خصوصی،.رقم.وام.مس��کن.را.برای.س��ال.
آینده.افزایش.دهد.تا.عالوه.بر.افزایش.قدرت.خرید.متقاضیان.

واقعی،.بازار.مس��کن.هم.تکانی.خورده.و.تغییراتی.را.در.جهت.

مثبت.داشته.باش��د؛.هرچند.که.بخش.خصوصی.معتقد.است.

وام.مسکن.برای.س��ال.آینده.باید.تا.رقم.150.میلیون.تومان.
هم.افزایش.پیدا.کند.

بخش.خصوص��ی.در.رابطه.با.افزایش.وام.مس��کن.معتقد.

اس��ت.که.مبلغ.120.میلیون.تومان.با.توجه.به.اینکه.متوسط.

قیمت.هرمترمربع.مس��کن.در.کشور.حدود.2.5.میلون.تومان.

است،.گره.مس��کن.را.باز.کرده.و.مشکالت.متقاضیان.را.حل.

می.کند،.بنابراین.افزایش.وام.مسکن.حتی.اگر.در.کوتاه.مدت.

تورم.را.هم.به.دنبال.داشته.باشد.اما.بخش.زیادی.از.مشکالت.
حوزه.مسکن.را.برطرف.کرده.و.رشد.اقتصادی.ایجاد.می.کند.
در.حاضر.حاضر.مردم.پول.خرید.مسکن.ندارند.و.سازندگان.
منابع.مالی.برای.ساخت.ندارند،.به.همین.دلیل.تزریق.منابع.به.
این.بازار.می.تواند،.مسکن.را.از.رکود.خارج.کرده.و.به.خانه.دار.

شدن.متقاضیان.کمک.زیادی.کند.

 احتمال افزايش وام خريد مسکن به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آينده

پنجره.ایرانیان:.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مس��کن.مهر.اعالم.کرد:.دولت.در.
الیحه.بودجه.سال.آینده.اعتبار.یارانه.مسکن.مهر.را.دو.برابر.سال.جاری.در.نظر.گرفت.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.احمد.اصغری.مهرآبادی.با.اش��اره.به.اینکه.یارانه.مسکن.مهر.در.

بودجه.سال.آینده.دو.برابر.اعتبار.سال.94.می.شود،.گفت:.امسال.مبلغ.200.میلیارد.تومان.برای.

تامین.خدمات.زیربنایی،.روبنایی،.آماده.سازی.معابر،.پرداخت.عوارض.ساختمانی.و.دیگر.موارد.
مورد.نیاز.برای.مسکن.مهر.اختصاص.یافت.

وی.با.بیان.اینکه.این.کمک.ها.به.عنوان.یارانه.در.اختیار.مس��کن.مهر.قرار.می.گیرد،.افزود:.

دولت.هم.مصوبه.ای.را.مبنی.بر.افزایش.دو.برابری.یارانه.مسکن.مهر.داشت.که.براین.اساس،.

در.س��ال.آینده.مبلغ.400.میلیارد.تومان.به.مسکن.مهر.اختصاص.می.یابد.تا.برای.هزینه.های.

خدمات.روبنایی.و.زیربنایی.استفاده.شود..قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.طرح.مسکن.مهر.

با.اعالم.اینکه.دولت.تاکنون.مبلغ.1800.میلیارد.تومان.به.مسکن.مهر.کمک.کرده.است،.اظهار.

داشت:.این.رقم.ها.برای.مصارفی.به.جز.ساخت.مسکن.مهر.استفاده.می.شود،.زیرا.ساخت.این.

واحدها.از.محل.آورده.مردم.و.تس��هیالت.بانکی.اس��ت..مهرآبادی.ادامه.داد:.دولت.کمک.های.

خود.را.در.بودجه.95.دوبرابر.کرده.اس��ت.که.این.می.تواند.کمک.بس��یار.خوبی.به.مسکن.مهر.

باش��د.و.بخش.زی��ادی.از.هزینه.های.خدمات.روبنایی.و.زیربنای��ی.را.تامین.کند،.البته.در.ابتدا.

مطرح.ش��ده.بود.که.این.خدمات.هم.از.محل.آورده.مردم.باش��د،.اما.از.آنجایی.که.متقاضیان.

مسکن.مهر.توانایی.مالی.زیادی.ندارند،.دولت.هم.در.این.موضوع.به.متقاضیان.کمک.می.کند..

وی.با.بیان.اینکه.تاکنون.100.میلیارد.تومان.هم.بابت.مابه.التفاوت.س��ود.تسهیالت.مسکن.

مهر.از.س��وی.دولت.پرداخت.ش��ده.است،.اظهار.داشت:.رقم.تس��هیالت.مسکن.مهر.45.هزار.

میلی��ارد.تومان.از.محل.خط.اعتباری.مس��کن.مهر.بوده.اما.م��ا.به.رقم.55.هزار.و.300.میلیارد.
تومان.نیاز.داشتیم.که.این.رقم.هم.در.شورای.پول.و.اعتبار.تصویب.شده.است.

قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.طرح.مسکن.مهر.افزود:.تاکنون.45.هزار.میلیارد.تومان.

از.محل.خط.اعتباری.بانک.تامین.و.قرار.ش��ده.اس��ت.که.مابقی.تا.رقم.55.هزار.و.300.میلیارد.

تومان.از.محل.وصول.اقس��اط.مس��کن.مهر.باشد.که.ما.از.این.محل.وام.مسکن.مهر.را.از.25.
به.30.میلیون.تومان.افزایش.دادیم.

عالوه.بر.مصوبه.اخیر،.هیات.وزیران.در.جلس��ه.هجدهم.آذرماه.امس��ال.به.پیش��نهادی.که.

وزارت.راه.و.شهرسازی.هفدهم.مردادماه.امسال.به.استناد.ماده.18.قانون.ساماندهی.و.حمایت.

از.تولید.و.عرضه.مسکن.ارائه.کرده.بود،.اختصاص.2000.میلیارد.ریال.از.اعتبارات.قانون.بودجه.

امس��ال.با.عنوان.تخفیف.عوارض.پروانه،.حمایت.های.مالی،.تراکم.و.ایجاد.تاسیس��ات.عمومی.
مسکن.مهر.را.تصویب.کرد.

 يارانه مسکن مهر دو برابر می شود
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پنج��ره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.نرخ.

بهره.18.و.نیم.درصدی.تسهیالت.مسکن.بسیار.باالتر.از.نرخ.

تورم.کش��ور.است.و.در.اس��تطاعت.اکثر.دهک.های.درآمدی.
جامعه.نیست.

به.گزارش.ایس��نا،.حام��د.مظاهریان.در.واکن��ش.به.آغاز.

اعطای.تسهیالت.60.میلیون.تومانی.مسکن.از.روز.سه.شنبه.

اول.دی.از.طریق.اوراق.حق.تقدم.تس��هیالت.مسکن.بانک.

مس��کن،.اظهار.کرد:.سیاست.کالن.و.رس��می.وزارت.راه.و.

شهرسازی.در.حوزه.مسکن.گسترش.بازار.رهن.است.و.هدف.

این.اس��ت.تا.بتوانیم.منابع.مالی.متنوع.و.گس��ترده.تری.را.به.
بازار.مسکن.منتقل.کنیم..

معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.گفت:.

در.این.راهبرد،.تالش.این.اس��ت.تا.مردم.متناس��ب.با.سطح.

درآمدی.خود.پس.انداز.داش��ته.باشند.و.در.مقابل.هم.بانک.ها.

پیشنهادهای.مختلفی.در.سطوح.مالی.گوناگون.داشته.باشند.

تا.س��پرده.گذاران.در.بانک.ها.)مردم(.با.اس��تفاده.از.پس.انداز.

خود.به.همراه.پیش��نهادات.تس��هیالتی.بانک.که.می.بایست.

تا.50.درصد.ارزش.ملک.را.ش��امل.شود،.وارد.بازار.مسکن.و.

خانه.دار.شوند..وی.تاکید.کرد:.از.نظر.وزارت.راه.و.شهرسازی.

این.وضعیت.حداقل.ش��رایطی.است.که.باید.در.بازار.مسکن.

فراهم.باشد.یعنی.همه.اقشار.بتوانند.به.بانک.مراجعه.کرده.و.

تا.س��قف.50.درصد.یک.واحد.مسکونی.را.که.احتیاج.دارند.با.

کمک.تس��هیالت.مسکن،.خریداری.کنند..معاون.وزیر.راه.و.

شهرسازی.ادامه.داد:.بنابراین.گسترش.بازار.رهن.هم.مبتنی.

بر.این.اس��ت.که.بتوانید.با.توجه.به.محدودیت.های.مالی.که.

بانک.ها.دارند.پیش��نهادهایی.تهیه.شوند.که.برای.موسسات.

پولی.و.بانکی.یک.مش��وق.محسوب.شود.و.به.پرداخت.این.

نوع.تس��هیالت.تن.در.دهند..مثال.در.ط��رح.خرید.لیزینگی.

مس��کن.اگرچه.این.نوع.تسهیالت،.بسیار.گران.قیمت.هستند.

و.درصد.بس��یار.کمی.از.جامعه.هدف.را.ش��امل.می.شوند،.اما.

باز.هم.به.نوبه.خود.می.تواند.نوعی.رونق.را.در.بازار.مس��کن.

ایجاد.کند..وی.خاطرنش��ان.کرد:.وام.های.مسکن.بانک.های.

مسکن.دیگر.کشورها.که.تسهیالتی.مشابه.تسهیالت.خرید.

مس��کن.بانک.مسکن.کش��ورمان.ارائه.می.دهند.در.سه.آیتم.

مهم.خالصه.می.ش��وند:.»میزان.و.مبلغ.تسهیالت«،.»مدت.

زم��ان.بازپرداخ��ت.آن«.و.»ن��رخ.س��ود.تس��هیالت«..این.

س��ه.فاکتور.باید.در.اس��تطاعت.متقاضی.دریافت.وام.باش��د..

مظاهری��ان.بیان.کرد:.با.تحقی��ق.و.مطالعه.ای.که.در.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.انجام.ش��د،.به.این.نتیجه.رس��یدیم.که.در.

ش��رایط.فعلی.اقتصاد.کالن.و.خرد.کشور،.وام.خرید.مسکن.

نبای��د.بهره.ای.بیش��تر.از.14.درصد.داش��ته.باش��د.و.حتی.با.

پی��روی.از.نرخ.ت��ورم،.بهره.آن.به.تدریج.ه��م.کاهش.بیابد..

در.مرحله.بعد.باید.مدت.بازپرداخت.اقس��اط.طوالنی.تر.شود..

معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.دستاورد.مهم.دولت.

یازدهم.مبنی.بر.افزایش.زمان.بازپرداخت.تسهیالت.مسکن.

صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.به.12.س��ال.گفت:.البته.این.

زمان.هم.مورد.تایید.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.نیست.و.ما.در.

حال.فکر.کردن.به.افزایش.زمان.بازپرداخت.این.تس��هیالت.

به.15،.20.و.25.س��ال.هس��تیم..همچنین.بای��د.همزمان.با.

افزایش.زمان.بازپرداخت.تس��هیالت،.امکان.خرید.و.فروش.

دی��ون.بانکی.در.بازار.رهن.ثانویه.فراهم.ش��ود.و.این.گردش.

مالی.در.صنعت.ساختمان.مرتبا.گسترده.تر.شود..وی.با.اشاره.

ب��ه.افزایش.حدودا.دو.برابری.س��قف.وام.مس��کن.از.35.به.

60.میلی��ون.تومان.افزود:.اگرچه.این.افزایش.یک.گام.مثبت.

محسوب.می.شود.اما.ش��رایطی.که.برای.آن.تعیین.کرده.اند،.

ج��ای.انتق��اد.دارد..نرخ.بهره.18.و.نیم.درصدی.تس��هیالت.

بس��یار.باالتر.از.نرخ.تورم.کشور.اس��ت.و.در.استطاعت.اکثر.

دهک.ه��ای.درآمدی.جامعه.نیس��ت..وزارت.امور.اقتصادی.و.

دارایی.و.همچنین.بانک.مرکزی.باید.در.نرخ.سود.تسهیالت.

جدید.مسکن.تجدیدنظر.جدی.کنند..مظاهریان.با.بیان.اینکه.

پیش.بینی.کرده.ایم.تا.بانک.مسکن.در.برنامه.ششم.توسعه.به.

یک.بانک.توسعه.ای.برای.اجرای.سیاست.های.بخش.مسکن.

تبدیل.ش��ود،.اظهار.داش��ت:.آنچه.با.بانک.مرکزی.و.وزارت.

امور.اقتصادی.و.دارایی.پیش.از.آغاز.پرداخت.تس��هیالت.60.

میلیون.تومانی.مس��کن.توافق.ک��رده.بودیم.این.بود.که.نرخ.

س��ود.این.تسهیالت.در.استطاعت.مردم.باشد.چون.رقم.باال،.

سبب.می.شود.تا.خریداران.واقعی.مسکن.از.آن.استفاده.نکرده.

و.عمال.تبدیل.به.تس��هیالتی.برای.کسانی.شود.که.به.دنبال.

نقدینگی.در.بازارهای.دیگر.هس��تند..وی.تاکید.کرد:.با.توجه.

به.کاهش.نرخ.س��پرده.قانونی.سپرده.ممتاز.بانک.مسکن.نزد.

بان��ک.مرکزی،.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.انتظار.افزایش.نرخ.

س��ود.تسهیالت.از.س��وی.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.را.

نداشت..ما.با.افزایش.نرخ.سود.تسهیالت.60.میلیون.تومانی.
موافق.نیستیم.

 انتقاد معاون وزارت شهرسازی از سود ۱۸.۵ درصدی وام مسکن

پنجره.ایرانیان:.هیات.وزیران.به.پیشنهاد.وزارت.راه.و.شهرسازی.و.به.استناد.ماده.18.قانون.

س��اماندهی.و.حمایت.از.تولید.و.عرضه.مس��کن.مصوب.1387،.مبل��غ.2000.میلیارد.ریال.در.
اعتبارات.سال.94.برای.حمایت.از.مسکن.مهر.تصویب.کرد.

به.گزارش.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.هیات.وزیران.در.جلسه.1394/9/18.به.پیشنهاد.مورخ.

1394/5/17.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.به.استناد.ماده.18.قانون.ساماندهی.و.حمایت.از.تولید.

و.عرضه.مسکن.مصوب.1387.تصویب.کرد.که.2000.میلیارد.ریال.از.اعتبارات.موضوع.ردیف.

ش��ماره.520000-8.قانون.بودجه.س��ال.1394.کل.کش��ور.با.عنوان.تخفیف.عوارض.پروانه،.
حمایت.های.مالی،.تراکم.و.ایجاد.تاسیسات.عمومی.مسکن.مهر.اختصاص.یابد..

این.اعتبار.در.دو.ردیف.هزینه.خواهد.ش��د.که.ردیف.نخس��ت.شامل.تخفیف.عوارض.پروانه.

تراکم.س��اخت،.م��کان.یابی.و.طراحی.وخدمات.مهندس��ی،.بیمه.کیفی��ت،.حمایت.های.مالی،.

آماده.س��ازی.و.تامین.خدمات.روبنایی.و.زیربنایی،.مس��اجد،.ترویج.مقررات.ملی.س��اختمان.و.

نظارت.عالیه.بر.ساخت.و.سازهای.مسکن.مهر.است..در.این.ردیف.هدف.کمی.220.هزار.واحد.

مس��کونی.با.سرانه.هر.واحد.8.میلیون.ریال.تعیین.ش��ده.است.که.در.اعتبارات.سال.1394.به.

1757.میلیارد.ریال.می.رس��د..این.ردیف.در.راستای.تحقق.اهداف.ماده.16.قانون.ساماندهی.و.

حمایت.از.تولید.و.عرضه.مسکن.و.همچنین.تا.20.درصد.هزینه.های.مربوط.به.احداث.مساجد.

هر.یک.به.میانگین.300.متر.مربع.در.نظر.گرفته.ش��ده.اس��ت.و.همچنین.در.راس��تای.تحقق.

اه��داف.ماده.48.آیین.نامه.اجرایی.قانون.یاد.ش��ده.و.ماده.35.قانون.نظام.مهندس��ی.و.کنترل.
ساختمان.منظور.شده.است..

براس��اس.این.گزارش،.ردیف.دوم.این.مصوبه.ش��امل.خدمات.بهره.وری.و.ارزیابی.عملکرد.

س��تاد.تامین.مس��کن.با.اعتبار.243.میلیارد.ریال.در.سال.1394.است.که.این.ردیف.بر.اساس.

ضوابط.مورد.تایید.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.برای.عملکرد.حوزه.س��تادی.و.ادارات.کل.وزارت.راه.

وشهرس��ازی.در.س��ال.1394.اعمال.می.شود..سازمان.ها.و.ش��رکت.های.وابسته.به.وزارت.راه.

وشهرسازی.از.محل.منابع.خود.و.به.نسبت.میزان.مشارکتشان.در.مسکن.مهر.با.نظر.وزیر.راه.
و.شهرسازی.مجاز.به.پرداخت.هستند.

 اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد ريال برای حمايت از مسکن مهر
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پنجره.ایرانیان:.مدیرکل.طرح.و.برنامه.بانک.مسکن.از.

ابالغ.وام.60.میلیونی.خرید.مس��کن.)اوراق.حق.تقدم(.به.
شعب.بانک.مسکن.خبرداد.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.فارس،.محمدحس��ن.مرادی.در.

پاس��خ.به.این.س��وال.که.آیا.وام.60.میلیونی.مس��کن.به.

شعب.ابالغ.ش��ده،.گفت:.بخشنامه.وام.60.میلیونی.خرید.

مسکن.از.محل.اوراق.حق.تقدم.به.شعب.ابالغ.شده.است.

و.از.اول.دیماه.پرداخت.این.وام.در.ش��عب.بانک.مس��کن.
اجرایی.می.شود.

وی.ادام��ه.داد:.البته.قرار.بود.این.بخش��نامه.از.ابتدای.

روز.جاری.به.ش��عب.ابالغ.ش��ود.اما.این.بخش��نامه.یک.

اصالح��ات.جزئی.در.نگارش.آن.داش��ته.که.انجام.گرفته.

اس��ت..مرادی.خاطرنش��ان.کرد:.به.هرحال.پرداخت.این.

تس��هیالت.60.میلیونی.از.محل.اوراق.حق.تقدم.از.از.اول.

دیماه.اجرایی.می.ش��ود..وی.در.خصوص.نحوه.اس��تفاده.

دارندگان.اوراق.تس��هیالت.مس��کن.ص��ادره.قبل.از.مهر.

م��اه.94.)تس��ه.9407(.از.تس��هیالت.60.میلیون.تومانی.

اظهار.کرد:.متقاضیانی.که.می.خواهند.از.تس��هیالت.جدید.

اس��تفاده.کنند،.تا.س��قف.های.قبلی.که.45.میلیون.تومان.

بود.می.توانند.از.اوراق.تس��ه.مهر.ماه.به.قبل.استفاده.کنند.

ول��ی.برای.اس��تفاده.از.مابه.التفاوت.س��قف.وام.قبلی.)45.

میلیون.تومانی(.تا.س��قف.وام.جدی��د.)70.میلیون.تومان(.

که.25.میلیون.تومان.می.ش��ود،.باید.از.اوراق.تسه.9408.

)اوراق.تسهیالت.مس��کِن.صادره.آبان.ماه.امسال.به.بعد(.
خریداری.کند.

وی.تش��ریح.کرد:.به.عنوان.مثال.اگر.فردی.بخواهد.در.

تهران.وام.بگیرد.و.اوراقی.که.در.اختیار.دارد.تا.45.میلیون.

تومان.را.پوش��ش.می.ده��د،.باید.ب��رای.دریافت.وام.70.

میلیون.تومانی.مسکن،.مجددا.اوراق.تسهیالتی.خریداری.

کن��د.که.تاریخ.صدور.آنها.از.آبان.ماه.به.بعد.باش��د..یعنی.

نمی.تواند.این.مابه.التف��اوت.25.میلیون.تومانی.را.با.خرید.

اوراقی.که.در.مهرماه.امس��ال.و.قبل.از.آن.منتش��ر.شده،.

پوشش.دهد..به.عبارت.دیگر.متقاضی.باید.90.برگه.اوراق.

قدیمی.تس��هیالت.به.عالوه.50.برگه.اوراق.تازه.منتش��ره.
برای.تشکیل.پرونده.با.خود.به.همراه.داشته.باشد.

م��رادی.خاطرنش��ان.ک��رد:.دریافت.کنن��دگان.وام.60.

میلیون.تومانی.مس��کن.چه.اوراقی.ک��ه.تاریخ.صدور.آنها.

مربوط.به.ماقبل.مهرماه.امس��ال.است.را.در.اختیار.داشته.

باش��ند.و.چه.اوراقی.که.مربوط.به.آبان.ماه.امسال.به.بعد.

است.را.خریداری.کنند،.همگی.باید.تسهیالت.دریافتی.را.

با.سود.18.و.نیم.درصد.بازپرداخت.کنند؛.نه.اینکه.بخشی.

از.وام.که.مربوط.به.اوراق.قدیمی.است،.با.سود.14.درصد.

محاس��به.شود.و.بخش.دیگری.از.تس��هیالت.نیز.با.سود.

18.و.نیم.درصد.
مدیرکل.طرح.و.برنامه.بانک.مس��کن.در.خصوص.آغاز.
فروش.قس��طی.مسکن.که.این.روزها.تنها.منتظر.تعیین.و.
پذیرش.نرخ.کارمزد.از.س��وی.بانک.مرکزی.است،.گفت:.
هن��وز.بانک.مرکزی.در.خصوص.تعیین.نرخ.کارمزد.طرح.
فروش.قس��طی.مس��کن.اعالم.نظری.نداشته.است.و.در.

حال.کار.کردن.روی.آن.است.
وی.گفت:.اگر.می.خواس��تیم.فرایند.طبیعی.طرح.فروش.
قس��طی.مسکن.طی.ش��ود.7-8.ماه.زمان.می.برد.چراکه.
باید.ابتدا.در.کمیس��یون.هماهنگی.بانک.ها.و.بعد.شورای.
هماهنگی.بانک.مرکزی.مطرح.می.ش��د.اما.بانک.مسکن.
مس��تقیما.با.بانک.مرکزی.در.این.خصوص.ارتباط.گرفته.
تا.کارها.زودتر.انجام.ش��ود..به.گفته.وی،.پیش��نهاد.بانک.
مس��کن.برای.تعیین.ن��رخ.کارمزد.طرح.فروش.قس��طی.

مسکن.5.درصد.است.

 وام ۶۰ میلیونی مسکن ابالغ شد

.پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.مدیره.بانک.مس��کن.از.آغاز.پرداخت.وام.های.30،.40.و.
50.میلیون.تومانی.بدون.سپرده.ساخت.مسکن.در.بافت.های.فرسوده.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.علیرضا.بلگوری.با.بیان.اینکه.بانک.مسکن.تا.پایان.امسال.

20.هزار.میلیارد.ریال.برای.50.هزار.واحد.فرس��وده.ش��هری.)از.طریق.مشارکت.مدنی.

ساخت(.تسهیالت.پرداخت.می.کند،.گفت:.احیای.بافت.های.فرسوده.شهری.برای.دولت.

اهمیت.زیادی.دارد.و.بانک.مس��کن.درصدد.اس��ت.با.برنامه.ریزی.مناسب،.ساالنه.برای.
50.هزار.واحد.فرسوده.شهری.تسهیالت.یارانه.ای.پرداخت.کند.

عضو.هیات.مدیره.بانک.مس��کن.افزود:.مدت.بازپرداخت.اقس��اط.این.تسهیالت.120.

ماه.و.میزان.قسط.آن.برای.50.میلیون.تومان.780.هزار.تومان،.برای.40.میلیون.تومان.
630.هزار.تومان.و.برای.30.میلیون.تومان.470.هزار.تومان.در.ماه.است.

وی.با.بیان.اینکه.امکان.پرداخت.اقس��اط.پلکانی.نیز.برای.این.تس��هیالت.وجود.دارد،.

ادامه.داد:.بانک.مس��کن.در.کالن.ش��هرها.50.میلیون.تومان،.در.شهرهای.باالی.200.

هزار.نفر.40.میلیون.تومان.و.س��ایر.شهرها.30.میلیون.تومان.برای.این.منطور.پرداخت.

می.کن��د..بلگوری.با.اعالم.اینکه.تامین.مالی.نوس��ازی.50.هزار.واحد.بافت.فرس��وده.با.

تامین.مالی.2000.میلیارد.تومان.از.اول.دی.ماه.آغاز.ش��ده.است،.تصریح.کرد:.براساس.

قانون.تا.پایان.برنامه.ششم.توسعه.یک.میلیون.و.800.هزار.واحد.مسکونی.در.بافت.های.

فرسوده.از.طریق.بانک.های.عامل.تامین.مالی.خواهد.شد.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.تمام.منابع.این.طرح.از.مناب��ع.داخلی.خود.بانک.تامین.خواهد.
شد.و.یارانه.10.درصدی.نیز.به.سود.بازپرداخت.این.تسهیالت.از.طریق.دولت.اختصاص.
خواهد.یافت،.عنوان.کرد:.این.تس��هیالت.حداکثر.80.درصد.هزینه.س��اخت.را.پوش��ش.

می.دهد.
عضو.هیات.مدیره.بانک.مس��کن.گفت:.با.توجه.به.اینکه.نرخ.س��ود.مشارکت.در.حال.
حاضر.24.درصد.اس��ت،.پس.اینکه.قرار.باش��د.با.تخصیص.10.درصدی.یارانه.این.سود.
برای.گیرندگان.وام.به.14.درصد.کاهش.یابد،.خود.عامل.جذابی.برای.تسهیالت.است.
وی.عنوان.کرد:.میزان.س��ود.تس��هیالت.نوس��ازی.بافت.های.فرس��وده.در.سال.های.
پیش.رو،.براس��اس.مصوباتی.که.ش��ورای.پول.و.اعتبار.در.رابطه.با.تغییر.نرخ.سود.بانکی.
خواهد.داش��ت،.متغیر.است.و.هر.چقدر.س��ود.کاهش.یابد،.10.درصد.از.آن.کسر.شده.و.

مبنا.قرار.می.گیرد.
بلگ��وری.اضافه.کرد:.در.تس��هیالت.بافت.های.فرس��وده.عواض.و.تراکم.س��اخت.از.
تخفیف.ویژه.ای.برخوردار.می.ش��ود.و.حتی.تا.50.درصد.خواهد.رسید،.این.در.حالی.است.
که.ش��رکت.عمران.بهسازی.شهری.از.زیرمجموعه.های.شهرداری.ها.متولی.تشخیص.و.

اعالم.بافت.های.فرسوده.برای.دریافت.تسهیالت.است.

 پرداخت تسهیالت ۵۰ میلیونی ساخت مسکن بافت فرسوده آغاز شد
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پنج��ره.ایرانیان:.بناهای.بلند.که.طی.س��ال.های.نه.چندان.

دور.ج��ای.باغ.ها.و.فضای.س��بز.ش��هر.ته��ران.را.گرفته.اند.و.

به.عنوان.سدی.در.مقابل.جریان.باد.عمل.می.کنند،.در.رسیدن.
آلودگی.تهران.به.وضعیت.اضطرار.نقش.تعیین.کننده.ای.دارند.
به.گزارش.ایس��نا،.تهران.به.دلیل.شرایط.خاص.جغرافیایی.
و.وج��ود.کوه.ه��ا.در.س��ه.ط��رف.آن.نمی.توان��د.جابه.جای��ی.
توده.های.هوا.را.به.طور.کامل.داش��ته.باش��د.و.طی.سال.های.
اخیر.بلندمرتبه.س��ازی.و.ساخت.س��اختمان.های.بلند.این.امر.
را.تش��دید.کرده.و.به.گفته..س��خنگوی.شورای.سیاست.گذاری.
خودرو،.تهران.و.کالنشهرهای.کشور.به.دلیل.نداشتن.برنامه.
ریزی.جام��ع.وکالن.با.چالش.آلودگی.هوا.مواجه.هس��تند.و.

نمی.توان.خودرو.را.عامل.اصلی.این.پدیده.دانست.
در.ش��رایطی.که.می��زان.مرگ.و.میر.کالن.ش��هر.تهران.در.
روزه��ای.آل��وده.از.150.نفر.ب��ه.180.تن.افزای��ش.می.یابد،.
تعطیلی.س��ه.روزه.م��دارس.به.عن��وان.داروی.موقت.درمان.
خفگی.تهران.مطرح.ش��ده؛.دارویی.که.به.اعتقاد.یک.مدرس.

دانشگاه.راه.حل.مشکل.نیست.
اما.تش��دید.بحران.آلودگی.هوای.تهران،.صدای.وزیر.راه.و.
شهرس��ازی.را.هم.درآورد..عباس.آخوندی.طی.روزهای.اخیر.
انتقاداتی.را.به.بلندمرتبه.س��ازی.های.سال.های.اخیر.مطرح.و.
بیان.کرده.اس��ت:.اولین.قربانی.بلند.مرتبه.س��ازی،.فضاهای.
عمومی.هس��تند،.همچنین.مدارسی.که.دیگر.فضای.بازی.و.
رش��د.بچه.ه��ا.را.ندارند.یا.فضای.س��بز.و.باغ.هایی.که.مردم.
بتوانن��د.در.آن.غم.زندگی.را.تس��کین.دهن��د..او.تاکید.کرد:.
حکمت.بلند.مرتبه.س��ازی.چه.بوده.اس��ت؟.آیا.ب��رای.ارتقای.

کیفی��ت.زندگی.به.دنبال.بلند.مرتبه.س��ازی.بوده.ایم؟.یا.اینکه.

آینده.نس��ل.بعد.را.با.بلندمرتبه.سازی.و.با.هدف.اداره.روزمره.

ش��هرهایمان.فروختی��م..زندگ��ی.نس��ل.بع��د.را.فروختیم.تا.

ساختمان.بلند.بسازیم،.بنابراین.زاویه.نگاه.به.بلند.مرتبه.سازی.
بسیار.مهم.است.

مش��اور.سازمان.حفاظت.محیط.زیس��ت.نیز.ساختمان.های.

بلن��د.را.از.متهمان.اصل��ی.آلودگی.ه��وای.پایتخت.می.داند..

اسماعیل.کهرم.گفته.است:.انتخاب.تهران.به.عنوان.پایتختی.

با.ای��ن.حجم.از.جمعیت.ب��ه.هیچ.عنوان.کار.درس��تی.نبوده.

اس��ت،.در.زمانی.که.آغامحمد.خان.قاجار،.تهران.را.به.عنوان.

پایتخت.انتخاب.کرد.به.دلیل.خوش.آب.و.هوایی.تهران.بود؛.

در.آن.زمان.به.تهران.چنارستان.می.گفتند؛.زیرا.باغ.های.چنار.

بسیاری.در.این.شهر.وجود.داشت،.اما.همه.این.درختان.از.بین.

رفتند.و.با.بالیی.که.ما.بر.س��ر.تهران.آوردیم،.شاهدیم.که.در.

منطقه.دربند.که.پر.از.باغ.بود؛.امروزبه.جز.سعدآباد.دیگر.هیچ.

باغی.نمانده.اس��ت..کهرم.ادامه.داد:.از.طرف.دیگر.در.مس��یر.

غرب.شهر.تهران.ساختمان.های.بلند.مرتبه.ساخته.شده.است.

که.جلو.وزش.باد.را.گرفته.اند.و.اجازه.نمی.دهند.باد.از.آن.طرف.
بوزد.و.آلودگی.را.از.شهر.خارج.کند.

وی.ادام��ه.داد:.ش��هردار.تهران.برای.بهب��ود.وضعیت.هوا،.

گسترش.فضای.سبز.و.حمل.و.نقل.ریلی.را.پیشنهاد.کرد،.اما.

با.وجود.قیمت.بس��یار.باالی.زمین.در.تهران.گسترش.فضای.

سبز.چگونه.می.تواند.عملی.شود..به.همین.خاطر.شاهدیم.که.
گسترش.فضای.سبز.تنها.در.کناره.اتوبان.ها.عملی.شد.

 بناهای بلندی که گلوی تهران را می فشارند

پنج��ره.ایرانیان:.رئیس.اس��بق.س��ازمان.ملی.اس��تاندارد.ایران.گفت:.در.حال��ی.عمر.مفید.

س��اختمان.در.ایران.بین.25.تا.30.سال.اس��ت.که.عمر.مفید.ساختمان.در.کشورهای.اروپایی.
به.150.سال.می.رسد.

ب��ه.گزارش.ایرنا،.نظ��ام.الدین.برزگری.یک��ی.از.عوامل.پایین.بودن.کیفی��ت.و.عمر.مفید.

س��اختمان.را.پایی��ن.بودن.کیفیت.مصال��ح.عنوان.کرد.و.افزود:.حدود.ی��ک.هزار.نوع.مصالح.

ساختمانی.شامل.گروه.های.اصلی.و.فرعی.در.صنعت.ساختمان.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.که.
بسیاری.از.این.مصالح،.از.استانداردهای.الزم.برخوردار.نیست.

وی.افزود:.اگرچه.رعایت.اصول.ایمنی.در.ساخت.و.ساز.و.نظارت.بر.آن.از.مهمترین.عوامل.

ساختمان.س��ازی.مطلوب.به.ش��مار.می.رود،.اما.کیفیت.مصالح.مصرفی.و.چگونگی.انتخاب.و.
مصرف.آنها.نیز.از.جمله.دالیل.بهبود.کیفیت.ساخت.و.ساز.محسوب.می.شود..

برزگری.اضافه.کرد:.در.س��ال.های.گذشته.به.ویژه.در.دهه.90،.سازمان.ملی.استاندارد.بیش.

از.پنج.هزار.مورد.از.تولیدکنندگان.مصالح.س��اختمانی.را.تحت.پوش��ش.استاندارد.قرار.داد..وی.

عرضه.مصالح.نامرغوب،.پایین.بودن.اس��تفاده.از.مصالح.اس��تاندارد،.کم.توجهی.سازمان.ها.و.

نب��ود.نظام.کنترل��ی.بهینه.بر.تولید.را.ازجمله.مش��کالت.این.بخش.برش��مرد.و.گفت:.امروزه.

موضوع.اس��تاندارد.مصالح.به.صورت.جهانی.مطرح.اس��ت؛.اس��تانداردها.در.جهان.به.گونه.ای.

تدوین.می.ش��وند.که.مکمل.استاندارد.جهانی.باشند؛.به.همین.سبب،.میزان.استفاده.و.مقاومت.

بس��یاری.از.مصالح.س��اختمانی.مانند.بتن،.با.توجه.به.وضعیت.محیط.و.ش��رایط.آب.و.هوایی.
تعیین.می.شود.

برزگری.اضافه.کرد:.در.بسیاری.از.کشورها،.شرکت.هایی.به.منزله.آزمایشگاه.های.اکریدیته.

از.س��ازمان.اس��تاندارد.مجوز.می.گیرند.و.بصورت.حرفه.ای.به.بررسی.رعایت.استانداردها.در.

ه��ر.یک.از.کاالها.می.پردازد.که.این.موضوع.می.تواند.موجب.تس��ریع.در.کار.نظارت.بر.این.

مصالح.شود..)آزمایشگاه.آکرودیته.عبارت.است.از.آزمایشگاهی.که.مورد.ارزیابی.و.تائید.منظم.
عملیات.در.مقایسه.با.استانداردهای.مربوطه.توسط.یک.سازمان.مستقل.قرار.می.گیرد.(

وی.افزود:.در.ایران.عالوه.بر.پایین.بودن.س��طح.فناوری.تولید.در.بس��یاری.از.کارگاه.ها.و.

کارخانه.های.مصالح.س��اختمانی،.بی.توجهی.به.اس��تانداردهای.ملی.و.شرایط.محیطی.یکی.از.
دالیل.پایین.بودن.استاندارد.مصالح.ساختمانی.است.

برزگ��ری.با.بیان.اینکه.عالوه.بر.کیفیت.مصالح.س��اختمانی،.چگونگی.اس��تفاده.از.آنها.نیز.

در.مقاوم.س��ازی.ساختمان.ها.موثر.اس��ت،.گفت:.حدود.30.درصد.از.مشکالت.ساخت.و.ساز.
مربوط.به.مصالح.نامرغوب.و.70.درصد.به.دلیل.استفاده.نادرست.از.مصالح.ساختمانی.است.
وی.تصریح.کرد:.به.نظر.می.رس��د.تقاضای.باال.برای.مصرف.مصالح.س��اختمانی.و.س��ود.
سرشار.حاصل.از.فروش.آن،.به.گونه.ای.است.که.سازندگان.را.از.هرگونه.تعهد.برای.استاندارد.
کردن.آن.باز.می.دارد..برزگری.افزود:.در.عین.حال.نبود.نظارتی.کارآمد.و.و.ابزار.و.اهرم.های.
قانونی،.امکان.استفاده.از.مصالح.غیراستاندارد.و.ساخت.وسازهای.ناامن.را.افزایش.داده.است.
و.شهرداری.ها.نیز.هنگام.صدور.پایان.کار.صرف.نظر.از.کیفیت.مصالح،.تنها.به.امور.هندسی.
و.شهرس��ازی.س��اختمان.ها.توجه.می.کنند..رئیس.اسبق.سازمان.ملی.استاندارد.ایران.با.تاکید.
بر.اینکه.توجه.به.اس��تفاده.از.مصالح.اس��تاندارد.ضامن.ایمنی.ساختمان.هاس��ت،.تاکید.کرد:.
استانداردسازی.باید.در.ساخت.همه.ساختمان.ها.مورد.توجه.قرار.گیرد.تا.شاهد.ساختمان.هایی.

زیبا.و.مطئمن.برای.زندگی.مردم.باشیم.

 عمر مفید ساختمان در اروپا پنج برابر ايران است
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پنجره.ایرانیان:.باهدف.بهس��ازی.و.نوسازی.بافت.های..

فرس��وده.و.ناکارآم��د.ش��هری.تفاهمنام��ه.سنددارش��دن.

واحده��ای.مس��کونی.در.ای��ن.بافت.ها.بین.س��ازمان.ملی.

زمین.و.مسکن.و.شرکت.مادر.تخصصی.عمران.و.بهسازی.
شهری.به.امضا.رسید.

به.گ��زارش.ایرنا،.این.تفاهمنامه.را.یکش��نبه.در.تاریخ.6.

دی.ماه.س��یدمحمد.پژمان.مدیرعامل.س��ازمان.ملی.زمین.

و.مس��کن.و.محمدس��عید.ایزدی.مدیرعامل.ش��رکت.مادر.

تخصص��ی.عمران.و.بهس��ازی.ش��هری.امض��ا.کردند.تا.با.

سنددارش��دن.واحدهای.مس��کونی.در.بافت.های.فرس��وده.

ش��هری،.روند.بهس��ازی.و.نوس��ازی.این.واحدها.در.سطح.

کش��ور.آغاز.شود..مدیرعامل.س��ازمان.ملی.زمین.و.مسکن.

در.مراس��م.امضای.این.تفاهمنامه.گفت:.مس��احت.زیادی.

از.ش��هرها.به.عنوان.بافت.های.فرس��وده.و.س��کونت.های.

غیررس��می.اختصاص.دارد.و.در.مجموع.ناپایداری.بناهای.

موج��ود.در.ای��ن.بافت.ها.خطرات.زیادی.را.برای.س��اکنان.
به.وجود.می.آورد.

پژم��ان.افزود:.ه��دف.ما.در.ای��ن.بافت.ها.ارائه.س��ند.به.

س��اکنان.آنهاس��ت.تا.جمعیت.20.میلیون.نفری.بافت.های.

فرسوده.شهری.بتوانند.با.نوسازی.و.بهسازی،.از.آسیب.های.
اجتماعی.و.زندگی.بی.کیفیت.آنها.در.امان.باشند.

وی.ب��ا.بیان.ای��ن.که.ای��ن.س��اختمان.ها.در.بافت.های.

فرسوده.ش��هری.یک.طبقه.هس��تند،.گفت:.دولت.درصدد.

است.با.مش��ارکت.و.همکاری.ساکنان.این.بافت.ها،.نسبت.

به.واگذاری.اس��ناد.مالکیت.به.این.اف��راد.اقدام.کند.تا.پس.

از.اخذ.پروانه.س��اختمانی.و.اصالحات.طرح.های.شهری.در.

این.مناطق،.شاهد.تحوالت.اساسی.و.ارتقای.کیفیت.زندگی.

مردم.در.این.مناطق.باش��یم..معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.

اظهار.داش��ت:.هرگونه.اقدام.در.ای��ن.بافت.ها.برای.هویت.

بخش��ی.شهری.اس��ت.تا.س��اکنان.این.مناطق.با.اخذ.سند.

مالکیت.بتوانند.با.رعایت.اصول.شهرس��ازی.واحدهای.خود.

را.با.دریافت.تس��هیالت.بانکی.نوس��ازی.و.بهسازی.کنند.و.

ش��هرداری.ها.نیز.برای.صدور.پروانه.های.ساختمانی.در.این.

مناطق.همکاری.الزم.را.به.عمل.خواهند.آورد.
وی.تاکید.کرد:.تا.زمانی.که.این.بافت.های.فرسوده.شهری.
سنددار.نش��وند،.هیچ.اقدامی.در.این.زمینه.عملی.نیست.لذا.
دولت.درصدد.است.در.پنج.س��ال.آینده.تمام.این.واحدهای.

مسکونی.در.بافت.های.فرسوده.شهری.سنددار.شوند.
گفتنی.اس��ت،.هم.اکنون.53.هزار.هکت��ار.از.زمین.های.
مناطق.شهری.در.کش��ور.به.بافت.های.ناکارآمد.و.فرسوده.
ش��هری.اختصاص.دارد.و.دولت.درصدد.اس��ت.با.س��نددار.
کردن.ای��ن.واحدهای.مس��کونی،.کیفیت.زندگ��ی.در.این.

مناطق.را.با.هویت.بخشی.ارتقا.دهد.

 تفاهمنامه ارائه سند مالکیت به بافت های فرسوده شهری به امضا رسید

پنجره.ایرانیان:.رئیس.سازمان.مدیریت.بحران.کشور.گفت:.

مطالعات.انجام.ش��ده.برای.تهران.نش��ان.می.دهد.اگر.در.روز،.

زلزل��ه.بیاید.یک.میلیون.و.800.هزار.نف��ر.در.آن.واحد،.جان.
خود.را.از.دست.می.دهند.

به.گ��زارش.پایگاه.خبری.انتخاب،.اس��ماعیل.نجار.معاون.

وزیر.کشور.و.رئیس.سازمان.مدیریت.بحران.امروز.در.مراسم.

افتتاح.مدرس��ه.خیرس��از.مرحومه.بدری.برهانی.در.منطقه.8.

تهران.در.سخنانی.با.اشاره.به.اینکه.کشور.ما.بسیار.آسیب.پذیر.

است،.اظهار.داش��ت:.بم.12.ثانیه.لرزید.و.حاصل.آن.این.بود.

ک��ه.34.هزار.نفر.جان.خود.را.از.دس��ت.دادن��د،.19.هزار.نفر.

مجروح.ش��دند.و.خس��ارت.آش��کار.12.ثانیه.لرزیدن،.2.هزار.

و.100.میلی��ارد.تومان.با.ارزش.س��ال.82.بود..وی.ادامه.داد:.

مهمتری��ن.جاهای��ی.که.باید.ایمن.ش��ود.مراک��ز.جمعیتی.و.

مهمترین.آن.مدارس.اس��ت..نجار.افزود:.مطالعات.انجام.شده.

برای.تهران.نش��ان.می.دهد.که.اگ��ر.در.روز،.زلزله.بیاید.یک.

میلی��ون.و.800.ه��زار.نفر.در.آن.واحد.جان.خود.را.از.دس��ت.

می.دهن��د.و..این.رقم.در.ش��ب.کمی.کمتر.خواهد.بود..رئیس.

سازمان.مدیریت.بحران.کش��ور.با.اشاره.به.اختصاص.بودجه.

برای.بازس��ازی.مدارس.کشور.تصریح.کرد:.4.میلیارد.دالر.از.

صندوق.توسعه.ملی.برای.بازس��ازی.مدارس.اختصاص.داده.

شده.اس��ت.تا.بتوانیم.مراکز.آموزش��ی،.دانشگاهی.و.مساجد.

را.ایمن.کنیم..وی.خاطرنش��ان.ک��رد:.اولین.امدادگر.و.نجات.

دهن��ده.را.کس��انی.می.دانیم.که.عضوی.از.اعض��ای.خانواده.
هستند.و.در.حادثه.سالم.مانده.اند.

 زلزله در پايتخت موجب مرگ يک میلیون و ۸۰۰ هزار تهرانی می شود

پنج��ره.ایرانی��ان:.رئیس.بنیاد.تع��اون.ارتش.جمهوری.اس��المی.ایران.گف��ت:.فارغ.از.

پروژه.های.عمرانی،.فقط.در.صنعت.س��اختمان.س��االنه.100.هزار.میلیارد.تومان.در.کشور.
در.حال.گردش.است.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.امیر.دریادار.عباس.محتاج،.روز.دوش��نبه.7.دیم��اه.در.آیین.افتتاح.اولین.

نمایش��گاه.دائمی.صنعت.س��اختمان.و.تجهیزات.خانگی.بنیاد.تعاون.ارتش،.با.اشاره.به.جایگاه.

صنعت.س��اختمان.در.اقتصاد.کش��ور.گفت:.این.صنعت.با.توجه.به.حجم.باال.گردش.مالی.در.

اقتصاد.کش��ور،.همواره.به.عنوان.یک.محرک.و.پیش��ران.مطرح.بوده.و.با.توجه.به.رشد.بسیار.

زیادی.در.حوزه.تولید.و.در.حوزه.س��اخت.داش��ته.است،.توانس��ته.در.دنیا.و.باالخص.در.منطقه.

توان.رقابت.با.کش��ورهای.مطرح.دنیا.را.داشته.باشد..وی.با.بیان.این.که.نیروی.مسلح.همیشه.

در.همه.جای.دنیا.در.لجستیک.یک.قدم.از.بقیه.جلوتر.بوده،.گفت:.صنعت.ساختمان.در.کشور.

هم.از.نظر.مالی.و.هم.از.نظر.میزان.اش��تغال.صنعت.بزرگی.اس��ت،.ولی.ما.هنوز.چه.در.حوزه.

بازار.و.چه.ساخت.در.آن.از.شیوه.های.سنتی.به.صنعتی.نرسیدیم..محتاج.در.ادامه.ضمن.اشاره.

ب��ه.ل��زوم.جدی.گرفتن.ورود.به.بازاره��ای.مجازی.و.الکترونیک،.با.تاکید.بر.لزوم.اس��تفاده.از.

تکنولوژی.های.نوین.و.رس��یدن.به.بازارها.و.ش��یوه.های.مدرن.در.این.صنعت،.افزود:.در.چرخه.

سنتی.صنعت.ساختمان.فاصله.بین.خریدار.و.مصرف.کننده.زیاد.است.که.فاصله.توسط.دالل.ها.

پرش��ده.و.این.عامل.موجب.می.ش��ود.تا.هزینه.برای.مصرف.کننده.افزایش.بیابد..در.عین.حال.
این.فاصله.باعث.عدم.دسترسی.خریدار.به.اطالعات.و.سطح.استاندارد.محصول.می.شود..

رئیس.بنیاد.تعاون.ارتش.جمهوری.اس��المی.ایران.گفت:.نیاز.اس��ت.تا.در.صنعت.ساختمان.

بازارهایی.مانند.هایپرمارکت.ها.ایجاد.ش��ود.تا.دسترسی.شفاف،.آسان،.استاندارد.و.بدون.هزینه.

اضافی.برای.خریدار.به.وجود.آید.و.با.توجه.به.آنچه.امروز.در.نمایشگاه.دائمی.صنعت.ساختمان.

و.لوازم.خانگی.به.نمایش.درآمد.به.نظر.می.رس��د،.ما.ظرفیت.رس��یدن.به.این.هدف.در.ابعادی.
چند.برابری.را.نسبت.به.آنچه.امروز.موجود.است.داریم.

 گردش ساالنه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در صنعت ساختمان کشور
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پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.مدیره.انجمن.مهندس��ان.

راه.و.ساختمان.ایران.با.بیان.این.که.عمر.متوسط.استمرار.

اس��تفاده.از.مس��کن.در.ایران.12.تا.15.س��ال.اس��ت،.

آسیب.های.زیس��ت.محیطی.و.هدررفت.منابع.کشور.را.
از.ضررهای.تخریب.زودهنگام.ساختمان.ها.عنوان.کرد.
به.گزارش.ایس��نا،.عب��اس.اکبرپور.اظه��ار.کرد:.عمر.
متوس��ط.استمرار.استفاده.از.مسکن.در.کشور.ما.بین.12.
تا.15.سال.طول.می.کش��د؛.در.حالی.که.نرم.جهانی.در.
این.زمینه.70.تا.80.س��ال.اس��ت..ما.بعضا.خانه.های.دو.
س��ه.طبقه.می.سازیم،.بعد.تبدیل.به.پنج.طبقه.و.بعد.برج.
می.کنیم..س��اختمان.های.موج��ود.را.تخریب.می.کنیم.و.
ساختمان.جدید.می.س��ازیم..با.این.عملکرد.نخاله.هایی.
تولید.می.کنیم.که.به.محیط.زیس��ت.آس��یب.می.زنند.و.

منابع.ملی.را.هدر.می.دهیم..
وی.اف��زود:.مصال��ح.و.تکنولوژی.در.فرآیند.س��اخت.
تاثیرگ��ذار.اس��ت..در.ای��ن.خص��وص.باید.گف��ت.ما.از.
نظر.مق��دار.مصالح.و.تنوع.از.وضعیت.خوبی.در.کش��ور.
برخورداری��م.اما.به.دلیل.این.که.مس��کن.در.کش��ور.ما.
به.عنوان.س��رمایه.ملی.محسوب.نمی.ش��ود.بسیاری.از.
مصال��ح،.فرآیندهای.اس��تاندارد.را.ط��ی.نمی.کنند..این.
کارشناس.مسکن.با.بیان.این.که.متاسفانه.ما.برنامه.ریزی.
جامع.و.تفصیلی.برای.س��اخت.و.س��از.ش��هری.نداریم،.
تصری��ح.کرد:.این.مس��اله.باعث.می.ش��ود.به.آن.چه.که.

می.س��ازیم.بهای.چندانی.ندهیم.و.بعضا.با.روابط.خاص.

و.گرفت��ن.مجوز،.س��اختمان.ها.را.تخریب.و.به.جای.آن.
ساختمان.های.جدید.بسازیم..

عضو.هیات.مدیره.انجمن.مهندس��ان.راه.و.ساختمان.

ایران.به.وضعیت.س��اخت.و.س��از.در.کشورهای.توسعه.

یافته.اشاره.و.خاطرنش��ان.کرد:.در.کشورهای.پیشرفته.

س��اختمان.ها.در.یک.منطقه.از.ش��هر.ب��ا.توجه.به.طرح.

زیرس��اخت.های. و. تجمیع.س��ازی. کالن،. و. تفصیل��ی.

متناس��ب.با.آن.فراهم.می.ش��ود،.اما.در.کشور.ما.معموال.

تک.س��اختمان.ها.را.تخری��ب.می.کنیم.و.بدون.توجه.به.
نیازها.ساختمانی.جدید.می.سازیم..

وی.یادآور.ش��د:.به.طور.مثال.در.خیابانی.که.ظرفیت.

س��اخت.خانه.های.بیش.از.4.طبقه.را.ندارد،.دیده.ش��ده.

ک��ه.س��اختمان.18.و.20.طبقه.می.س��ازیم.که.وضعیت.

خیابان.جوابگوی.تردد،.خدمات.رسانی.و.امدادرسانی.آن.
ساختمان.ها.نیست.

 عمر مسکن در ايران ۱۵ سال است

پنجره.ایرانیان:.قائم.مقام.سازمان.پیشگیری.و.مدیریت.

بحران.ش��هر.تهران.از.ارائه.شناسنامه.گسل.زیر.خانه.ها.
به.صورت.رایگان.به.شهروندان.تهرانی.خبر.داد.

به.گزارش.معماری.نیوز،.اس��تاد.تقی.زاده.در.نشس��ت.

خب��ری.هفتمین.کنگ��ره.بین.المللی.مدیریت.س��المت.

در.حوادث.و.بالیا.که.به.همت.س��ازمان.بس��یج.جامعه.

پزش��کی.کش��ور.16.تا.18.بهمن.برگزار.می.شود.درباره.

یک.طرح.که.سال.گذشته.سازمان.مدیریت.بحران.شهر.

ته��ران.از.آن.رونمایی.کرده.بود،.ولی.به.دلیل.فش��ارها.

به.ش��هردار.تهران.به.نوعی.این.طرح.شناس��نامه.گسل.

خانه.های.تهرانی.ها.عمومی.نشد،.پاسخ.داد:.این.مطالبه.

درست.است.و.قرار.بود.اطالعات.زیر.زمین.منازل.مردم.

به.آنها.ارائه.ش��ود.کما.اینکه.هم.اکنون.نیز.این.آمادگی.

وجود.دارد.و.کس��ی.که.به.سازمان.مدیریت.شهر.بحران.
مراجعه.کند،.این.اطالعات.در.اختیار.وی.قرار.می.گیرد.
وی.ادامه.داد:.براس��اس.این.طرح.هر.نوع.حادثه.ای.از.
جمله.زلزله،.سیل.و.موارد.دیگر.در.مناطق.و.هر.محله.ای.
به.صورت.کامل.در.اختیار.صاحب.منزل.قرار.می.گیرد.

قائم.مقام.سازمان.پیش��گیری.و.مدیریت.بحران.شهر.

تهران.در.تش��ریح.این.مسئله.که.چرا.به.دلیل.فشارها.به.

شهردار.تهران.این.طرح.عمومی.نشد،.گفت:.به.هر.حال.

در.اختیار.ق��رار.دادن.چنین.اطالعاتی.یکس��ری.تبعات.

خواهد.داش��ت،.همان.ط��ور.که.در.گذش��ته.در.اجرای.

ط��رح.تفصیلی.تهران.نیز.سوءاس��تفاده.هایی.ش��د.و.ما.

نمی.خواستیم.این.سوءاستفاده.ها.تکرار.شود..برغم.اینکه.

هر.فرد.تهرانی.باید.از.وضعیت.سازه.های.ساختمانی.خود.

مطلع.ش��ود.که.تاییده.های.آن.را.سازمان.مهندسی.ارائه.

می.دهد،.بنابراین.باید.شناسنامه.اطالعات.زیر.خانه.خود.

را.نیز.داشته.باشند..تقی.زاده.با.بیان.اینکه.اطالع.داشتن.

مش��کالت.زیر.ساختمان.و.منازل.افراد.حق.هر.شهروند.

تهرانی.است،.تصریح.کرد:.هم.اکنون.نیز.اعالم.آمادگی.

می.کنی��م.که.این.اطالع��ات.در.اختی��ار.تهرانی.ها.قرار.

خواهد.گرفت.ولی.شاید.نتوانیم.عمومی.اجرا.کنیم؛.زیرا.

عوارض.و.تبعاتی.دارد.ولی.هرکس.به.سازمان.مدیریت.

ش��هر.تهران.مراجعه.کند،.تمام.این.اطالعات.زیر.منازل.
آنان.به.صورت.رایگان.در.اختیارشان.قرار.می.گیرد.

 ارائه شناسنامه گسل زير خانه های تهرانی ها

پنجره.ایرانیان:.ش��تاب.زمین.خواری.درکشور.طی.سال.های.گذشته.نگران.ساز.شده.

اس��ت،.به.ط��وری.که.انجمن.علمی.علوم.خاک.ایران.به.تازگ��ی.اعالم.کرده.که.تغییر.

س��االنه.10.ه��زار.هکتار.اراضی.کش��اورزی.می.تواند.ایران.را.تا.20.س��ال.آینده.دچار.
قحطی.کند.

.ب��ه.گزارش.معماری.نی��وز،.این.موضوع.درحالی.رخ.می.دهد.ک��ه.علیرضا.هدایتی.

مدیرکل.حراس��ت.س��ازمان.جنگل.ها.دیروز.در.مراس��م.معارفه.رئیس.حراست.استان.

ته��ران.اعالم.کرد:.ارزش.برخی.از.زمین.خواری.های.کش��ور.آن.قدر.کالن.اس��ت.که.

درحال.حاضر.پرونده.ای.در.مراجع.قضائی.گش��وده.ش��ده.است،.مبنی.بر.زمین.خواری.

296هکت��اری.در.فرحزاد.تهران.که.ارزش.آن.معادل.11.درصد.خس��ارت.مالی.جنگ.

تحمیلی.اس��ت..او.ادامه.داد:.سازمان.جنگل.ها.اقداماتی.را.با.هدف.شناسایی.آسیب.ها.

و.چالش.ه��ا.و.همچنین.گلوگاه.ها.و.نقاط.ضعف.درون.و.برون.س��ازمانی.برای.مبارزه.

هوش��مندانه.با.پدیده.زمین.خواری.انجام.داده.و.رس��یدگی.و.واکاوی.پرونده.های.مهم.

و.حس��اس.ازجمله.اقداماتی.اس��ت.که.در.راستای.حفظ.انفال.و.اراضی.ملی.در.دستور.
کار.این.سازمان.قرار.دارد.

 پرونده زمین خواری در فرحزاد به ارزش ۱۱ درصد خسارت جنگ
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پنج��ره.ایرانی��ان:.ی��ک.کارش��ناس.اقتصاد.مس��کن.

به.س��ازندگان.توصیه.ک��رد،.پس.از.ف��روش.واحدهای.

مسکونی.متراژ.باال.در.دوره.های.بعد.در.بخش.خانه.های.
متراژ.پایین.سرمایه.گذاری.کنند.

به.گزارش.ایسنا،.سلمان.خادم..المله.اظهار.کرد:.با.توجه.

به.رکود.بخش.مسکن.به.نظر.می.رسد.تا.زمانی.که.توان.

س��ازندگان.مس��کن.تقویت.نش��ود.ساخت.وساز.سرعت.
نخواهد.گرفت.

وی.افزود:.در.حال.حاضر.انبوه.س��ازان.ترجیح.می.دهند.

به.جای.ساخت.و.س��از،.پول.خ��ود.را.در.بانک.بگذارند.و.

حداقل.22.درصد.س��ود.دریافت.کنند.چرا.که.بنا.به.گفته.

س��ازندگان.هم.اکنون.سود.بانکی.بیش��تر.از.سود.بخش.
ساختمان.است.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.نرخ.سود.بانکی.باید.کاهش.پیدا.

کند،.گفت:.اقتصاد.ما.به.ش��دت.نیازمند.نقدینگی.است..

س��رعت.گردش.اقتصاد.به.دلیل.اش��تباهات.دولت.های.

گذش��ته.ناش��ی.از.تحریم.ه��ا.پایین.آم��ده.و.چیزی.که.

می.تواند.به.اقتصاد.جان.بدهد.تزریق.نقدینگی.اس��ت.که.
باید.در.قالب.وام.های.ارزان.صورت.پذیرد.

این.کارش��ناس.اقتصاد.مسکن.گردش.مالی.را.نیازمند.

کاهش.سود.بانکی.و.نیز.سرمایه.گذاری.خارجی.دانست.و.

گفت:.تا.این.اتفاق.نیفتد.اوضاع.بخش.مس��کن.به.همین.
منوال.پیش.می.رود.و.حتی.ممکن.است.بدتر.شود.

این.کارش��ناس.اقتصاد.مس��کن.با.اش��اره.به.ارزیابی.

طرح.جامع.مس��کن.از.نیاز.کش��ور.به.یک.میلیون.واحد.

مس��کونی.در.س��ال،.گفت:.این.میزان.تقاضا.وجود.دارد.

اما.اینکه.متقاضیان.چقدر.توان.مالی.برای.خرید.داش��ته.

باش��ند.مسئله.دیگری.است..در.ش��رایط.کنونی.به.دلیل.

عدم.تناس��ب.قیمت.ها.با.توان.اقتصادی.مردم،.مشتریان.
مصرفی.نمی.توانند.مسکن.خود.را.تهیه.کنند.

وی.به.وجود.یک.میلی��ون.و.400.هزار.خانه.خالی.در.

س��طح.کشور.اش��اره.و.تاکید.کرد:.اغلب.خانه.های.خالی.

140.متر.هس��تند.این.در.حالی.است.که.در.خانه.های.با.

متراژ.پایین.با.مازاد.تقاضا.مواجه.هستیم.و.میزان.عرضه.
متناسب.با.تقاضا.نیست.

وی.پیش��نهاد.کرد.برای.ورود.خانه.ه��ای.متراژ.باالی.

خال��ی.به.بازار.مس��کن.وام.ه��ای.300.-.400.میلیونی.

پرداخ��ت.ش��ود.و.در.این.خص��وص.توضی��ح.داد:.هنوز.

افرادی.در.جامعه.هستند.که.توان.پرداخت.اقساط.سنگین.

را.دارند،.لذا.اگ��ر.بانک.ها.حداقل.نصف.قیمت.خانه.های.

مت��راژ.باال.را.ب��ه.این.افراد.وام.بدهند.آنه��ا.می.توانند.به.
مشتریان.خانه.های.باالی.140.متر.تبدیل.شوند.

این.کارش��ناس.اقتصاد.مسکن.به.س��ازندگان.مسکن.

توصیه.ک��رد:.پس.از.فروش.واحدهای.مس��کونی.متراژ.

ب��اال.در.دوره.های.بعد.در.بخش.خانه.ه��ای.متراژ.پایین.
سرمایه.گذاری.کنند.

 لزوم سرمايه گذاری در ساخت خانه های کوچک

پنجره.ایرانیان:.عضو.فراکس��یون.محیط.زیس��ت.مجلس.ضم��ن.انتقاد.از.تخریب.

خانه..باغ.ها.به.بهانه.س��اخت.برج.در.تهران.گفت:.صدور.بی.رویه.مجوز.ساخت.وس��از،.
آلودگی.هوا.را.دامن.زده.است.

ب��ه.گزارش.معماری.نیوز،.موید.حس��ینی.صدر.در.ارتباط.ب��ا.دالیل.به.وجود.آمدن.

مش��کل.آلودگی.هوا.در.تهران.گفت:.این.مسئله،.مشکلی.کوتاه.مدت.نیست.و.درمان.

آن.زمان.می.برد..باید.بس��یاری.لوازم.و.امکانات.آماده.ش��ود.تا.مشکل.آلودگی.هوای.
تهران.رفع.شود.

وی.ادامه.داد:.صدور.مجوز.های.ساخت.وس��از.از.سوی.شهرداری.یکی.از.مشکالت.

مهم.در.این.زمینه.اس��ت.که.ش��هرداری.باید.در.مورد.آن.دقت.کند،.زیرا.در.این.مورد.

سهل.انگاری.شده.و.ما.هم.به.عنوان.نمایندگان.مجلس.به.این.مسئله.اعتراض.داریم..

این.نماینده.مجلس.ش��ورای.اس��المی.افزود:.در.حال.حاض��ر.در.همه.جای.تهران.تا.

آخرین.حد.ممکن.مجوز.ساخت.وس��از.می.دهن��د،.در.حالی.که.هیچ.جای.دنیا.اینگونه.

نیس��ت..حتی.مصداق.های��ی.داریم.که.در.کوچه.های.7.الی.8.متری.س��اختمان.های.

5.– 6.طبقه.مجوز.گرفته.اند..باید.توجه.داشته.باشیم.که.افزایش.طبقات.ساختمان.ها،.

ترافیک.را.س��نگین.می.کن��د،.تراکم.جمعیت.را.باال.می.ب��رد.و.هم.جلوی.جریان.های.
سطحی.هوا.را.می.گیرد..

حس��ینی.صدر.اظهار.کرد:.از.طرف.دیگر.شهرداری.نباید.اجازه.دهد.که.خانه.باغ.ها.

به.این.سادگی.تخریب.شوند،.و.همچنین.نباید.مجوز.تبدیل.شدن.خانه.باغ.ها.به.برج.

و.بارو.را.بدهد..با.این.س��هل.انگاری.ها،.مردم.دیگر.نمی.توانند.نفس.بکش��ند..به.نظر.
می.آید.همه.متوجه.شده.اند.که.چه.غفلت.بزرگی.رخ.داده.است..

وی.با.اش��اره.ب��ه.اینکه.اقدامات.کوتاه.مدتی.همچون.تعطیلی.مدارس.مش��کلی.را.

ح��ل.نمی.کند،.گفت:.تا.زمانی.که.ناوگان.حمل.و.نقل.عمومی.دچار.مش��کل.اس��ت.

و.اتومبیل.ه��ا.از.اتوب��ان.گرفته.تا.در.کوچه.و.پس.کوچه.ه��ا.در.ترافیک.می.مانند،.این.

مش��کل.پابرجا.خواهد.بود..بنابراین.باید.ناوگان.حمل.و.نقل.عمومی.توسعه.پیدا.کند،.

خوروهای.فرس��وده.از.رده.خارج.شوند،.سوخت.اصالح.شود.و.مجموعه.ای.از.اقدامات.
انجام.شود.تا.بتوانیم.انتظار.داشته.باشیم،.مشکل.آلودگی.هوا.نیز.بهبود.پیدا.کند.

عضو.فراکسیون.محیط.زیست.مجلس.افزود:.شهرداری.باید.اتوبوس.های.فرسوده.و.

مشکالتی.که.در.مترو.است.را.رفع.کند،.دولت.قبل.نیز.در.مورد.توسعه.مترو.همکاری.

خوبی.را.انجام.نداد،.ما.2.میلیارد.دالر.وام.برای.مترو.و.حمل.و.نقل.عمومی.تس��هیل.

کرده.بودیم.که.توجیه.اقتصادی.نیز.داش��ت،.اما.دولت.قبل.جلو.آن.را.گرفت،.بنابراین.

دولت.و.مجلس.و.ش��هرداری.باید.در.این.زمینه.همکاری.کنند.تا.خط.مترو.گسترش.
پیدا.کند.

 سهل انگاری شهرداری آلودگی هوا را دامن زده است
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  علی الريجانی: ضرورت تامین منابع انرژی پاک تجديدپذير 
پنجره.ایرانیان:.رئیس.مجلس.شورای.اسالمی.گفت:.حفظ.
محیط.زیس��ت.به.الزامی.جهانی.تبدیل.ش��ده.و.تامین.منابع.
انرژی.پ��اک.تجدیدپذیر.از.ضروری��ات.نظام.های.اقتصادی.

جهان.است.
به.گ��زارش.ایرنا،.عل��ی.الریجانی.در.پیام��ی.به.همایش.
مل��ی.اقتصاد.انرژی.ب��ا.رویکرد.انرژی.ه��ای.تجدید.پذیر.در.
نیش��ابور.اف��زود:.انرژی.از.منابع.ارزش��مند.طبیعت.اس��ت.و.
بش��ر.به.شیوه.های.گوناگون.پیوس��ته.کوشیده.با.به.کارگیری.
انرژی.ه��ای.در.دس��ترس،.فعالیت.های.خود.را.به.آس��انی.با.
کمترین.هزینه.و.باالترین.سرعت.به.انجام.رساند..وی.اظهار.
کرد:.جمعیت.جهان.روبه.افزایش.اس��ت.و.اگر.الگوی.جاری.
ب��ا.به.کارگیری.انرژی.تغییر.نکند،.مص��رف.انرژی.نیز.رو.به.

افزایش.خواهد.بود.
الریجان��ی.در.ادامه.ای��ن.پیام.افزود:.ب��ا.توجه.به.مصرف.
زیاد.و.فزاینده.س��وخت.های.فس��یلی.همچون.زغال.سنگ،.
نفت،.گاز.و.مانند.آن.طی.س��ال.های.گذشته.و.محدود.بودن.
مناب��ع.این.نوع.س��وخت.ها،.توجه.ب��ه.جایگزینی.انرژی.های.

تجدیدپذیر.امری.اجتناب.ناپذیر.است.
وی.گف��ت:.پایان.پذی��ری.منابع.س��وخت.های.فس��یلی.و.
محدودیت.ه��ای.آن.در.تامین.انرژی.و.آس��یب.های.زیس��ت.
محیطی،.آالینده.های.ناش��ی.از.بهره.برداری.از.منابع.فسیلی.
انرژی،.اس��تفاده.و.توسعه.کاربردی.انرژی.های.تجدیدپذیر.را.
به.عن��وان.یک.منبع.طبیعی.پاک.و.عاری.از.آلودگی.زیس��ت.

محیطی.ضروری.می.کند.
رئیس.مجلس.شورای.اسالمی.افزود:.استفاده.از.انرژی.های.
تجدید.پذیر.نه.تنها.سبب.تنوع.در.سبد.انرژی.کشور.می.شود،.
بلکه.با.اس��تفاده.از.این.نوع.انرژی.یا.حداقل.س��ازی.مصرف.
س��وخت.های.فس��یلی.می.توان.آنه��ا.را.صادر.ی��ا.در.صنایع.
پتروش��یمی.به.ان��واع.کاالهای.با.ارزش.اف��زوده.باال.تبدیل.
ک��رد..وی.اظهار.کرد:.از.این.رو.در.برنامه.ها.و.سیاس��ت.های.
بین.المللی.در.راس��تای.توس��عه.پایدار.جهانی.نقش.ویژه.ای.

برای.منابع.تجدید.انرژی.در.نظر.گرفته.شده.است.
الریحانی.ادامه.داد:.اکنون.کش��ور.ما.هزینه.سنگین.اعتقاد.
به.اقتصاد.نفت��ی.را.پرداخت.می.کند،.هزینه.هایی.مانند.یارانه.
سوخت،.دارو.و.درمان،.مواد.غذایی،.حمایت.از.صنایع.زیان.ده.

دولتی.و.بخش.خصوصی.ش��به.دولتی.که.بدیهی.است.ادامه.
این.روش.منطقی.نیست.

وی.در.این.پیام.افزود:.ما.امروز.در.اقتصاد.جدیدی.به.س��ر.

می.بریم.که.توس��ط.فناوری.اطالعات.رو.به.رش��د.به.وجود.

آم��ده.و.در.آن.قدرت.نرم.کش��ورها.جایگزین.قدرت.نظامی.
سخت.افزاری.و.حتی.دیپلماسی.کالسیک.شده.است.

وی.گف��ت:.س��رمایه.گذاری.در.انرژی.ه��ای.تجدیدپذی��ر.

می.توان��د.تکمیل.کننده.این.روند.باش��د.و.ب��ا.اقتصاد.جدید.

افزای��ش.ثروت.عموم��ی.از.طریق.ایجاد.کس��ب.و.کار.جدید.
به.وجود.خواهد.آمد.

رئیس.مجلس.ش��ورای.اسالمی.ادامه.داد:.کشور.ما.از.نظر.

شرایط.جغرافیایی.در.منطقه.ای.است.که.می.تواند.با.خالقیت.

و.کمک.گرفتن.از.مدیریت.مدرن.جهانی،.سهم.قابل.توجهی.

را.در.بازار.انرژی.های.پاک.به.دست.آورد.و.فقط.کمی.اعتماد.

به.نفس.الزم.اس��ت.که.زمینه.به.وجود.آمدن.آن.هم.کس��ب.
سهم.تولید.و.خدمات.فنی.مهندسی.در.بازار.جهانی.است.

در.ادامه.پیام.آمده.است:.جمهوری.اسالمی.ایران.در.یکی.

از.مناطق.استراتژیک.جهان.به.ویژه.از.نقطه.نظر.انرژی.واقع.

شده.و.اس��تفاده.بهینه.از.منابع.انرژی.های.فسیلی.و.ارتقای.

میزان.بهره.ب��رداری.از.منابع.متن��وع.انرژی.های.تجدیدپذیر.

جهت.تامین.بخشی.از.نیاز.روزافزون.انرژی.کشور.باید.مورد.

توجه.قرار.گیرد.
این.پی��ام.می.افزاید:.کش��ور.ایران.از.لح��اظ.برخورداری.
از.مناب��ع.مختل��ف.ان��رژی.یک��ی.از.غنی.ترین.کش��ورهای.
دنیا.محس��وب.می.ش��ود.و.عالوه.ب��ر.وجود.منابع.گس��ترده.
س��وخت.های.فس��یلی.و.تجدیدناپذیر.نظیر.نفت.و.گاز.دارای.
پتانس��یل.فراوان.ان��رژی.تجدیدپذیر.از.جمله.باد،.خورش��ید،.
زیس��ت.توده.و.زمین.گرمایی.نیز.اس��ت.که.ضرورت.بررسی.
راه.ه��ای.مصرف.آنها.که.در.اقتصاد.کش��ور.نیز.تاثیر.فراوان.

دارد،.بیش.از.پیش.احساس.می.شود.
رئیس.مجلس.ش��ورای.اس��المی.گفت:.یک��ی.از.اهداف.
مهم.برگ��زاری.اولین.همایش.ملی.اقتصاد.انرژی،.بررس��ی.
چگونگی.اس��تفاده.و.مدیریت.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.
و.ارائ��ه.راهکارهایی.در.جهت.بهینه.س��ازی.در.صرفه.جویی،.
کاه��ش.آلودگی.ه��وا.و.محیط.زیس��ت.و.اس��تفاده.از.این.
انرژی.های.نو.می.باش��د.که.امید.است.همایش.مزبور.به.این.

اهداف.دست.یابد.
در.بخ��ش.پایانی.پیام.الریجانی.آمده.اس��ت:.ضمن.تقدیر.
و.تش��کر.از.دس��ت.اندرکاران.برگزاری.ای��ن.همایش.علمی.
و.اقتصادی.امیدوارم.دس��تیابی.حاصل.از.اندیش��ه.و.نظرات.
صاحبنظران.و.متخصصان.باعث.تقویت.این.حوزه.ارزش��مند.

در.کشور.شود.

  کارگاه تخصصی مديريت انرژی در ساختمان در همدان برگزار شد
پنجره.ایرانیان:.دفتر.نمایندگی.س��ابا.کارگاه.مدیریت.انرژی.در.ساختمان.با.استفاده.
از.نرم.افزار.Designbuilder.را.برای.اعضای.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.استان.

همدان.برگزار.کرد..
به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.سازمان.بهره.وری.انرژی.ایران،.
این.کارگاه.آموزش��ی.با.همکاری.شرکت.توزیع.نیروی.برق.و.سازمان.نظام.مهندسی.
س��اختمان.استان.همدان.به.منظور.آشنایی.اعضای.سازمان.نظام.مهندسی.رشته.های.
مکانیک،.معماری.و.برق.با.کاربرد.و.آموزش.نرم.افزار.دیزاین.بیلدر.روز.س��ه.ش��نبه.

مورخ.24.آذر.ماه.در.همدان.برگزار.گردید...
ای��ن.گزارش.می.افزاید:.در.این.کارگاه.آموزش��ی.مباحث.مربوط.به.س��هم.مصارف.

انرژی.بخش.های.مختلف.در.ایران،.مدیریت.مصرف،.معرفی.نیروگاه.مجازی.و.تطابق.

صحیح.معماری.س��اختمان.با.اقلیم.منطقه.در.بخش.اول.و.در.بخش.دوم.راهکارهای.

.Designbuilder.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.در.ساختمان.با.استفاده.از.نرم.افزار
توسط.کارشناسان.دفتر.نمایندگی.سابا.ارائه.گردید.

در.این.نرم.افزار.با.مدلس��ازی.یک.ساختمان.عوامل.مختلف.مثل.جهت.ساختمان،.

جنس.جداره.ها،.س��قف.ها،.نوع.کاربری،.پنجره.ها،.سیس��تم.روشنایی،.ساعات.استفاده.

از.تجهیزات.و.سیس��تم.سرمایش.و.گرمایشی.در.نرم.افزار.اعمال.و.خروجی.داده.های.

ورودی.ش��امل.مصرف.انرژی.ساختمان،.میزان.روشنایی،.بار.سرمایشی.و.گرمایشی،.
دمای.آسایش.ساختمان.مورد.تحلیل.قرار.گرفت.
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  پیش بینی تولید ساالنه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات برق از انرژی های نو
پنجره.ایرانیان:.مدیر.عامل.ش��رکت.توانیر.با.اشاره.به.
اهتمام.وی��ژه.دولت.تدبیر.و.امید.و.وزارت.نیرو.به.تولید.
برق.از.انرژی.های.تجدیدپذیر،.گفت:.در.برنامه.شش��م.
توسعه.تولید.ساالنه.500.تا.1000.مگاوات.برق.از.محل.

انرژی.های.تجدیدپذیر.پیش.بینی.شده.است.
ب��ه.گزارش.رواب��ط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.
ایران.)س��انا(،..مدیر.عامل.شرکت.توانیر.که.در.مراسم.
افتتاحیه.کنفرانس.بین.المللی.فناوری.و.مدیریت.انرژی.
س��خن.می.گفت،.افزود:.وزارت.نیرو.از.س��رمایه.گذاری.
بخ��ش.خصوصی.در.این.عرصه.حمای��ت.کرده.و.برق.
تولیدی.از.این.محل.را.به.صورت.تضمینی.20.س��اله.از.

تولیدکنندگان.خریداری.می.کند.
مهندس.ک��ردی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.
گف��ت:.یکی.از.اهداف.وزارت.نی��رو.تولید.5.درصد.برق.
کش��ور.از.منابع.تجدیدپذیر.تا.سال.1400.می.باشد.و.با.
عنایت.به.اینکه.تا.س��ال.یاد.ش��ده.پیش.بینی.می.ش��ود.
برق.تولیدی.کش��ور.ح��دود.100.هزار.مگاوات.باش��د،.
بنابرای��ن.حداقل.5000.مگاوات.ب��رق.تولیدی.از.محل.
انرژی.ه��ای.نو.خواهد.بود.که.این.هدف.کامال.دس��ت.

یافتنی.می.باشد.
مدیر.عامل.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.نیز.با.اشاره.
به.مزایای.توسعه.استفاده.از.انرژی.های.نو.که.اهم.آنها.
توسعه.اقتصادی،.اش��تغال،.امنیت.انرژی،.حفظ.محیط.
زیس��ت.و.جلوگی��ری.از.آلودگ��ی.آن.می.باش��د،.گفت:.
در.تم��ام.دنی��ا.اقبال.زی��ادی.برای.اس��تفاده.حداکثری.
از.انرژی.ه��ای.نو.وج��ود.دارد.و.این.اقب��ال.عمومی.در.

کشورهای.در.حال.توسعه،.بیشتر.به.چشم.می.آید.

همچنین.دکتر.صادق.زاده.با.اش��اره.به.کنفرانس.اخیر.

پاریس،.افزود:.196.کش��ور.از.جمل��ه.ایران.در.طی.ماه.

ج��اری.متعهد.گردیدند.تا.در.جهت.جلوگیری.از.انتش��ار.

آالینده.های.زیس��ت.محیطی.گام.بردارند..در.این.میان.

دولت.ایران.به.ص��ورت.داوطلبانه.تعهد.کرد.نس��بت.به.

کاهش.بین.4.تا.12.درصدی.این.آالینده.ها.اقدام.کند..

این.تعهد.به.معنی.احداث.حداقل.7500.مگاوات.نیروگاه.
برق.از.منابع.تجدیدپذیر.طی.5.سال.آینده.می.باشد.

وی.در.بخ��ش.دیگری.از.صحبت.های.خود.با.اش��اره.

ب��ه.اهمی��ت.پرداختن.ب��ه.انرژی.ه��ای.نو،.اف��زود:.در.

سیاس��ت.های.ابالغی.مق��ام.معظم.رهب��ری.در.برنامه.

شش��م،.در.رابطه.با.صنعت.برق.تنها.یک.بند.به.چش��م.

می.خورد.و.آن.نیز.در.خصوص.افزایش.سهم.انرژی.های.

تجدیدپذیر،.نوین.و.نیروگاه.های.تولید.پراکنده.و.مقیاس.

کوچک.می.باش��دکه.نش��ان.از.اهمیت.توس��عه.هر.چه.
بیشتر.استفاده.از.انرژی.های.نو.دارد.

الزم.ب��ه.ذکر.اس��ت.کنفرانس.بین.الملل��ی.فناوری.و.

مدیریت.انرژی.طی.روزهای.24.و.25.آذرماه.1394.در.

مرکز.همایش.های.بین.المللی.پژوهش��گاه.صنعت.نفت.
برگزار.گردید.

  شبکه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زيست ايجاد می شود
پنجره.ایرانیان:.دبیر.ستاد.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.معاونت.علمی.از.ایجاد.شبکه.

تخصصی.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.استان.زنجان.خبر.داد.
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر،.یداهلل.س��بوحی.درباره.ایجاد.ش��بکه.تخصص��ی.تخصصی.
بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.استان.زنجان.اظهار.کرد:.با.توجه.به.ضرورت.و.اهمیت.
بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.سطح.استان.ها.و.ارزیابی.پتانسیل.آن،.ستاد.بهینه.سازی.
انرژی.و.محیط.زیس��ت.معاونت.علمی.تصمیم.دارد.تا.ش��بکه.تخصصی.بهینه.سازی.انرژی.و.
محیط.زیست.را.در.استان.زنجان.و.با.همکاری.تمامی.دستگاه.ها.و.نهادهای.مرتبط.ایجاد.کند.
وی.تصریح.کرد:.توس��عه.ظرفیت.علمی.و.فنی.در.اس��تان،.شناس��ایی.پتانسیل.بهینه.سازی.
انرژی.و.محیط.زیست.و.برنامه.ریزی.برای.بالفعل.کردن.پتانسیل.ها.از.طریق.حمایت.از.مراکز.
تحقیقاتی.و.دانش��گاه.ها.و.شرکت.های.دانش.بنیان.در.اس��تان.زنجان.از.جمله.اهداف.تشکیل.
این.شبکه.تخصصی.است..دبیر.ستاد.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.معاونت.علمی.گفت:.
ارزیابی.پتانس��یل.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.سطح.استانی.ایجاد.می.کند.تا.شبکه.
تخصصی.متش��کل.از.دستگاه.های.اجرایی،.صنایع،.ش��رکت.های.خدمات.انرژی،.شرکت.های.

دانش.بنیان.و.نهادهای.پژوهشی.و.فناوری.در.استان.ها.سازماندهی.شود..
س��بوحی.با.بیان.اینکه.شناخت.مسائل.و.چالش.های.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.
سطح.استان.ها.یک.ضرورت.مهم.است،.ادامه.داد:.این.امر.برای.پیگیری.سیاست.های.دولت.و.
تدوین.برنامه.اجرایی.مشخص.و.هدفمند.است.تا.بتواند.ظرفیت.الزم.جهت.گسترش.بازارهای.

خدمات.انرژی.و.فناوری.کارآمد.انرژی.و.محیط.زیس��ت.وبهره.برداری.از.پتانسیل.های.محلی.

را.فراهم.کند.و.در.جهت.ارتقای.س��طح.کارآیی.انرژی.و.بهره.وری.کل.در.س��طح.ملی.و.ایجاد.
اشتغال.دانش.بنیان.در.استان.های.کشور.گام.بردارد.

دبیر.ستاد.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.معاونت.علمی.تصریح.کرد:.دستیابی.به.اهداف.

مهم.تشکیل.شبکه.تخصصی.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.با.همکاری.تمامی.نهادها.و.

دس��تگاه.های.اجرایی،.بنگاه.های.اقتصادی،.دانشگاه.ها،.مراکز.تحقیقاتی.و.پارک.های.علم.و.
فناوری.در.استان.ها.صورت.می.گیرد..

به.گفته.وی،.مسئوالن.دستگاه.های.اجرایی.از.توسعه.فعالیت.ها.در.زمینه.بهینه.سازی.انرژی.

و.محیط.زیست.استقبال.کرده.و.قرار.بر.این.شد.تا.کارگروه.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.

در.چارچوب.ش��ورای.برنامه.ریزی.استان.س��ازماندهی.شود..سبوحی.خاطر.نشان.کرد:.حمایت.

از.فعالیت.تش��کل.های.مردم.نهاد.در.زمینه.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.زیست،.سازماندهی.

کارگروه.فنی.متش��کل.از.متخصصان.در.اس��تان،.حمایت.ستاد.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.

زیس��ت.معاونت.علمی.از.فعالیت.این.کارگروه.در.زمینه.ارزیابی.پتانسیل.بهینه.سازی.انرژی.از.
جمله.موارد.مطرح.و.تایید.شده.این.نشست.در.استان.زنجان.بود.

وی.درادامه.گفت:.کارگروه.فنی.استان.زنجان.در.تعامل.با.کارگروه.مطالعات.دورنمای.انرژی.

در.س��تاد.خواه��د.بود.تا.در.این.فرآین��د.انتقال.تجربه.و.ابزارهای.الزم.ب��رای.تدوین.دورنمای.
بهینه.سازی.انرژی.استان.در.دسترس.کارگروه.فنی.در.استان.قرار.گیرد.
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  سیاست های اشتباه مالیاتی صنايع کشور را به تعطیلی کشاند
پنجره.ایرانیان:.اگر.دولت.بخواهد.برای.جبران.کس��ری.
بودجه.به.خاطر.کاهش.قیمت.نفت.اقدام.به.گرفتن.مالیات.
کن��د،.قطعا.بس��یاری.از.صنای��ع.در.آس��تانه.تعطیلی.قرار.

خواهند.گرفت.
به.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.حمیدرضا.نبی.زاده.
در.خص��وص.قیمت.نفت.در.بودجه.س��ال.95.گفت:.قیمت.
نف��ت.در.بازارهای.جهانی.کاهش.پیدا.کرده.بنابراین.دولت.
باید.با.تدوین.سیاس��ت.های.اصولی.بتواند.بودجه.کشور.را.

طوری.تنظیم.کند.که.با.مشکل.مواجه.نشود.
این.کارش��ناس.اقتصادی.تصریح.ک��رد:.هرچند.همواره.
بخش.عمده.ای.از.درآمدهای.کش��ور.متکی.به.نفت.اس��ت.
ام��ا.با.توجه.به.کاهش.قیمت.این.ماده.س��یاه.در.بازارهای.
جهانی.دولت.تالش.کرد.تا.بخش.عمده.بودجه.سال.جاری.
را.از.محل.واگذاری.دارایی.های.سرمایه.ای،.مالی.و.مالیات.
تامین.کن��د،.ضمن.آنکه.همانگونه.ک��ه.در.برنامه.پنجم.و.
چش��م.انداز.پیش.بینی.شده.هر.س��ال.باید.حدود.10.تا.12.

درصد.از.وابستگی.بودجه.به.نفت.کاهش.یابد..
نب��ی.زاده.ادام��ه.داد:.دولت.هم.اکنون.برای.جبران.کس��ر.
بودجه.به.گرفتن.مالیات.روی.آورده.اس��ت.و.این.موضوع.از.
یکس��و.مثبت.و.از.سوی.دیگر.جنبه.منفی.را.با.خود.به.دنبال.
دارد..به.طور.یقین.قیم��ت.نفت.در.بازارهای.جهانی.در.این.
امر.مهم..بی.تاثیر.نبوده.و.اقتصاد.کش��ورها.را.تحت.س��یطره.
خود.قرار.داده.است..این.کارشناس.تصریح.کرد:.در.چند.سال.

اخیر.قیمت.نفت.ابزاری.در.دس��ت.قدرت.های.بزرگ.بوده.و.

هر.موقع.صالح.دیدند.با.کاهش.قیمت.نفت.به.کش��ورهای.

مورد.نظر.خودشان.فشار.آوردند..وی.افزود:.هم.اکنون.روشی.

که.دولت.برای.کاهش.اتکا.به.درآمدهای.نفتی.گرفته.است.

خ��وب.بوده.اما.اخذ.مالیات.اثرات.زیانباری.را.در.بخش.تولید.

به.بار.خواهد.آورد..بنابراین.در.حوزه.پرداخت.مالیات.باید..با.

سیاس��ت.خاص.و.روش.صحیح.حرکت.کرد..اگر.به.یک.باره.

سیاس��ت.جهشی.دراین.بخش.داشته.باشند.قطعا.بسیاری.از.

صنایع.نمی.توانند.خود.را.با.این.شیب.ها.و.سیاست.ها.تطبیق.

دهن��د،.چرا.که.اکثر.صنایع.به.دلیل.برخی.از.سیاس��ت.های..
مالیاتی.در.آستانه.تعطیلی.هستند.

نبی.زاده.گفت:.مالیات.به.مانند.پای.شکس��ته.اس��ت.که.

سال.ها.به.صورت.کج.جوش.خورده.است.نمی.شود.یکباره.

آن.را.دوب��اره.ترمی��م.داد..نیاز.به.زمان.و.دوره.خاص.خود.

دارد.بای��د.برنامه.منظمی.برای.پیش��برد.اهداف.مورد.نظر.

تهیه.ش��ود..وی.خاطرنش��ان.کرد:.دولت.در.بودجه.سال.

95.قیم��ت.30دالر.را.تعیی��ن.کرده.اس��ت.که.منطقی.به.
نظر.می.آید.

 بهره وری انرژی در ايران دو برابر عقب تر از جهان است
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.سازمان.بهره.وری.انرژی.)سابا(.
گف��ت:.در.حوزه.بهره.وری.انرژی.ایران.نس��بت.به.متوس��ط.
جهان��ی.دو.برابر.عقب.ماندگی.وجود.دارد.که.باید.این.موضوع.

به.صورت.جدی.مورد.بررسی.قرار.بگیرد.
به.گزارش.ایسنا،.س��جادی.درخصوص.وضعیت.بهره.وری.
انرژی.در.ای��ران.اظهار.کرد:.اگر.بخواهی��م.بهره.وری.انرژی.
را.نس��بت.به.شاخص.شدت.انرژی.بررس��ی.کنیم،.باید.گفت.
که.وضعیت.ایران.در.این.موضوع.مطلوب.نیس��ت..وی.ادامه.
داد:.براس��اس.متدهایی.که.برای.شدت.انرژی.در.نظر.گرفته.
می.شود،.ایران.نسبت.به.متوسط.جهان.دو.برابر.عقب.ماندگی.
دارد..ازی��ن.رو.بای��د.ب��رای.این.مه��م.راهکارهای.اساس��ی.

اندیشیده.شود..
مدیرعامل.س��ازمان.بهره.وری.ان��رژی.با.بیان.اینکه.جبران.
ای��ن.عقب.ماندگی.نیازمند.یک.ن��گاه.متفاوت.در.عرصه.های.
گوناگون.اس��ت،.اظهار.کرد:.این.مساله.نیاز.چندانی.به.وجود.
منابع.مالی.ندارد،.بلک��ه.باید.حمایت.های.مجلس.و.دولت.در.
این.زمینه.افزایش.یابد..س��جادی.با.اشاره.به.تعرفه.های.برق.
و.س��وخت.تاکید.کرد:.بای��د.به.دنبال.این.باش��یم.که.با.نرخ.
معقول.برق.و.سوخت.را.به.مشتریان.بفروشیم.چراکه.اگر.این.
اتفاق.بیفتد.مش��ترکان.توجه.و.دقت.بیشتری.نسبت.به.میزان.

مصرف.خود.دارند.
وی.با.اش��اره.به.اهمیت.رس��یدن.به.قیم��ت.واقعی.انرژی.

گفت:.رس��یدن.به.قیم��ت.واقعی.انرژی.تاثی��ر.مثبتی.در.نوع.

مص��رف.مش��ترکان.دارد..لذا.باید.در.این.زمین��ه.برنامه.هایی.

صورت.بگیرد..به.گفته.مدیرعامل.س��ازمان.بهره.وری.انرژی،.

فرهنگ.س��ازی.در.زمین��ه.مصرف.ان��رژی.در.می��زان.ارتقاء.

بهره.وری.نقش.مهمی.دارد،.بنابراین.باید.فرهنگ.س��ازی.در.
این.زمینه.افزایش.یابد.

سجادی.با.بیان.اینکه.پارامترهای.زیادی.در.زمینه.افزایش.

بهره.وری.انرژی.وجود.دارد،.اظهار.کرد:.استانداردسازی،.ارتقاء.

حمایت.ه��ای.مالی.و.وجود.فرهنگ.س��ازی.می.تواند.تاثیرات.

قابل.قبولی.را.در.افزایش.بهره.وری.انرژی.داش��ته.باش��د.که.
باید.به.آن.توجه.جدی.شود.

 خسارت بی تفاوتی نسبت به انرژی های نو، جبران ناپذير است
پنج��ره.ایرانیان:.اگرچه.کش��ور.م��ا.به.لحاظ.تکنول��وژی.و.اعتبار.جهت.اج��رای.طرح.های.
مرب��وط.به.انرژی.های.نو.در.ش��رایط.خوب��ی.قرار.ندارد،.اما.بی.تفاوتی.به.این.قضیه.خس��ارت.

جبران.ناپذیری.را.به.کشور.تحمیل.می.کند.
به.گزارش.ایلنا،.امیرعباس.سلطانی.نماینده.مردم.بروجن.در.مجلس.شورای.اسالمی.درباره.
جایگاه.انرژی.های.نو.در.تدوین.برنامه.ششم.گفت:.البته.هنوز.برنامه.ششم.نهایی.نشده.ولی.تا.
این.مرحله.هنوز.در.این.برنامه.گنجانده.نشده.است..وی.با.اشاره.به.اینکه.دنیا.در.حال.حرکت.
به.س��مت.انرژی.پاک.است،.افزود:.اکنون.آمریکا.حدود.15.درصد.انرژی.خود.را.از.انرژی.های.
نو.تامین.می.کند.و.ما.نیز.اگر.می.خواهیم.زیرس��اخت.ها.را.به.درستی.تدوین.کرده.و.توسعه.پیدا.

کنیم،..باید.به.س��مت.انرژی.پاک.برویم..س��لطانی.با.اشاره.به.اینکه.کشور.ما.اکنون.در.شرایط.

خوب��ی.به.لح��اظ.اعتبار.و.تکنولوژی.قرار.ندارد،.تصریح.ک��رد:.در.حالی.که.ما.در.زمینه.انرژی.

خورش��یدی.و.باد.غنی.هس��تیم.و.365.روز.در.کش��ور.آفتاب.داریم،.چند.ماه.از.سال.انرژی.باد.

وجود.دارد،.اگر.تکنولوژی.و.اعتبار.الزم.را.در.دست.داشته.باشیم،.کشوری.هستیم.که.می.توانیم.

به.راحتی.و.بهتر.از.کشورهای.اروپایی.از.انرژی.پاک.استفاده.کنیم..وی.با.تاکید.بر.اینکه.نباید.

نس��بت.به.قضیه.انرژی.های.نو.در.کشور.بی.تفاوت.باش��یم،.خاطرنشان.کرد:.بحث.انرژی.های.

نو.در.برنامه.شش��م.مثل.برنامه.بودجه.نیس��ت.که.اگر.در.یک.سال.لحاظ.نشود.در.سال.آینده.
بتوان.جبران.کرد؛.چرا.که.برنامه.ششم.درازمدت.است.و.باید.در.اولویت.اصلی.دولت.قرار.گیرد.
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 47 درصد برق کشور در بخش ساختمان مصرف می شود
پنجره.ایرانیان:.مجری.طرح.های.بهینه.س��ازی.س��ابا.
گفت:.بخش.س��اختمان.با.داش��تن.بی��ش.از.29.میلیون.
مشترک،.س��همی.معادل.47.درصد.از.مصرف.کل.برق.
کش��ور.را.به.خود.اختصاص.داده.و.متوسط.مصرف.برق.

این.بخش.سه.هزار.و.212.کیلووات.ساعت.است.
به.گزارش.تارنمای.اطالع.رس��انی.س��ازمان.بهره.وری.
ان��رژی.ایران.)س��ابا(،.احمدرضا.توکلی.اف��زود:.یکی.از.
عمده.ترین.دالیل.کاهش.سهم.مصرف.انرژی.در.بخش.
س��اختمان.در.س��ه.س��ال.اخیر،.افزایش.مصرف.بخش.
صنعت.اس��ت..وی.گفت:.آمارها.نشان.می.دهد.متوسط.
مصرف.هر.مشترک.در.بخش.ساختمان.13.هزار.و.902.
کیلووات.س��اعت.است.که.نسبت.به.س��ال.گذشته.7.8.

درصد.کاهش.نشان.می.دهد.
به.گفته.این.مقام.مس��ئول،.کارشناسان.دالیل.کاهش.
مص��رف.در.این.بخش.را.رعای��ت.الگوی.مصرف.انرژی.
به.وی��ژه.در.اداره.ه��ای.دولت��ی.بیان.می.کنن��د..مجری.
طرح.های.بهینه.س��ازی.س��ابا.گفت:.بهینه.سازی.مصرف.
ان��رژی.در.بخش.عمومی.به.دلیل.روند.افزایش��ی.تعداد.
مش��ترکان.س��اختمان.ها،.بیش.از.پیش.ضروری.اس��ت..
در.10.سال.گذش��ته.7.8.درصد.به.تعداد.مشترکان.برق.

ساختمان.ها.در.کشور.افزوده.شده.است.
توکل��ی.ادام��ه.داد:.مصارف.نهای��ی.و.مصرف.بخش.
انرژی.گاز.طبیعی.در.س��ال.1392.مع��ادل.هزار.و.528.
میلیارد.مترمکعب.بوده.که.نس��بت.به.س��ال.پیش.از.آن،.
یک.درصد.افزایش.داش��ته.اس��ت..وی.یادآورشد:.سهم.
مصرف.نهایی.و.بخش.انرژی.در.همین.س��ال.به.ترتیب.
68.8.و.32.1.درصد.بود.که.س��هم.مصرف.نهایی.نسبت.

به.سال.گذشته.4.4.درصد.افزایش.داشته.است.
این.مقام.مس��ئول.اضافه.کرد:.افزایش.مصرف.نهایی.
بخ��ش.های.خانگی،.تجاری.و.عمومی.به.دلیل.ش��دت.

س��رما.و.روش��ن.بودن.همه.س��امانه.های.گرمایشی.در.

بخش.ه��ای.خانگ��ی.و.تجاری.اس��ت..وی.یادآورش��د:.

مجموع.مصرف.گاز.طبیعی.در.سال.1392.در.بخش.های.

خانگ��ی،.تجاری.و.عمومی،.افزون.ب��ر.51.هزار.و.163.

میلی��ون.مترمکعب.بود.که.ح��دود.49.درصد.از.مصرف.
نهایی.گاز.طبیعی.کشور.را.به.خود.اختصاص.داده.است.
توکلی.با.بیان.اینکه.مصرف.گاز.طبیعی.در.این.بخش.
نسبت.به.سال.های.گذش��ته.با.رشدی.معادل.11.درصد.
مواجه.بوده.اس��ت،.گفت:.بیش��ترین.س��هم.مصرف.گاز.
طبیعی.در.ای��ن.بخش.به.زیربخش.خانگ��ی.تعلق.دارد.
ک��ه.با.42.5.درصد.نزدیک.به.44.ه��زار.و.692.میلیون.
مترمکعب.گاز.را.به.مصرف.رسانده.است..مصرف.باالی.
انرژی.در.س��اختمان.های.مس��کونی.یکی.از.عمده.ترین.

مش��کالت.کش��ورهای.در.حال.توسعه.اس��ت.که.اثرات.

اقتصادی.و.زیست.محیطی.به.دنبال.دارد..طبق.آمارهای.

موجود،.س��االنه.حدود.150.تا.200.هزار.واحد.مسکونی.

جدید.در.س��طح.کش��ور.ساخته.می.ش��ود..از.آنجایی.که.

بخش.ساختمان.با.مصرف.بیش.از.40.درصد.کل.انرژی.

تولید.شده.در.کشور.و.صرف.هزینه.ای.معادل.30.درصد.

از.درآمد.حاصل.از.فروش.نفت،.بیشترین.میزان.مصرف.

ان��رژی.را.به.خود.اختصاص.داده.اس��ت،.بهینه.س��ازی.

مصرف.انرژی.در.س��اختمان.تاثی��رات.مثبتی.بر.اقتصاد.

خانواده.و.نیز.ملی.خواهد.داش��ت..بیشترین.تلفات.انرژی.

در.واحدهای.مس��کونی.و.آپارتمانی.مربوط.به.دیوارهای.

س��اختمان.اس��ت.که.می.توان.با.انج��ام.راهکارهایی.از.
اتالف.انرژی.جلوگیری.کرد.

  تولید آب و برق از دود نیروگاه ها
پنج��ره.ایرانیان:.نیروگاه.های.حرارتی.راندمانی.بین.30.ت��ا.40.درصد.دارند؛.اگر.از.
حرارت.بازیافتی.این.نیروگاه.ها.برای.تولید.بیش��تر.برق.یا.آب.ش��یرین.استفاده.کنیم،.
راندم��ان.آن.به.ش��دت.افزایش.می.یابد.و.حتی.قابلی��ت.افزایش.راندمان.تا.80.درصد.

هم.وجود.دارد.
به.گزارش.خبرگزاری.تسنیم،.مجید.عمید.پور.در.حاشیه.جشنواره.پژوهش.و.فناوری.
وزارت.نیرو.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داشت:.موافقت.نامه.ای.بین.وزارت.نیرو.و.وزارت.
جهاد.کشاورزی.منعقد.شده.تا.بتوانیم.از.حرارت.و.دود.خروجی.نیروگاه.های.حرارتی.و.

ژنراتورهای.برق.نیروگاه.های.کوچک.و.تولید.پراکنده.استفاده.کنیم.
وی.افزود:.متناس��ب.با.نوع.نیروگاه.های.حرارتی،.راندمان.این.نیروگاه.ها.بین.30.تا.
40.درصد.اس��ت،.اما.اگر.از.حرارت.بازیافتی.این.نیروگاه.ها.برای.تولید.بیش��تر.برق.یا.
آب.شیرین.استفاده.کنیم،.راندمان.آن.به.شدت.افزایش.می.یابد.و.حتی.قابلیت.افزایش.

راندمان.تا.80.درصد.هم.وجود.دارد.
رئیس.پژوهشکده.انرژی.و.محیط.زیست.وزارت.نیرو.با.بیان.اینکه.چنانچه.بخواهیم.
از.حرارت.نیروگاه.ها.به.ویژه.در.بخش.های.روس��تایی.استفاده.کنیم.نیازمند.انعقاد.این.

موافقت.نامه.هس��تیم،.گفت:.هدف.ما.این.است.که.دود.خروجی.نیروگاه.های.حرارتی.
به.راحتی.از.بین.نرود.و.بتوانیم.از.این.طریق.راندمان.نیروگاه.ها.را.ارتقاء.دهیم.

وی.ادامه.داد:.در.این.موافقت.نامه.به.دنبال.این.هستیم.که.از.این.دود.خروجی.برای.

تولید.آب.ش��یرین.و.تولید.جلبک.که.خود.منبع.انرژی.اس��ت.استفاده.کنیم..عمیدپور.

خاطرنشان.کرد:.استفاده.از.این.سیستم.در.انرژی.تجدید.پذیر.و.تولید.آب.شیرین.جزو.

برنامه.های.آتی.ما.در.این.حوزه.اس��ت.که.امیدواریم.در.گام.های.بعدی.بتوانیم.آن.را.
توسعه.دهیم.

وی.افزود:.از.طریق.موتورهای.تولید.برق.که.در.کشور.وجود.دارد.این.کار.را.انجام.

می.دهیم.که.هزینه.آن.نیز.بس��ته.به.س��ایز.موتور.متفاوت.اس��ت..رئیس.پژوهشکده.

ان��رژی.و.محیط.زیس��ت.وزارت.نی��رو.هزینه.این.کار.را.به.ط��ور.میانگین.حدود.100.

میلی��ون.تومان.تخمین.زد.و.گفت:.این.هزینه.از.طریق.صندوق.توس��عه.پژوهش.در.
حوزه.برق.و.کمک.های.جهاد.کشاورزی.تامین.می.شود.

وی.خاطرنش��ان.کرد:.عالوه.بر.این.معاونت.ریاس��ت.جمهوری.در.بخش.توس��عه.
روستایی.آمادگی.خود.را.برای.سرمایه.گذاری.در.این.زمینه.اعالم.کرده.است.
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 انرژی های تجديدپذير هدف ايران پس از تحريم هاست
پنج��ره.ایرانیان:.موسس��ه.مش��اوره.و.تحقیق��ات.بازار.
"فراس��ت.اند.س��ولیوان" در.تازه.ترین.گزارش.خود.اعالم.
کرد.که.ایران.برنامه.رش��د.بلندپروازان��ه.ای.را.برای.ارتقا.
انرژی.های.س��بز.به.عنوان.یک.فاکت��ور.کلیدی.ثبات.در.
راس��تای.اهداف.تنوع.بخش��ی.اقتصادی.در.برنامه.ششم.

توسعه.ترسیم.کرده.است.
به.گزارش.ایس��نا.به.نقل.از.پای��گاه.خبری.ترید.عربی،.
مس��ائل.زیس��ت.محیطی.و.پایداری.اقتص��ادی.در.برنامه.
اقتصادی.ایران.برای.سال.2025.به.برنامه.های.انگیزشی.
برای.ج��ذب.بخش.خصوصی.برای.احی��ای.فناوری.های.
منسوخ.شده.صنعت.برق.و.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر.
و.انرژی.های.زیستی.در.سراسر.کشور.منجر.شده.است.

براس��اس.نقش��ه.راه.انرژی.ایران،.دول��ت.قصد.دارد.تا.

پایان.س��ال.2025.فناوری.های.س��بز.را.ب��رای.افزایش.

ظرفی��ت.نیروگاه.ه��ا.از.74.گی��گاوات.به.بی��ش.از.120.

گی��گاوات.افزایش.دهد..از.آنجا.که.ایران.برای.رس��یدن.

به.این.ظرفیت.به.فناوری،.مهندسی.و.دانش.احتیاج.دارد.

و.ب��رای.این.منظور.به.بیش.از.60.میلیارد.دالر.س��رمایه.

احتیاج.است،.ایران.خواستار.سرمایه.گذاری.در.این.بخش.
شده.است.

علی.میرمحمد،.مشاور.ارشد.و.مدیر.توسعه.در.موسسه.

فراس��ت.اند.س��ولیوان.می.گوید:.بازار.برق.در.ایران.طی.

10.س��ال.گذشته.نرخ.رشد.س��الیانه.شش.ونیم.درصدی.

داشته.است.که.بس��یار.باالتر.از.نرخ.رشد.تولید.ناخالص.

داخلی.این.کشور.است.که.در.حال.حاضر.به.بیش.از.سه.
درصد.نمی.رسد.

وی.گف��ت:.ایران.ش��اهد.ظه��ور.بازیگ��ران.جدید.در.

بخش.های.تولید.و.کشاورزی.بوده.است..به.عالوه.ساالنه.

ح��دود.یک.میلیون.و.400.هزار.نف��ر.مصرف.کننده.جدید.

به.بازار.برق.ایران.افزوده.می.ش��ود..این.تحوالت.مستلزم.

یک.ظرفیت.بیش��تر.پنج.هزار.مگاواتی.برای.هر.س��ال.و.
سرمایه.گذاری.جدید.در.شبکه.توزیع.و.انتقال.برق.است.

ای��ران.مصرف.کنن��دگان.اصل��ی.منابع. نیروگاه.ه��ای.

سوختی.طبیعی.هستند.و.ساالنه.بیش.از.30.میلیارد.دالر.

س��وخت.های.مختلف.ش��امل.گاز.طبیعی)36.میلیارد.متر.

مکعب(.گازوئیل)12.میلیارد.لیتر(.و.نفت.کوره.)15.میلیارد.

لیت��ر(.را.مصرف.می.کنند..به��ره.وری.پایین.در.تولید.نفت.

و.زیرس��اخت.های.انتقال.آن.به.یک.خس��ارت.سنگین.بر.

اقتصاد.ایران.منجر.شده.که.نیازمند.پرداختن.فوری.به.آن.
از.طریق.سرمایه.گذاری.های.جدید.به.آن.است.

میرمحم��د.خاطرنش��ان.ک��رد:.نص��ب.نس��ل.جدی��د.

توربین.ه��ای.دارای.به��ره.وری.ب��اال،.طراح��ی.و.احداث.

ایس��تگاه.های.فرع��ی.جدید.ج��ی.آی.اس،.احداث.خطوط.

انتقال.ولت��اژ.باال.و.افزودن.فناوری.های.تجدیدش��دنی.و.

س��بز.به.ترکیب.انرژی.ایران،.برنامه.های.عمده.ای.هستند.

ک��ه.انتظار.م��ی.رود.در.دوران.پ��س.از.تحریم.ها.به.اجرا.

درآیند..به.عالوه.س��وخت.های.زیس��تی.از.پس��ماندهای.

روستایی.نیز.فرصت.کلیدی.برای.سرمایه.گذاری.در.ایران.

است..صنعت.انرژی.های.تجدیدشدنی.در.ایران.در.مرحله.

اولیه.خ��ود.قرار.دارد..ایران.با.توجه.ب��ه.اینکه.در.کمربند.

تابش.انرژی.خورش��ید.قرار.دارد.و.داش��تن.پتانسیل.باال،.

چشم.انداز.روشنی.را.برای.توسعه.فناوری.های.خورشیدی.

دارد..مطالعات.اکتش��افی.انجام.شده.نش��ان.می.دهد.که.

ای��ران.15.منطقه.احتمالی.زمین.گرمای��ی.در.اختیار.دارد..

در.زمینه.انرژی.های.گرمایی.زمینی.ایران.در.یک.کمربند.
زمین.گرمایی.فعال.قرار.گرفته.است.

در.ح��ال.حاضر.کمت��ر.از.یک.درصد.مجم��وع.ترکیب.

انرژی.ایران.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.می.ش��ود..این.در.

حالی.اس��ت.که.ای��ران.قصد.دارد.س��رمایه.گذاری.در.این.

زمینه.را.در.برنامه.ششم.توسعه.افزایش.دهد..هدف.ایران.

نصب.بیش.از.5.هزار.مگاوات.انرژی.تجدیدش��دنی.است.

که.شامل.چهار.هزار.مگاوات.انرژی.بادی.و.500.مگاوات.

انرژی.خورشیدی.می.شود..هم.اینک.پتانسیل.نصب.بیش.

از.15.گیگاوات.انرژی.بادی.در.مناطقی.همچون.منجیل،.

زاهدان،.زابل.و.نیش��ابور.از.س��وی.س��ازمان.انرژی.های.

تجدیدشدنی.ایران.شناسایی.شده.است..مصطفی.ربیعی،.

رئی��س.امور.بین.الملل.س��ازمان.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.

ایران.می.گوید:.ایران.می.تواند.بیش.از.دوسوم.انرژی.خود.

را.از.نی��روی.ب��اد.تامین.کند..سیاس��ت.بلندمدت.در.یک.

ده��ه.آین��ده.)2015.تا.2025(.تامین.بی��ش.از.50.درصد.

انرژی.مورد.نیاز.کشور.از.منابع.تجدیدشدنی،.سوخت.های.

زیستی.و.دیگر.فناوری.های.سبز.است..احیا.و.مدرن.سازی.

نیروگاه.ه��ای.حرارت��ی.کنونی.ب��ا.فناوری.های.س��بز.نیز.
بخشی.از.این.برنامه.است.

وی.گف��ت:.برای.رس��یدن.به.ظرفیت.تولی��د.پنج.هزار.

م��گاوات.انرژی.تجدیدش��دنی،.ایران.به.س��رمایه.گذاری.

بیش.از.10.میلی��ارد.دالر.احتیاج.دارد..در.حالی.که.تامین.

مال��ی.پروژه.تاکنون.یک.عامل.کلی��دی.محدودکننده.در.

ای��ن.بخش.بوده.اس��ت..برای.غلبه.بر.ای��ن.چالش.ایران.

قصد.دارد.س��رمایه.های.خارجی.را.برای.سرمایه.گذاری.در.

سرتاس��ر.کش��ور.جذب.کند..در.حال.حاض��ر.بیش.از.19.

پروژه.که.نیازمند.یک.ونیم.میلیارد.دالر.سرمایه.هستند.در.
ایران.پیشنهاد.شده.اند.

 استفاده 99 درصدی کاستاريکا از انرژی های تجديدپذير در سال ۲۰۱۵
پنجره.ایرانیان:.منابع.رس��می.بخش.انرژی.کاستاریکا.ادعا.
کردند.این.کشور.از.ابتدای.سال.2015.تا.روز.17.دسامبر.99.
درصد.از.کل.انرژی.مورد.نیاز.خود.را.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.

تامین.کرده.است.
ب��ه.گ��زارش.خبرگ��زاری.فارس،.موسس��ه.تولی��د.نیروی.
کاستاریکا.اعالم.کرده.است.که.این.کشور.99.درصد.از.انرژی.
م��ورد.نیاز.خود.را.در.س��ال.2015.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.

کرده.اس��ت..بنا.بر.این.گ��زارش،.98.95.درصد.از.کل.انرژی.

مورد.نیاز.این.کشور.کوچک.آمریکای.مرکزی،.از.ابتدای.سال.

جاری.تا.روز.17.دسامبر.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.تامین.شده.

است..این.موسسه.اعالم.کرد:.در.طول.این.مدت.انرژی.285.

روز.در.این.کشور.بدون.استفاده.از.سوخت.های.فسیلی.فراهم.

شده.اس��ت..در.صورت.صحت.این.آمار،.کاستاریکا.به.کشور.

پیش��رو.در.استفاده.از.انرژی.های.س��بز.در.جهان.تبدیل.شده.

است..به.گفته.لوئیس.پاچئو،.این.کشور.قصد.دارد.تا.این.آمار.

را.برای.سال.2016.بهبود.بخشد..این.گزارش.تاکید.می.کند.

این.آمار.باوجود.گرم.ش��دن.منطقه.به.دست.آمده.است.حدود.

س��ه.چهارم.انرژی.مورد.نیاز.کاس��تاریکا.توسط.نیروگاه.های.
هیدورالکتریک.تامین.می.شود.

دیگ��ر.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.کاس��تاریکا.ش��امل.انرژی.
خورشیدی،.بادی،.زمین.گرمایی،.و.زیست.توده.ای.هستند.
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پنجره.ایرانیان:.نخس��تین.کنفرانس.ملی.پیش��رفت.های.

نوین.در.حوزه.ان��رژی.با.پیام.معاون.رئیس.جمهور.و.رئیس.
سازمان.انرژی.اتمی.ایران.در.ساوه.برگزار.شد.

ب��ه.گزارش.ایرن��ا،.این.کنفرانس.ملی.به.همت.موسس��ه.

آموزش.عالی.انرژی.ساوه.با.حضور.صاحب.نظران،.محققان.

و.دانش��جویان.با.رویکرد.انرژی.های.تجدیدپذیر،.مهندسی.

انرژی.و.طبیعت.و.بهینه.س��ازی.مص��رف.انرژی.در.صنعت.
ساختمان.به.مدت.یک.روز.برگزار.شد.

معاون.رئیس.جمهوری.و.رئیس.سازمان.انرژی.اتمی.ایران.

در.پیامی.به.این.کنفرانس.آورده.اس��ت:.توانایی.هر.کش��ور.

و.جامع��ه.ای.در.تولی��د.انرژی.و.نحوه.مص��رف.آن.به.عنوان.

یکی.از.مولفه.های.اساس��ی.در.پیشرفت.آن.کشور.محسوب.

می.شود..علی.اکبر.صالحی.افزوده.است:.امروز.انرژی،.بخشی.

جدایی.ناپذیر.از.زندگی.بشر.و.جوامع.مدرن.و.صنعتی.است.و.

به.طرز.غیرقابل.تصوری،.تمام.ابعاد.زندگی.انس��ان.را.تحت.

تاثیر.قرار.داده.و.به.موازات.تغییر.در.س��اختارهای.اجتماعی،.

سیاسی،.اقتصادی،.وضعیت.و.جایگاه.تولید،.توزیع.و.مصرف.

انرژی.نیز.تغییر.کرده.اس��ت..در.ادامه.این.پیام.آمده.اس��ت:.

در.طول.تاریخ،.بش��ر.همواره.به.اش��کال.مختلفی.به.انرژی.

وابس��ته.ب��وده.و.تغییر.و.تکامل.سیس��تم.ان��رژی.همواره.از.

نیروهای.محرکه.جوامع.بش��ری.به.منظور.پیش��برد.اهداف.

خ��ود.بوده.اس��ت..علی.اکب��ر.صالحی.در.ادامه.پی��ام.خود.به.

این.کنفرانس.افزوده.اس��ت:.تار.و.پود.اصلی.جوامع.را.شبکه.

انرژی،.ارتباطات.و.اطالعات.تش��کیل.می.دهد،.به.طوری.که.

امروزه.هر.گونه.نقص.و.اش��کال.در.این.ش��بکه.ها.به.ایجاد.

ضعف.و.آس��یب.در.جوامع.منجر.می.شود..وی.در.ادامه.آورده.

اس��ت:.این.جانب.معتقدم.برگزاری.این.چنین.کنفرانس.هایی.

می.تواند.به.عن��وان.طلیعه.یک.حرکت.فراگیر.برای.س��ازگار.

نمودن.بهره.مندی.از.علوم.و.فنون.جدید.با.حفظ.و.حراس��ت.
از.مواریث.طبیعی.باشد..

اس��تاندار.مرکزی.نیز.طی.س��خنانی.اظهار.داش��ت:.امروز.

حف��ظ.و.بهره.وری.ان��رژی.به.عن��وان.یک��ی.از.مولفه.های.

شاخص.توس��عه.پایدار.محس��وب.می.ش��ود..محمود.زمانی.

قمی.افزود:.بررس��ی.و.توس��عه.فعالیت.های.پژوهش.محور.

در.عرص��ه.انرژی.به.عنوان.یکی.از.نیازهای.اساس��ی.جوامع.

مطرح.است.که.به.توس��عه.یافتگی.نیز.می.انجامد..وی.ادامه.

داد:.تنها.راهکار.حفظ.منابع.موجود.و.نگهداری.از.این.نعمات.

خدادادی.برای.نسل.های.آتی.استفاده.صحیح.و.به.کارگیری.

توانایی.های.بومی.و.ملی.در.راستای.بهره.وری.از.انرژی.های.

نوپدید.است..استاندار.مرکزی.اضافه.کرد:.شرکت.های.دانش.

بنیان.به.عنوان.بازوی.توانمند.دولت.در.این.عرصه.می.توانند.

با.بهره.گیری.از.دانش.و.خالقیت.خود.دس��تیابی.به.توس��عه.

را.تس��هیل.کنن��د..زمانی.قمی.اظهار.ک��رد:.توفیقات.علمی.

و.پژوهش��ی.کشور.مدیون.تالش.و.پش��تکار.متخصصان.و.

دانش��مندان.جوانی.است.که.با.مدد.از.نیروی.الیزال.الهی.و.

علم.آموزی.مبتنی.بر.خالقیت،.پله.های.رش��د.و.ترقی.را.در.
عرصه.داخلی.و.خارجی.پیموده.اند.

 کنفرانس ملی پیشرفت های نوين در انرژی در ساوه برگزار شد

 ايران به صادرکننده مهم انرژی به پاکستان تبديل می شود
پنجره.ایرانیان:.براساس.اسناد.رسمی.منتشر.شده.در.اسالم.
آباد،.ایران.می.تواند.به.ی��ک.صادرکننده.عمده.و.مهم.انرژی.
به.پاکستان.تبدیل.شود.و.این.کشور.ظرفیت.واردات.سه.هزار.

مگاوات.برق.از.تهران.را.دارد.
روزنامه.انگلیسی.زبان.اکسپرس.تریبیون.در.پایگاه.اینترنتی.
خود.نوش��ت:.به.گفته.وزارت.خارجه.پاکس��تان.این.کشور.در.
حال.حاضر.74.مگاوات.برق.از.ایران،.از.بخش.ساحلی.مکران.

وارد.می.کن��د..این.واردات.طی.م��اه.جاری.به.یکصد.مگاوات.

افزایش.خواهد.یافت..دو.کشور.در.حال.بررسی.دو.طرح.دیگر.

ب��رای.واردات.یکهزار.و.یکصد.مگاوات.برق.هس��تند..وزارت.

خارجه.پاکستان.روز.جمعه.در.یک.پاسخ.مکتوب.به.سنا.گفت:.

ب��ا.این.حال،.ای��ران.از.نیروی.بالقوه.ب��رای.افزایش.صادرات.

برق.خود.به.س��ه.هزار.مگاوات.به.پاکستان،.یک.کشور.تشنه.

انرژی.به.شمار.می.رود..در.این.سند.گفته.شده.است.دو.کشور.

در.فرآیند.نهایی.س��اختن.توافق.بر.س��ر.احداث.فاز.یک.خط.

لوله.گاز.ایران.و.پاکس��تان.هس��تند..در.فاز.نخست.این.طرح.

در.انتظار.اجرا،.یک.خط.لوله.از.گوادار.در.بلوچس��تان.به.نواب.

ش��اه.در.سند.کشیده.خواهد.ش��د..در.فاز.دوم،.پاکستان.روی.

یک.بخش.80.کیلومتری.خط.لوله.کار.خواهد.کرد.که.به.مرز.

ایران.می.رس��د..فاز.دوم.به.لغو.تحریم.های.بین.المللی.علیه.
ایران.بستگی.دارد.

 پیش بینی 7۰۰ میلیارد تومان برای حمايت از تولیدکنندگان انرژی پاک
پنجره.ایرانیان:.وزیر.نیرو.با.بیان.اینکه.باید.س��هم.انرژی.های.پاک.را.از.تولید.انرژی.کش��ور.
افزایش.دهیم،.گفت:.در.بودجه.س��ال.آینده.برای.حمایت.از.تولیدکنندگان.برق.از.انرژی.های.

پاک.700.میلیارد.تومان.پیش.ینی.شده.است.
به.گ��زارش.خبرگ��زاری.فارس،.حمید.چیت.چیان.در.حاش��یه.برگ��زاری.پانزدهمین.همایش.
مدیران.ارش��د.وزارت.نیرو.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داش��ت:.در.بودجه.سال.آینده.در.یک.بند.
700.میلی��ارد.تومان.برای.حمایت.از.تولیدکنندگان.ب��رق.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.پیش.بینی.

شده.که.امیدواریم.مورد.تصویب.مجلس.قرار.بگیرد.
وی.ادامه.داد:.در.مورد.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.بخش.فنی.برنامه.شش��م.توسعه.پیش.بینی.
ش��ده.و.در.س��ندی.که.مورد.تصویب.دولت.در.مورد.اهداف.ایران.برای.کاهش.انتشار.گازهای.

گلخانه.ای.قرار.گرفته،.این.امر.تاکید.شده.است.
وزیر.نیرو.گفت:.ما.باید.در.س��ال.های.آینده.7500.مگاوات.انرژی.تجدیدپذیر.ایجاد.کنیم.و.

سهم.انرژی.های.پاک.را.از.تولید.انرژی.کشور.افزایش.دهیم.

چیت.چیان.با.بیان.اینکه.در.قانون.بودجه.سال.95.در.یک.تبصره.ویژه.این.مساله.مورد.توجه.

قرار.گرفته.اس��ت،.ادامه.داد:.شاید.نیازی.نبوده.که.در.احکام.قانونی.برنامه.ششم.حکم.خاصی.

در.این.زمینه.نوش��ته.ش��ود،.چرا.که.برنامه.شش��م.منحصر.به.الیحه.های.ارس��الی.به.مجلس.

نیست،.بلکه.یک.سری.اهداف.کمی.و.کیفی.و.راهبردها.نیز.دارد.که.به.انرژی.های.پاک.توجه.

ش��ده.اس��ت..چیت.چیان.در.قراردادهایی.که.با.بخش.خصوصی.منعقد.می.شود.نیز.تاکید.کرد:.

در.قراردادهایی.که.با.بخش.خصوصی.منعقد.می.ش��ود.باید.توجه.داشته.باشیم.که.در.واگذاری.
پروژه.ها،.مردم.متحمل.هزینه.های.غیرعادالنه.نشوند.

وی.اظهار.داش��ت:.در.واگ��ذاری.پروژه.ها.به.بخش.خصوصی.کیفیت.خدمات.ارائه.ش��ده.و.
رعایت.استانداردهای.الزم.را.مد.نظر.داشته.باشید.

وزیر.نیرو.ادامه.داد:.ش��رکت.آبفای.کش��ور.تاکنون.97.مورد.قرارداد.با.سرمایه.گذاری.4400.

.BOT.میلیارد.تومان.با.بخش.خصوصی.منعقد.کرده.است.که.عمدتا.این.قراردادها.به.صورت
و.BOO.و.بیع.متقابل.بوده.است.
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 بتن های سبک برای افزايش مقاومت ساختمان در برابر زلزله تولید شد
پنجره.ایرانیان:.یک.ش��رکت.ایرانی.ب��ا.به.کارگیری.
نانوذرات.در.س��اخت.بتن.های.س��بک.موف��ق.به.تولید.
صنعت��ی.محصولی.با.وزن.بس��یار.س��بک.تر.و.مقاوم.تر.
از.بتن.ه��ای.معمول.ش��د.ک��ه.برای.افزای��ش.مقاومت.

ساختمان.در.برابر.زلزله.به.کار.می.رود.
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر.به.نقل.از.س��تاد.ویژه.
توس��عه.فناوری.نانو،.مقاوم.سازی.بناها.در.برابر.زلزله.به.
روش.های.مختلفی.صورت.می.گیرد.و.کاهش.وزن.سازه..
ساختمانی.یکی.از.راهکارهای.مناسب.در.این.زمینه.به.
ش��مار.می.رود..با.توجه.به.اینکه.بتن.بخش.عمده.ای.از.
بار.مرده..س��اختمان.را.دربر.دارد،.لذا.استفاده.از.بتن.های.
سبک.س��ازه.ای.و.مهندسی.شده،.راهکار.مناسبی.برای.
دس��تیابی.به.کاهش.وزن.بنا.و.مقاوم.سازی.آن.در.برابر.

آسیب.های.ناشی.از.زلزله.خواهد.بود.
از.این.رو.محققان.در.یک.ش��رکت.مهندس��ی.موفق.
به.س��اخت.بتن.هایی.بس��یار.س��بک.و.مقاوم.شدند.که.
استفاده.از.این.محصول.می.تواند.باعث.افزایش.مقاومت.
س��ازه.های.ساختمانی.در.برابر.زلزله.و.آسیب.های.ناشی.

از.آن.شود.
.بهمن.حاجی.سامی،.رئیس.هیات.مدیره..این.شرکت.
مهندس��ی.گفت:.این.ش��رکت.با.به.کارگیری.نانوذرات.
س��یلیس،.اقدام.به.تولید.بتن.های.فوق.سبک.با.خواص.
بهب��ود.یافت��ه.کرده.اس��ت..وی.ب��ه.برخ��ی.از.مزایا.و.
ویژگی.های.این.محصول.اش��اره.کرد.و.افزود:.استفاده.
از.ای��ن.محصول.می.تواند.وزن.س��ازه.را.تا.یک.تن.به.
ازای.ه��ر.متر.مکع��ب.بتن.ریزی.نس��بت.به.بتن.های.
معمول��ی،.کاهش.دهد.و.این.بدان.معنی.اس��ت.که.به.
ازای.ه��ر.متر.مربع،.وزن.س��ازه.بین.110.تا.140.کیلو.

گرم.کاهش.می.یابد.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.به.این.ترتیب.برای.یک.س��ازه.با.
زیربنای.1000.متر.مربع،.وزن.س��ازه.بین.110.تا.140.
تن.س��بک.تر.خواهد.ش��د،.ادامه.داد:..از.آنجا.که.نیروی.
ناش��ی.از.زلزله،.ارتباط.مس��تقیم.با.وزن.ساختمان.دارد،.

لذا.با.کاهش.چش��مگیر.آن،.مقاومت.بنا.به.هنگام.وقوع.

زلزل��ه.افزای��ش.می.یابد..این.مزیت.ع��الوه.بر.افزایش.

ایمنی.س��اختمان.ها،.به.افزایش.س��رعت.ساخت.بنا.نیز.
منجر.می.شود.

به.گفته.حاجی.س��امی،.عالوه.ب��ر.این.با.به.کارگیری.

بتن.های.سبک.و.کاهش.وزن.ساختمان،.میزان.استفاده.

از.آه��ن.آالت.و.آرماتورها.کاهش.می.یابد.و.این.ویژگی.

نیز.کاه��ش.هزینه...مصالح.مصرف��ی.را.در.پی.دارد.که.

اس��تفاده.از.این.محصول.را.مقرون.به.صرفه.تر.می.کند..

رئیس.هیات.مدیره...این.ش��رکت.مهندس��ی.گفت:.در.

این.ش��رکت.محصوالت.تولیدی.خود.را.به.دو.صورت،.
خشک.و.بسته.بندی.شده.و.نیز.بتن.تر.عرضه..می.کنیم.
وی.در.توضیح.اثرگ��ذاری.نانوذرات.بر.ویژگی.نهایی.
ای��ن.محصول.عنوان.کرد:.عمل.گیرش.بتن.ناش��ی.از.
تشکیل.کریستال.هایی.است.که.از.ترکیب.آب.و.سیمان.
به.وجود.می.آید..در.تولید.بتن.های.سبک..سازه.ای.برای.
کاهش.وزن.مخصوص.بتن.از.س��نگدانه.های.سبک.و.
مقاوم.اس��تفاده.می.شود،.اما.این.س��نگدانه.ها.نسبت.به.

مالت.بتن.از.مقاومت.کمتری.برخوردار.هستند.
وی.ادام��ه.داد:.ب��ه.همین.دلیل.در.بتن.های.س��بک.
س��ازه.ای.بر.خالف.بتن.های.عادی.مش��کل.شکست.و.
ایجاد.ترک.از.س��نگدانه.آغاز.می.ش��ود.و.این.در.حالی.
اس��ت.که.در.محصول.تولیدی،.با.به.کارگیری.نانوذرات.
س��یلیکا،.تشکیل.بلورها.به.جای.سطح.سنگدانه.از.خلل.
و.فرج.داخلی.آن.آغاز.ش��ده.و.یک.الیه..کریس��تالی.بر.
روی.س��نگدانه.ایجاد.می.شود..این.مساله.در.نهایت.به.
افزایش.چشمگیر.مقاومت.فشاری.بتن.منجر.می.شود.

حاج��ی.س��امی.در.خصوص.ص��ادرات.این.محصول.

توضی��ح.داد:.در.حال.حاضر.به.منظور.توس��عه..تولید.و.

عرض��ه..محصول.خود.مش��غول.انج��ام.رایزنی.هایی.با.

توزیع.کنندگانی.از.کش��ور.های.هند.و.اندونزی..هستیم،.
ولی.هنوز.به.مرحله..نهایی.نرسیده.ایم.

این.محصول.موفق.به.کس��ب.تاییدیه.نانو.مقیاس.از.

ستاد.توسعه..فناوری.نانو.شده.و.همچنین.اختراعی.از.آن.

با.ش��ماره..008653..تحت.عنوان.»تولید.بتن.سبک.با.
مقاومت.زیاد.با.استفاده.از.فناوری.نانو«.ثبت.شده.است.

 آلمانی ها در ايران نیروگاه خورشیدی می سازند
پنجره.ایرانیان:.قرارداد.س��اخت.چهار.نیروگاه.برق.خورش��یدی.با.ظرفیت.تولید.40.مگاوات.

برق.در.کرمان.بین.ایران.و.آلمان.امضا.شد.
ب��ه.گ��زارش.مهر،.پ��س.از.امض��ای.تفاهم.نامه.هایی.به.منظ��ور.اح��داث.نیروگاه.های.برق.
خورشیدی.در.تهران.و.خوزستان.با.شرکت.های.آلمانی،.قرارداد.جدیدی.برای.ساخت.4.نیروگاه.

خورشیدی.با.ظرفیت.تولید.40.مگاوات.برق.در.کرمان.امضا.شد.
بر.این.اس��اس.همزمان.با.سفر.مقامات.دولتی.و.سفیر.آلمان.به.کرمان.پس.از.انجام.سه.روز.
مذاکره،.قرارداد.احداث.چهار.نیروگاه.خورش��یدی.در.مجموع.با.ظرفیت.تولید.40.مگاوات.برق.

امضا.شده.است.
براس��اس.مطالعات.انجام.ش��ده.در.اس��تان.کرمان.320.روز.آفتابی.و.تونل.بادی.در.منطقه.
ری��گان.و.فهرج.وجود.دارد.که.می.تواند.فرصت.مناس��بی.برای.س��رمایه.گذاران.خارجی.برای.
استفاده.از.پتانسیل.تولید.انرژی.های.نو.باشد.و.پیش.بینی.می.شود.با.لغو.تحریم.ها.ساخت.این.

واحدهای.نیروگاهی.آغاز.شود.
س��یدعلی.بربند.مدیرعامل.ش��رکت.توزیع.برق.اس��تان.تهران.هم.اخیرا.با.اشاره.به.امضای.
تفاهم.نامه.مش��ترکی.با.ش��رکت.های.سرمایه.گذار.آلمانی،.گفته.اس��ت:.با.انجام.سرمایه.گذاری.
توسط.طرف.آلمانی،.نخستین.نیروگاه.خورشیدی.50.مگاواتی.در.استان.تهران.ایجاد.و.مطابق.
قرارداد،.به.مدت.20.سال.انرژی.تولیدی.آن.با.قیمت.های.مصوب.شده.به.صورت.تضمینی.از.
این.سرمایه.گذاران.خریداری.خواهد.شد..عالوه.بر.این،.مهر.ماه.سال.جاری.تفاهم..نامه.احداث.
ف��از.اول.نیروگاه.10.مگاواتی.خورش��یدی.)فتوولتائیک(.در.اهواز.بین.ش��رکت.آلمانی.3000..

Green.و.شرکت.برق.منطقه.ای.خوزستان.منعقد.شده.بود.
در.همی��ن.حال،.هوش��نگ.فالحتی��ان.معاون.وزیر.نیرو.اخیرا..با.اش��اره.به.آغ��از.دور.جدید.
مذاک��رات.برقی.ایران.و.آلمان،.تاکید.کرده.بود:.پیش��نهاد.س��اخت.نیروگاه.های.جدید.برق.به.
شرکت.های.آلمانی.ارائه.شده.است.و.به.زودی.قراردادهای.جدید.نیروگاه.سازی.امضا.می.شود.
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 نسل جديد صفحات خورشیدی برق بیشتری تولید می کنند
پنج��ره.ایرانیان:.محققان.نس��ل.جدیدی.از.صفحات.
خورشیدی.را.ساخته.اند.که.نور.تابیده.شده.از.خورشید.را.

از.هر.زاویه.ای.دریافت.و.تبدیل.به.برق.می.کنند.
به.گزارش.خبرگ��زاری.مهر،.در.حال.حاضر.صفحات.
خورشیدی.به.عنوان.یکی.از.کاربردی.ترین.فناوری.های.
در.حال.توسعه.جهان.محسوب.می.شوند..اما.آنها.همواره.
یک.مشکل.محدودکننده.دارند.که.آن.چیزی.نیست.جز.
لزوم.تابش.نور.خورش��ید.از.زاویه.ای.مناسب.به.آنها..در.
ای��ن.صورت.بازده.کاری.آنها.افزایش.قابل.توجهی.پیدا.

می.کند،.اما.همیشه.چنین.امکانی.وجود.ندارد.
ح��اال.نس��ل.جدیدی.از.ای��ن.فناوری.ارائه.ش��ده.که.
فاکتور.زاویه.تابش.خورش��ید.در.آن.کم.اهمیت.ش��ده.
است..این.پوشش.جدید.شیشه.ای.صفحات.خورشیدی.
را.ق��ادر.به.جذب.پرتوهای��ی.می.کند.که.از.هر.طرف.به.
آن.می.رس��ند..در.نتیجه.دور.بازده.کاری.آنها.به.میزان.

چشمگیری.افزایش.پیدا.می.کند.
آنچه.که.این.محققان.ارائه.کرده.اند.پوشش.شیشه.ای.
مناس��بی.اس��ت.که.بر.روی.س��لول.های.خورش��یدی.
سیلیکونی.قرار.گرفته.و.عملکرد.آنها.در.جذب.پرتوهای.
خورش��یدی.و.تبدی��ل.آنها.ب��ه.برق.را.به.می��زان.قابل.

توجهی.افزایش.می.دهد.
این.پوش��ش.ویژه.س��اختاری.هرمی.�.شبکه.ای.دارد.

که.در.دل.آن.نانومیله.ها.و.نانودیوارهایی.به.شکل.النه.

زنبور.دیده.می.ش��ود.که.نتیجه.عملکرد.آنها.در.ساختار.

صفحه.خورشیدی.چیزی.نخواهد.بود.جز.افزایش.بازده.

کاری.آن.
به.نظر.می.رسد.فناوری.هایی.از.این.دست.روند.تولید.

برق.از.پرتوهای.خورشیدی.را.متحول.سازد.

 مذاکره با دانمارک برای ساخت کارخانه تولید توربین  بادی 
پنج��ره.ایرانیان:.وزی��ر.نیرو.از.مذاکرات.اولیه.با.دانمارکی.ها.برای.س��اخت.کارخانه.

تولید.توربین.های.بادی.در.ایران.خبر.داد.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.وزیر.نیروی.ایران.با.وزیر.ام��ور.خارجه.دانمارک.و.

هیئت.دانمارکی.در.ساختمان.اصلی.وزارت.نیرو.در.تهران.تشکیل.جلسه.دادند.
حمید.چیت.چیان.در.حاشیه.این.نشست.در.جمع.خبرنگاران.اظهار.داشت:.با.نزدیک.
شدن.به.زمان.اجرای.برجام.کشورهای.متعددی.به.ایران.سفر.می.کنند.و.تمایل.دارند.

که.همکاری.های.خود.را.با.ایران.ادامه.دهند.
وی.افزود:.جلسه.امروز.با.وزیر.امور.خارجه.دانمارک.و.هیئتی.متشکل.از.شرکت.های.
فعال.در.زمینه.آب.و.انرژی.این.کشور.داشتیم.که.در.این.جلسه.شرکت.های.دانمارکی.
پیش��نهادات.خودشان.را.برای.توس��عه.همکاری.با.ایران.در.زمینه.آب.و.تولید.انرژی.

بیان.کردند.
وزیر.نیرو.تصریح.کرد:.در.این.س��فر.تفاهم.خوبی.بین.وزارت.امور.خارجه.دانمارک.
با.وزارت.اقتصاد.ایران.مبنی.بر.تامین.مالی.پروژه.های.ایران.از.سوی.کشور.دانمارک.
انجام.ش��د.که.این.موضوع.با.توجه.به.توانمندی.خوبی.که.شرکت.های.دانمارکی.در.
زمینه.توس��عه.انرژی.ب��ه.خصوص.در.بخش.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.دارند،.می.تواند.
ظرفیت.های.مناسبی.را.برای.توسعه..همکاری.دو.کشور.در.زمینه.انرژی.فراهم.آورد..
وی.افزود:.در.این.جلس��ه.مذاکرات.اولیه.برای.س��اخت.کارخانه.تولید.توربین.های.
بادی.در.ایران.از.سوی.شرکت.های.دانمارکی.انجام.شد،.به.طوری.که.آنها.ابراز.تمایل.
کردن��د.با.ایجاد.این.کارخانه.در.ایران.بتوانند.هم.در.بازار.ایران.محصوالت.خود.را.به.

فروش.برسانند.و.هم.به.دیگر.نقاط.جهان.صادرات.داشته.باشند.

 هايدروسیتی؛ جديدترين شکل انرژی پاک
پنج��ره.ایرانیان:.محققان.در.حال.توس��عه.یک.منبع.
.)hydricity(.جدید.انرژی.پاک.به.نام.هایدروس��یتی
هستند.که.ترکیب.هیدروژن.و.انرژی.خورشیدی.است.
ب��ه.گ��زارش.خبرگ��زاری.ایرن��ا،.محققان.دانش��گاه.
پ��وردو.و.مدرس��ه.پلی.تکنیک.لوزان.س��وئیس.در.یک.
اقدام.مبتکرانه.برای.تولید.انرژی.های.پاک.و.دوس��تدار.
محیط.زیس��ت،.با.ترکیب.منابع.حرارتی.خورش��یدی.و.
س��وخت.هیدروژنی،.ش��کل.جدید.از.انرژی.پاک.به.نام.

هایدروسیتی.تولید.کردند.

در.این.فرآیند.جریان.الکتریسیته.و.هیدروژن.به.طور.

همزمان.تولید.می.ش��وند.و.هیدروژن.برای.استفاده.های.

بع��دی.ذخیره.می.ش��ود..در.ای��ن.روش.از.توربین.های.

پرفشاری.اس��تفاده.می.شود.که.در.شرایط.کم.فشار.هم.

قابل.استفاده.هستند..محققان.معتقدند.که.راندمان.این.

روش.در.تولید.سوخت.هیدروژنی.50.درصد.و.در.تولید.
الکتریسیته.46.درصد.است.

مهمترین.مزیت.این.روش،.تولید.همزمان.الکتریسیته.

و.س��وخت.هیدروژنی.اس��ت.که.کاربرد.گسترده.ای.در.

صنع��ت.حمل.و.نقل،.تولی��د.مواد.ش��یمیایی.و.صنایع.

دیگر.دارد.و.با.اس��تفاده.مک��رر.پایان.نمی.پذیرد؛.زمانی.

که.خورش��ید.غروب.می.کند،.سوخت.هیدروژنی.ذخیره.

شده.وارد.عمل.می.شود.و.توربین.هرگز.از.کار.نمی.افتد..

محققان.به.این.دس��تاورد.به.چش��م.یک.اقتصاد.پایدار.

می.نگرن��د.و.امیدوارن��د.که.قادر.به.رف��ع.تمام.نیازهای.
انرژی.از.جمله.حمل.و.نقل،.گرمایش.و.برق.باشد.

این.دس��تاورد.در.حال.حاضر.در.مراحل.آزمایشگاهی.
قرار.دارد.و.به.زودی.وارد.دنیای.واقعی.می.شود.
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 افزايش سه  برابری توان ابرخازن ها با نیتروژن
پنج��ره.ایرانیان:.محقق��ان.چینی.با.اف��زودن.عنصر.
نیتروژن.ب��ه.ابر.خازن.های.رایج.موفق.به.افزایش.س��ه.
.برابری.توان.ذخیره.انرژی.بدون.تاثیر.در.سرعت.تخلیه.

و.شارژ.مجدد.شدند.
به.گزارش.ایسنا،.ابرخازن.ها.در.مقایسه.با.باتری.های.
معمول��ی.س��رعت.بیش��تری.در.تخلیه.و.ش��ارژ.انرژی.
الکتریکی.دارند،.اما.محققان.چینی.معتقدند.که.استفاده.
از.نیتروژن.به.منظور.واکنش.با.کربن.باعث.افزایش.سه..

برابری.توان.ذخیره.انرژی.در.ابرخازن.ها.می.شود.
پروفس��ور.فیجانگ.هانگ،.متخصص.شیمی.مواد.از.
دانشگاه.شانگهای.اظهار.کرد:.در.این.مطالعه.مشخص.
شد.که.دوران.پیش��تازی.ابرخازن.های.کربنی.به.پایان.
رس��یده.اس��ت،.چرا.که.مواد.جایگزین.نانوساختارهای.

کربنی.شناسایی.شده.است.
وی.در.م��ورد.نحوه.اس��تفاده.از.نیتروژن.در.س��اخت.
ابرخازن.ه��ای.جدید.افزود:.دانش��مندان.برای.س��اخت.
شکل.کلی.ابرخازن.از.س��یلیکون.متخلخل.و.کربن.در.
ابعاد.چهار.تا.6.نانومتر.اس��تفاده.کرده.اند..پس.از.ساخت.

ش��کل.کلی.ابرخازن،.از.اتم.های.نیت��روژن.برای.ایجاد.

واکن��ش.فعال.با.کربن.بدون.هی��چ.تاثیری.در.خاصیت.
رسانایی.استفاده.شده.است.

پروفسور.هانگ.معتقد.است.که.با.استفاده.از.نیتروژن.

توانای��ی.ذخیره.انرژی.بدون.تاثیر.در.س��رعت.تخلیه.و.
شارژ.مجدد.حدود.سه.برابر.افزایش.یافته.است.

 خانه های شناور خودکفا در تولید آب و برق
پنجره.ایرانیان:.محققان.دو.موسسه.IVI.و.IKTS.اقدام.به.ساخت.خانه.های.شناور.
جدید.در.دریاچه.Geierswalde.کرده.اند.که.در.تولید.آب.و.برق.خودکفا.هستند.
ب��ه.گزارش.ایس��نا،.این.ایده.ترکیب��ی.از.معماری.مدرن.و.مهندس��ی.با.تکنولوژی.
بهره.وری.انرژی.اس��ت..این.خانه.های.دو.طبقه.روی.س��ازه.های.فوالدی.محکمی.با.
مس��احت.13×13.متر.ساخته.شده.و.شبیه.یک.نوع.اقامتگاه.مجلل.هستند..همچنین.
مس��احت.طبق��ه.اول.34.متر.به.عالوه.15.متر.تراس.اس��ت.تا.س��اکنان.آن.بتوانند.
از.هوای.تازه.اس��تفاده.کنند..مس��احت.طبقه.دوم.نیز.75.متر.اس��ت..مهندسان.برای.
گرمایش.این.خانه.ش��ومینه.ای.را.در.آن.نصب.کرده.اند.که.با.اس��تفاده.از.یک.محلول.

فوق.اش��باع.از.هیدرات.های.نمک،.گرما.را.از.شعله.ها.جذب.می.کند..هنگامی.که.این.

محل��ول.در.لوله.ای.که.باالی.آتش.نصب.ش��ده.گرم.می.ش��ود،.گرم��ا.را.در.خود.نگه.

می.دارد.و.س��پس.مانند.یک.گرم.کننده.دس��تی.ش��یمیایی،.محلول.از.طریق.فناوری.

رادیویی.متبلور.ش��ده.و.گرما.را.طبق.دستور.منتش��ر.می.کند..عالوه.بر.این،.این.خانه.

شناور.دارای.یک.سیستم.خنک.کننده.آدیاباتیک.است..این.سیستم.از.برق.بی.نیاز.بوده.

و.متکی.بر.س��رمایش.تبخیری.اس��ت.و.به.موجب.آن.سطحی.مرطوب.شده.در.کنار.

خانه.قرار.دارد.و.همزمان.با.تبخیر.رطوبت،.گرما.از.خانه.خارج.می.شود..برنامه.ساخت.
خانه.های.شناور.پیشرفته.در.سال.2017.به.اتمام.می.رسد.

 ساخت پیل خورشیدی با امکان تجزيه مولکول های آب
پنجره.ایرانیان:.پژوهش��گران.با.استفاده.از.نانوذرات.موفق.به.طراحی.و.ساخت.ابزاری.
شدند.که.نور.خورشید.را.برای.تجزیه.آب.و.تولید.اکسیژن.و.هیدروژن.مورد.استفاده.قرار.

می.دهد..این.ابزار.نوعی.پیل.خورشیدی.با.کارایی.باالست.
به.گزارش.ایس��نا،.محققان.دانش��گاه.رایس.موفق.به.ارائه.روش��ی.با.کارایی.باال.برای.
تولید.الکتریس��یته.از.انرژی.خورشید.ش��دند..نتایج.این.پروژه.در.قالب.مقاله.ای.با.عنوان.
نش��ریه. در. .Direct. Plasmon-Driven. Photoelectrocatalysis
Nano.Letters.منتش��ر.ش��ده..اس��ت..در.این.فناوری.از.نانوذرات.طال.برای.جذب.
انرژی.خورش��یدی.استفاده.شده..است..تابش.نور.موجب.تحریک.الکترون.های.موجود.در.
سطح.نانوذرات.طال.شده.و.در.نتیجه.الکترون.های.داغ.تشکیل.می.شوند..این.الکترون.ها.
می.توانند.برای.انجام.واکنش.شیمیایی.مورد.استفاده.قرار.گیرند..بخشی.از.انرژی.موجود.
در.الکترون.های.داغ.به.صورت.حرارت.آزاد.می.شود..هر.قدر.که.بتوان.مانع.از.تولید.حرارت.
ش��د،.کارایی.پیل.خورشیدی.افزایش.بیشتری.می.یابد..در.این.پروژه،.نور.در.نانوذرات.به.
دام.می.افتد.و.تبدیل.به.پالسمون.می.شود..پالسمون.ها.امواج.الکترونی.هستند.که.همانند.
یک.سیال.در.سطح.نانوذرات.جریان.دارند..پالسمون.ها.دارای.حالت.های.انرژی.باال.بوده.
و.عمر.کوتاه.دارند..این.گروه.تحقیقاتی.موفق.به.تبدیل.انرژی.پالس��مونیک.به.گرما.یا.

نور.شدند..نانوذرات.پالسمونیک.یکی.از.ابزارهای.بسیار.مهم.در.تولید.انرژی.هستند.
این.گروه.تحقیقاتی.سیس��تمی.ارائه.کردند.که.در.آن.از.الکترون.داغ.برای.جدا.کردن.
اج��زاء.آب.و.تولید.اکس��یژن.و.هیدروژن.اس��تفاده.می.ش��ود..از.ای��ن.دو.می.توان.در.پیل.
س��وختی.و.ادوات.الکتروش��یمیایی.استفاده.کرد..این.گروه.در.ابتدا.راهی.برای.جدا.کردن.
حفره.ه��ای.الکترونی.از.الکترون.ها.یافتن��د..یکی.از.دالیل.عمر.کوتاه.الکترون.ها،.ترکیب.
آن.با.حفره.هاس��ت..پژوهشگران.با.طراحی.ویژه.ای.موجب.جدا.شدن.الکترون.از.سیستم.
ش��دند..حفره.ها.می.توانند.از.این.سیس��تم.عبور.کنند،.در.حالی.که.الکترون.ها.در.مس��یر.
دیگری.به.حرکت.در.می.آیند..برای.این.کار.پژوهشگران.از.یک.ساختار.سه.الیه.استفاده.
کردند.که.در.الیه.زیرین،.الیه.نازکی.از.آلومینیوم.قرار.دارد..این.الیه.با.استفاده.از.اکسید.
نیکل.شفاف.پوشانده.شده..است.در.سطح.باالیی.این.سیستم.نیز.نانوذرات.طال.قرار.دارد.

که.به.صورت.خوشه.های.10.تا.30.نانومتری.قرار.دارند.
تاب��ش.نور.به.این.سیس��تم.موجب.تولید.الکترون.داغ.در.س��طح.آلومینیوم.می.ش��ود..
حفره.های.تولید.شده.به.راحتی.از.میان.اکسید.نیکل.عبور.می.کنند.در.حالی.که.الکترون.ها.
نمی.توانند.از.آن.عبور.کنند..بنابراین،.الکترون.ها.در.س��طح.طال.باقی.می.مانند..نانوذرات.

طال.در.این.فرآیند.برای.تجزیه.آب.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.
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 تولید برق از امواج دريا توسط محققان ايرانی
پنجره.ایرانیان:.دس��تگاه.تولید.ب��رق.از.انرژی.امواج.
دریا.با.استفاده.از.مبدل.هیدرومکانیکی.توسط.استادیار.

دانشگاه.آزاد.اسالمی.مراغه.طراحی.و.ساخته.شد.
ب��ه.گ��زارش.ایرنا،.این.اختراع.توس��ط.صم��د.تقی.زاده،.
اس��تادیار.گروه.مهندس��ی.مکانیک.دانش��گاه.آزاد.مراغه.با.
استفاده.از.طرح.پژوهشی.وی.استخراج.و.ساخته.شده.است.
سیس��تم.هیدرولیک.این.اختراع.انرژی.امواج.ساحلی.
را.ب��ه.حرک��ت.دوران��ی.تبدیل.می.کند؛.ب��ه.طوری.که.
نی��روی.امواج،.ش��ناور.مکانیزم.را.به.حرک��ت.درآورده.
و.ج��ک.تعبیه.ش��ده.در.مکانیزم.باعث.ایجاد.فش��ار.در.
روغن.هیدرولیک..می.شود.و.در.نهایت.باعث.به.حرکت.
درآوردن.هیدروموتور.سیس��تم.هیدرولیک.و.آلترناتور.و.

تولید.انرژی.برق.می.شود.
مخت��رع.این.دس��تگاه.و.اس��تادیار.گروه.مهندس��ی.
مکانی��ک.دانش��گاه.آزاد.مراغ��ه.گف��ت:.با.پیش��رفت.
تکنول��وژی.و.کاهش.منابع.ان��رژی،.تقاضا.برای.انرژی.
افزایش.یافت��ه.و.از.طرفی.آالیندگی.این.منابع.و.اثرات.
زیست.محیطی.و.خطرات.سالمتی.آنها.برای.موجودات.
زن��ده.و.به.خصوص.انس��ان.ها.مورد.توج��ه.جدی.قرار.

گرفته.است.
صمد.تقی.زاده،.افزود:.نی��از.به.انرژی.های.پاک.مانند.
ان��رژی.امواج.دریا.در.حال.افزایش.بوده.و.در.بین.منابع.
ان��رژی.تجدیدپذی��ر،.انرژی.ام��واج.دریا.نقش.بس��یار.
برجس��ته.ای.ایفا.می.کند..وی.اظهار.کرد:.نمونه.اختراع.
ساخته.شده.در.استان.گیالن.در.ساحل.منطقه.لوندویل.
به.صورت.عملی.تس��ت.و.نتای��ج.مطلوبی.از.آن.حاصل.

شده.است.
اس��تادیار.گروه.مهندسی.مکانیک.دانشگاه.آزاد.مراغه.
یادآور.ش��د:.هزینه.های.نگه��داری.و.تعمیرات.کمتر.به.
دلیل.س��ادگی.در.طراح��ی.و.تماس.نداش��تن.قطعات.
هزینه.ب��ر.با.آب،.قابلیت.تنظیم.س��رعت.دورانی.ژنراتور.
در.ش��رایط.مختلف.امواج،.قابلی��ت.ذخیره.انرژی.موج،.
استفاده.نکردن.از.تجهیزات.گران.قیمت.و.نصب.بسیار.

ساده.و.نیاز.نداشتن.به.متخصص.برای.نصب.مجموعه.
از.مزایای.این.طرح.است.

وی.ادام��ه.داد:.اس��تفاده.از.آن.ب��رای.افزایش.زمان.

حرک��ت.دورانی.بین.دو.موج،.دانش.فنی.بومی.و.امکان.

پش��تیبانی.فنی.و.در.دس��ترس.بودن.قطعات.یدکی،.در.

نظرگیری.ش��رایط.واقع��ی.دریا.در.طراح��ی.مجموعه.

از.جمله.تغییر.تراز.دریا،.ش��رایط.متغی��ر.امواج.و.تدابیر.

الزم.برای.ش��رایط.طوفانی.برای.جلوگیری.از.آسیب.به.
مجموعه،.دیگر.مزایای.این.طرح.است.

تق��ی.زاده.گفت:.ای��ن.طرح.دارای.شاس��ی.مدوالر.با.

امکان.مونتاژ.و.دمونتاژ.سریع.و.حمل.و.نقل.آسان.حتی.

با.خودروی.سواری،.قابلیت.نصب.در.بسترهای.با.شیب.

و.عمق.متفاوت.و.نیاز.نداشتن.به.هرگونه.تغییرات.یا.کار.

عمرانی.در.بس��تر.دریا.و.امکان.برداشته.شدن.مجموعه.

به.منظور.اس��تفاده.از.ساحل.برای.مقاصد.دیگر.از.جمله.

صنعت.توریس��م.بوده.که.می.توان.این.ویژگی.ها.را.در.
مزایای.آن.قرار.داد.

رئیس.دانشگاه.آزاد.اسالمی.مراغه.نیز.گفت:.تقی.زاده،.

عضو.هیات.علمی.و.اس��تادیار.گروه.مهندسی.مکانیک.

دانش��گاه.آزاد.اسالمی.واحد.مراغه.بوده.که.این.طرح.را.

پ��س.از.طراحی،.طی.یک.س��ال.کار.تحقیقی.و.عملی.

در.اس��تان.گیالن.در.س��احل.منطقه.لوندویل.بررسی.و.

نتایج.آن.را.در.فصل.ها.و.زمان.های.مختلف.به.دس��ت.
آورده.است.

محمدرضا.ولیلو،.از.پژوهش��گران.ای��ن.طرح،.افزود:.

اختراع.یادش��ده.با.حمایت.های.معن��وی.و.مادی.واحد.

دانش��گاهی.مراغه.انجام.شده.که.در.این.راستا.دانشگاه.

آزاد.از.مراح��ل.صف��ر.ت��ا.100.این.ط��رح.در.کنار.این.

محق��ق.و.پژوهش��گر.ب��وده.و.برای.اج��رای.آن.حدود.

100.میلی��ون.ری��ال.اعتب��ار.کمک.کرده.اس��ت..وی.

اظهار.کرد:.این.دانش��گاه.در.خصوص.حمایت.از.جامعه.

نخبه.و.پژوهش��گران.به.منظور.رفع.مش��کالت.جامعه.

برنامه.مدونی.داش��ته.که.اکنون.پنج.طرح.علمی.توسط.
دانشجویان.و.استادان.در.دست.طراحی.و.اجرا.دارد.

 دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی های تجديدپذير منصوب شد
پنجره.ایرانیان:.با.حکم.معاون.علمی.و.فناوری.رئیس.جمهوری.سیروس.وطن.خواه..
مقدم.به.عنوان.دبیر.س��تاد.توس��عه.فن��اوری.انرژی.های.تجدیدپذی��ر.معاونت.علمی.

منصوب.شد.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.فارس،.طی.حکمی.از.س��وی.س��ورنا.س��تاری.معاون.علمی.و.
فناوری.رئیس.جمهوری.س��یروس.وطن.خواه..مقدم.به.عنوان.دبیر.س��تاد.توسعه.فناوری.

انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.منصوب.شد.
در.متن.حکم.وطنخواه.مقدم.آمده.است:

با.عنایت.به.مراتب.تعهد.و.تجارب.جنابعالی.و.برخورداری.از.پشتکار.شایسته.و.با.توجه.

به.ضرورت.س��اماندهی،.توس��عه.و.ارتقای.پژوهش.ها.و.فناوری.های.راهبردی.کشور.در.

حوزه.علوم.و.فناوری.انرژی.های.تجدید.پذیر.و.فراهم.آوردن.بستری.مناسب.برای.توسعه.

دس��تاوردهای.فناورانه.در.تکمیل.چرخه.ایده.تا.ثروت،.جنابعالی.را.به.عنوان.دبیر.س��تاد.

توسعه.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.منصوب.می.نمایم.
انتظار.می.رود.با.توکل.به.خدای.متعال.و.در.چارچوب.وظایف.تعیین.شده.با.هماهنگی.
معاون.توس��عه.فناوری.و.همکاری.اعضای.حقیقی.و.حقوقی.س��تاد،.ضمن.اتخاذ.رویکرد.
ملی.و.فرا.دستگاهی.و.با.توجه.به.مزیت.ها.و.مقتضیات.بومی.و.بهره.مندی.از.دستاوردهای.
مفید.ملی.و.بین.المللی.نسبت.به.اجرایی.نمودن.چشم.انداز،.راهبردها،.اولویت.ها،.راهکارها.
و.هماهنگی.برنامه.ها.و.هم.افزایی.فعالیت.ها،.مطابق.با.س��ند.توس��عه.فناوری.انرژی.های.

تجدیدپذیر.و.نظارت.و.پایش.بر.امور.مربوط.در.سطح.کشور.اقدام.فرمایید.
گفتنی.است.س��یروس.وطنخواه.مقدم.پیش.از.این.س��مت.معاون.مرکز.همکاری.های.
فناوری.و.نوآوری.را.عهده.دار.بوده.اس��ت.و.پیش.از.این.یوس��ف.آرمودلی.دبیری.س��تاد.
توس��عه.فناوری.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.را.

برعهده.داشته.است.
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 دستیابی محققان کشور به فناوری ساخت پیشرفته ترين نسل رئومترهای بتن
پنج��ره.ایرانیان:.پژوهش��گران.دانش��گاه.علم.و.صنعت.
ایران.پیشرفته.ترین.نسل.دس��تگاه.های.رئومتر.بتن.که.از.
مهم.ترین.و.گران.ترین.دس��تگاه.ها.جهت.تعیین.رئولوژی.
بتن.های.نسل.جدید.است.را.با.هزینه.ای.معادل.یک.چهارم.

نمونه.خارجی.ساختند.
به.گزارش.ایسنا،.رئومتر،.دستگاهی.است.که.می.تواند.با.
دقت.باالیی.میزان.ویس��کوزیته.)گرانروی(.و.تنش.جاری.
ش��دن.بتن.را.در.لحظات.اولیه.س��اخت.آن.ان��دازه.بگیرد..
در.حالی.که.فناوری.س��اخت.این.دس��تگاه.که.در.گسترش.
استفاده.از.بتن.های.نسل.جدید.نقش.کلیدی.دارد،.تا.کنون.
در.اختیار.معدودی.از.کش��ورها.بوده.اس��ت،.پژوهشگران.
آزمایش��گاه.تحقیقات��ی.تکنول��وژی.بتن.دانش��گاه.علم.و.
صنعت.ایران.طی.تالش��ی.یک.سال.و.نیمه،.موفق.شدند.
به.فناوری.ساخت.این.دستگاه.برای.اولین.بار.در.خاورمیانه.

دست.یابند.
مهندس��ان.عم��ران.ب��ا.اندازه.گی��ری.خ��واص.بتن.در.
هنگامی.که.تازه.س��اخته.شده.و.هنوز.حالت.خمیری.دارد،.
می.توانند.تش��خیص.دهند.که.کیفیت.بتن.پس.از.خشک.
ش��دن.چگونه.اس��ت..در.این.میان.پارامترهای.مربوط.به.
رئولوژی.بتن.شامل.ویسکوزیته.)گرانروی(.و.تنش.جاری.
ش��دن.از.اهمیت.فوق.العاده.ای.برخوردار.اس��ت..به.همین.
دلیل.تا.کنون.روش.های.مختلف��ی.برای.اندازه.گیری.این.
دو.عامل.ابداع.و.در.صنعت.س��اختمان.به.کار.گرفته.شده.
اس��ت..اما.طی.س��ال.های.اخیر.بتن.هایی.از.آزمایشگاه.ها.
ب��ه.بازار.آمده.اند.که.روش.های.قدیم��ی.را.نمی.توان.برای.

اندازه.گیری.خواص.آنها.به.کار.برد.
دکتر.پرویز.قدوسی،.دانش��یار.دانشکده.عمران.دانشگاه.
علم.و.صنعت.ایران.و.سرپرست.پروژه.ساخت.رئومتر.بتن،.
در.این.باره.می.گوید:.پی��ش.از.این.با.بعضی.آزمایش.های.
س��اده.و.ارزان.می.ش��د.تا.حدی.میزان.کارای��ی.بتن.را.در.
حالت.خمیری.اندازه.گیری.کرد،.اما.بتن.های.نس��ل.جدید.
مانند.بتن.خود.تراکم.که.بسیار.روان.تر.از.سایر.بتن.هاست،.
بس��یار.حس��اس.بوده.و.آزمایش.های.قدیم��ی.مربوط.به.

کارایی.این.بتن.برای.تشخیص.کیفیت.بتن.کافی.نیستند..

چرا.ک��ه.در.این.بتن.ها.اگر.ویس��کوزیته.)گرانروی(.خیلی.

کم.باش��د،.خمیر.س��یمان.از.س��نگدانه.جدا.می.شود.و.اگر.

زیاد.باش��د،.بتن.به.س��ختی.حرکت.کرده.و.کارآیی.خود.را.
از.دست.می.دهد.

گفتنی.اس��ت،.رئومترها.در.صنایع.دیگر.از.جمله.صنعت.

نفت.س��ابقه.ای.قدیمی.دارند،.اما.رئومترهای.بتن.کامال.از.

فناوری.متفاوت.و.پیشرفته.ای.بهره.می.گیرند.که.قیمت.آنها.

را.به.چندین.هزار.دالر.می.رس��اند..به.گفته.دکتر.علی..اکبر.

ش��یرزادی.جاوید،.همکار.پروژه.ساخت.رئومتر.در.دانشگاه.

عل��م.و.صنعت.ای��ران،.در.حالی.که.چند.فن��اوری.مختلف.

در.ای��ن.حوزه.وج��ود.دارد،.پژوهش��گران.ایرانی.س��اخت.

پیش��رفته.ترین.نوع.آن.را.که.تنها.در.اختیار.یک.موسس��ه.
تحقیقاتی.در.آمریکاست،.در.دستور.کار.خود.قرار.دادند.

وی.درب��اره.نح��وه.عملک��رد.این.رئومت��ر.می.گوید:.این.

رئومتر.از.یک.پروانه.تش��کیل.ش��ده.ک��ه.درون.بتن.طی.

یک.الگوی.مش��خص.در.س��رعت.های.مختلفی.چرخیده.

و.گش��تاور.وارده.ب��ر.آن.اندازه.گیری.می.ش��ود..س��پس.از.

اطالعات.به.دس��ت.آمده.با.اس��تفاده.از.مدل.های.ریاضی.

موجود.میزان.ویس��کوزیته.)گرانروی(.و.تنش.جاری.شدن.

بتن.اس��تخراج.می.شود..دکتر.ش��یرزادی.جاوید.با.اشاره.به.

آزمایش.های.انجام.ش��ده.بر.روی.این.دستگاه،.کیفیت.آن.

را.کامال.مش��ابه.ب��ا.نمونه.خارجی.دانس��ت.و.اعالم.کرد:.

این.دس��تگاه.مورد.اس��تقبال.صنایع.داخل��ی.قرار.گرفته.و.

تا.کنون.چند.دس��تگاه.از.آن.برای.اس��تفاده.در.پروژه.های.

عمرانی.کشور.ساخته.شده.است،.به.همین.دلیل.مسئوالن.

پروژه.به.دنبال.تجاری.کردن.این.محصول.با.تاسیس.یک.
شرکت.دانش.بنیان.هستند..

بر.اس��اس.این.گزارش،.گام.بلند.دانشگاه.علم.و.صنعت.

ایران.در.دستیابی.به.فناوری.های.زیربنایی.مورد.نیاز.برای.

اس��تفاده.از.بتن.های.نسل.جدید.در.شرایطی.برداشته.شده.

ک��ه.اجرای.پروژه.های.عمرانی.بزرگ��ی.از.جمله.پل.صدر،.

تونل.نیایش.و.تونل.توحید.حاکی.از.گسترش.بسیار.سریع.

دامنه.اس��تفاده.از.این.بتن.ها.در.پروژه.های.عمرانی.کشور.

است.و.دستیابی.به.فناوری.های.مرتبط.با.این.امر.می.تواند.
تاثیر.بسزایی.در.اقتصاد.کشور.داشته.باشد.

 ساخت و نصب نخستین هاضم لوله ای انعطاف پذير در پژوهشگاه مواد و انرژی
پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.علمی.پژوهشکده.انرژی.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.گفت،.
محققان.این.پژوهشگاه.موفق.به.ساخت.و.نصب.نخستین.هاضم.لوله.ای.انعطاف.پذیر.

در.کشور.شدند.
ب��ه.گزارش.ایرنا،.مهرداد.ع��دل.ضمن.اعالم.این.خبر،.افزود:.این.هاضم.در.تکمیل.
طرح.توس��عه.واحدهای.کوچک.بیوگاز،.با.ظرفیت.نزدیک.به.ش��ش.متر.مکعب.و.با.
کم��ک.فناوری.نوین.هاضم.های.لوله.ای.ش��کل.انعطاف.پذیر.و.اس��تفاده.از.ورق.پلی.

وینیل.کلراید.)PVC(.برای.تولید.انرژی.تجدیدپذیر.ساخته.شد.
وی.ب��ا.بیان.اینکه.هضم.بی.هوازی.پس��ماندهای.آلی.یکی.از.فناوری.های.جذاب.و.
تجاری.شده.در.جهان.برای.تولید.انرژی.تجدیدپذیر.از.منابع.زیست.توده.است،.گفت:.
این.هاضم.با.اس��تفاده.از.فضوالت.تازه.گاوی.و.پس��ماندهای.آشپزخانه.ای.راه.اندازی.
ش��ده.اس��ت..این.پژوهشگر.با.تاکید.بر.کم.هزینه.بودن.این.نوع.هاضم،.گفت:.هاضم.

بی.ه��وازی.از.تجهیزات.هم.زدن.و.آمیزش.و.نیز.از.س��امانه.گرمایش.بهره.نمی.برد.و.
کارکرد.آن.بسیار.ساده.است.

عدل.با.اشاره.به.بررسی.عملکرد.هاضم.ساخته.شده،.خاطرنشان.کرد:.گازدهی.این.

هاضم.حتی.در.دمای.6.تا.8.درجه.سانتیگراد.).دمای.محیط(.متوقف.نمی.شود..وی.در.

ادامه.گفت:.دوره.تکمیل.فرایند.راه.اندازی.این.هاضم.نزدیک.به.45.روز.طول.کش��ید.

و.طی.آن.درصد.متان.در.بیوگاز.از.18.درصد.آغاز.ش��ده.و.به.تدریج.افزایش.یافت.تا.
به.بیش.از.52.درصد.در.پایان.دوره.به.راه.اندازی.رسید.

دکتر.عدل.اظهار.داشت:.تا.لحظه.تکمیل.این.گزارش،.بیش.از.56.هزار.لیتر.بیو.گاز.

از.این.هاضم.تولید.ش��ده.اس��ت..این.طرح.با.همکاری.دکتر.مهرداد.عدل.و.مهندس.

مزدک.رساپور.در.پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.انجام.شده.است..پژوهشگاه.مواد.و.انرژی.
در.مشکین.دشت.شهرستان.فردیس.در.استان.البرز.مستقر.است.
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 افزايش۱۰ برابری استحکام پلیمرها با ساخت مواد نانوپودری توسط محققان ايرانی
پنج��ره.ایرانی��ان:.یکی.از.محققان.دانش��گاه.صنعت��ی.امیرکبیر.موفق.به.تهی��ه.نانوپودر.
االس��تومری.شده.که.اضافه.کردن.درصد.کمی.از.این.پودر،.استحکام.مواد.پلیمری.در.برابر.
ضربه.را.بین.3.تا.10.برابر.افزایش.می.دهد،.همچنین.این.ماده.در.ساخت.پنجره.های.یو.پی.

وی.سی.نیز.کاربرد.دارد.
ب��ه.گزارش.ایرنا،.دکتر.مجید.رضایی.آبادچی.درباره.روند.تهیه.و.س��اخت.این.ماده.جدید.
گف��ت:.مواد.پلیمری.در.س��اخت.مواد.مختل��ف.همچون.قطعات.خودرو.ی��ا.هواپیما.کاربرد.
گس��ترده.دارند..ولی.نقطه.ضعف.اصلی.این.مواد،.اس��تحکام.ضربه.پایین.آنهاست.که.ما.با.

ساخت.نانوپودرهای.االستومری.درصدد.جبران.این.نقطه.ضعف.برآمدیم.
وی.درباره.دیگر.مزایا.و.ویژگی.های.این.ماده.گفت:.با.استفاده.از.این.نانوپودرها.عالوه.بر.
افزایش.استحکام.ضربه،.سبکی.بسیار.خوبی.نیز.به.دست.می.دهد.به.این.معنی.که.وزن.مواد.
را.به.شدت.کم.می.کند..رضایی.ادامه.داد:.نانوپودرهای.االستومری.در.مقایسه.با.آلومینیوم،.
تقریبا.4.برابر.س��بک.تر.هس��تند.که.این.ویژگی.در.ساخت.وسایلی.همچون.سپر.اتومبیل.یا.
پ��ره.توربین.ه��ای.بادی.اهمیت.و.کاربرد.زیادی.دارد.و.البته.در.س��اخت.پنجره.های.یو.پی.

وی.سی.نیز.می.توان.از.این.خاصیت.بهره.گرفت.
به.گفته.وی.درحال.حاضر.نمونه.آزمایش��گاهی.این.نانوپودرهای.االستومری.ساخته.شده.
و.به.عنوان.اختراع.به.ثبت.رس��یده.اس��ت..این.محقق.جوان.تصریح.کرد:.این.ماده،.مش��ابه.
خارجی.نیز.ندارد.و.ما.در.ساخت.آن.از.منعطف.ترین.ماده.ای.که.قادر.به.باال.بردن.استحکام.
است.استفاده.کرده.ایم..وی.به.ذکر.یکی.دیگر.از.مزیت.های.این.ماده.جدید.پرداخت.و.گفت:.
این.مواد،.جدا.از.استحکام.ضربه.باال.و.سبکی.بسیار.خوب،.مصرف.درصد.مواد.سازنده.را.نیز.
کاهش.می.دهد،.مثال.در.س��پرهای.اتومبیل.تا.40.درصد.از.مواد.الستیکی.استفاده.می.شود.
که.5.تا.10.درصد.نانوپودر.می.تواند.جایگزین.آن.شود.و.همان.کار.را.برای.ما.انجام.دهد.
رضای��ی.درب��اره.قیمت.این.مواد.جدید.نیز.گفت:.نانوپودرهای.االس��تومری.تقریبا.با.مواد.
الس��تیکی،.قیمت.یکس��انی.دارند.و.درعین.برخ��ورداری.از.ویژگی.های.مطلوب.تر،.گران.تر.
تمام.نمی.ش��وند..طرح.تحقیقاتی.تهیه.مواد.نانوپودرهای.االستومری.با.تالش.مجید.رضایی.
آبادچی.و.اعظم.جاللی.آرانی.عضو.هیات.علمی.دانش��کده.پلیمر.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.

به.ثمر.نشسته.است.

 افزايش بازدهی سلول های خورشیدی با تغییرات نانوساختاری
پنج��ره.ایرانیان:.محققان.دانش��گاه.ش��ریف.ب��ا.همکاری.
پژوهشگران.س��نگاپوری.موفق.شدند.در.طرحی.تحقیقاتی.با.
ایجاد.تغییراتی.در.مقیاس.نانو.بر.روی.اجزای.تش��کیل.دهنده..
سلول.های.خورشیدی.بازدهی.این.سلول.ها.را.افزایش.دهند.
.به.گزارش.س��تاد.وی��ژه.فناوری.نانو،.با.توج��ه.به.اهمیت.
اس��تفاده.از.ان��رژی.خورش��یدی.به.عنوان.یک.ان��رژی.پاک،.
تحقیق.و.مطالعه.در.خصوص.س��اخت.سلول.های.خورشیدی.
و.تجاری.س��ازی.آنها.رو.به.افزایش.است..از.مشکالت.موجود.
در.زمینه..تولید.انبوه.س��لول.های.خورشیدی،.بازدهی.پایین.و.

هزینه..باالی.آنهاست.
مهس��ا.جاللی،.یکی.از.محققان.این.طرح.با.اشاره.به.اینکه.
به.کمک.روش.های.جدید.تولید.و.ایجاد.تغییراتی.در.س��اختار.
سلول.های.خورش��یدی.می.توان.بر.این.مشکالت.غلبه.کرد،.
عنوان.کرد:.هدف.از.انجام.این.کار.تحقیقاتی،.طراحی.و.تولید.
سلول.خورشیدی.نانوساختار.با.بازدهی.باال.از.طریق.مهندسی.

کردن.الیه.های.تشکیل.دهنده..این.سلول.ها.بوده.است.
ب��ه.گفته..ای��ن.محقق،.یک��ی.از.راه.های.نوین.در.س��اخت.
س��لول.های.خورشیدی.نانوس��اختار،.طراحی.و.ساخت.سلول.
خورش��یدی.به.صورت.دو.الیه،.یعن��ی.اضافه.کردن.یک.الیه..
پراکن��ده.کننده..ن��ور.عالوه.بر.الی��ه..اولیه..ح��اوی.نانوذرات.

اکسیدتیتانیوم.است..
جاللی.ادامه.داد:.در.این.طرح.نیز.از.طریق.تغییر.نانوساختار.
اکسیدتیتانیوم.به.کار.رفته.در.الیه..پراکنده.کننده،.سطح.موثر.
این.الیه.افزایش.یافته.است؛.بنابراین.میزان.جذب.رنگ.و.نور.
در.این.سلول.ها.و.در.نتیجه.راندمان.کلی.آنها.افزایش.یافت.
وی.در.ادام��ه.به.توضیح.اثرگذاری.تغییر.در.س��اختار.الیه..
پراکنده.کننده.نور.پرداخ��ت.و.عنوان.کرد:.الیه..پراکنده.کننده.
ک��ه.اغلب.دارای.س��اختار.یک.بعدی.همچ��ون.نانومیله.ها.و.
نانولوله.هاس��ت،.به.پراکنده.ش��دن.و.در.نتیجه.افزایش.طول.
مسیر.نور.ورودی.منجر.می.شود،.اما.نقطه.ضعف.این.طراحی.
جدید.)ساختن.سلول.خورش��یدی.به.صورت.دوالیه(.کاهش.

س��طح.موثر.و.جذب.رنگ.و.در.نتیجه.کاهش.راندمان.سلول.
خورشیدی.است.

جاللی.اظهار.داش��ت:.این.تحقیق.ضمن.حفظ.ساختار.یک.

بع��دی،.با.ایجاد.س��طوح.ترک.ش��کل.کنترل.ش��ده.بر.روی.

سطح.نانومیله.ها،.س��طح.موثر.و.در.نتیجه.میزان.جذب.رنگ.

و.راندمان.سلول.خورشیدی.افزایش.یافته.است..بدین.ترتیب.

ضم��ن.حفظ.مزیت.اصل��ی.نانومیله..اکس��یدتیتانیوم.در.الیه..

پراکن��ده.کننده..نور،.بر.مش��کل.آنها.که.کاهش.س��طح.موثر.
است،.غلبه.شده.است..

به.گفته.وی،.نتایج.این.طرح.در.صنایع.تولید.برق.با.استفاده.

از.فناوری.خورشیدی.نانوساختار.و.همچنین.در.صنایع.وابسته.
به.تولید.انرژی.پاک.قابل.کاربرد.خواهد.بود..

جاللی.در.خصوص.نحوه..س��اخت.و.بررس��ی.این.سلول.ها.

عنوان.کرد:.هدف.از.انجام.این.کار.تحقیقاتی.س��اخت.سلول.

خورش��یدی.نانوساختار.حساس.ش��ده.با.رنگ.با.راندمان.باال.

بوده.اس��ت.که.بدین.منظور.با.استفاده.از.روش.هیدروترمال،.

نانومیله.های.دارای.سطوح.ترک.شکل،.که.بسیار.شبیه.ذغال.

در.حال.س��وختن.هس��تند،.تولید.گردید..در.واقع.اس��تفاده.از.

غلظت.مناس��بی.از.اتیلن.گلیکول،.دم��ا،.زمان.و.تعداد.دفعات.

بهینه.در.فرآیند.هیدروترمال.مانع.رش��د.کامل.کریستال.شده.
و.سطوح.شبیه.ترکی.را.بر.روی.سطح.نانومیله.ایجاد.کرد.

وی.ادام��ه.داد:.این.نانومیله.ها.در.مقایس��ه.با.نانومیله.های.

معمولی.س��طح.مؤث��ر.و.خاصیت.پراکنده.کنندگی.نور.بس��یار.

باالتری.داش��ته.و.در.نتیجه.سبب.افزایش.قابل.توجه.راندمان.

سلول.خورشیدی.می.شوند..نتایج.این.مطالعات.نشان.داده..که.

با.اس��تفاده.از.این.فرایند.و.ایجاد.عیوب.ترک.ش��کل.بر.روی.

نانومیله.های.موجود.در.الیه.پراکنده.کننده..نور،.س��طح.مؤثر.و.

در.نتیجه.میزان.جذب.رنگ.به.مقدار.20.درصد.و.بازده.سلول.
خورشیدی.به.میزان.10.درصد.افزایش.می.یابد.

این.تحقیق��ات.حاصل.همکاری.دکتر.خطیب.االس��الم.

ص��در.نژاد،..عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.صنعتی.ش��ریف،..

دکت��ر.نس��ترن.ریاحی.ن��وری،.مدیر.گروه.م��واد.غیرفلزی.

پژوهشگاه.نیرو،.مهسا.جاللی،.دانش.آموخته.رشته.مهندسی.

مواد،.و.روزبه.س��یاوش.موخر،.دانشجوی.دکترای.مهندسی.

مواد.دانشگاه.صنعتی.ش��ریف.و.محققان.سنگاپوری.است..

.Journal.of.Applied..نتای��ج.ای��ن.کار.در.مجل��ه

Electrochemistry.)جلد.45،.شماره.8،.سال.2015،.
صفحات.831.تا.838(.منتشرشده.است.
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 کاهش اتالف حرارت از ساختمان با نانو رنگ های عايق حرارتی 
پنج��ره.ایرانیان:.یک.ش��رکت.ایرانی.فعال.در.زمینه.پوش��ش.های.صنعت��ی.موفق.به.تولید.
رنگ.ه��ای.عای��ق.حرارتی.و.رطوبتی.با.اس��تفاده.از.فناوری.نانو.ب��رای.کاهش.اتالف.حرارت.

ساختمان.شد.
به.گزارش.ایرنا،.علی.بیگدلی.مدیرعامل.این.شرکت.گفت:.این.محصول.بازده.قابل.توجهی.
در.عایق.س��ازی.حرارتی.داشته.و.تاکنون.در.پروژه.های.ساختمانی.شهر.های.مختلف.کشور.از.
جمله.تهران،.شیراز،.مشهد.و.گیالن.مورد.استفاده.قرار.گرفته.است..وی.بیان.کرد:.عایق.سازی.
س��اختمان.ها.وصرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.یکی.از.مسائل.مورد.توجه.در.جوامع.مدرن.است،.
روش.های.مختلفی.از.جمله.کاربرد.پش��م.شیشه.و.پلی.استایرن.برای.عایق.کاری.ساختمان.ها.
و.تاسیس��ات.وجود.دارد،.در.این.روش.ها.الزم.اس��ت.دیوارها.و.س��قف.دوجداره.شوند.تا.عایق.
بتواند.در.فضای.بین.دو.جدار.قرار.گیرد،.ازاین.رو.اعمال.آنها.درس��اختمان.های.س��اخته.شده.و.
دوجداره.کردن.دیوارها.و.س��قف.امری.بس��یار.مشکل.و.هزینه.بر.خواهد.بود،.ضمن.اینکه.این.

گونه.عایق.ها.با.گذر.زمان.و.جذب.رطوبت.کارآیی.خود.را.از.دست.می.دهند.
بیگدل��ی.اظهارکرد:.نانورنگ.های.عایق.حرارتی.تولید.ش��ده.در.این.ش��رکت.با.اس��تفاده.از.

گونه.ای.نانوکامپوزیت.تولید.شده.که.می.تواند.جایگزین.کاربرد.عایق.های.متداول.شود.
به.گفته.وی،.این.ش��رکت.پس.از.سه.س��ال.تالش،.موفق.به.تولید.وعرضه.صنعتی.این.نانو.

رنگ.های.عایق.حرارتی.شده.است..
وی.ادامه.داد:.نانورنگ.های.عایق.تولیدی.این.شرکت.بدون.نیاز.به.تخریب.الیه.های.زیرین.
و.به.آس��انی.بر.روی.سطوح.ساختمان.های.ساخته.شده.قابل.پوشش.دهی.هستند..این.رنگ.ها.
قابلی��ت.عملک��رد.در.بازه.دمایی.بی��ن.40.درجه.زیر.صفر.تا.160.درجه.س��انتی.گراد.را.دارند..
بیگدلی.افزود:.محصول.تولیدی.این.ش��رکت.که.دارای.تاییدیه.نانو.مقیاس.از.س��تاد.توس��عه.
فناوری.نانو.اس��ت،.یک.رنگ.پایه.آب.و.فاقد.حالل.اس��ت.و.با.محیط.زیس��ت.سازگاراس��ت،.
این.پوش��ش.به.صورت.بی.رنگ.یا.با.رنگ.دلخواه.مصرفکننده.ارائه.می.شود.و.قابلیت.اجرا.به.

شکل.های.اسپری،.رول.و.قلم.مو.دارد.
وی.یادآور.شد:.نانو.رنگ.عایق.تولید.شده.در.این.شرکت.تا.کنون.به.طورعمده.به.کشورعمان.
صادر.شده.است،.اقداماتی.هم.در.خصوص.فروش.به.کشورهای.عراق،.امارات.و.لبنان.صورت.

گرفته.است..این.شرکت،.برای.محصول.خود.گواهی.ثبت.اختراع.تهیه.کرده.است.

 نسل جديد سلول های خورشیدی با پايه نانو در کشورمان ساخته شد
پنج��ره.ایرانیان:.محققان.دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.
سلول.های.خورش��یدی.نقاط.کوانتومی.را.عرضه.کردند.
که.برای.افزایش.بازده.این.س��لول.در.تولید.برق.از.یون.
نیکل.اس��تفاده.ش��ده.و.امید.می.رود.بدین.ترتیب.امکان.

تولید.صنعتی.این.سلول.ها.فراهم.شود.
به.گزارش.ایسنا،.مهسا.امیری،.سلول.های.خورشیدی.
را.ابزاری.برای.تبدیل.نور.خورشید.به.الکتریسیته.عنوان.
و.خاطرنشان.کرد:.تاکنون.نسل.های.مختلف.سلول.های.
خورشیدی.عرضه.ش��ده.که.ساخت.آخرین.نسل.از.این.
سلول.ها.با.استفاده.از.نانوذرات.بوده.است..این.پژوهشگر.
دانش��گاه.صنعتی.امیرکبیر.با.بیان.این.که.از.سلول.های.
تولی��د.ش��ده.با.نان��وذرات.با.عن��وان.س��لول.های.نقاط.
کوانتومی.یاد.می.ش��ود،.اظهار.داش��ت:.نقاط.کوانتومی.
ذرات��ی.بین.2.ت��ا.10.نانومت��ر.و.دارای.خواص.منحصر.
به.فردی.هس��تند..این.مواد.خاصیت.نیمه.رسانایی.خوبی.
دارند؛.به.گونه.ای.که.نیمه.رساناهایی.با.مقیاس.بزرگتر.با.
ج��ذب.یک.فوتون.تنها.یک.زوج.الکترون.و.حفره.تولید.
می.کنند؛.ولی.نیمه.رساناهایی.با.مقیاس.2.تا.10.نانومتر.
ب��ا.جذب.یک.فوتون.قادر.به.تولید.چندین.زوج.الکترون.
و.حفره.هس��تند..مجری.طرح.دلیل.این.امر.را.ریز.بودن.
ذرات.ذک��ر.کرد.و.ادامه.داد:.با.توج��ه.به.این.ویژگی.از.
ای��ن.ذرات.می.توان.به.عنوان.جاذب.نور.در.س��لول.های.

خورشیدی.استفاده.کرد..
وی.از.اجرای.پروژه.تحقیقاتی.با.عنوان.»س��لول.های.
حس��اس.ش��ده.با.نقاط.کوانتومی.و.اصالح.شده.با.یون.
نی��کل«.خبر.داد.و.اف��زود:.در.این.پ��روژه.تحقیقاتی.از.
Cadmium.sele� )نقاط.کوانتومی.کادمیوم.سلنید.
.)ZnS(.کادمی��وم.س��ولفید.و.س��ولفید.روی.،)nide

استفاده.شد..
امیری.توضیح.داد:.در.محاس��بات.تئوری،.سلول.های.
خورش��یدی.بر.پای��ه.نق��اط.کوانتوم��ی.دارای.بازدهی.

بیش��تری.در.تولید.برق.در.مقایسه.با.سلول.های.تجاری.

ش��ده.کنونی.هس��تند.ولی.بعد.از.تولید.این.س��لول.ها.با.

اس��تفاده.از.نقاط.کوانتومی.مشاهده.شد.که.بازدهی.آنها.

کم.اس��ت..وی.بازدهی.س��لول.های.تولید.شده.با.نقاط.

کوانتومی.را.2.08.درصد.ذکر.کرد.و.گفت:.این.در.حالی.

است.که.سلول.های.نقاط.کوانتومی.در.دنیا.7.تا.8.درصد.

اس��ت..این.محقق.دلیل.کم.بودن.بازده.در.س��لول.های.

تولید.ش��ده.را.محدودیت.های.ای��ن.ذرات.عنوان.کرد.و.

یادآور.شد:.الکترون.هایی.که.در.این.سلول.ها.تولید.شدند.

به.س��رعت.با.حفره.جفت.می.ش��وند.که.این.امر.موجب.

خواهد.شد.تا.الکترون.ها.در.مدار.خارجی.قرار.نگیرند؛.از.

این.رو.بازده.س��لول.های.تولید.شده.کاهش.می.یابد..به.

همین.دلیل.نیاز.بود.تا.با.بهینه.س��ازی.سلول،.بازترکیب.

الکترون.ه��ا.کاهش.یابد.تا.بازدهی.س��لول.ها.به.تدریج.

افزای��ش.پیدا.کند.و.در.نهایت.بتوانیم.تولید.س��لول.های.
خورشیدی.را.به.مقیاس.صنعتی.نزدیک.کنیم..

مجری.طرح.با.تاکید.بر.اهمیت.سلول.های.خورشیدی.

نقاط.کوانتومی.خاطرنشان.کرد:.به.دلیل.اهمیت.این.نوع.

س��لول.ها.در.دنیا.مطالعات.گسترده.ای.در.این.زمینه.آغاز.

ش��ده.اس��ت.و.در.این.طرح.نیز.اقدام.به.ارائه.راهکاری.

ب��رای.افزایش.بازدهی.ای��ن.نوع.س��لول.ها.کردیم.که.
استفاده.از.یون.نیکل.بود.

ب��ه.گفته.ای��ن.محقق،..یون.نیکل.س��طحی.در.داخل.

س��اختار.بل��وری.نق��اط.کوانتومی.ایج��اد.می.کند.که.از.

بازگشت.الکترون.و.ترکیب.ش��دن.آن.با.حفره.ممانعت.
به.عمل.می.آورد.
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 لندن دو طبقه می شود!
پنجره.ایرانیان:.گروهی.از.برجس��ته.ترین.معماران.دنیا.
پیش��نهاد.خیره.کننده.دو.طبقه.کردن.شهر.لندن.را.مطرح.

کرده.اند.
به.گ��زارش.مه��ر،.در.دنیای.معماری.م��درن.برخی.
پروژه.ها.را.باید.در.زمره.ایده.های.خالقانه.و.ناب.در.نظر.
گرفت.و.آنچه.که.معماران.دفاتر.اصلی.ش��رکت.گوگل.
ارائه.کرده.اند.نیز.در.این.زمره.اس��ت..آنها.که.پیش.تر.با.
طراحی.مقره��ای.اصلی.گوگل،.هنر.خیره.کننده.خود.را.
در.معماری.مدرن.به.نمایش.جهانی.گذاش��تند،.حاال.به.

چیز.متفاوت.تری.فکر.می.کنن��د..این.معماران.در.طرح.

جاه.طلبان��ه.خود.ایده.افزودن.طبقه.دوم.به.ش��هر.لندن.

را.مطرح.کرده.اند..اگرچه.در.ظاهر.این.ایده.ش��اید.شبیه.

یک.ش��وخی.باش��د،.اما.کالیو.ویلکینس��ون.که.پیشتر.

Googleplex.را.طراح��ی.کرده.به.ای��ده.دو.طبقه.

کردن.لندن.به.عنوان.راهکاری.جهت.رفع.مشکل.تردد.

در.این.کالنش��هر.نگاه.می.کند..در.این.پروژه.که.با.نام.

The.Endless.Workplace.ارائه.ش��ده،.پارک.

اداری.روبازی.در.نظر.گرفته.ش��ده.که.بر.روی.س��اختار.

اصلی.لندن.به.طور.شناور.قرار.می.گیرد..
بر.اس��اس.جزئیاتی.که.در.این.پروژه.آمده.است،.افراد.
برای.ت��ردد.از.خانه.تا.محل.کار.خ��ود.به.جای.حرکت.
افقی،.از.لوله.های.مخصوص.عمودی.استفاده.می.کنند.
و.در.واقع.از.یک.طبقه.به.طبقه.دیگر.لندن.می.روند..

این.پروژه.بر.اس��اس.یک.محاس��به.س��اده.اما.نگران.

کننده.ارائه.ش��ده.اس��ت:.افراد.برای.تردد.در.ش��هرهای.

بزرگ��ی.نظیر.لندن.جهت.رس��یدن.به.مح��ل.کار.خود.و.
بازگشت.به.خانه.به.طور.متوسط.دو.ساعت.در.راه.هستند.

 بزرگترين نیروگاه برق خورشیدی دنیا در مراکش افتتاح می شود
پنجره.ایرانیان:.بزرگترین.نیروگاه.برق.خورشیدی.دنیا.به.زودی.در.مراکش،.سرزمین.

صحراهای.سوزان،.افتتاح.می.شود.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.این.نیروگاه.بزرگ.خورشیدی.بخشی.از.ساختار.عظیمی.
است.که.به.عنوان.بزرگترین.تاسیسات.تولید.برق.از.طریق.صفحات.خورشیدی.شناخته.
می.ش��ود..این.نیروگاه.بزرگ.توس��ط.آژانس.انرژی.خورش��یدی.مراکش.موس��وم.به.
Masen.ساخته.شده.که.البته.افتتاح.آن.بنابه.دالیل.نامعلومی.به.تعویق.افتاده.است..
قرار.بود.این.نیروگاه.روز.یکش��نبه.به.طور.رس��می.افتتاح.شود..این.نیروگاه.خورشیدی.
با.توان.تولید.160.مگاوات.برق.خورشیدی،.نقش.قابل.توجهی.در.برنامه.های.مراکش.

برای.کاستن.از.حجم.گازهای.گلخانه.ای.این.کشور.آفریقایی.خواهد.داشت.

بر.اس��اس.محاس��بات.صورت.گرفته،.با.راه.اندازی.این.نیروگاه.ساالنه.تا.240.هزار.

تن.دی.اکس��ید.کربن.کمتری.در.این.کش��ور.تولید.و.روانه.اتمس��فر.می.شود..فازهای.

بعدی.این.پروژه.عظیم.در.سال.های.2016.و.2017.راه.اندازی.خواهند.شد..حتی.گفته.
می.شود.فاز.چهارم.این.پروژه.نیز.در.دستور.کار.سازندگان.آن.قرار.دارد..

زمانی.که.این.پروژه.به.طور.کامل.س��اخته.ش��ود،.مساحتی.به.بزرگی.30.کیلومتر.را.

دربرخواه��د.گرفت.ک��ه.از.این.حیث.در.دنیا.بی.نظیر.خواهد.بود..برآوردهای.دقیقی.در.

این.زمینه.انجام.ش��ده.که.نش��ان.می.دهد.این.نیروگاه.درص��ورت.فعالیت.کامل،.580.

مگاوات.برق.خورشیدی.تولید.خواهد.کرد.که.برای.تامین.نیاز.یک.میلیون.خانه.کافی.
خواهد.بود.

 آذربايجان در دريای خزر مزرعه بادي احداث می کند
پنج��ره.ایرانی��ان:.بناب��ر.اع��الم.وزارت.نی��رو.،.جمهوری.
آذربایجان.با.هزینه.اي.بالغ.بر.450.میلیون.یورو،.مزرعه.بادی.

با.ظرفیت.200.مگاوات.در.دریای.خزر.احداث.می.کند.
به.گزارش.باش��گاه.خبرنگاران.جوان،.س��اخت.مزرعه.بادی.
200.مگاواتی.در.دریای.خزر.بین.دو.س��کوی.استخراج.نفت.

در.جزیره.پیرالهی.آغاز.خواهد.شد.
به.گفت��ه.رئیس.آژان��س.دولت��ی.منابع.ان��رژی.جایگزین.
آذربایجان،.س��رمایه.گذاری.مورد.نیاز.برای.ساخت.این.پروژه.
در.حدود.450.میلیون.یورو.برآورد.ش��ده.است.که.قسمتی.از.
آن.باید.توس��ط.سرمایه.های.خارجی.تامین.شود..بهره.برداری.
از.این.مزرعه.بادی،.اواخر.س��ال.2017.یا.اوایل.س��ال.2018.
پیش.بینی.شده.و.طی.5.سال.آینده،.آذربایجان.قصد.دارد.100.

پروژه.در.زمینه.انرژی.های.جایگزین.را.اجرا.کند..
بنا.بر.این.گزارش،.کش��ورهای.جهان.همگ��ی.به.این.باور.
مش��ترک.رسیده.اند.که.باید.به.فکر.نسل.آینده.و.تامین.منابع.
انرژی.مطمئن.برای.ایشان.بود،.حتی.کشور.آذربایجان.نیز.که.
دارای.منابع.غنی.هیدروکربنی.اس��ت.از.این.قاعده.مس��تثنی.
نبوده.و.تصمیم.گرفته.تا.از.فرصت.های.این.کش��ور.در.زمینه.
انرژی.ه��ای.جایگزین.اس��تفاده.کند.و.اقدامات��ی.نیز.در.این.

خصوص.انجام.داده.است..
این.گزارش.مي.افزاید:.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.سبد.
انرژی.آذربایجان.7.درصد.است.و.دولت.این.کشور.قصد.دارد.

تا.سال.2020.این.سهم.را.به.20.درصد.افزایش.دهد.
برآورده��ا.حاکی.از.آن.اس��ت.که.دس��تیابی.ب��ه.هدف.20.

درصدی.توس��عه.انرژی.ه��ای.جایگزین،.نیازمن��د.7.میلیارد.

منات.)6.7.میلیارد.دالر(.س��رمایه.گذاری.در.این.حوزه.اس��ت.

و.سرمایه.گذاران.خارجی.بسیاری.نیز.جهت.سرمایه.گذاری.بر.

روی.پروژه.های.توس��عه.انرژی.جایگزین.در.آذربایجان.اظهار.

تمایل.کرده.اند..در.سال.2014،.حجم.سرمایه.گذاری.در.بخش.

مذک��ور.از.60.میلیون.دالر.گذش��ت.و.اخیرا.نی��ز.آذربایجان،.

نی��روگاه.خورش��یدی.را.در.جمهوری.نخج��وان.افتتاح.کرده.

اس��ت..این.نی��روگاه.20.مگاواتی،.ش��امل.78.ه��زار.و.684.

پنل.خورشیدی.شیش��ه.ای.جدید.است.و.بیش.از.30.تکنیک.

مختل��ف.و.بالغ.ب��ر.400.نفر.در.اجرای.این.پروژه.مش��ارکت.

دارند..این.نیروگاه.س��االنه.حدود.30.میلیون.کیلووات..ساعت.

ب��رق.تولید.کرده.و.نقش.عمده.ای.را.در.تامین.برق.جمهوری.
نخجوان.ایفا.می.کند.

نی��روگاه.خورش��یدی.دیگری.که.س��اخت.آن.س��ال.آینده.

میالدی.در.آذربایجان.به.پایان.خواهد.رس��ید،.نیروگاه.قره.داغ.

�.سنگچال.است.که.دارای.36.هزار.پنل.خورشیدی.با.آخرین.

فناوری.موجود.اس��ت.و.ظرفیت.کلی.آن.9.مگاوات.بوده.که.

پاس��خگوی.نیاز.برق.منطقه.س��نگچال.و.مرز.قره.داغ.خواهد.

بود..این.گزارش.یاد.آور.مي.شود،.بهره.برداری.کامل.از.نیروگاه.

بادی."ینی.یاش��ما" در.منطقه.خیزی.نیز.در.برنامه.سال.آینده..

این.کش��ور.قرار.دارد..ظرفیت.ای��ن.نیروگاه..نیز.50..مگاوات.
گزارش.شده.که.شامل.20.توربین.بادی.خواهد.بود.
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فوریت الزام ثبت نمایندگی های شرکت های خارجی
در گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان با سیدمحسن صفايی مطرح شد:

 اخیرا انجمن پروفیل یو.پی.وی.سی گزارشی تفصیلی از صنعت تهیه کرده است، 
این گزارش از چه جهاتی می تواند اهمیت داشته باشد؟

در.حال.حاضر.ش��رایط.خاصی.بر.صنعت.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.حاکم.است.و.در.این.فضا.

باید.گزارش.تفصیلی.انجمن.پروفیل.را.کامال.جدی.گرفت..من.ش��خصا.به.دلیل.مش��غله.های.

کاری.و.دور.بودن.از.این.انجمن.اطالعات.آماری.چندانی.در.اختیار.نداش��تم،.اما.با.مطالعه.این.
گزارش.به.شدت.نگران.شدم.

ظاهرا،.در.طول.چند.س��ال.گذش��ته.س��رمایه.گذاری.حجمی.و.وزنی.سنگینی.در.این.صنعت.

انجام.ش��ده.است..بر.اساس.این.گزارش.تفصیلی،.تاکنون.45.واحد.تولیدی.با.ظرفیت.تولیدی.

بالق��وه.صد.هزار.تن.انواع.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.پروانه.بهره.برداری.دریافت.کرده.اند..

این.واحدها.حدود.ده.هزار.ش��غل.مس��تقیم.و.همچنین.ده.هزار.شغل.غیر.مستقیم.��.مربوط.به.

کارگاه.ه��ای.مونتاژ.در.و.پنجره.��.آفریده.ان��د...در.صورت.صحت.این.آمار.و.ارقام،.باید.بگویم.

وضعیت.از.آنچه.تصور.می.رفت.نگران.کننده.تر.است.
 آیا این ظرفیت تولید با نیاز بازار ایران همخوانی دارد؟

ظرفیت.قابل.قبول.و.جذب.شده.پروفیل،.در.بهترین.حالت.ممکن.کشور،.یعنی.سال.1391،..

بالغ.بر.80.هزار.تن.بوده.است..از.این.میزان.حدود.60..هزار.تن.توسط.تولید.داخلی.و.20.هزار.
تن.نیز.توسط.پروفیل.وارداتی.تامین.می.شده.اند.

همچنین.در.این.گزارش.حجم.س��رمایه.گذاری.انجام.شده.در.بخش.ارزی.و.ریالی.نیز.بدین.

ترتیب.اعالم.شده.است:.سرمایه.گذاری.ارزی.بالغ.بر.150.میلیون.یورو،.معادل.6.هزار.میلیارد.

ریال؛.و.سرمایه.گذاری.ریالی.4.هزار.میلیارد.ریال..به.طور.کلی،.تجمیع.سرمایه.گذاری.های.ثابت.

این.صنعت.بالغ.بر.10.هزار.میلیارد.برآورد.ش��ده.است..البته.سرمایه.در.گردش.این.صنعت،.در.

این.محاسبات.هنوز.منظور.نشده.است،.اما.می.توان.تخمین.زد.که.به.ازای.هر.تن.تولید،.معادل.
100..میلیون.ریال.برای.بازده.زمانی.4.ماهه،.سرمایه.در.گردش.مورد.نیاز.است.

ره:
شـا

ا
یکی از پرسش هایی که امروزه در این صنعت باید بدان پاسخ داد این است که واردات پروفیل آری یا نه؟ می دانیم، شرایط دشواری 
بر کلیت صنعت پنجره سازی حاکم است و شاید در چنین فضایی بیشترین لطمه را نیز تولیدکنندگان پروفیل متحمل شده اند. بسیاری 
از این تولیدکنندگان در این رکود سنگین قادر به ادامه فعالیت خود نبوده و بقیه به سختی حرکت می کنند. اما در این فضا تعرفه های 
واردات کاهش می یابد، با این اسـتدالل که باید از کیفیت اجناس بازار حمایت کرد. با این حال، بزرگترین دلخوری قاطبه دلسـوزان 
این صنعت وفور جنس بی کیفیت در بازار است. پس واقعا چه باید کرد؟ برای یافتن این پرسش سراغ مهندس سید محسن صفایی، 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رفتیم و این مسئله را با او در میان گذاشتیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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با.توجه.به.کاهش.ش��دید.ساخت.وس��از.و.رکود.صنعت.س��اختمان،.در.ح��ال.حاضر.مصرف.

پروفیل.یو.پی.وی.سی.برای.ساخت.در.و.پنجره.به.20.هزار.تن.کاهش.پیدا.کرده.است..یعنی.

کمتر.از.25.درصد.از.نیاز.کش��ور.در.سال.1391..در.صورتی.که.سهم.بسیار.باالیی.از.این.رقم.

توس��ط.پروفیل.های.خارجی.تامین.می.ش��ود؛.در.واقع.به.واس��طه.واردات.بی.رویه،.پروفیل.های.
ترک.میزان.قابل.توجهی.از.این.تقاضای.بازار.را.به.خود.اختصاص.داده.اند..

 در چنین شرایطی آیا همه ٤5 واحد تولیدی مشغول به کار هستند؟
خیر..بر.اس��اس.این.گزارش،.از.45.واحد.تولیدی،.25.واحد.در.حال.حاضر.تعطیل.ش��ده.اند،.
15.واحد.در.معرض.تعطیلی.قرار.گرفته.اند.و.تنها.5.واحد.در.حال.فعالیت.هستند.که.آن.هم.با.

ظرفیت.50.درصدی.در.حال.تولید.می.باشند.
 واقعا اسف بار است، اما از این اعداد و ارقام چه نتیجه ای می توان گرفت؟

.این.گزارش.بس��یار.نگران.کننده.اس��ت.و.نشان.از.ش��رایط.اضطراری.دارد..باید.برای.این.

موضوع.برنامه.ای.ویژه.تدارک.دید..نمی.توان.این.وضعیت.را.به.حال.خود.رها.کرد.و.همچنان.

در.انتظار.فردا.نشست..به.نظر.من،.بر.عهده.تمامی.ارگان.های.ذی.ربط.است.که.اقدامی.عاجل.

جهت.برون.رفت.از.این.شرایط.انجام.دهند..البته.مطلع.هستم.که.انجمن.تولیدکنندگان.پروفیل.

یو.پی.وی.س��ی.این.گزارش.تفصیلی.را.برای.رئیس.بانک.مرکزی،.وزیر.صنایع.و.رئیس.اتاق.

بازرگانی.ارس��ال.کرده.اند.و.حتی.جلس��اتی.هم.با.رئیس.کمسیون.صنایع.مجلس.داشت.اند..اما.
این.موضوع،.مسئله.ای.است.که.باید.بافوریت.مورد.رسیدگی.قرار.گیرد.

 بدون تردید نامه نگاری با مسـئوالن اقدامی در خور سـتایش است که امیدواریم 
به نتیجه الزم نیز برسد. اما به نظر شما در کنار برقراری ارتباط با دست اندرکاران، آیا 

می توان طرحی ارائه داد که روند خروج از این بحران را تسریع کند؟
به.نظر.من.اگر.باجدیت.و.به.س��رعت.جهت.یافتن.راه.حلی.تالش.نکنیم،.ش��اید.دیگر.امیدی.
ب��رای.ادامه.حی��ات.این.صنعت.باقی.نماند..من.چندی.پیش.طرحی.ارائه.دادم.که.فکر.می.کنم.

هم.اینک.می.تواند.به.سرعت.اجرایی.و.پیگیری.شود.تا.جلوی.این.بحران.را.بگیریم.
.قبل.از.آنکه.طرح.خود.را.بیان.کنم،.می.خواهم.تحلیل.روش��ن.تری.از.وضعیت.موجود.ارائه.
دهم..ببینید،.نخستین.مشکل.امروز.صنعت.بحث.رکود.ساختمان.است.که.در.واقع.در.خصوص.
آن.نمی.ت��وان.کاری.انجام.داد.و.باید.در.انتظار.ش��کل.گیری.رون��ق.بمانیم..اما.در.همین.رکود.
چ��را.نباید.تقاضای.20.هزار.تنی.بازار.را.تولیدات.صنعت.داخلی.پر.نکند؟.با.توجه.به.اینکه.این.
سطح.تقاضا.بسیار.کمتر.از.ظرفیت.تولید.موجود.است..اگر.موضع.کیفیت.به.عنوان.دلیل.واردات.
مطرح.ش��ود،.نیز.باید.بگوی��م.که.کیفیت.پروفیل.های.ایرانی.به.مراتب.از.بیش��تر.پروفیل.های.

ترکیه.ای.باالتر.است...
حتی.قیمت.نیز.نمی.تواند.دلیلی.برای.واردات.باشد..اگر.مقصود.تنوع.بخشیدن.به.قیمت.های.
بازار.اس��ت،.هم.اکنون.تنوع.قیمتی.پروفیل.های.ایرانی.بسیار.باالست..بنابراین.حجم،.قیمت.و.
کیفیت.تولیدات.داخلی،.هیچکدام.ضرورتی.برای.واردات.را.ایجاب.نمی.کند..بنابراین.در.چنین.
فضایی.آنچه.که.امروز.بیش.از.هر.چیزی.اهمیت.می.یابد،.حمایت.از.صنعت.و.تولید.ملی.است..

اما.جای.شگفتی.است.که.در.چنین.فضایی.باز.بحث.کاهش.تعرفه.واردات.مطرح.می.شود.
 با در نظر گرفتن همه این موارد، طرح شما برای رهایی از این وضعیت چیست؟
نخس��تین.درخواس��ت.و.پیش��نهاد.من،.بازگرداندن.تعرفه.به.وضعیت.قبل.از.تعرفه.ترجیحی.
است..در.خواست.دوم.و.اساسی.نیز.این.است.که.جلوی.واردات.بی.رویه.از.سوی.واردکنندگان.
بی.ن��ام.و.نش��ان.گرفته.ش��ود..در.واقع.بای��د.الزاماتی.وضع.ش��ود.که.واردکنن��دگان.نیز.مانند.
تولیدکنن��دگان،.برای.انجام.فعالیت.های.خود.نیاز.به.مجوزهای.مختلف.داش��ته.باش��ند..یعنی.
واردکنندگان.نیز.باید.کلیه.فعالیت.های.خود.را.به.صورت.شفاف.و.مستند.انجام.دهند.و.در.واقع.
آنچه.وارد.می.کنند.جایی.ثبت.شود.و.بر.اساس.مقررات.مشخصی.عمل.کنند؛.فعالیت.های.آنان.
از.نظ��ر.کیف��ی،.قیمتی.و.حتی.خدمات.پس.از.فروش.کنترل.ش��ود.و.بدین.ترتیب.راه.عملکرد.

سلیقه.ای.مسدود.شود.و.این.افراد.نیز.به.ارگان.مشخصی.پاسخگو.باشند.
 منظور شما ثبت نمایندگی است؟ 

دقیقا،.درخواست.صریح.من.ثبت.نمایندگی.است..یعنی.هر.کسی.که.کاالیی.را.وارد.می.کند.

باید.ثبت.شده.باشد.تا.بتواند.نسبت.به.کیفیت.و.خدمات.پس.از.فروش.آن.پاسخگو.باشد.و.مانند.

تولیدکننده.ارزش.افزوده.را.پرداخت.کند..توجه.داشته.باشید.که.به.غیر.از.شرایط.نامساعد.بازار،.

امروز.ش��رایط.فعالیت.و.رقابت.برای.واردکننده.بسیار.مطلوب.تر.از.تولیدکنندگان.است..در.نظر.

بگیرید.که.فقط.عدم.پرداخت.ارزش.افزوده.از.سوی.برخی.از.واردکنندگان.به.معنای.9.درصد.

هزینه.تمام.شده.کمتر،.نسبت.به.تولیدکنندگان.است..عمال.در.حال.حاضر،.اتفاقی.که.در.حال.

جریان.اس��ت،.هزینه.های.بسیار.باالی.تولیدکننده.اعم.از.پرداخت.مالیات،.ارزش.افزوده،.بیمه،.

حقوق.کارگران.و.موارد.دیگر.اس��ت،.در.مقابل.یک.نفر.بازرگان.بدون.پرداخت.بسیاری.از.این.

هزینه.ها.در.حال.فعالیت.است.و.حتی.تعرفه.واردات.را.نیز.به.جای.32.درصد،.6.درصد.پرداخت.

می.کند..روشن.است.که.در.چنین.فضایی.نه.تنها.از.تولید.داخل.حمایتی.نمی.شود،.بلکه.شرایط.
رقابتی.تولیدکنندگان.نیز.دشوارتر.شده.است.

 از نظر شما، برای حمایت از تولید ملی باید جلوی واردات پروفیل گرفته شود؟
به.هیچ.وجه..تولیدکنندگان.داخلی.هیچ.باکی.از.رقابت.نداش��ته.و.مطمئن.هستم.که.به.خوبی.
از.عهده.آن.برمی.آیند..اما.به.این.شرط.که.حداقل،..فضای.برابری.وجود.داشته.باشد..سخن.ما.
این.اس��ت.که.کلیه.واردکنندگان.باید.شناس��نامه.دار.شوند.و.اجازه.ندهیم.هر.کسی.وارد.عرصه.
واردات.شود..ببینید.تمامی.فعالیت.تولیدکنندگان.ثبت.می.شود.و.قابل.پیگیری.است..یعنی.چه.
چیزی.خریداری.ش��ده،.چه.اقالمی.فروخته.ش��ده.و.کلیه.هزینه.ها.و.سودهای.دیگر..بر.همین.
اساس.کلیه.مالیات.های.الزم.را.نیز.پرداخت.می.کنند..اما.آیا.به.نظر.شما.همه.واردکنندگان.نیز.
چنین.وضعیتی.دارند؟.یعنی.رفتار.و.عملکرد.آنها.ش��فاف.و.ثبت.ش��ده.است.و.کلیه.مالیات.های.

قانونی.را.پرداخت.می.کنند؟.این.شرایط.اجحاف.در.حق.تولیدکننده.است.
 فکر می کنید برای عملی کردن این طرح چه راهی وجود دارد؟

به.نظر.من.زمان.اقدام.عاجل.فرا.رسیده.است.و.رایزنی.و.متقاعد.کردن.به.تنهایی.نمی.تواند.

مفید.واقع.شود،.در.کنار.آن.باید.کاری.کرد..به.نظر.من.باید.با.یک.اقدام.دسته.جمعی،.خواست.

خودم��ان.را.مبنی.بر.ش��فاف.س��اختن.بخ��ش.واردات.پروفیل.مطرح.و.همه.ب��ا.هم.به.صورت.

جدی.آن.را.پیگیری.کنیم..درخواس��ت.ما.نیز.کامال.منطقی.و.موجه.اس��ت..ما.می.گوییم.باید.

ش��رایط.براب��ری.میان.تولیدکنندگان.و.واردکنندگان.برقرار.باش��د،.و.اال.ب��ه.دنبال.ممانعت.از.

ورود.کاال.نیس��تیم..ما.می.گوییم.باید.برابری.در.کس��ب.و.کار.باش��د.و.این.امر.با.ثبت.نمایندگی.

حاصل.می.شود.و.بدین.ترتیب.می.توان.در.مسیر.اصالح.فضای.کسب.و.کار.حرکت.کرد..اصالح.
کسب.وکار.نیز.به.معنای.برابری.در.رفتار.و.عملکرد.اقتصادی.است.

 اما در مقابل دیدگاه شـما نظری دیگر مطرح اسـت. بدیـن ترتیب که اگر جلوی 
واردات گرفته شود، صنعت پروفیل نیز به سرنوشت خودروسازی مبتال می گردد؛ یعنی 

در فضایی بدون رقیب می تازد و هر روز از کیفیت خود می کاهد. 
اوال.که.این.قیاس.مع.الفارق.اس��ت..هرگز.نباید.بخش.خصوصی.را.با.یک.س��ازمان.دولتی.
مقایس��ه.کنید..نوع.فعالیت.آنها.اساس��ا.متفاوت.اس��ت..افزون.بر.این،.مگر.حمایت.هایی.که.از.
خودروسازان.به.عمل.می.آید،.شامل.حال.ما.نیز.می.شود؟.شرکت.های.خودروساز.همیشه.تحت.
حمایت.همه.دولت.ها.بودند.و.بدهکارترین.ش��رکت.ها.به.بانک.ها.هستند.و.تنها.نقطه.مشترک.
ما.با.دوس��تان.در.همین.اس��ت..در.واقع.حمایت.همه.جانبه.از.صنایع.باالدس��تی.همیشه.آفتی.
برای.ما.بوده.است..اینکه.ما.فقط.باید.مراقب.پتروشیمی.و.خودروسازی.و.صنعت.نفت.باشیم،.
تفکر.غلطی.است..سخن.ما.این.است.که.زمان.آن.فرا.رسیده.که.کسی.هم.به.صنعت.تکمیلی.
ما.نگاهی.بیاندازد..ضمن.اینکه.صحبت.ما.هم.فراهم.آوردن.شرایطی.است.که.از.ورود.پروفیل.
بی.کیفی��ت.ممانعت.به.عمل.آی��د..وگرنه.هیچ.کس.با.ورود.پروفیل.باکیفیت.در.یک.ش��رایط.
رقابتی.برابر.مخالف.نیس��ت،.بلکه.اس��تقبال.هم.می.کنیم..اما.امروز.که.قوانین.همه.از.واردات.
پروفیل.پش��تیبانی.می.کنند،.می.بینید.که.بازار.آکنده.از.محصوالت.نامرغوب.ش��ده.است..پس.

این.قیاس.کامال.نابجاست.
 آیـا نمی توان به جای تمرکز روی موضوع تعرفه روی اسـتاندارد متمرکز شـویم؟ 
یعنی بدون افزایش تعرفه ها، بکوشـیم شـرایطی فراهم آید که نظارت در گمرک های 

کشور شدیدا اعمال شود و برای کیفیت پروفیل ورودی یک کف قائل شویم؟
به.هرح��ال.چنین.نظارت.هایی.نیاز.به.س��ازوکارهای.خود.دارد..صحبت.م��ا.نیز.دقیقا.همین.
اس��ت..ام��ا.در.حال.حاضر.که.چنین.س��ازوکاری.ب��رای.نظارت.وجود.ندارد.و.هیچ.اس��تاندارد.
مشخصی.برای.ورود.کاال.وجود.ندارد.یا.اعمال.نمی.شود،.پایین.آوردن.تعرفه.ها.اجحاف.در.حق.
تولیدکنندگان.نیست؟.به.نظر.من.به.این.سوال.باید.پاسخ.داده.شود.که،.هدف.از.کاهش.تعرفه..
چیست؟.وقتی.همه.شاهد.بودیم.که.به.جای.ارتقای.کیفیت.در.رقابت.با.کاالی.وارداتی.نه.تنها.
به.ارتقای.کیفیت.کمک.نکرد،.بلکه.بازار.را.مملو.از.جنس.نامرغوب.کرد،.پس.با.کاهش.تعرفه.
به.دنبال.چه.هستیم؟.به.نظر.من.الزم.است.پاسخی.برای.این.سوال.یافت..در.خواست.صریح.
بنده.در.حال.حاضر.جلوگیری.از.واردات.کاالهایی.است.که.مشابه.آن.در.داخل.تولید.می.شود.
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پروفیل KOTZOLT؛ محصول سرمایه گذاری مشترک ایران و آلمان
گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان با مدير عامل گروه صنعتی البرز:

 درباره سابقه، وضعیت و فعالیت های گروه صنعتی البرز توضیح دهید.
گروه.صنعتی.البرز.از.س��ال.1356.فعالیت.ه��ای.خود.را.در.زمینه.تولید.محصوالت.
پلیم��ری.آغاز.کرده.اس��ت..این.گ��روه.صنعتی.در.ح��ال.حاضر.با.در.اختیار.داش��تن.
کارخانه.ه��ای.تولیدی.در.ش��هرهای.ته��ران.و.قزوین.در.حال.تولی��د.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.تحت.لیس��انس.ش��رکت.KOTZOLT.آلمان،.و.همچنین.انواع.لوله.های.
مخابراتی.PVC،.Corrugate.،COD سابداکت.و.میکرو.داکت.در.حوزه.مخابرات،.

انواع.گاید.و.پد.در.حوزه.راه.آهن.و.ریلی،.انواع.داکت،.ترانگینگ،.سینی.کابل.از.جنس.

پی.وی.س��ی.در.حوزه.الکتری��کال.و.انواع.چراغ.روش��نایی.اداری.و.صنعتی.در.حوزه.

روشنایی.می.باشد..در.مجموعه.شرکت.های.گروه.صنعتی.البرز.حدود.300.نفر.شاغل.
هستند.که.گستره.کاملی.از.تحصیالت،.تخصص.ها.و.توانایی.ها.را.در.بر.می.گیرند.

 نحـوه همـکاری گروه صنعتی البرز با شـرکت KOTZOLT آلمان چگونه 
است و در چه حوزه هایی همکاری دارند؟

ره:
شـا

ا
حدود دو دهه از ورود محصوالت یو.پی.وی.سـی به بازار ایران می گذرد. در طول این دوره، این صنعت و بازار آن با شـرایط مختلفی 
روبه رو بوده اسـت. در حال حاضر حجم ساخت وسـاز و وضعیت بازار مسـکن، حجم تولید و واردات نسـبت به تقاضای بازار و وجود 
شرایط پساتحریم، فضای رقابت را به گونه ای رقم زده است که بسیاری از مجموعه های فعال در حوزه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
جهت بقا و رشـد به یک تغییر نگرش عمیق در تعیین اهداف، راهبردها و برنامه های خود نیاز دارند. در کنار این تغییرات، با حرکت 
شرکت های معتبر اروپایی به سمت بازار ایران برندهای جدیدی با اهداف و برنامه های متفاوت و با هدف پاسخگویی به نیاز روز بازار 
 KOTZOLT که حاصل سـرمایه گذاری مشترک شرکت KOTZOLT به عرصه رقابت وارد خواهند شـد. پروفیل یو.پی.وی.سـی
آلمان و گروه صنعتی البرز می باشد، اولین برند اروپایی است که با تحلیل شرایط موجود در عرصه تولید مشترک پروفیل در ایران گام 
برداشته است. برای آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های این برند، نشریه پنجره ایرانیان گفتگویی با مدیر عامل گروه صنعتی البرز، 
آقای مهندس میرزایی ترتیب داد و از چگونگی فعالیت این گروه صنعتی و همکاری آن با شـرکت KOTZOLT آلمان جویا شـد. با 

هم این گفتگو را می خوانیم:
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در.س��ال.2005.شرکت.KOTZOLT.آلمان.با.مش��ارکت.گروه.صنعتی.البرز.اقدام.

به.راه.اندازی.چند.خط.تولید.جدید.برای.برخی.از.محصوالت.در.کش��ور.آلمان.کرد..با.

گس��ترش.همکاری.این.دو.مجموعه.و.آشنایی.بیش��تر.شرکت.KOTZOLT.با.بازار.

ایران.و.با.توجه.به.تغییر.شرایط.اقتصادی.و.گسترش.فضای.همکاری.های.بین.المللی.

و.بنا.به.پیشنهاد.گروه.صنعتی.البرز،.طرح.سرمایه.گذاری.مشترک.این.دو.مجموعه.در.

تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.تحت.لیسانس.و.با.نظارت.شرکت.KOTZOLT.آلمان،.

توس��ط.گروه.صنعتی.البرز.کلید.خورد..پس.از.انجام.بررس��ی.ها.و.تحلیل.بازار،.انتقال.

و.اس��تقرار.زیرس��اخت.های.تولید.این.محصول.مشترک.از.ابتدای.مهرماه.سال.جاری.
به.بازار.عرضه.شد.

 هدف از ارائه پروفیل KOTZOLT به بازار ایران چیست؟
هدف.برند.KOTZOLT.از.ورود.به.بازار.ایران.ارائه.خانواده.ای.از.محصوالت.مورد.
اس��تفاده.در.صنعت.س��اختمان.اس��ت..در.گام.اول.این.برند.با.تولید.مشترک.پروفیل.
یو.پی.وی.س��ی.به.سمت.این.هدف.گام.برداشته.است..در.حوزه.تولید.پروفیل.یو.پی.
وی.سی،.این.برند.قصد.دارد.برترین.کیفیت.تولید.داخل.را.با.قیمت.اقتصادی.به.بازار.

ارائه.کند..
 ویژگی های مهم پروفیل KOTZOLT چیست؟

ویژگی.ه��ای.پروفی��ل.KOTZOLT.را.می.ت��وان.از.ابعاد.کیفی��ت،.قیمت.و.رقابت.

بررس��ی.کرد..در.بعد.کیفیت.این.پروفیل.با.ضخامت.3.میلیمتر.تولید.ش��ده.و.در.حال.

.KOTZOLT.حاضر.سنگین.ترین.پروفیل.تولید.داخل.می.باشد..از.بعد.قیمت.پروفیل

اقتصادی.ترین.پروفیل.تولید.داخل.اس��ت..این.پروفیل.دارای.مناس��ب.ترین.قیمت.در.

.،.KOTZOLT.در.بازار.است..اما.مهمترین.ویژگی.پروفیل.A.میان.پروفیل.های.گرید

در.بعد.رقابت.آن.اس��ت..س��اختار.فروش.این.پروفیل.به.گونه.ای.طراحی.شده.که.تنها.

تعداد.محدودی.فعال.در.حوزه.در.و.پنجره.در.هر.منطقه.جغرافیایی.به.آن.دسترس��ی.

خواهند.داش��ت.و.کیفیت.و.قیمت.فروش.در.و.پنجره.در.قالب.یک.س��اختار.تضمین.

کیفیت.رصد.می.ش��ود..در.نتیجه.رقابت.برای.همکاران.پروفیل.KOTZOLT.ساده.تر.
بوده.و.در.دستیابی.به.پروژه.های.ساخت.در.و.پنجره.موفقیت.بیشتری.خواهند.داشت.

 نحـوه فـروش و عرضه انواع پروفیل KOTZOLT در بـازار ایران چگونه 
خواهد بود؟

در.س��اختار.فروش.پروفیل.KOTZOLT.مش��تریان.به.صورت.مس��تقیم.با.شرکت.

تولی��د.کننده.یا.دفتر.ف��روش.آن.در.تماس.خواهند.بود..در.این.س��اختار.هیچ.یک.از.

مصرف.کنن��دگان.پروفیل.امکان.فروش.مجدد.آن.را.نخواهند.داش��ت..در.هر.کدام.از.

استان.های.کشور.این.پروفیل.تنها.در.اختیار.تعداد.محدودی.واحد.در.و.پنجره.سازی.

که.ش��رایط.کیفیتی.و.اعتباری.مورد.نظر.را.داشته.باشند،.قرار.خواهد.گرفت..هدف.از.

اجرای.این.سازوکار.هدایت.رقابت.در.میان.همکاران.پروفیل.KOTZOLT.به.سمت.
ایجاد.منافع.پایدار.می.باشد.

 طرح ها و برنامه های شـما جهت معرفـی و ارتقای برند KOTZOLT در 
بازار ایران چیست؟

پروفیل.KOTZOLT.از.مهرماه.سال.جاری.به.بازار.عرضه.شده.است..در.گام.اول.

برند.KOTZOLT.در.حاش��یه.نمایش��گاه.در.و.پنجره.بهمن.ماه.رونمایی.خواهد.شد..

در.حال.حاضر.برنامه.های.گس��ترده.برندسازی.با.همکاری.یکی.از.شرکت.های.بزرگ.
مشاوره.تبلیغات.و.بازاریابی.در.حال.تدوین.می.باشد.و.در.سال.آینده.اجرا.خواهد.شد..
 آینـده بـازار پروفیل در کشـور را چگونه ارزیابی می کنیـد و جایگاه برند 

KOTZOLT را در آن چگونه می بینید؟
با.توجه.به.افزایش.آگاهی.عمومی.و.عملکرد.گریدهای.مختلف.محصوالت.یو.پی.
وی.س��ی.در.بازار.و.همچنین.امکان.حضور.برندهای.معتبر.خارجی.در.ایران،.به.نظر.
می.رسد.فضای.رقابت.در.حوزه.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.بسیار.محدودتر.شده.و.تنها.
تعداد.محدودی.از.تولیدکنندگان.امکان.رش��د.و.بقا.در.بازار.را.داش��ته.باش��ند..در.این.
فضا.برند.KOTZOLT.قصد.دارد.با.ارائه.محصوالت.خود.با.کیفیت.و.تحت.لیسانس.
آلمان.به.یک.برند.پیشرو.در.حوزه.محصوالت.پلیمری.صنعت.ساختمان.تبدیل.شود.

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.
با.توجه.به.ش��رایط.حاکم.بر.بازار،.ثبات.رویه.و.برنامه.ریزی.اصل.الزم.در.معرفی.و.
رش��د.یک.برند.جدید.در.بازار.یو.پی.وی.سی.است..همکاران.ما.در.گروه.صنعتی.البرز.
و.ش��رکت.KOTZOLT.آلمان.با.باور.به.این.اص��ل.برنامه.های.کاملی.را.جهت.طی.
این.مسیر.تهیه.کرده.و.با.تکیه.بر.دو.عنصر.تالش.و.صبر.در.حال.پیمودن.آن.هستند..
ایمان.داریم.با.تکیه.بر.توانمندی.های.موجود.و.همکاری.مجموعه.های.معتبر.در.حوزه.

تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.برندی.قوی.در.این.صنعت.ایجاد.خواهیم.کرد.
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تخصص گرایی نیاز صنعت پنجره
در گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان با مدير عامل شرکت مانی وين مطرح شد:

ره:
شـا

ا

بدون تردید یکی از عواملی که باعث پویایی و شکوفایی یک صنعت می شود، تخصص گرایی است. رویکردی که شاید در حال حاضر 
طرفداران چندانی نداشته باشد. شرایط نامطلوب حاکم بر بازار می تواند یکی از دالیلی باشد که فعالیت به صورت کامال تخصصی را 
در صنعت پنجره سازی دشوار کرده است. با وجود این، ترویج این رویکرد در صنعت ما خود می تواند عامل مهمی برای برون رفت از 
وضعیت موجود باشد. در این میان، یکی از شرکت های نام آشنای این صنعت، تحت مدیریت بانویی خالق و کوشا، برغم وجود موانع 
و مشـکالت موجود، تمامی نیروی خود را بر فعالیت تخصصی متمرکز سـاخته اسـت. برخالف جریان حاکم بر بازار که تا حدی چند 
محصولی را راهکاری برای مقابله با رکود می داند، مانی وین لمینیت را به عنوان تنها زمینه تخصصی خود برگزیده است و فقط به این 
عرصه پایبند اسـت. همین امر سـبب شـده که مانی  وین امروزه در ایران به یکی از صاحبان دانش و فناوری در این زمینه و به نوعی 
یک مرجع در خصوص لمینیت تبدیل شود. به بهانه ارائه دو محصول جدید از مانی وین، به سراغ سرکار خانم مهندس پندآموز رفتیم 

و پای صحبت های ایشان نشستیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

 لمینیت کردن پروفیل، چه مزایا و امتیازاتی برای محصول نهایی یعنی در 
و پنجره به وجود می آورد؟

لمینیت.ابزاری.است.برای.زیباترکردن.پنجره..چندی.است.که.استفاده.از.سبک.های.

ایتالیایی.و.اروپایی.در.ساختمان.های.کشورمان.طرفداران.بسیاری.یافته.است..در.این.

نوع.سبک.ها،.ساختمان.سازها.از.طرح.های.چوب.و.طرح.های.سیلور.در.پروژه.های.خود.

استفاده.می.کنند..به.طور.کلی.می.توان.گفت.گرایش.به.این.سبک.در.صنعت.ساختمان.

در.حال.افزایش.اس��ت..افزون.بر.این،.به.نظر.می.رس��د.پروفیل.سفید.جذابیت.خود.را.
برای.مصرف.کنندگان.تا.حدی.از.دست.داده.است.

در.حال.حاضر،.بازار.بیش��تر.به.س��مت.پنجره.های.رنگی.تمایل.پیدا.کرده.است..با.

توجه.به.این.واقعیت.که.هرگز.نمی.توان.با.اس��تفاده.از.رنگ،.آن.زیبایی.و.جالی.چند.

بعدی.لمینیت.را.در.پنجره.ایجاد.کرد،.گرایش.به.این.نوع.محصوالت.روز.به.روز.بیشتر.
مورد.توجه.صنعتگران.و.سازندگان.ساختمان.قرار.می.گیرد.

ش��رکت.مانی.وین.نیز.به.صورت.تخصصی،.فعالیت.های.خود.را.بر.پاسخ.به.این.نیاز.

روزافزون.بازار.متمرکز.کرده.اس��ت..بر.این.اساس،.ما.محصوالت.متفاوتی.را.منطبق.

ب��ا.نماهای.مختلف.عرضه.کرده.ایم.تا.قدرت.انتخاب.مصرف.کننده.و.مش��تریان.خود.
را.افزایش.دهیم.

 شرکت مانی وین به غیر از لمینیت در چه بخش دیگری فعالیت دارد؟
مانی.وین.به.صورت.کامال.تخصصی.در.بخش.لمینیت.مش��غول.به.فعالیت.است..در.
واقع.ش��رکت.ما،.تنها.شرکتی.در.ایران.اس��ت.که.به.طور.کامل.روی.مباحث.مختلف.
لمینیت.متمرکز.شده.و.مجموعه.ای.را.فراهم.آورده.که.کلیه.خدمات.الزم.در.خصوص.
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لمینیت.را.به.صورت.تخصصی.ارائه.می.دهد..ما.از.ابتدا.تاکید.داش��تیم.که.به.هیچ.وجه.

وارد.حوزه.های.دیگر.مانند.فروش.پروفیل،.یراق.آالت.و.پنجره.سازی.نشویم،.و.تمرکز.

خ��ود.را.فقط.بر.لمینیت.بگذاری��م..در.واقع.ما.با.بخش.های.دیگر.صنعت.نه.تنها.هیچ.
رقابتی.نداریم،.بلکه.در.کنار.آنها.بوده.و.همکار.آنها.محسوب.می.شویم..

 لمینیت هـای مانی  وین از نظر کیفی چـه تفاوت هایی با دیگر لمینیت های 
موجود در بازار دارد؟

در.خصوص.لمینیت.ها.نکته.ای.وجود.دارد.که.ش��اید.بسیاری.به.آن.توجه.نمی.کنند..

در.ب��ازار،.فویل.لمینیت.هایی.ب��ا.ضخامت.120.تا.220.میکرون.وجود.دارد..این.عدد،.

معیار.بسیار.مهم.و.تعیین.کننده.ای.در.کیفیت.لمینیت.است..شرکت.مانی.وین.نخستین.

ش��رکت.ایرانی.اس��ت.که.فویل.آلمانی.220.میکرونی.را.به.بازار.ارائه.داده.اس��ت..در.

حال.حاضر.ما.بهترین.تکنولوژی.و.برترین.برندهای.فویل.آلمانی.را.به.مشتریان.خود.

عرضه.می.کنیم..این.در.حالی.اس��ت.که.بس��یاری.از.لمینیت.ها.که.از.برخی.کشورها.

وارد.ایران.می.ش��ود،.فقط.اس��م.لمینیت.را.یدک.می.کش��ند.و.از.کیفیت.قابل.قبولی.
برخوردار.نیستند..

چس��ب.هایی.که.در.ای��ن.زمینه.به.کار.م��ی.رود.نیز.از.اهمیت.برخوردار.اس��ت..این.

چس��ب.ها.با.انواع.مختلف.و.با.کیفیت.های.متفاوتی.در.بازار.دیده.می.شود..اما.شرکت.

مانی..وین.از.بهترین.و.مرغوب.ترین.چس��ب.های.موجود.استفاده.می.کند..ما.تنها.واحد.

تولیدی.هس��تیم.که.چس��ب.و.پرایمر.مورد.استفاده.خود.را.طبق.استاندارد.رئال.آلمان.
تهیه.می.کنیم.

البته.حتما.توجه.دارید.که.صرف.اس��تفاده.از.فویل.و.چس��ب.مرغوب،.س��بب.تولید.

محصول.باکیفیت.نمی.ش��ود،.بلکه.فرآیند.تولید.نقش.بس��یار.مهمی.در.این.میان.ایفا.

می.کن��د..به.هرحال.ن��کات.فنی.و.دقیقی.در.خصوص.نحوه.عمل.وجود.دارد.که.بدون.
لحاظ.کردن.آنها،.نتیجه.دلخواه.حاصل.نخواهد.شد.

 مصـرف کننـده از چه طریقی می توانـد به برتری و مزیـت یک محصول 
پی ببرد؟ به عبارتی در بازار غبارآلودی که وجود دارد، مشـتری بر اسـاس چه 

معیاری باید دست به انتخاب محصول بزند؟
آنچه.در.این.خصوص.بیش.از.همه.تعیین.کننده.اس��ت،.تجربه.مش��تریان.می.باشد..
به.هرحال.مشتریان.همه.افرادی.هستند.که.خود.در.این.صنعت.حضور.داشته.و.عموما.
پنجره.س��از.هس��تند..این.عده.به.خوبی.می.توانن��د.با.توجه.به.س��ابقه.و.نحوه.فعالیت.
ش��رکت.ها،.محصول.باکیفیت.را.از.بی.کیفیت.تمیز.دهند..به.هرحال.آنچه.مش��خص.
اس��ت.لمینیت.بی.کیفیت.حبابدار.ش��ده.و.فویل.آن.از.پروفیل.جدا.می.شود..مشتریان.
به.خوبی.می.توانند.این.موارد.را.رهگیری.کنند.و.از.نحوه.کار.شرکت.ها.با.خبر.شوند.

بنابراین.مصرف.کنندگان.به.راحتی.می.توانند.نحوه.عملکرد.ش��رکت.های.مختلف.از.

جمل��ه.مانی.وی��ن.را.رصد.کنند..ضمن.اینکه.نوع.تضمین.های.ارائه.ش��ده.از.س��وی.

ش��رکت.ها.نیز.مهم.اس��ت؛.برای.نمونه.ش��رکت.مانی.وین.ضمانت.کیفی.از.س��وی.
شرکت.تولیدکننده.آلمانی.به.مصرف.کنندگان.می.دهد.

اما.به.طور.کلی.در.خصوص.یک.ویژگی.مهم.لمینیت.می.توان.گفت.که.محصوالت.

باکیفی��ت.نباید.در.معرض.آفتاب.تغییر.رنگ.پیدا.کن��د،.همچنین.هیچ.حبابی.در.کل.

پنجره.نباید.وجود.داش��ته.باش��د..تس��ت.ها.و.آزمون.هایی.وجود.دارن��د.که.به.کمک.

آنها.می.توان.س��طح.کیفی.لمینیت.را.تعیین.کرد..همچنین.تست.های.دیگری.نیز.در.
کارخانه.جهت.کنترل.کیفیت.صورت.می.گیرند.

مس��ئله.دیگری.که.بر.کیفی��ت.لمینیت.تاثیر.می.گذارد،.کیفی��ت.پروفیل.مورد.نظر.

اس��ت..برای.نمونه.در.خص��وص.پروفیل.های.نامرغوب.وارداتی،.ما.مجبور.هس��تیم.

گس��گت.های.آنه��ا.را.از.پروفیل.جدا.کنیم..زیرا.این.گس��گت.ها.ب��ه.دلیل.نامرغوب.

بودن،.باعث.می.ش��وند.که.چس��ب.روی.بدنه.پروفیل.ننش��یند.و.این.عمل.خود.سبب.

بروز.مش��کالتی.برای.ش��رکت.ها.در.جا.زدن.گسگت.ها.می.ش��ود..در.صورتی.که.اگر.

پروفیل.س��ازان.از.گسگت.های.مرغوب.استفاده.کنند،.برای.تولیدکنندگان.هم.مشکلی.

به.وج��ود.نمی.آید.که.البته.با.توجه.به.ش��رایط،.مانی.وی��ن.قالبی.مخصوص.برای.این.
مشکل.تهیه.کرده.است.

به.این.نکته.هم.توجه.داش��ته.باش��ید.که.برای.ما.نحوه.عملکرد.ش��رکت.هایی.که.

تمایل.دارند.با.ما.کار.کنند.نیز.مهم.اس��ت..ش��رکت.مانی.وین.تنها.با.ش��رکت.هایی.

همکاری.می.کند.که.به.صورت.استاندارد.تولید.می.کنند..به.عبارتی.ما.در.حد.توان.خود.

اجازه.نمی.دهیم.اعتبار.مانی.وین.به.خاطر.کم.کاری.شرکت.های.دیگر.زیر.سوال.برود..

ما.به.هیچ.وجه.به.دنبال.ارزان.فروش��ی.نیس��تیم.و.در.نتیجه.در.پی.مشتریانی.هستیم.
که.در.قالب.کیفیت.و.قیمت.محصوالت.ما.بگنجند.

 شرکت مانی وین چه تدبیری در این خصوص اندیشیده است؟
به.هرحال.از.آنجا.که.مانی.وین.تنها.ش��رکت.تخصصی.در.این.زمینه.اس��ت،.روشی.
ابتکاری.برای.اطمینان.دادن.به.مشتریان.ابداع.کرده.است..این.روش.تست.مقاومت.
ی��ا.پی.الف.نام.دارد..در.این.تس��ت،.ما.4.نقطه.از.یک.تکه.پروفیلی.را.که.مش��تریان.
برایمان.ارس��ال.کرده.اند،.لمینیت.می.کنیم..بعد.از.یک.ساعت.در.این.نقاط.برش.هایی.
ایجاد.می.کنیم..پس.از.گذشت.مدت.زمانی.مشخص،.معلوم.می.شود.که.فویل.چطور.
از.پروفیل.جدا.می.ش��ود..در.واقع.با.این.تس��ت،.میزان.توزیع.چس��ب.روی.پروفیل.را.
نش��ان.می.دهیم.و.قدرت.اتصال.فویل.به.س��طح.پروفیل.را.مشخص.می.کنیم..بدین.
ترتیب.مشتری.از.کیفیت.لمینیت.روی.پروفیل.خود.مطلع.می.شود..این.تست.مختص.

شرکت.مانی.وین.و.بوده.و.به.نوعی.ابتکار.ما.به.شمار.می.آید.
 اگر ممکن است در زمینه انواع مختلف لمینیت توضیح دهید.

به.ط��ور.کل��ی.فویل.های.لمینیت..براس��اس.کیفی��ت.خود،.در.دس��ته.های.مختلفی.

تقس��یم.بندی.می.ش��وند..اما.از.آنجا.که.ایران،.از.نظر.جغرافیایی.1200.متر.باالتر.از.

س��طح.دریا.قرار.دارد،.باعث.شده.که.شرکت.های.اروپایی.گارانتی.خاصی.را.به.ایران.

ندهند..تنها.یک.ش��رکت.معتبر.به.بازار.ایران.گارانتی.داده.اس��ت.که.شرکتی.آلمانی.

می.باشد،.این.شرکت.نیز.به.فویل.های.MX.به.هیچ.وجه.گارانتی.نمی.دهد،.PX.را.نیز.

فقط.در.برخی.نقاط.ضمانت.می.کند..س��ری.FX.هم.از.قیمت.بسیار.باالیی.نسبت.به.

س��ری.های.دیگر.برخوردار.است.و.ما.به.تازگی.نمونه.هایی.از.آن.را.وارد.کرده.و.قصد.
داریم.در.نمایشگاه.تهران.رونمایی.کنیم.

 چـرا فقـط به ایـن فویل هـا گارانتـی می دهند؟ مگـر فویل هـای FX چه 
ویژگی هایی دارند؟

دوام.این.فویل.ها.بس��یار.باالتر.از.س��ایر.انواع.اس��ت..همچنی��ن.فویل.های.عادی.

نمی.توانند.رنگ.س��یلور.ارائه.کنند،.زیرا.فویل.های.سیلور.باید.5.الیه.داشته.باشند،.در.
حالی.که.فویل.های.عادی.نهایت.3.الیه.دارند.

 آیا شرکت شما نیز از این فویل ها استفاده می کند؟
بله،.همانطور.که.اش��اره.کردم.اخیرا.فویل..های.FX.را.به.سبد.محصولی.خود.اضافه.
کرده.ای��م..ای��ن.فویل.ها.از.ویژگی.های.خاصی.برخوردار.هس��تند.و.نس��بت.به.دما.و.
تابش.باال.مقاومت.بس��یار.بیشتری.دارند..ضخامت.این.فویل.ها.220.میکرون.است.و.

ترکیبات.آن.اکرولیک.و.آنتی.یو.وی.و.سوالرشید.می.باشد.
به.کمک.این.فویل.ها.می.توان.از.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.نیز.در.رنگ.های.سیلور.و.
ش��امپاینی.و.پالتینیوم.استفاده.کرد..به.عبارتی.مشتریانی.که.عالقمند.به.این.رنگ.ها.
هستند،.بدون.نیاز.به.اس��تفاده.از.آلومینیوم.می.توانند.از.یو.پی.وی.سی.استفاده.کنند،.

مصرف کننـدگان به راحتی می تواننـد نحوه عملکرد 

شـرکت های مختلف از جمله مانی وین را رصد کنند. 

ضمـن اینکه نـوع تضمین های ارائه شـده از سـوی 

شرکت نیز مهم است؛ برای نمونه شرکت مانی وین 

ضمانت کیفی از سوی شـرکت تولیدکننده آلمانی به 

مصرف کنندگان می دهد.
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زیرا.به.لحاظ.درخش��ش.و.کیفیت.چندان.قابل.تش��خیص.از.آلومینیوم.نیستند..ضمن.
اینکه.این.فویل.ها.دارای.25.سال.گارانتی.از.سوی.شرکت.آلمانی.هستند.

 آیا اقدام جدید دیگری نیز در جهت ارتقای محصوالت خود داشته اید؟
بل��ه..یکی.از.خدمات.جدیدی.که.ارائه.می.دهیم.پنجره.های.چند.رنگ.اس��ت..برای.
مثال،.این.امکان.وجود.دارد.که.رنگ.بازش��و.با.چارچوب.پنجره.متفاوت.باش��د..یعنی.
بنا.بر.س��لیقه.و.انتخاب.مش��تری.می.توان.رنگ.های.متفاوتی.را.در.یک.پنجره.به.کار.
برد..پنجره.های.تولیدی.با.این.روش،.از.نما.و.جلوه.بس��یار.خاصی.برخوردار.می.شوند..
این.روش،.یکی.از.روش.های.نوین.و.به.روز.در.دنیاست.که.در.کشورهای.اروپایی.نیز.
مورد.استقبال.شدیدی.واقع.شده.است.و.می.توان.گفت.با.این.نوآوری.تنوع.و.تحرک.

جدیدی.به.صنف.یو.پی..وی.سی.تزریق.می.شود.
 برخی از شـرکت های پروفیل سـاز نیز در زمینه لمینیت فعالیت دارند، آیا 

میان عملکرد آنها با شما تفاوتی وجود دارد؟
تفاوت��ی.که.وج��ود.دارد.در.نوع.مواد.اولیه.مصرفی.اس��ت،.ضمن.اینکه.ما.ترتیباتی.
اتخاذ.کرده.ایم.که.تحویل.سفارش��ات.سریع.تر.و.آسان.تر.انجام.شود..مورد.دیگری.که.
وجود.دارد.این.است.که.این.مراکز.معموال.از.دو.تا.سه.رنگ.لمینیت.برخوردار.هستند،.
در.حالی.که.ما.توانایی.ارائه.محصوالت.با.12.رنگ.مختلف.و.با.کیفیتی.بسیار.باالتر.

را.داریم.
ضمن.اینکه.همان..طور.که.اش��اره.کردم،.با.بهره.گیری.از.فویل.های.جدیدی.که.به.
مجموعه.اضافه.کرده.ایم،.تش��خیص.اینکه.پنجره.تولید.شده.آلومینیوم.بوده.یا.یو.پی.
وی.سی.لمینیت.ش��ده،.بسیار.دشوار.می.باشد..همینطور،.عالوه.بر.اینکه.طراحی.های.
بسیار.زیبایی.از.سوی.شرکت.ما.انجام.می.شود،.15.سال.گارانتی.نیز.به.تولیدات.خود.

اختصاص.داده.ایم.
این.را.هم.باید.اضافه.کنم.که.شرکت.ما.با.استفاده.از.فویل.های.جدید.و.پنجره.های.

چند.رنگ،.قدرت.انتخاب.مشتریان.را.باال.برده.است.
 در حـال حاضـر، چه عاملی در بـازار بیش از همه برای فعالیت های شـما 

مشکل ساز است؟
عاملی.که.امروزه.بیش.از.همه.باعث.بروز.مشکالت.برای.ما.می.شود،.ناآگاهی.های.
مصرف.کنندگان.است..توجه.داشته.باشید.که.بخش.لمینیت.نیز.مانند.سایر.بخش.های.

صنف.با.انبوهی.از.اجناس.بی.کیفیت.روبه.روس��ت.که.سبب.ایجاد.تشتت.در.قیمت.ها.

ش��ده.اس��ت..نکته.دیگر.نحوه.تبادالت.مالی.اس��ت..با.اینکه.ما.مجبور.هستیم.اقالم.

مورد.نیاز.خود.را.کامال.به.صورت.نقدی.تهیه.کنیم،.مشتریان.انتظار.دارند.که.به.صورت.
مدت.دار.با.ما.تسویه.حساب.کنند..این.امر.برای.ما.مشکل.ساز.شده.است.

 برخـی بر این عقیده اند کـه وفور اجناس بی کیفیت در بـازار نتیجه رکود 
حاکم بر بازار است، که سبب شده مشتریان به دنبال جنس ارزان و بی کیفیت 

باشند. نظر شما چیست؟
من.ش��خصا.به.رکود.به.این.معنا،.هیچ.اعتقادی.ندارم..رکود.از.زمانی.پیش.آمد.که.
تولید.کنندگان.به.کیفیت.بی.تفاوت.شدند.و.قیمت.پایین.را.در.اولویت.خود.قرار.دادند..
در.چنی��ن.مواقع��ی.مصرف.کننده.تصمیم.می.گیرد.که.به.صورت.ش��رایطی.کار.کند.و.
این.آغاز.رکود.اس��ت..این.مشکل.زمانی.حل.می.شود.که.آگاهی.مصرف.کننده.نهایی.
افزایش.یابد..به.عبارت.دیگر.شرکت.های.بزرگی.که.هزینه.های.کالن.را.خرج.تبلیغات.
خود.می.کنند،.اگر.اندکی.از.این.هزینه.ها.را.صرف.ارتقای.آگاهی.بازار.و.کیفیت.هر.چه.

مطلوب.تر.می.کردند،.وضعیت.بسیار.بهتری.بر.بازار.حاکم.می.شد.
 یعنـی شـما یکی از راه های بـرون رفت از وضعیت حاضـر را جریان آزاد 

اطالعات می دانید؟
بل��ه..م��ن.موافق.آزاد.س��ازی.جریان.اطالعات.هس��تم.و.باید.این.اتف��اق.رخ.دهد..
باید.فرهنگ.س��ازی.کرد.و.آگاهی.عمومی.را.ارتقا.داد..ببینید.در.کش��ورهای.خارجی.
مشتریان.به.راحتی.می.توانند.از.کارخانه.ها.بازدید.کنند.و.به.آنها.اطالع.رسانی.می.شود..
البته.ش��رکت.مانی.وین.نیز.به.نوبه.خود،.همواره.به.این.مقوله.توجه.داش��ته.و.همواره.
آمادگی.اطالع.رسانی.در.زمینه.کاری.خود.را.داشته.و.همیشه.درهای.کارخانه.خود.را.

برای.بازدید.عالقمندان.باز.گذاشته.است..
 در پایان اگر مطلبی باقیمانده است، بفرمایید.

همانطور.که.گفتم.ما.تنها.ش��رکتی.در.ایران.هس��تیم.ک��ه.به.صورت.تخصصی.در.

زمینه.لمینیت.فعالیت.داریم،.یعنی.نه.به.کار.فروش.پروفیل.و.رنگ.و.نه.پنجره.سازی.

مشغول.هستیم..در.اینجا.از.همه.شرکت.ها،.مخصوصا.شرکت.های.پروفیل.ساز.دعوت.

می.کنی��م.ک��ه.از.این.منبع.تخصصی.اس��تقبال.کنند.و.به.چش��م.بازوی��ی.پرتوان،.از.
مجموعه.خودشان.به.ما.نگاه.کنند.























































































































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

رضایت مش��تری؛ افتخار پنجره آس��ا........... 150

بیش از چهل سال تجربه در خدمت استان فارس. 152
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رضایت مشتری؛ افتخار پنجره آسا
در گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان با مهندس سعید کسايی فر مطرح شد:

 شـرکت شـما از چـه تاریخـی فعالیـت خـود را آغاز کـرده و تاکنون چـه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

ب��ا.س��الم.به.حضرتعال��ی.و.مجموعه.محترم.پنج��ره.ایرانیان.که.به.حق.در.راس��تای.هدف.

و.رس��الت.اصلی.خویش.که.اطالع.رس��انی.اس��ت.گام.بر.می.دارد.و.با.آرزوی.س��المتی.برای.
مخاطبان.محترم.این.نشریه..

ش��روع.فعالیت.ش��رکت.آس��ا.به.حدود.یازده.س��ال.پیش.بازمی.گردد..از.ابتدا.بر.این.اندیشه.

بوده.ایم.که.هدف.ش��رکت.را.به.عن��وان.اولین،.بهترین.و.متفاوت.تری��ن.تعریف.کنیم.و.تمامی.
مسیری.را.که.تا.به.امروز.در.تولید.پشت.سر.گذاشته.ایم،.بر.این.نگرش.استوار.بوده.است.

مطمئنا.هر.مسیری.فراز.و.فرودهایی.دارد،.ولی.همکاری.و.همیاری.همکاران،.نیروی.انسانی.

متخصص.و.متعهد.باعث.آن.ش��ده.اس��ت.که.حال.که.به.گذشته.نگاه.می.کنیم،.تنها.خاطرات.

خوب.و.آموزه.های.مهم.یادآور.پیش��ینه.فعالیت.ش��رکت.می.باشد..یکی.از.مهمترین.دستاوردها.

ایده.و.تجربه.حرکت.در.رکود.بازار.است.که.هم.اینک.برای.مجموعه.ما.یک.ارزش.و.یک.دانش.

کسبی.تلقی.می.شود؛.آموخته.ایم.که.دستمان.بر.زانوی.همت.و.ذهنمان.بر.اندیشه.استوار.باشد.
 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه می شود؟

در.حال.حاضر.ش��رکت.آس��ا.تولیدکنن��ده.و.تامین.کنن��ده.تمامی.محص��والت.آلومینیومی.

س��اختمانی.اس��ت:.در،.پنجره،.نمای.آلومینیومی،.سازه.های.کاربری.س��اختمانی.و....،.سعی.بر.

این.بوده.است.که.سبد.کاالی.خود.را.از.تنوع.محصول.برخوردار.کنیم.و.تخصص.خود.را.تنها.
روی.آلومینیوم.متمرکز.سازیم..

بر.اس��اس.دان��ش.فنی.و.تجربیات.علمی.امروز،.ادع��ای.آن.را.داریم.که.محصولی.را.که.به.
مشتری.تحویل.می.دهیم.کامل.و.موجب.جلب.رضایت.او.خواهد.بود.

مطابق.گزارش.دوره.ای.واحد.فروش.و.بازاریابی.ش��رکت،.در.حال.حاضر.حدود.60.درصد.از.

مش��تریان.ما.از.طریق.مشتریان.سابق.معرفی.شده.اند..از.این.رو.بر.این.باور.هستیم.که.سرمایه.

اصلی.ما.مش��تریان.و.رضایت.آنان.اس��ت،.بر.این.اس��اس.و.اعتقاد.اس��ت.که.برنامه.آینده.را.
طرح.ریزی.می.کنیم.

ره:
شـا

ا

پنجره آسا امروزه به نامی آشنا در طراحی، تولید و اجرای انواع سیستم های در و پنجره و نمای آلومینیومی، تبدیل شده است. مجموعه ای که تمام 
توان خود را بر تولید حرفه ای و تخصص گرایی متمرکز سـاخته اسـت. روشـن اسـت که بدون ترسیم نقشـه راه و تعیین اصول، هیچ مجموعه ای 
نمی تواند توقع پیشـرفت و موفقیت را داشـته باشـد و البته اصولی که در سرلوحه فعالیت های شـرکت ها قرار می گیرد، خود گویای اندیشه و نوع 
عملکرد آن شـرکت خواهد بود. پنجره آسـا از ابتدا خالقیت و نوآوری در صنعت، صداقت در گفتار و پاسـداری از حقوق مشتریان و آموزش مستمر 
کارکنان و تربیت نیروی انسـانی متخصص را به عنوان اصول تخطی ناپذیر مجموعه خود تعیین کرده و تا به امروز نیز بر آن پایبند بوده اسـت. با 
نگاهی به این اصول می توان پی برد که پنجره آسا تخصص را متعهدانه در راستای تولید باکیفیت و جلب رضایت مشتریان به کار گرفته است. جهت 
کسب تخصص های الزم و به روز ماندن، امروز شرکت های معتبر آلمانی و ایتالیایی با پنجره آسا همکاری می کنند. نگاه اصولی به بازار، عملکردی 
اصولی از سوی پنجره آسا و در نتیجه رضایت مشتریان را در پی داشته است. برای بررسی دستاوردها و آگاهی از چند و چون فعالیت های پنجره 
آسا به سراغ مدیرعامل فکور و پرتوان مجموعه، مهندس سعید کسایی، رفتیم و پای صحبت های ایشان نشستیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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گذش��ته.از.بحث.تولید،.بازاریابی.و.فروش،.این.مجموعه.افتخار.دارد.که.تمامی.امور.مربوط.

به.نصب.و.خدمات.خود.را.در.قالب.شرکتی.مجزا.به.نام.آسایش.سازان.آتیه.برنامه.ریزی.کند.و.

این.ش��رکت.امور.پشتیبانی.نمایندگان،.خدمات.و.آموزش.فنی.را.به.صورت..تخصصی.برعهده.
دارد،.و.هر.گونه.عملیات.فنی.و.علمی.از.فعالیت.های.روزانه.این.مجموعه.است.

 دربـاره مـواد اولیه مصرفی خـود توضیح دهیـد. از چه نوع پروفیـل  و یراق آالتی 
استفاده می کنید؟

همان.ط��ور.که.در.جریان.هس��تید،.پروفیل.های.این.مجموعه.به.ص��ورت.کامل.از.طرح.های.

اختصاصی.آسا.است..پروفیل.هایی.که.با.دانش.مشترک.دفتر.فنی.ایران،.آلمان.و.ایتالیا.طراحی.

.QC.و.تائید.گردیده.اس��ت.و.این.تولید.با.برترین.اس��تانداردها.و.مطابق.نظارت.مستقیم.واحد
شرکت.با.برترین.ماشین.آالت.و.مواد.اولیه.تولید.می.شوند.

در.زمینه.یراق.آالت،.مجموعه.ما.از.برندهای.برتر.ایتالیا.و.آلمان.تامین.می.شود.که.آنها.را.با.
دقت.و.پس.از.تست.های.مختلف.وارد.چرخه.مونتاژ.می.کنیم.

 کیفیت محصوالت تولیدی شما در چه سطحی قرار دارد؟
در.ش��رکت.آسا.و.شرکت.خدمات.آسایش.سازان،.کیفیت.خط.قرمز.ما.برای.تولید،.خدمات.و.
ارائه.مش��اوره.است..در.واقع.حفظ.و.افزایش.کیفیت.یک.ارزش.سازمانی.و.نهادینه.شده.است..
بزرگترین.برگ.زرین.و.افتخار.این.مجموعه.کیفیت.است؛.لذا.عامل.اصلی.جذب.مشتری.برای.

شرکت.کیفیت.می.باشد.
ای��ن.مجموعه.به.صورت.دوره.ای.راهکارهای.مختلف��ی.جهت.حفظ.و.افزایش.کیفیت.را.در.
برنام��ه.دارد..ع��دم.افت.کیفیت.حتی.در.رکود.بازار.و.تامین.سفارش��ات.ب��ا.هزینه.باالتر.برای.
ش��رکت.در.راس��تای.اهمیت.به.کیفیت.اس��ت..با.افتخار.اعالم.می.کنیم.که.حتی.در.زمان.اوج.
تحریم.ه��ا.و.ی��ا.هم.اینک.در.رکود.بازار،.هرگز.منافع.مالی.یا.حت��ی.تولیدی.را.بر.کیفیت.مقدم.

ندانسته.ایم،.بر.این.باوریم.که.برند.آسا.برند.کیفیت.است.و.کیفیت.هویت.سازمانی.ماست.
ادع��ای.ما.آن.اس��ت.که.از.توان.رقابت.ب��ا.باالترین.کیفیت.های.موجود.ب��ازار.ایران.و.اروپا.

برخوردار.هستیم.
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

بهره.من��دی.از.دانش.روز.جزو.برنامه.های.الینفک.مجموعه.می.باش��د،.در.این.راس��تا.واحد.

تحقیق.و.توس��عه.ش��رکت.تعامالت.مس��تمری.با.ش��رکت.های.معتبر.اروپایی.جهت.طراحی.

محصوالت.خود.داش��ته.است..همچنین.در.مجموعه.ما.از.ماشین.آالت.تمام.اتوماتیک.آلمانی،.

نرم.افزارهای.هوشمند.جانبی.و.فناوری.اطالعات.به.طور.کامال.مکانیزه.بهره.گرفته.شده.است..
 به نظر شما، برای تولید یک پنجره استاندارد، چه عوامل و فاکتورهایی باید مورد 

توجه قرار بگیرند؟
برای.تولید.هر.محصول.باید.عوامل.موثر.بر.تولید.و.مصرف.محصول.در.نظر.گرفته.شود:

مواد.اولیه.مطلوب،.نیروی.انس��انی،.تجهیزات.مناس��ب،.استفاده.صحیح.از.مواد.اولیه،.دانش.

فنی،.آزمایش.و.کنترل.کیفی.و.اعمال.استانداردها.همه.و.همه.به.نوعی.کیفیت.محصول.تمام.
شده.را.رقم.خواهند.زد.

برای.تولیدکننده.محصول.تمام.شده.و.انتظارات.مصرف.کننده.آن.بسیار.مهم.است،.هیچگاه.

نباید.سرعت.یا.عدم.کیفیت.در.ساخت.را.فدای.انتظارات.مشتری.کرد،.مشتری.و.مصرف.کننده.

صاح��ب.اصلی.محصول.اس��ت؛.و.در.نهایت.ایج��اد.باالترین.ارزش.افزوده.برای.مش��تری.از.
مالک.های.اصلی.ما.برای.تولید.است.

 برای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب در بازار چه راهکارهایی وجود دارد و 
چه عاملی را سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می دانید؟

آنچه.بیش.از.هر.چیز.می.تواند.موثر.باش��د،.افزایش.آگاهی.مشتریان.و.تامین.کنندگان.است..

تمام.همت.و.برنامه.طرح.های.مشاوره.مجموعه.ما.تنها.در.این.راستاست..باور.صحیحی.است.

که.وقتی.پیمانکار.و.مش��تری.خواهان.محصولی.باکیفیت.باشد،.تولیدکننده.ها.تامین.کننده.این.
تقاضا.خواهند.بود..از.نظر.ما،.سود.حقیقی.رضایت.مشتری.است.

 ترویـج و همگانی شـدن تولید پنجره تیـپ چه نتایجی در برخواهد داشـت؟ آیا 
این سیاسـت می تواند به عنوان راهکاری برای سـر و سامان دادن به وضعیت صنعت 

پنجره سازی مطرح باشد؟
م��ا.در.مجموع��ه.به.دنبال.اجرای.این.سیاس��ت.تا.به.امروز.نبوده.ایم.و.س��فارش.را.بر.تولید.

مقدم.دانسته.ایم.
به.نظر.من.این.راهکار.نمی.تواند.چندان.صحیح.و.آینده.نگرانه.باش��د..شاید.منافع.تولیدکننده.
و.مصرف.کننده.را.در.کوتاه.مدت.تامین.کند،.ولی.در.آینده.امکان.تداوم.این.روند.بعید.است.

 بـه نظر شـما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیـری بر کلیت صنعت در و پنجره 
دوجداره برجای می گذارد؟

ش��اید.بی.اعتمادی.مصرف.کننده.بزرگترین.ضربه.ای.باشد.که.بر.این.بخش.وارد.خواهد.شد؛.
و.به.دنبال.آن.واردات.محصول.از.خارج.کشور.که.میراث.آن.نیز.بی.اعتمادی.خواهد.بود..

توسعه.این.صنعت.حاصل.همکاری.و.همیاری.همه.اعضای.آن.است،.از.این.رو.آینده.روشن.
بر.پایه.وحدت.و.تعاون،.برنامه.ریزی.شده.است.

 شرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره و نما را چگونه می بینید؟
شرایط.فعلی.و.آینده.در.و.پنجره.و.نما.مستقیما.به.بازار.مسکن.مرتبط.است،.ولی.این.اعتقاد.
را.دارم.توانای��ی.ایران��ی.و.دانش.و.همت.جوانان.ایرانی.به.بومی.ک��ردن.محصوالت.باکیفیت.
کمک.خواهد.کرد.و.هنگامی.که.کیفیت.و.تامین.خدمات.داخلی.بر.محصوالت.وارداتی.رجحان.

یابد،.حتما.آینده.بازار.بهتر.از.امروز.خواهد.بود.
برای.من.و.مجموعه.مدیران.ش��رکت.آس��ا.بازار.به.معنای.فروش.بی.اعتبار.نیست،.برای.ما.

آینده.بازار.عالوه.بر.مواردی.که.ذکر.کردم.در.گرو.جلب.رضایت.مشتریانمان.نیز.می.باشد.
 در پایان اگر مطلبی مانده است، بفرمایید.

در.اینجا.جا.دارد.اوال.از.تمامی.همکارانم.در.مجموعه.آسا.تشکر.ویژه.داشته.باشم.که.با.دانش.

و.همت.خود.باعث.پیش��رفت.روز.افزون.این.مجموعه.ش��ده.اند؛.و.دوم.اینکه.از.زحمات.ش��ما.

و.حمایت.های.رس��انه.ای.تان.از.تولید.و.تولیدکنندگان.تش��کر.کنم،.و.برای.همه.شما.بزرگواران.
آرزوی.سالمتی.و.بهروزی.دارم.
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بیش از چهل سال تجربه 
در خدمت استان فارس

در گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان
 با رئیس اتحاديه آلومینیوم شیراز مطرح شد:

 صنایـع در و پنجـره دهقـان از چه تاریخـی فعالیت خود را آغـاز کرده و 
تاکنون چه فراز و نشـیب هایی را در طی کردن مسـیر پیشـرفت پشـت سر 

گذاشته است؟
من.از.سال.1351.کار.را.آغاز.کرده.و.در.سال.1361.یک.کارگاه.کوچک.تولید.در.و.
پنجره.راه.اندازی.کردم..بنای.کار.را.به.درس��تکاری.و.صداقت.پیشه.کردم.و.الحمداهلل.

خداوند.هم.کمک.کرد.و.تا.به.امروز.همین.روش.را.سرلوحه.کار.خود.قرار.دادم..
در.طول.این.مدت.فراز.و.نشیب.های.بسیاری.داشتیم،.در.طول.دوره.جنگ.تحمیلی.
ک��ه.آلومینیوم.کمیاب.بود،.تعاونی.ها.تش��کیل.ش��دند.و.من.هم.عض��و.هیئت.مدیره.
تعاونی.صنعت.آلومینیوم.کاران.شیراز.بودم..خیلی.سختی.ها.را.پشت.سر.گذاشتیم.اما.با.
پشتکار،.تالش.و.توکل.به.خدا،.به.موفقیت.رسیدیم..هم.اکنون.نیز.در.کارگاه.تولید.در.

و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.در.و.پنجره.آلومینیوم.مشغول.به.کار.هستیم.
 شما در زمینه یو.پی.وی.سی فعالیت می کنید یا آلومینیوم؟

مدت.34.س��ال.مشغول.به.تولید.در.و.پنجره.آلومینیوم.بودم.ومدت.9سال.است.که.
در.هر.دو.زمینه.آلومینیوم.و.یو.پی.وی.سی.مشغول.فعالیت.هستیم.

 در حال حاضر شرکت شما چه محصوالت و خدماتی ارائه می دهد؟
صنایع.در.و.پنجره.دهقان.انواع.در.و.پنجره.ها.را.از.جنس.یو.پی.وی.سی.و.همچنین.
آلومینی��وم.اختصاص��ی.تولید.و.در.اختیار.مصرف.کنندگان.ق��رار.می.دهد..همچنین.در.

زمینه.ساخت.دکور.و.پارتیشن.نیز.فعالیت.داریم.
 درباره مواد اولیه مصرفی خود توضیح دهید. از چه نوع پروفیل ، یراق آالت 

و شیشه ای استفاده می کنید؟
ب��رای.تولید.در.و.پنجره.های.آلومینیومی.از.پروفیل.آبس��کون.و.یو.پی.وی.س��ی.از.

کارپن.ترکیه.اس��تفاده.می.کنیم..یراق.آالتی.را.نیز.که.در.تولیدات.خود.به.کار.می.بریم،.

عموما.ترک.بوده.و.در.صورت.درخواست.و.سفارش.مشتری،.از.یراق.آالت.روتو.آلمان.

اس��تفاده.می.کنیم..پارتیش��ن.و.دکور.را.نیز.از.آلومینی��وم.اراک.و.آلومرول.نوین.تهیه.

می.کنیم..ام.دی.اف.مورد.استفاده.ما.نیز.ترک.بوده.و.شیشه.های.ما.نیز.همه.استاندارد.
و.با.گاز.آرگون.هستند.

 کیفیت محصوالت تولیدی شما در چه سطحی قرار دارد؟
کیفی��ت.محصول.م��ا.درجه.یک.می.باش��د..مجموعه.م��ا.دارای.تندی��س.کیفیت.
از.پیش��تازان.کیفی��ت.ایران،.لیس��انس.بهتری��ن.در.و.پنجره.س��از.از.ترکی��ه،.دیپلم.
مش��تری.مداری.و.رضایت.مش��تری.از.کش��ور.نروژ.و.صنعتگر.نمونه.استان.فارس.در.

سال.1393.می.باشد.
 آیا بازاری که در آن فعال هسـتید، به شیراز محدود می شود، یا با شهرها 

و استان های دیگر هم کار می کنید؟
به.غیر.از.شیراز.و.شهرهای.مختلف.استان.فارس،.در.شهرهای.بوشهر،.بندرعباس،.
کیش.و.قشم.نیز.فعالیت.داریم..به.طور.کلی.صنایع.در.و.پنجره.دهقان.این.آمادگی.را.

دارد.که.در.نقاط.مختلف.پاسخگوی.مشتریان.باشد.
 به نظر شما یک پنجره مطلوب از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد؟

یک.پنجره.خوب.و.مطلوب.باید.از.پروفیل.درجه.یک.و.باکیفیت.تهیه.ش��ود.و.زیر.
نظر.یک.استادکار.ماهر.ساخته.شده.باشد.و.دارای.ویژگی.های.منحصر.به.فردی.باشد.
 جهـت جلوگیری از ورود پنجره هـای نامرغوب در بازار چـه راهکارهایی 

وجود دارد؟
بهترین.راهکار.آگاهی.دادن.اس��ت،.مصرف.کننده.باید.مطلع.باش��د.که.یک.پنجره.

ره:
شـا

ا

صنایع در و پنجره دهقان یکی از قدیمی ترین مجموعه هایی است که در شهر شیراز مشغول فعالیت است. شاید کسی در استان فارس نباشد 
که در صنعت در و پنجره سـازی مشـغول فعالیت باشـد، اما این مجموعه و شـخص آقای جواد دهقانی را نشناسد. ایشان با بیش از چهار دهه 
تجربه در این صنعت هم اکنون در راس یکی از تولیدکنندگان خوشـنام کشـور قرار دارد که به تولید در و پنجره های یو.پی.وی.سی و آلومینیوم 
به صورت همزمان می پردازد. ضمن اینکه آقای دهقانی سـال های بسـیاری است که تجربه کاری خود را در اختیار اتحادیه آلومینیوم منطقه قرار 
داده و به عنوان ریاسـت اتحادیه آلومینیوم شـیراز مشغول خدمت رسـانی به این صنعت و مردم شیراز می باشد. به همین منظور، پای گفتگو با 
وی نشستیم و از چند و چون صنایع در و پنجره دهقان پرسیدیم. همچنین فعالیت های اتحادیه آلومینیوم شیراز را از ایشان جویا شدیم. یکی 
از نکات جالب توجه که در سخنان آقای دهقانی به چشم می آمد، خبر احداث یک شهرک اختصاصی برای صنعتگران بخش آلومینیوم از جمله 

تولیدکنندگان در و پنجره در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی شیراز بود. این طرح را به فال نیک گرفته و با هم این گفتگو را می خوانیم:
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مرغوب.و.اس��تاندارد.چه.ویژگی.های.باید.داشته.باش��د..هر.اندازه.که.سطح.آگاهی.و.

شناخت.عموم.باالتر.برود،.به.همان.میزان.فروش.جنس.بی.کیفیت.در.بازار.مشکل.تر.

خواهد.ش��د..البته.این.کار.را.ش��ما.با.کادر.ورزیده.و.مطلع.و.آگاه.خود،.به.خوبی.انجام.
می.دهید..

در.ح��ال.حاضر.من.مس��ئول.اتحادیه.صن��ف.آلومینیوم.کاران.می.باش��م.و.با.نظام.

مهندس��ی.و.دیگر.ارگان.ها.در.ارتباط.هس��تم.و.درباره.ویژگی.های.یک.پنجره.خوب.

و.باکیفیت.به.آنها.توضیح.می.دهم.و.در.ش��هر.ش��یراز.تا.آنجا.که.بتوانم.کارگران.را.به.
انجام.کار.درست.و.استاندارد.تشویق.می.کنیم.

 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟
در.وهله.اول.پروفیل.های.بی.کیفیت.و.ارزان.قیمت.س��بب.به.وجود.آمدن.این.شرایط.
ش��ده.اس��ت..در.مرحله.دوم.کارگرهای.بی.تجربه.که.وارد.این.حرفه.شدند..مخصوصا.
کارگاه.هایی.که.فقط.سودهای.کوتاه.مدت.برایشان.مهم.است،.با.به.کارگیری.کارگران.

غیرماهر،.در.حال.ضربه.زدن.به.این.صنف.هستند.
 به نظر شـما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیری بر کلیت صنعت در و 

پنجره دوجداره برجای می گذارد؟
به.نظر.من،.هم.اکنون.نیز.تاثیر.خود.را.در.بازار.گذاش��ته.است..با.ساخت.پنجره.های.
بی.کیفی��ت.و.ارزان،.ن��گاه.م��ردم.ب��ه.پنجره.دوج��داره.ک��ه.واقعا.یک��ی.از.بهترین.
پنجره.هاس��ت،.تغیی��ر.می.کند..با.اینکه.این.پنجره.ها.بهترین.اب��زار.برای.جلوگیری.از.
اتالف.گرمایش.و.س��رمایش.س��اختمان.ها.به.ش��مار.می.آید.و.به.همین.دلیل.سازمان.
بهینه.س��ازی.مصرف.سوخت.نیز.آن.را.تائید.و.س��فارش.کرده،.با.این.حال،.متاسفانه.
بس��یاری.از.مصرف.کنندگان.را.آزرده.کرده.اس��ت..دلیل.این.امر.هم.فقط.سودجویی.

برخی.افراد.و.وجود.اجناس.بی.کیفیت.و.نامرغوب.در.بازار.می.باشد.
 از چه زمانی به ریاسـت اتحادیه آلومینیوم شـیراز رسـیدید و تاکنون چه 

فعالیت هایی در آن صورت داده اید؟
از.س��ال.1363.عض��و.هیئت.مدیره.اتحادیه.بوده.ام.و.س��ه.دوره.متوالی.اس��ت.که.
ریاس��ت.اتحادیه.را.برعهده.دارم.و.خدمات.بس��یاری.انجام.داده.ام.و.در.حاضر.هم.در.
صدد.راه.ا.ندازی.یک.ش��هرک.آلومینیوم.و.تولی��د.در.و.پنجره.در.نزدیکی.منطقه.ویژه.

اقتصادی.شیراز.می.باشم.
 آیا با تشکل های صنفی خارج از شیراز، مثال در تهران، نیز در ارتباط هستید؟
بله.ما.هم.با.اتحادیه.صنف.محترم.آلومینیوم.کاران.تهران.در.ارتباط.هس��تیم.هم.با.

انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.
 به نظر شما تشکل های صنفی اعم از انجمن ها و اتحادیه ها، چه نقشی در 

ارتقای کیفیت تولیدات در و پنجره می توانند داشته باشند؟
نقش.بس��یار.مهمی.می.توانند.داش��ته.باش��ند..برای.نمونه،.در.حال.حاضر.اتحادیه.
آلومینیوم.ش��یراز.تفاهم.نامه.ای.را.با.سازمان.فنی.و.حرفه.ای.به.امضا.رسانده.است.که.
امتحان.فنی.را.خود.اعضا.فنی.اتحادیه.اخذ.می.کنند..چند.کالس.آموزشی.و.همایش..

نیز.برگزار.نیز.کرده.ایم.که.با.استقبال.بسیار.خوبی.هم.روبه.رو.بوده.است..
 شـرایط فعلی بـازار در و پنجره های آلومینیومی و یو.پی.وی.سـی از نظر 

شما چگونه است؟
می.دانیم.که.مدتی.است.رکود.سنگینی.بر.کل.صنعت.ساختمان.و.در.نتیجه.صنعت.
در.و.پنجره.س��ازی.حاکم.شده.است..البته.این.رکورد.مختص.نقطه.ای.خاص.از.کشور.
نبوده.و.سراسر.ایران.را.مبتال.کرده.است..امید.ما.این.است.که.هر.چه.زودتر.رونق.به.
این.بازار.بازگردد،.زیرا.بس��یاری.از.کارگاه.های.ما.در.ش��رف.تعطیلی.هستند.و.اگر.این.
روند.ادامه.پیدا.کند.ممکن.است.خسارات.جبران.ناپذیری.بر.اهالی.این.صنف.وارد.آید.
 آینده صنعت در و پنجره را در شیراز و همچنین در کل بازار ایران چگونه 

ارزیابی می کنید؟
در.و.پنجره.یکی.از.اصلی.ترین.ارکان.س��اختمان.به.شمار.می.رود..از.این.جهت.الزم.
اس��ت.که.اس��تادکاران.ما.در.ساخت.آن.دقت.بیش��تری.کنند.و.کیفیت.کار.برای.آنها.

اهمیت.باالیی.داشته.باشد.تا.این.صنعت.روزبه.روز.پیشرفت.کند.
 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است، بفرمایید.

اینجانب.از.دولت.محترم.خواهش.می.کنم،.کمک.به.تولید.را.در.س��ر.لوحه.کار.خود.
قرار.دهد.تا.کارگاه.های.ما.یکی.پس.از.دیگری.تعطیل.نشوند..

دس��تگاه.های.مختلف.دولتی.باید.طرح.های.مناسب.و.کارساز.را.اجرا.کنند،.نه.اینکه.

بیایند.وام.25.میلیون.تومانی.خودرو.بدهند..این.وام.چه.کمکی.به.تولید.می.تواند.بکند،.
جز.اینکه.آلودگی.هوا.را.بیشتر.کرده.و.مردم.را.مقروض.کند..

به.نظر.اینجانب.اقتصاد.مقاومتی.زمانی.محقق.می.ش��ود.که.تولیدات.خوبی.داش��ته.

باش��یم.به.گونه.ای.که.بتوانیم.بعد.از.برطرف.کردن.نیاز.خود،.به.کش��ورهای.دیگر.نیز.
صادرات.داشته.باشیم..

در.انته��ا.از.مدیریت.و.کارکنان.مجله.پرب��ار.پنجره.ایرانیان.که.با.آگاهی.کامل.و.با.
انتشار.مطالب.خوب.و.ارزنده.به.این.صنعت.کمک.بسیاری.می.کنند،.تشکر.می.کنم.



10
ه.0

�ار
شم

..
13

94.
من

.به
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن

154

ت
اش

دد
یا

درب یا در؟!
نگاهی به غلط نويسی واژه درب:

ه��ر.صنف.و.حرف��ه.ای.با.پدیده.ها.و.م��وارد.خاصی.ارتباط.نزدی��ک.دارد.و.از.این.جهت.

این.موارد.برای.افراد.ش��اغل.در.آن.صنف.اهمیت.می.یابد؛.اهمیتی.بیش��تر.از.س��ایر.افراد.

جامعه..برای.مثال،.فعاالن.صنف.در.و.پنجره.س��از،.ارتباط.بس��یار.بیش��تری.از.بقیه.مردم.

با.»در«.دارند..از.این.جهت.به.نظر.می.رس��د.که.حساس��یت.خاصی.هم.نس��بت.به.آن.باید.

داش��ته.باشند،.در.حالی.که.می.بینیم.حتی.در.نحوه.نام.بردن.آن.میان.شاغالن.این.صنعت.

اختالف.نظر.هس��ت:.برخی.می.گویند:.»در«.و.برخی:.درب..واقعا.کدام.یک.از.این.دو.واژه.
صحیح.هستند؟

تفاوت.»در«..با.»درب«..یکی.از.آن.مس��ائلی.است.که.در.آغاز.ساده.و.کم.اهمیت.به..نظر.

می.رسد..اما.بسته.به.نوع.نگاه.ما.به.زبان،.حکم.های.متفاوتی.درباره..آن.می.توان.صادر.کرد..

ش��اید.پیش.خود.بگویید.که.با.این.رکود،.چه.کس��ی.به.فکر.درس��ت.بودن.واژه.درب.یا.در.

است..اگر.زین.پس.فقط.از.واژه.»در«.استفاده.کنیم.در.فروش.ما.تاثیر.دارد.یا.قدرت.خرید.

مردم.افزایش.می.یابد؟.ما.نیز.از.همه.این.مسائل.آگاهیم،.اما.در.واقع.در.این.مطلب.به.بهانه.

»در«.و.درب.می.خواهی��م.تلنگری.به.خودمان.بزنی��م..اینکه.درب.از.چه.اصالتی.برخوردار.

اس��ت،.مهم.نیست،.مهم.دل.مشغولی.ما.از.رواج.غلط.نویسی.گسترده.در.زبان.فارسی.است..

چندان.خوشایند.به.نظر.نمی.رسد،.افرادی.که.حرفه.اصلی.آنها.ساخت.و.تولید.»در«.است،.
در.نوشتن.نام.آن.دچار.خطا.باشند..

قدمت استعمال واژه »در« 
با.بررسی.متون.ادبی.و.فرهنگ.لغاتی.همچون.دهخدا،.معین،.عمید.و.فرهنگ.فارسی.پی.
می.بریم.که.کاربرد.واژه.»در«،.فراوان.و.بسیار.کهن.می.باشد..در.حالی.که.واژه.درب.قدمت.
چندان��ی.ندارد..ضمن.اینک��ه.واژه.درب.در.هیچ.ترکیبی.به.کار.نرفته.اس��ت..اصوال.معلوم.
نیست.دقیقا.چه.زمانی.و.چرا.واژه.درب.به.جای.کلمه.»در«..مورد.استفاده.قرار.گرفته.است.
جال��ب.اینکه.واژه.درب.فقط.در.زبان.نوش��تاری.به.کار.م��ی.رود.و.در.زبان.گفتاری.هیچ.

کاربردی.ندارد.
اما.در.لغتنامه.های.فارس��ی.چه.معنایی.برای.درب.ذکر.ش��ده.است؟.علی.اکبر.دهخدا.در.
لغتنامه.خود.این.معانی.را.برای.واژه.درب.قید.کرده.است:.»در.بزرگ.کوچه،.دروازه.کالن،.
دروازه،.مضیق.و.تنگنای.در.کوه.و.جای.خش��ک.ک��ردن.خرما«..و.چنین.توضیح.می.دهد:.
»به.مناس��بت.دروازه.ش��هر،.محله.و.نواحی.داخل.شهر.در.مجاورت.هر.دروازه.به.نام.همان.
دروازه.نامیده.شده.است.مانند.درب.ری.و.درب.قزوین«..همچنین.به.یکی.از.قدیمی.ترین.
استعمال.های.واژه.درب.اشاره.می.کند؛.در.کتاب.تاریخ.قم.که.متعلق.به.سده.جهارم.هجری.
است.آمده:.».قم.را.چند.راه.است.و.چند.درب.و.چند.میدان«..روشن.است.که.در.این.متن.

نیز.درب.به.معنای.دروازه.به.کار.رفته.است.
به.همین.ترتیب،.فرهنگ.معین،.فرهنگ.عمید.و.فرهنگ.فارسی.نیز.این.معانی.را.برای.

واژه.درب.ذکر.کرده.اند:.»در.بزرگ،.دروازه،.دروازه.فراخ.و.دروازه.شهر.یا.قلعه«.
ام��ا.تعریفی.که.دهخدا.از.»در«.ارائه.داده.اس��ت:.»آنچ��ه.از.قطعات.تخته.یا.از.صفحات.
آهن.و.غیره.س��ازند.مربع.مس��تطیل.به.قامت.آدمی.یا.خردتر.یا.بلندتر.و.به.پهنای.گزی.یا.
کمتر.یا.بیشتر.و.داخل.چهار.چوبی.به.پاشنه.یا.لوال.نصب.کنند.و.بر.مدخل.یا.مخرج.خانه،.
س��را،.اطاق،.راهرو.و.جز.آن.کار.گذارند.تا.مانع.درآمدن.و.در.رفتن.کس��ی.یا.چیزی.باشد.و.
آن.گاهی.به.دو.پاره.است.)به.دو.لت.یا.به.دو.مصراع(.و.گاه.به.یک.پاره.)یک.لت،.یا.یک.
مصراع(.و.هر.لت.بر.پاشنه.بگردد.تا.فراز.و.باز.شود.یا.گشاد.و.بست.آن.به.وسیله.لوال.باشد.

که.بدان.در.را.به.چهارچوب.دوزند.«
به.نظر.می.رس��د.این.تعریف.با.آنچه.که.در.صنعت.ما.به.همراه.پنجره.س��اخته.می.ش��ود.
کامال.مطابقت.دارد..ضمن.اینکه.همانطور.که.مشاهده.می.کنید.لغتنامه.نویسان.برای.تعریف.
درب.از.واژه.»در«.استفاده.کرده.اند..که.این.امر.خود.نشان.دهنده.اصالت.این.واژه.است.

در.واقع،.در.هیچ.منبع.و.مرجعی.مجوز.اس��تفاده.از.درب.به.جای.»در«.یافت.نش��د..البته.
به.جز.صنایع.خودروسازی.خودمان.)درب.خودرو.باز.است(!!

.واقعا.این.»ب«.از.کجا.آمده.اس��ت؟.چه.کسی.نخستین.بار.از.درب.استفاده.کرد؟.معلوم.
نیست.

ام��ا.ظاهرا.دو.نظریه.کلی.درباره.اصالت.واژه.درب.وج��ود.دارد:.برخی.این.واژه.را.عربی.
می.دانند.و.بعضی.غیر.عربی.

از.نظر.عده.ای.از.محققان،.اصل.واژه.درب.عربی..اس��ت.و.شاهد.آنها.نیز.استفاده.از.جمع.

این.کلمه.به.صورت.دروب.در.برخی.از.متن.ها.بوده.اس��ت..این.نظریه.بیان.می.کند:.»واژه.

درب.که.اخیرا.در.زبان.فارس��ی.رایج.گردیده.عربی.اس��ت.و.از.کلمه..دروازه.فارس��ی.گرفته.

شده.است.و.به.همان.معنای.دروازه.در.عربی.به.کار.می.رود.و.استفاده.آن.به.معنای.در،.در.

زبان.فارسی.کامال.غلط.می.باشد.و.متاسفانه.به.علت.جهل.برخی.از.زبان.شناسان.فارسی.در.
دوران.اخیر.در.زبان.فارسی.رایج.گردیده.است«.

.اما.دهخدا.اندکی.با.این.نظر.مخالفت.دارد.و.می.نویس��د:.».اصل.دروب.عربی.نیس��ت.

و.ع��رب.آن.را.در.معن��ی.ابواب.به.کار.برده.اس��ت،.لذا.مداخل.تنگ.ب��الد.روم.را.نیز.دروب.

گفته.ان��د؛.چون.آنها.بس��ان.دروازه.ای.بود.که.بدان.منتهی.می.ش��د.و.در.این.معنی.از.قدیم.
استعمال.شده«.

.اما.جالب.اینکه.هیچکدام.از.این.دو.نظریه.متفاوت،.اس��تعمال.درب.به.جای.در.را.مجاز.
نمی.دانند.

کاربرد در و درب
اج��ازه.دهی��د.کاربردهای.این.دو.واژه.را.نیز.بررس��ی.کنیم..در.خص��وص.واژه.»در«.به.
نمونه.ه��ای.فراوان��ی.برمی.خوریم،.از.ترکیبات.مختلف.گرفته.ت��ا.ضرب.المثل.های.قدیمی..
ترکیبات.بسیار.پرکاربردی.مانند.درگاه،.سردر،.دردار،.دربست،.دربازکن،.دربه.در،.بی.دروپیکر.
و.غیره،.همگی.از.واژه.»در«.ترکیب.شده.اند..همچنین.ضرب.المثل.های.بسیاری.را.می.توان.
یافت.که.با.اس��تفاده.از.»در«.ساخته.ش��ده.اند؛.مانند:.در.را.از.پاشنه.در.آوردن؛.در.دروازه.را.
می.توان.بست،.دهان.مردم.را.نمی.توان.بست؛.خدا.در.و.تخته.را.خوب.به.هم.جور.می.کند؛.
همیشه.در.به.روی.یک.پاشنه.نمی.چرخد؛.هر.چه.زد.به.در.بسته.خورد؛.همه.درها.به.روی.

او.باز.است؛.و.غیره.
این.در.حالی.اس��ت.که.وقتی.به.س��راغ.بررس��ی.کاربرده��ای.درب.می.پردازید،.فقط.با.
جمله.های.انگشت.شمار.و.نسبتا.جدیدی.روبه.رو.می.شوید..درب.خودرو.باز.است؛.لطفا.درب.

را.آهسته.ببندید؛.تحویل،.درب.منزل؛.و.تولید.درب.و.پنجره.
مقایسه.کاربرد.وسیع.و.قدیمی.»در«.در.مقایسه.با.درب،.کامال.نشان.می.دهد.که.امروزه.

درب.در.معنای.اصلی.خود.به.کار.نمی.رود.
رسمی جلوه دادن متن با استفاده از کلمه درب!

واقعا.واژه.درب.چرا.به.جای.کلمه.»در«.نشس��ته.اس��ت؟.با.بررسی.هایی.که.انجام.دادیم.

به.نظر.می.رس��د.در.ابتدا.برای.تفاوت.گذاش��تن.میان.»در«.به.معنای.»آنچه.که.بر.ورودی.

یک.بنا.یا.مکانی.بس��ته.نصب.شده.است«،.با.»در«.حرف.اضافه،.درب.وارد.متون.گردیده.

اس��ت..شاهد.آن.هم.اینکه.ش��ما.هیچگاه.در.زبان.گفتاری.کلمه.درب.به.گوشتان.نخورده.

اس��ت..ظاهرا.در.ادامه.اس��تعمال.درب.به.عنوان.یک.پرس��تیژ.و.تالش.برای.رسمی.نویسی.
عمومیت.بیشتری.یافت.

به.هرحال،.بر.اس��اس.بررسی.های.انجام.شده.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.کاربرد.واژه.درب.

به.جای.کلمه.»در«.قطعا.نادرس��ت.می.باش��د..ش��اید.کاربرد.کلمه.درب.توسط.صنف.ها.و.

حرفه.های.دیگر.به.جایی.برنخورد،.اما.به.نظر.می.رسد.ما.که.در.عنوان.صنعتمان.این.کلمه.
آمده.است،.پسندیده.و.منطقی.نباشد،.واژه.ای.با.هویتی.مجهول..و.غلط.را.به.کار.بریم.

تحريريه پنجره ايرانیان











































































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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تالش ویندور برای ارتقای کیفیت بازار
در مصاحبه اختصاصی پنجره ايرانیان با مديريت گروه ويندور مطرح شد:

 شـرکت شـما از چـه تاریخـی فعالیـت خـود را آغاز کـرده و تاکنون چـه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

گروه.تجاری.ویندور.از.س��ال.1392.فعالیت.خ��ود.را.در.زمینه.پخش.یراق.آالت.و.پروفیل.و.

با.همکاری.کادری.مجرب.از.بهترین.کارشناس��ان.ارش��د.فروش،.بهترین.کارشناسان.ارشد.و.

بازاریابان.ملی.و.بین.المللی.و.کارشناس��ان.امور.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.و.کارشناسان.ارشد.

امور.تجارت.بین.الملل.ش��روع.کرده.اس��ت.و.رفته.رفته.با.احس��اس.نیاز.مش��تریان.و.تقاضای.

موج��ود.برای.انواع.ماش��ین.آالت.و.دیگ��ر.لوازم.صنعت.محدوده.کاری.خود.را.گس��ترش.داده.

اس��ت،.به.طوری.که.اکنون.اکثر.نیازهای.همکاران.و.فعاالن.صنف.در.و.پنجره.و.شیش��ه.اعم.از.
فروشندگان.و.مونتاژکاران.را.تامین.می.کند.

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط شرکت شما عرضه می شود؟
گ��روه.تجاری.وین��دور.در.زمینه.پخ��ش.پروفیل.ه��ای.ایرانی.و.ترک،.پخ��ش.یراق.آالت،.
دس��تگاه.های.مونتاژ.س��ه.فاز.و.تک.فاز.ایرانی.و.ترک،.دس��تگاه.های.اسپیس��ر.حرارتی.ترک،.
اسپیس��ر.حرارتی،.توری.های.پیلیس��ه.ای،.لوازم.شیش��ه.و.ملزومات.پنجره.و.کلیه.موارد.مربوط.
به.صنف.یو.پی.وی.س��ی.فعالیت.داش��ته.و.اخیرا.تصمیم.دارد.که.ی��راق.آالت.در.و.پنجره.های.

آلومینیومی.را.نیز.به.مجموعه.اضافه.کند.
 درباره ماشین آالتی که عرضه می کنید توضیح دهید.

ماشین.آالت.عرضه.شده.در.ویندور.به.دو.دسته.تقسیم.می.شوند:

دسته.اول.ماشین.آالتی.هستند.که.از.کشور.ترکیه.وارد.می.شوند.و.دستگاه.های.مونتاژ.یو.پی.
وی.س��ی.ترک.و.دستگاه.اسپیسر.حرارتی.از.این.قبیل.هستند..طبق.توافقاتی.که.گروه.ویندور.
با.س��ازندگان.این.ماش��ین.آالت.در.ترکیه.دارد.این.دسته.از.ماشین.آالت.توسط.ویندور.به.مدت.

یکسال.کامل.گارانتی.می.شوند.و.تا.10.سال.خدمات.پس.از.فروش.دارند.
دسته.دوم.ماشین.آالتی.هستند.که.توسط.همکاران.تجاری.این.گروه.با.قطعات.ساخت.کشور.
ترکیه.در.داخل.کشور.مونتاژ.می.شوند.که.عبارتند.از.دستگاه.های.سه.فاز.و.تک.فاز.مونتاژ.در.و.
پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی..الزم.به.ذکر.است.که.این.ماشین.آالت.با.بهره.گیری.از.تکنولوژی.
روز.و.با.آپش��ن.هایی.باالتر.از.دس��تگاه.های.وارداتی.از.ترکیه.تولید.می.شوند.و.دارای.یک.سال.

گارانتی.و.10.سال.خدمات.پس.از.فروش.می.باشند.
ویندور.نیز.با.توجه.به.امکانات.داخلی.خود.ش��رایط.خرید.یا.معاوضه.دستگاه.ها.را.با.امکاناتی.

از.قبیل.شرایط.پرداخت.بلندمدت.تسهیل.می.کند.
 وضعیت بازار ماشین آالت را در حال حاضر چگونه می بینید؟

در.کل.با.توجه.به.اینکه..این.حوزه.جزئی.ازصنعت.س��اختمان.می.باش��د،.و.بازار.ساختمان.و.

مسکن.نیز.در.کشور.در.رکود.به.سر.می.برد،.رونق.مدنظر.هیچ.کدام.از.اصناف.و.تجار.را.ندارد..

ام��ا.امی��د.آن.را.داریم.که.با.تعالی.فرهنگ.عموم��ی.و.روی.آوردن.ملت.فهیم.ایران.به.رعایت.

اس��تانداردهای.مصرف.انرژی.و.التفات.هر.چه.بیش��تر.به.تعویض.پنجره.های.فرس��وده.و.غیر.

کارآمد.با.درصد.اتالف.بیش��تر.انرژی.و.توجه.هرچه.بیشتر.تجار.و.بازرگانان.داخلی.به.صادرات.

ره:
شـا

ا

شـرکت ویندور، چند سـال اسـت که با ارائه محصوالت مختلف در زمینه تولید پنجره های دوجداره موفق شـده اسـت نام خود را با محصول 
باکیفیت گره بزند. این مجموعه با ارائه محصوالت متنوعی شامل ماشین آالت مونتاژ در و پنجره، یراق آالت و نیز ملزومات تولید شیشه، خدمات 
گسترده ای را به تولیدکنندگان این عرصه ارائه می دهد. نکته جالب توجه در خصوص شرکت ویندور آن است که معیار این شرکت در انتخاب 
محصوالت مختلف، کیفیت و مرغوبیت کاالهاست. از این جهت ویندور تالش بی وقفه ای را برای ارتقای سطح کیفی این صنعت، به سهم خود 
به خرج می دهد. برای آگاهی از چندوچون فعالیت های این شرکت به سراغ مدیریت سخت کوش گروه ویندور، خانم مهندس میرزایی رفتیم و 

گپ وگفتی را با وی ترتیب دادیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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کاالهای.تولید.داخل.به.کش��ورهای.همجوار.که.اکنون.با.توجه.به.رویدادهای.سیاسی.منطقه.

به.بازار.بس��یار.مناسبی.برای.کشورمان.ایران.تبدیل.شده.اند.و.ایجاد.شرکت.های.بین.المللی.در.

س��طح.منطقه.در.زمینه.تولی��د.در.و.پنجره.که.بازار.راکد.داخلی.از.منابع.مذکور.بیش��تر.تغذیه.

می.کن��د،.از.حال��ت.رکود.نس��بی.خارج.گردد..برخ��ی.از.تالش.های.این.مجموع��ه.نیز.در.این.
خصوص.اعمال.گردیده.است.

 شرکت ویندور چه نوع یراق آالتی را به بازار عرضه می کند؟
عموم��ا.مجموعه.ویندور.در.انتخاب.محصوالت،.نهایت.تالش.خود.را.به.خرج.می.دهد.تا.با.
لحاظ.کردن.معیارهایی.همچون.کیفیت.بهتر.و.بهای.تمام.ش��ده.مناسب.تر،.تضمین.کیفیت.یا.
همان.گارانتی.محصول،.کاالهای.خود.را.به.مش��تریان.ارائه.دهد..ازاین.رو.ش��رکت.یراق.آالت.
Endow ،kayapen.،sema.و.دیگر.برندهایی.را.که.در.بازار.ایران.آزموده.شده.و.نتیجه.
آن.مورد.تایید.همکاران.صنف.مونتاژ.می.باش��ند،.در.س��بد.محصوالت.خود.قرار.داده.است..در.
ای��ن.خصوص.الزم.به.توضیح.اس��ت.که.این.گ��روه.همواره.با.پویایی.در.پی.کش��ف.بهترین.
فرصت.ها.و.کاالهای.به.روز.و.تکنولوژیک.بوده.و.همواره.از.کاالها.و.تکنولوژی.روز.چه.ملی.و.
چه.بین.المللی.استقبال.می.کند.و.در.صورت.وجود.نوآوری.جدید.در.صنعت،.آن.را.به.مجموعه.

خود.افزوده.و.در.اختیار.همکاران.قرار.می.دهد.
 اخیرا جشنواره هایی را برگزار کرده اید، در خصوص نحوه برگزاری این جشنواره ها 

توضیح دهید. از برگزاری آن چه هدفی را دنبال می کنید؟
مجموع��ه.ویندور.با.بهره.گیری.از.آخرین.تکنولوژی.ه��ای.ارتباط.جمعی.از.جمله.اینترنت.و.
ش��بکه.های.اجتماعی.تلگرام.و....و.با.اطالع.رسانی.عمومی.مبادرت.به.برگزاری.جشنواره.هایی.
در.خصوص.عرضه.انواع.دس��تگاه.های.مونتاژ.و.اسپیس��ر.حرارتی.کرده..اس��ت..هدف.از.ایجاد.
این.جش��نواره.ها.معرفی.هرچه.بیشتر.محصوالت.و.خدمات.ارائه.شده.توسط.مجموعه.می.باشد.
که.این.موضوع.ضمن.تسهیل.معرفی.خدمات.و.محصوالت.باعث.سهولت.دسترسی.مشتریان.

مجموعه.به.خدمات.ارائه.شده.توسط.ویندور.گردیده.است.
عالوه.بر.موارد.فوق.جوایز.و.هدایای.ارزنده.ای.گاه.به.قید.قرعه.و.گاه.به.رسم.یادبود.اعم.از.

تبلت،.تابلو.فرش،.گوشی.تلفن.همراه.و.....به.مشتریان.ویندور.اهدا.می.گردد.
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

همان.گونه.که.اش��اره.کردم،.این.مجموعه.از.بهترین.کارشناسان.ارشد.در.زمینه.های.فروش.

و.بازاریابی،.تکنولوژی.و.تجارت.بین.الملل.بهره.مند.اس��ت.و.با.توجه.به.تعهد.اخالقی.و.عملی.

بس��یار.باالی.اعضای.مجموعه،.کارشناس��ان.ویندور.از.همه.عوامل.در.راستای.ارتقای.عملی.

و.تکنولوژیک.خصوصا.در.محصوالت.جدید.و.به.روز.دنیا.اس��تفاده.می.کنند..همچنین.اعضای.

مجموعه.در.خصوص.محصوالت.جدیدی.که.در.خارج.از.کش��ور.تولید.می.ش��ود،.جهت.انتقال.

تکنول��وژی.و.در.خصوص.محصوالت.داخلی.جهت.همکاری.و.توس��عه.تجارت،.به.تحقیق.و.
ارزیابی.مشغول.هستند.

 چه گواهینامه ها و استانداردهایی را تاکنون دریافت کرده اید؟
ب��ا.توجه.ب��ه.این.موضوع.که.اخیرا.گواهینامه.های.صادره.از.بعضی.مراجع.از.جمله.س��ازمان.
تحقیقات.مس��کن.و.شهرس��ازی.و.سازمان.بهینه.سازی.مصرف.سوخت.و.بیمه.و.....مورد.جعل.
و.س��وء.استفاده.برخی.شرکت.ها.و.کارخانجات.واقع.شده.و.موجبات.سلب.اعتماد.عموم.از.این.
سازمان.ها.و.گواهینامه.ها.گردیده.است،.ویندور.به.جای.توجه.به.گواهینامه.ها.که.در.حال.حاضر.
صرف��ا.تبدیل.به.امری.صوری.و.ظاهری.گردیده.اس��ت،.اهتمام.وی��ژه.ای.را.در.نوع.خدمات.و.
کیفیت.خدمات.خود.به.عمل.آورده.اس��ت.تا.بتواند.کمبود.ناش��ی.از.تایید.کیفیت.گواهینامه.ها.

را.جبران.کند.
دی��دگاه.خ��اص.و.اعتقاد.ای��ن.مجموعه.بر.این.اس��ت.که."کیفیت.خدم��ات.و.محصوالت.

اصلی.ترین.گواهینامه.ما.است."
 به نظر شما، برای تولید یک پنجره استاندارد، چه عوامل و فاکتورهایی باید مورد 

توجه قرار بگیرند؟
آنچه.که.بدیهی.است،.تولید.یک.پنجره.استاندارد.در.وهله.اول.نیازمند.ماده.اولیه.استاندارد.و.

در.مرحله.دوم.نیازمند.گروه.تولیدی.مجهز.به.علم.و.فناوری.روز.و.اصولی.می.باشد.
فق��دان.هریک.از.این.موارد،.قطعا.س��بب.خواهد.ش��د.محصول.تولی��دی.از.کیفیت.مطلوب.
و.اس��تاندارد.برخوردار.نباش��د..همچنین.باید.توجه.داش��ت.که.رعایت.موارد.فوق.هم.بر.عهده.
فروش��ندگان،.تولیدکنندگان.پروفیل.و.یراق.آالت.می.باش��د.و.هم.برعهده.مونتاژکاران،.که.در.

مونتاژ.مواد.اولیه.بی.هیچ.کم.و.کاستی.عمل.کنند.
 برای جلوگیری از ورود پنجره های نامرغوب در بازار چه راهکارهایی وجود دارد؟
متاس��فانه.در.حال.حاضر.یک.همبس��تگی.کامل.میان.تمام.دس��ت.اندرکاران.صنف.اعم.از.
تولیدکنندگان.و.فروشندگان.مواد.اولیه.و.تولیدکنندگان.پنجره.وجود.ندارد.و.این.موضوع.سبب.
گردیده.اس��ت.که.امکان.شکل.گرفتن.هماهنگی.و.اعمال.کنترل.بر.تولید.پنجره.وجود.نداشته.
باشد..اما.با.پیش.بینی.تمهیداتی.از.سوی.کارخانجات.تولید.پروفیل.مانند.بازدیدهای.دوره.ای.از.
تولیدکنندگان.پنجره.به.منظور.بررسی.انواع.یراق.آالت.و.پروفیل.تقویتی.گالوانیزه.مورد.استفاده،.

می.توان.تا.اندازه.ای.کمبود.حاصل.از.همبستگی.و.کنترل.کیفیت.تولید.را.جبران.کرد.
الزم.به.ذکر.است.جای.خالی.نهادهای.کنترل.کیفیت.تولید.که.وابسته.به.دولت.بوده.و.عاری.
از.هرگونه.ش��ائبه.و.تعصب.نسبت.به.مواد.اولیه.خاص،.به.بازرسی.و.کنترل.کیفیت.پنجره.های.
تولیدی.بپردازند،.نیز.کامال.احس��اس.می.ش��ود.و.در.این.خصوص.دولت.نی��ز.باید.اقداماتی.را.
به.عمل.آورد،.چراکه.پنجره.یکی.از.مهمترین.عوامل.اتالف.انرژی.در.ساختمان.است.و.از.نظر.

زیبایی.نیز.تاثیر.خاصی.بر.ساختمان.دارد.
 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟

در.حال.حاضر.اکثر.همکاران.تولیدکننده.پنجره.در.راس��تای.جبران.رکود.موجود،.به.کاهش.

قیمت.تمام.شده.تولید.رو.آورده.اند..بدیهی.است.که.همیشه.کیفیت.بهتر.مستلزم.هزینه.بیشتر.

تولید.است.و.این.کاهش.قیمت.ها.اکثرا.با.کاهش.کیفیت.مواد.اولیه.مورد.استفاده.مانند.پروفیل.

و.یراق.صورت.می.گیرد..روشن.است.که.فروشندگان.و.عرضه.کنندگان.کاالها.بر.اساس.اصول.

اقتصادی،.همواره.محصوالت.مورد.تقاضای.مشتریان.را.فراهم.می.کنند..در.بازار.رقابتی.کنونی.

نیز.که.مشتریان.به.دنبال.جنس.ارزان.قیمت.هستند.بدیهی.است.که.فروشندگان.نیز.بسته.به.
نیاز.مشتریان.اقدام.به.عرضه.و.ارائه.چنین.محصوالتی.کنند.

در.این.خصوص.الزم.به.ذکر.اس��ت.که.ویندور.برغم.م��وارد.فوق،.با.در.نظر.گرفتن.کیفیت.

محص��والت.موجود.در.بازار.ملی.و.بازارهای.بین.المللی،.همیش��ه.ب��ه.دنبال.بهترین.کیفیت.و.

کمترین.قیمت.بوده.و.می.باش��د.و.همیشه.کیفیت.را.به.عنوان.فاکتور.اولیه.و.اصلی.و.نیز.قیمت.
مناسب.محصوالت.را.مورد.توجه.ویژه.خود.قرار.داده.است.

 بـه نظر شـما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیـری بر کلیت صنعت در و پنجره 
دوجداره برجای می گذارد؟

عرض��ه.محصوالت.بی.کیفیت.در.اندک.زمانی.موجب.س��لب.اعتماد.عموم.هموطنان.از.این.

صنع��ت.خواهد.ش��د.و.دیری.نخواهد.پایی��د.که.صنعت.در.و.پنجره.دوج��داره.رفته.رفته.افول.

خواهد.کرد.و.این.امر.صدمه.جبران.ناپذیری.به.فعاالن.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.و.در.و.پنجره.
وارد.خواهد.کرد.

 شرایط فعلی و آیندۀ بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟
بازار.در.و.پنجره.از.نظر.من،.بدون.لحاظ.اولویت.به.دو.قسمت.عمده.تقسیم.می.شود..قسمت.
اول.تامین.در.و.پنجره.ساختمان.های.نوساز.است.که.این.موضوع.به.طور.کلی.بستگی.به.رکود.
یا.رونق.بازار.س��اختمان.دارد.و.مادامی.که.ساخت.و.س��از.راکد.باشد.و.سازندگان.امکان.فروش.
ساختمان.های.تولیدی.خود.را.به.دلیل.رکود.بازار.نداشته.باشند.انتظار.رونق.صنعت.در.و.پنجره.

انتظاری.دور.از.محاسبات.اقتصادی.است.
قس��مت.دوم.این.بازار.به.در.و.پنجره.های.تعویضی.مرتبط.می.شود..متاسفانه.دولت.اقدامات.
الزم.در.زمینه.فرهنگ.س��ازی.در.راستای.جلوگیری.از.اتالف.انرژی.را.آن.گونه.که.باید.معمول.
نمی.دارد.و.در.این.خصوص.این.بخش.از.بازار.نیز.آن.گونه.که.باید.مطلوب.نیس��ت..حال.آنکه.
باید.توجه.ویژه.ای.به.این.موضوع.از.طرف.دولت.مبذول.گردد..در.صورتی.که.موضوعات.فوق.
از.سوی.همه.عوامل.دست.اندرکار.مورد.توجه.قرار.گیرد.صنعت.در.و.پنجره.از.رکود.فعلی.خارج.
می.گردد..صرفنظر.از.رکود.فعلی.بازار.تمهیدات.نیز.باید.صورت.گیرد.تا.در.آینده.فعاالن.صنف.
در.و.پنجره.امکان.ادامه.صنعت.با.وضعیت.بهتری.را.داش��ته.باشند،.در.غیر.این.صورت.صنعت.

در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.آینده.دچار.آشفتگی.خواهد.شد.
البته.این.موضوع.را.نیز.نباید.از.نظر.دور.داشت.که.صنعتگران.و.تولیدکنندگان.و.تجار.نباید.
صرف��ا.به.ب��ازار.داخلی.و.ملی.اتکا.کنند.و.باید.همزمان.و.همگام.با.دیگر.تجار.و.فروش��ندگان.
کشورهای.پیشرفته.پا.را.فراتر.نهاده.و.سهمی.از.بازارهای.بین.المللی.را.به.خود.اختصاص.دهند.

و.دولت.نیز.در.این.زمینه.به.یاری.صنعتگران.و.تجار.شتافته.و.این.موضوع.را.تسهیل.کند.
به.امید.روزی.که.همه.نقایص.رفع.و.پیشرفت.صنعت.شامل.حال.کلیه.همکاران.گردد.
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سیاست های متفاوت 
فوم اینداستری در بازار

در گفتگوی اختصاصی پنجره ايرانیان
 با محمدرضا قائمیان مطرح شد:

 بـه نظر شـما نوع ماشـین آالت مورد اسـتفاده در کیفیت پنجره هـای آلومینیومی 
تولیده شده، تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد؟

در.فرایند.تولید.در.و.پنجره.،.دقت.و.س��رعت.نقش.بسیار.مهمی.را.ایفا.می.کند..این.دو.عامل.

نیز.ارتباط.مس��تقیمی.با.نوع.ماشین.آالت.دارند..بدین.معنا.که.دستگاه.هایی.که.در.یک.کارگاه..

مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرند،.هرچقدر.کیفیت.بیشتری.داشته.باشند،.دقت.در.تولید.و.در.نتیجه.

کیفیت.محصوالت.افزایش.می.یابد..همچنین.س��رعت.عمل.فرایند.تولید.نیز.باال.می.رود..البته.

روشن.است.که.اجزاء.مختلف.مانند.پروفیل.و.یراق.آالت.در.کیفیت.پنجره.نقش.بسیاری.دارند،.

اما.اگر.هنگام.مونتاژ.پنجره..اندازه.گیری.ها.یا.برش.ها.دقیق.نباشند،.محصول.نهایی.به.هیچ.وجه.
از.کیفیت.مطلوب.برخوردار.نخواهد.بود.

به.هرحال.ماش��ین.آالت.مختلف.با.کیفیت.و.قیمت.های.متنوعی.در.بازار.وجود.دارد،.اما.آنچه.

که.باید.در.نظر.داشت.این.است.در.بسیاری.مواقع.سرمایه.گذاری.مناسب.در.ابتدای.کار،.سبب.
صرفه.جویی.در.هزینه..و.زیان.های.آتی،.مانند.هزینه.تعمیر.و.غیره.می.شود.

 به نکته مهمی اشـاره کردید، چرا در بازار ماشـین آالت تا این میزان، تنوع قیمت 
وجود دارد؟ 

فاکتورهای.مختلفی.در.تعیین.قیمت.این.ماشین.آالت.تاثیر.دارند..در.واقع.شرکت.ها.بر.اساس.

قیمت.خرید،.نرخ.نمایندگی،.مدت.زمان.گارانتی.و.هزینه.هایی.که.به.شرکت.تحمیل.می.شود،.

قیمت..ماش��ین.آالت.خود.را.تعیین.می.کنند..همچنین.دستگاه.هایی.که.مثال.ساخت.کشور.چین.

هس��تند،.مطمئنا.با.دستگاه.های.س��اخت.آلمان.و.ایتالیا،.از.جهات.مختلفی.مانند.استانداردهای.
تولید.تفاوت.بسیاری.دارند،.در.نتیجه.قیمت.های.آنان.نیز.نمی.تواند.مشابه.هم.باشد.

 استانداردهای شرکت فوم اینداستری در چه سطحی قرار دارد؟
می.دانید.که.ش��رکت.فوم.اینداس��تری.یک.شرکت.ایتالیایی.اس��ت.و.کشور.ایتالیا.نیز.یکی.از.
مراکز.صاحب.علم.و.تکنولوژی.در.این.صنعت.به.شمار.می.آید..اما.جالب.است.این.نکته.را.نیز.در.
نظر.بگیرید.که.این.ش��رکت.در.گذشته.به.تولید.قطعات.هواپیما.اشتغال.داشته.است..در.نتیجه.
برای.این.ش��رکت.دقت.مهمترین.اصل.حرفه.ای.محسوب.می.شود..روی.هم.رفته.شرکت.فوم.

با.اتکا.به.پیش��ینه.پربار.خود.از.باالترین.استانداردهای.اروپایی.برخوردار.بوده.است..نتیجه.این.

امر.را.نیز.ما.در.کار.خود.به.عینه.مشاهده.کرده.ایم،.و.حتی.ماشین.آالتی.که.یک.سال.از.فروش.
آنها.گذشته.است،.نیازی.به.تعمیر.پیدا.نکرده.اند.

البته.یکی.دیگر.از.مزایای.دس��تگاه.های.فوم.این.اس��ت.که.از.آپشن.ها.و.تنوع.بسیار.باالیی.

برخوردار.است..این.امر.به.نوبه.خود.سبب.باال.رفتن.دقت،.سهولت.در.تولید.و.در.نتیجه.ارتقای.
کیفیت.محصوالت.می.شود.

 روشـن اسـت که ماشـین آالت فوم از آنجا که متعلـق به یکـی از تولیدکنندگان 
معتبر اروپایی است و از برند پرآوازه ای برخوردار است، کیفیت خوبی هم دارد. اما در 
گذشـته نیز شاهد بوده ایم که ماشـین آالت بسیار معتبر جهان در بازار ایران موفقیتی 

چندانی نداشته اند. دلیل این امر را چه می دانید؟
روش��ن.است.که.کیفیت.ماشین.آالت.تنها.بخشی.از.قضیه.است،.بهترین.دستگاه..های.جهان.
نیز.اگر.نتوانند.خدمات.پس.از.فروش.مناس��ب.را.به.مش��تریان.خود.ارائه.کنند،.موفق.به.جلب.

رضایت.مشتریان.نخواهند.شد.و.در.نتیجه.ناکام.خواهند.ماند.
باید.به.این.نکته.توجه.داش��ت.که.در.ایران.نماینده.یک.شرکت.صرفا.فروشنده.محصوالت.
آن.شرکت.نیست،.بلکه.باید.از.عهده.ارائه.خدمات.الزم.مانند.تامین.قطعات.یدکی.نیز.به.خوبی.
برآید..مثال.اگر.کارگاهی.به.خاطر.خراب.ش��دن.قطعه.ای.از.کار.بیافتد،.شرکت.فروشنده.موظف.
است.در.کمترین.زمان.ممکن.آن.قطعه.را.تامین.کند..البته.ارائه.چنین.خدماتی.نیز.به.زیرساخت.
و.فعالیت.های.گسترده.و.همچنین.دلسوزی.شرکت.فروشنده.نیاز.دارد..برای.مثال.شرکت.های.

این.چنینی.باید.حتما.از.دپوی.مناسب.قطعات.یدکی.برخوردار.باشند.
 آیا شرکت فوم نیز در خصوص دپوی قطعات مورد نیاز برنامه ای داشته است؟

ما.نه.تنها.مش��کالتی.از.این.دس��ت.نداریم،.بلکه.از.دپوی.باالی.ماشین.آالت.نیز.برخوردار.

هس��تیم..زیرا.در.بازار.ماشین.آالت.عموما.روال.این.گونه.است.که.شرکت.ها.پیش.از.تحویل.

دس��تگاه.هزینه.مربوطه.را.از.مش��تریان.دریافت.می.کنند،.و.پس.از.آن.مبادرت.به.وارد.کردن.

دس��تگاه.می.کنند..این.امر.باعث.بروز.مش��کالت.چندی.می.ش��ود؛.به.غیر.از.اینکه.در.چنین.

ره:
شـا

ا

این روزها شرایط سختی بر صنعت در و پنجره سازی حاکم است و در این میان بخش ماشین آالت با ناگواری های بسیاری روبه روست. استفاده 
از ماشین آالت مونتاژ در و پنجره به ویژه در حوزه آلومینیوم، نیاز به سرمایه های سنگینی دارد. همین عامل سبب شده است که در نظر بسیاری 
خرید یا به روزرسانی ماشین آالت در این بازار راکد چندان منطقی نباشد. با این حال، بازار شاهد فعالیت های موفق برخی برندهاست. از آن جمله 
می توان به برند ایتالیایی فوم اینداسـتری اشـاره کرد. با اینکه حدود یک سـال از حضور این برند در بازار ایران می گذرد، کارنامه قابل قبولی از 
این شرکت به ثبت رسیده است. برای بررسی این موضوع و ارزیابی فضای حاکم بر این بخش از بازار به سراغ محمدرضا قائمیان، قائم مقام 
مدیرعامل شـرکت فوم اینداسـتری رفتیم و پای گفتگو با وی نشستیم. از وی درباره فعالیت های متفاوت این شرکت در بازار پرسیدیم و تحلیل 

وی را از شرایط سخت پیش  رو جویا شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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حالتی.قیمت.دس��تگاه.افزایش.می.یابد،.عموما.زمان.تحویل.دس��تگاه.با.آنچه.که.فروش��نده.

هنگام.عقد.قرارداد.متعهد.ش��ده.تفاوت.دارد.و.باعث.نارضایتی.مش��تریان.و.بروز.مش��کالت.
فراوانی.می.شود.

ش��رکت.فوم.برای.اینکه.در.ایران.با.چنین.مش��کالتی.مواجه.نباشد،.ماشین.آالت.پرمصرف.

خود.را.در.ایران.دپو.کرده.اس��ت؛.در.نتیجه.نه.تنها.قیمت.های.این.ماش��ین.آالت.کامال.منطقی.

است،.بلکه.ماشین.آالت.به..روز.و.به.محض.عقد.قرارداد.تحویل.مشتریان.می.شود..به.نظر.من.

اگر.ش��رکتی.قصد.دارد.با.یک.برند.معتبر.کار.کند،.باید.س��ازوکارهای.مورد.نیاز.در.س��طح.آن.

برن��د.را.نیز.ایجاد.کند..به.غیر.از.این،.ما.زیرس��اختی.را.فراهم.آورده.ایم.که.بر.مبنای.آن.برای.

مش��تریان.خود.دوره.آموزش��ی.برگزار.می.کنیم؛.در.این.دوره.ها.به.غیر.از.کار.با.دستگاه.ها.حتی.
روند.ساخت.در.و.پنجره.نیز.آموزش.داده.می.شود.

 به موضوع روش های فروش ماشـین آالت اشاره کردید، در حال حاضر شرکت ها 
بیشتر به چه صورتی محصوالت خود را به فروش می رسانند؟

منطق.حکم.می.کند.که.فروش.به.صورت.نقدی.باشد،.زیرا.هر.دو.طرف.آسوده.خاطر.خواهند.

بود..اما.با.توجه.به.ش��رایط.اقتصادی.کشور،.بس��یاری.از.مشتریان.توان.خرید.نقدی.را.ندارند؛.

به.همین.دلیل.بیش��تر.معامالت.به.صورت.مدت.دار.صورت.می.گیرد..همین.عامل.هم.یکی.از.
دالیل.اختالف.قیمت.ها.در.بازار.ماشین.آالت.است.

 دریافـت بلندمـدت وجه دسـتگاه ها با وجود نوسـانات ارزی، برای فروشـندگان 
مشکلی ایجاد نمی کند؟

اتفاقا،.بزرگترین.مش��کل.شرکت.ما.نیز.همین.نوس��انات.ارزی.بود..ما.در.این.مدت.به.خاطر.

رفاه.حال.مش��تریان.محصوالت.خود.را.به.صورت.ریالی.به.فروش.می.رس��اندیم،.اما.با.توجه.به.

اینکه.با.شرکت.ایتالیایی.به.صورت.یورویی.محاسبات.انجام.می.شد،.نوسانات.ارزی.هزینه.های.
سنگینی.را.به.ما.وارد.آورد.

در.نتیج��ه.م��ا.نیز.در.حال.حاضر،.قراردادهای.خود.را.به.صورت.ارزی.منعقد.می.کنیم..در.این.

صورت.اگر.قیمت.ارز.کاهش.یابد،.مش��تری.فایده.خواهد.برد،.و.اگر.قیمت.ارز.س��یر.صعودی.
داشت،.حداقل.کسی.در.این.میان.ضرر.نخواهد.کرد.

 ارزیابی شما از بازار فعلی ماشین آالت مونتاژ پنجره های آلومینیومی چیست؟
به.هرحال.همه.می.دانند.که.بر.کلیت.بخش.های.مرتبط.با.ساخت.وس��از.رکود.حاکم.است..اما.
اتفاق.ناخوش��ایندی.دیگری.در.این.بازار.در.حال.وقوع.اس��ت؛.به.عبارتی.چون.س��رمایه.گذاری.
در.صنعت.آلومینیوم.س��نگین.است،.ش��رکت.های.بزرگ.به.جای.انجام.سرمایه.گذاری.و.خرید.
ماش��ین.آالت،.سفارشات.خود.را.به.کارگاه.های.کوچک.می.دهند.و.به.صورت.اجرتی.با.آنها.کار.
می.کنند..این.مساله.در.کنار.رقابت.ناسالم.و.نوسانات.قیمت.ها.سبب.حاکم.شدن.رکود.سنگینی.

در.این.بخش.شده.است..
در.نتیج��ه.می.توان.گفت،.بازار.فعلی.آلومینیوم.درگیر.دو.مش��کل.اس��ت؛.یکی.همان.رکود.
کلی.حاکم.در.بازار.اس��ت،.و.دیگری.یک.س��ری.مسائل.و.آسیب.هایی.که.مربوط.به.درون.این.

صنعت.است.
 به نظر شما با توجه به رکود سنگین حاکم بر بازار، اصوال سرمایه گذاری در بخش 

ماشین آالت آلومینیوم، توجیه اقتصادی دارد؟
ب��ه.نظر.من،.در.همین.ب��ازار.راکد.هم.به.اندازه.کافی.پروژه.وج��ود.دارد..در.واقع.بزرگترین.
مش��کل.بازار.به.رقابت.های.ناسالم.بازمی.گردد..از.طرفی.در.بحث.ماشین.آالت.با.تغییرات.نرخ.
ارز.و.بی.کیفیت.بودن.بسیاری.از.محصوالت.مواجه.هستیم..شرکت.ها.با.قیمت.گذاری.هایی.که.
انجام.می.دهند.و.تخفیفات.کاذبی.که.ارائه.می.دهند،.باعث.می.ش��وند.مش��تریان.با.قمیت.های.
متعددی.روبه.رو.ش��ده.و.در.نتیجه.به.بازار.بدبین.ش��وند..این.بدبینی.خود.یکی.از.دالیل.مهم.

عدم.سرمایه.گذاری.در.این.بخش.است.
متاس��فانه.کمتر.کس��ی.به.این.نکت��ه.مهم.توجه.می.کند.که.ماش��ین.آالت.خود.بخش��ی.از.
س��رمایه.به.ش��مار.می.رود..به.این.معنا.که.اگر.برای.ماش��ین.آالت.هزینه.بیشتر.پرداخت.شود،.
کیفیت.تولیدات.باالتر.خواهد.رفت.و.در.نتیجه.موفقیت.بیشتری.حاصل.خواهد.شد..اما.عموما.
به.دنبال.آن.هستند.که.با.پول.اندکی.سود.بسیار.باالیی.نصیب.خود.کنند..عمال.این.بزرگترین.
چالش.بازار.ایران.اس��ت..در.واقع.در.یک.بازار.س��الم،.برای.به.دس��ت.آوردن.س��ود.بیشتر.باید.

سرمایه.گذاری.بیشتری.کرد.
از.سوی.دیگر،.همانطور.که.پیش.تر.هم.اشاره.شد،.دستگاه.ها.با.قیمت.ها.و.البته.کارایی.های.

متفاوتی.در.بازار.وجود.دارند..اگر.فروش��ندگان.هنگام.فروش.ماش��ین.آالت.به.مش��تریان.خود.

تمام.این.تفاوت.ها.را.توضیح.دهند.و.درباره.آپش��ن.ها.و.کارایی.دس��تگاه.و.نسبت.آنها.با.قیمت.

تعیین.ش��ده.برای.آن.دستگاه،.مشتریان.را.به.خوبی.توجیه.کنند،.قیمت.های.متنوع.کمتر.باعث.

سردرگمی.و.بدبینی.مشتریان.می.شود..به.طور.کلی.می.توان.گفت.که.عدم.آگاهی.مشتریان.در.
بسیاری.مواقع.به.مشکالت.موجود.دامن.می.زند.

 یعنی به نظر شما اطالع رسانی در بازار می تواند از بار مشکالت موجود بکاهد؟
به.نظرم.ضرورت.دارد.کس��انی.که.در.این.حوزه.مش��غول.هستند،.اطالعات.و.دانش.خود.را.
افزایش.دهند؛.فقط.فروش.مهم.نیس��ت،.داش��تن.اطالعات.نیز.از.اهمیت.برخوردار.است..شما.
باید.برای.مش��تری.و.مصرف.کننده.این.آگاهی.را.ایجاد.کنید.که.چه.تمایزی.نسبت.به.رقبای.

کاریتان.دارید.
اگر.فروش��ندگان.یراق.آالت،.ماش��ین.آالت.یا.تولید.کننده.در.و.پنجره.اطالعات.الزم.راجع.به.
سیس��تمی.را.که.ارائه.می.کند،.در.اختیار.طرف.مقابل.خود.بگذارد،.بس��یاری.از.معایب.از.میان.
خواهند.رفت..در.این.صورت.اس��ت.که.مش��تری.متوجه.خواهد.شد.که.با.توجه.به.سرمایه.خود.

کدام.دستگاه.بیشتر.از.همه.می.تواند.منافع.او.را.تامین.کند.
 آیا عمومی کردن اطالعات از سوی شرکت ها باعث تضعیف آنها در میدان رقابت 

نخواهد شد؟
.قرار.نیس��ت.یک.ش��رکت.تمامی.اطالعات.خود.را.علنی.و.عمومی.کند،.بلکه.سخن.بر.سر.
آگاهی.رس��انی.است؛.به.این.معنا.که.وقتی.مشتری.به.سراغ.دستگاهی.می.آید،.تمامی.اطالعات.
مورد.نیاز.وی.را.در.اختیارش.قرار.دهیم،.مزایا.و.معایب.آن.را.بگوییم.و.کارایی.دقیق.آن.را.بیان.
کنیم..در.واقع.ما.باید.به.عنوان.یک.مش��اور،.و.نه.صرفا.فروش��نده،.در.کنار.مشتریان.باشیم..در.
چنین.حالتی.اگر.یک.مشتری.از.شما.خرید.هم.نکند،.اطالعاتی.که.شما.در.اختیارش.گذاشته.اید.
دهان.به.دهان.گشته.و.باعث.افزایش.اعتبار.شما.در.بازار.می.شود،.و.در.عین.حال.نشان.دهنده.

اطمینان.خاطر.شما.از.محصوالتی.که.عرضه.کرده.اید.خواهد.بود.
همان.طور.که.گفتم،.باید.در.قامت.یک.مشاور.و.نه.فروشنده،.همراه.مشتری.باشیم..در.این.
صورت.اطالعاتی.که.ش��ما.به.عنوان.یک.مش��اور.در.اختیار.آنها.قرار.داده.اید،.به.تدریج.فراگیر.

شده.و.هرجا.اگر.سوالی.پیش.می.آید.از.شما.جویا.می.شوند.
در.صنعت.باید.چشم.انداز.بلند.مدت.داشت،.و.به.دور.دست.ها.نگاه.کرد..در.واقع.بخش.فروش.

در.ایران.با.دو.مشکل.عدم.آگاهی.و.عدم.دید.بلند.مدت،.دست.به.گریبان.است..
 آیـا می تـوان گفت مجموعه هایی که از دادن چنین اطالعاتی به مشـتریان پرهیز 

می کنند، از کیفیت و مرغوبیت محصوالت خود اطمینانی ندارند؟
دقیقا،.یا.کار.بی.کیفیت.به.بازار.ارائه.می.کنند.یا.نمی.خواهند.در.مقام.مقایس��ه.با.رقیبان.خود.
قرار.بگیرند..در.بخش.ماش��ین.آالت.ش��ما.می.بینید،.شرکت.های.فروش��نده.روی.قابلیت.های.

دستگاه.های.خود.تمرکز.دارند.و.از.معایب.دستگاه.ها.صحبت.نمی.کنند..
این.درحالی.است.که.رفتار.شرکت.های.خارجی.به.هیچ.عنوان.این.چنین.نیست..شما.از.هر.
ش��رکتی.در.خواس��ت.کنید.آن.ش��رکت،.کاتالوگ،.جزئیات.فنی.و.حتی.نقشه.را.در.اختیار.شما..
قرار.می.دهد..سیاست.شرکت.ما.هم.این.است.که.اطالعات.را.به.صورت.کامل.از.نظر.قیمت،.
جزئیات.فنی،.نمودار.و.نقش��ه.در.اختیار.مش��تری.قرار.دهیم،.اما.در.نهایت.این.مشتری.خواهد.

بود.که.باید.تصمیم.بگیرد.کدام.را.انتخاب.کند..
 به نظر شـما در بحث جریـان آزاد اطالعات و آگاهی رسـانی، فناوری های جدید، 

خصوصا گروه های تلگرامی می توانند موثر واقع بشود؟
بله،.می.تواند.موثر.واقع.ش��ود،.منتها.به.این.شرط.که.اطالعاتی.که.دوستان.می.دهند.به.نقد.
و.چالش.کش��یده.شود..تا.روش��ن.شود.که.این.اطالعات،.منبع.موثقی.دارند.یا.نه..ممکن.است.
ش��رکتی.در.راستای.فروش.بهتر،.یک.سری.اطالعات.کذب.بیرون.دهد.و.به.دلیل.مشغله.های.

زیاد.کسی.دنبال.صحت.آنها.نباشد.
به.نظر.من.کانال.ها.از.گروه.های.تلگرامی.موثرتر.هس��تند..البته.در.صورتی.که.کانال.ها.یک.
ش��ورای.سیاستگذاری.داشته.باش��ند.که.از.هر.صنف.نماینده.ای.در.آنها.باشد.و.کانال.مربوطه.
را.مدیریت.و.هدایت.کنند..در.چنین.حالتی.جلوی.انتش��ار.اطالعات.کذب.گرفته.می.ش��ود..در.
حالی.که.در.گروه.ها.چنین.نیس��ت.و.هر.شخص.می.تواند.مطلب.خودش.را.قرار.می.دهد،.بعد.از.
مدتی.ش��خص.دیگری.آن.را.رد.می.کند.و.کس��انی.که.در.این.گروه.ها.حضور.دارند،.س��ردرگم.

می.شوند.که.کدام.واقعیت.دارد.
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زاماک چیست؟

"زاماک" اصطالحی.است.که.در.صنعت.در.و.پنجره.سازی.نسبتا.رایج.شده.است.و.بعضی.

از.مونتاژکنن��دگان.به.برخی.از.قطعات.مورد.اس��تفاده.در.تولی��د.پنجره.ها.زاماک.می.گویند..

ظاهرا.مانند.برخی.از.کاالها.که.با.ورود.خود.به.بازار.با.خطا.در.نامیدن.خود.روبه.رو.می.شدند،.

زاماک.نیز.در.ش��رف.چنین.خطایی.قرار.گرفته.اس��ت..می.دانیم.که.در.گذش��ته.نخس��تین.

تولیدات��ی.که.وارد.بازار.مصرف.می.ش��دند،.به.اش��تباه.نام.برند.یا.کارخان��ه.تولیدی.خود.را.

می.گرفتند..برای.مثال.واژگانی.مانند.زیراکس،.تاید،.ریکا،.اس��کاچ،.لیپتون،.سامس��ونت.و.

نس��کافه.نام.برندهای.خاصی.هس��تند.که.مدت.ها.و.حتی.امروز.نیز.برای.نامیدن.دس��تگاه.

کپی،.پودر.لباسش��ویی،.مایع.ظرفشویی،.بافته.ظرفش��ویی،.چای.کیسه.ایی،.کیف.اداری.و.
قهوه.فوری.در.جامعه.به.کار.برده.می.شوند..

اما.داس��تان.زاماک.اندکی.متفاوت.است..زاماک.برند.یا.نام.کارخانه.خاصی.نیست،.بلکه.
زاماک.جنس.این.قطعات.است.که.رفته.رفته.در.حال.تبدیل.شدن.به.یک.غلط.عام.است.
در.واقع.زاماک.یک.نوع.آلیاژ.اس��ت.که.برخی.از.قطعات.مورد.اس��تفاده.در.صنعت.ما.از.
جنس.آن.س��اخته.شده.اند..در.اینجا.بد.نیس��ت.اندکی.با.این.آلیاژ.آشنا.شویم.و.مزایای.آن.

را.در.صنعت.خود.بدانیم.
عناص��ر.اصلی.آلیاژ.زاماک.عبارتند.از.روی،.آلومینیوم،.مس،.منیزیم..البته.آهن،.کادمیم،.
قلع،.نیکل،.کرم.و.منگنز.نیز.به.مقادیر.اندک.در.آن.به.کار.می.روند..اما.پایه.اصلی.و.اساس.
آلیاژ.زاماک.روی.اس��ت..روی.عنصری.اس��ت.با.رنگ.س��فید.با.درخشش.آبی.یا.نقره.ای..
ساختار.روی.دارای.ساختار.کریستالی.بلوری.فشرده.می.باشد..نقطه.ذوب.روی.419.و.نقطه.

جوش.آن.906.درجه.سانتیگراد.می.باشد.
در.واق��ع.آلیاژ.ریختگی.روی.با.نام.زاماک.یکی.از.معروف.ترین.آلیاژهای.روی.بوده.و.در.

3.درجه.زاماک.2،.زاماک.3.و.زماک.5.طبقه.بندی.می.شوند.
اما.عناصر.تشکیل.دهنده.زاماک.تاثیرات.مختلفی.بر.ویژگی.های.این.آلیاژ.دارند..تاثیرات.

این.عناصر.را.به.شرح.زیر.می.توان.خالصه.کرد:
روی:.هرچ��ه.میزان.این.فلز.در.زاماک.بیش��تر.باش��د،.میزان.اس��تحکام.ای��ن.آلیاژ.نیز.
بیش��تر.می.ش��ود،.همچنین.مقاومت.به.خوردگی.را.نیز.افزایش.می.دهد..مهمترین.قابلیت.
آلیاژهای.روی.حفظ.ابعاد.و.دقت.ابعادی.آن.می.باش��د.که.در.صنایع.مکانیکی.و.الکتریکی،.
اتومبیل.سازی،.اسباب.بازی.و.پوشش.ها.برای.جلوگیری.از.خوردگی.)گالوانیزه(.مورد.استفاده.

قرار.می.گیرد.
آلومینیوم:.این.عنصر.باعث.افزایش.اس��تحکام.کششی،.مقاومت.به.خزش،.استحکام.به.
ضربه.)در.اصطالح.چکش.خوار.بودن(.و.سختی.روی.می.شود..و.میزان.این.آلیاژ.در.زاماک.
میان.3/5.تا.4/3.درصد.اس��ت..اگر.این.میزان..آلومینیوم.زاماک.بیش.از.5.درصد.باش��د،.

شکنندگی.آن.نیز.باالتر.خواهد.بود.
مس:.این.عنصر.در.زاماک.دو.اثر.مهم.ایجاد.می.کند؛.افزایش.استحکام.کششی،.خزشی.
و.س��ختی.و.همچنین.افزای��ش.مقاومت.به.خوردگی..میزان.مس.موج��ود.در.آلیاژ.زاماک.

چیزی.در.حدود.%1.می.باشد.
منیزیم:.س��ختی.آلیاژ.را.افزایش.می.دهد،.اما.اس��تحکام.به.ضربه،.درصد.ازدیاد.طول.و.
همچنین.سیالیت.مذاب.آلیاژ.را.کاهش.می.دهد..در.عین.حال.منیزیم.خاصیت.اکسیژن.زدایی.

دارد..همچنین.این.عنصر.مقاومت.به.خوردگی.را.افزایش.می.دهد..
زاماک.در.بازار.ایران.به.اش��تباه.به.نام.س��رب.خشک.نیز.مصطلح.شده.است.و.به.گونه.ای.
ارتباط.این.آلیاژ.را.با.س��رب.القا.می.کند..در.واقع.س��رب.خش��ک.آلیاژی.اس��ت.از.سرب.و.
انتیموان،.در.حالی.که.آلیاژ.زاماک.هیچ.ارتباطی.با.س��رب.ندارد..همانطور.که.اشاره.شد.این.
.)Zamac.یا.Zamak(.س��اخته.می.ش��ود.و.کلمه.زاماک.)Zinc(.آلیاژ.بر.پایه.فلز.روی
.،)Aluminium(.مخفف.چهار.عنصر.اصلی.تشکیل.دهنده.این.آلیاژ.یعنی.روی،.آلومینیوم
منیزی��م.)Magnesium(.و.م��س.)Copper(.می.باش��د..از.آنجایی.که.واژه.مس.در.
آلمانی.Kupfer.اس��ت،.بنابرای��ن.زاماک.به.دو.صورت.zamak.و.zamac..نوش��ته.

می.شود.
معم��وال.تفاوت.انواع..زاماک،.در.میزان.مس.موجود.در.آن.بوده.و.س��ایر.عناصر.آلیاژی.
ترکیبات.نس��بتا.ثابتی.دارند..مثال.مس.موج��ود.در.زاماک.2،.یک.درصد؛.در.زاماک.3.این.
میزان.0.75.درصد؛.و.در.زاماک.5.عنصر.مس.به.میزان.1.25.درصد.است..در.زاماک.4.که.

فاقد.منیزیم.است،.میزان.مس.به.3.درصد.می.رسد.
آلیاژ.زاماک.بیش��تر.در.قطعاتی.کاربرد.دارد.که.تحت.فش��ار.هس��تند.مانند.دستگیره.در.
اتومبیل.ه��ا..همچنین.به.خاطر.زیبایی.این.آلیاژ،.در.س��اخت.قطعات.تزئینی.مانند.اس��باب.

بازی.ها.و.برخی.زیورآالت.و.بدلیجات.نیز.استفاده.می.شود.
ام��ا.کاربرد.زاماک.در.صنعت.در.و.پنجره.چیس��ت؟.همانطور.که.اش��اره.ش��د.زاماک.در.
قطعات��ی.که.تحت.فش��ار.ق��رار.می.گیرند،.کارایی.بس��یار.مطلوب��ی.دارد..از.این.جهت.در.

یراق.آالت.در.و.پنجره.و.همچنین.دستگیره.ها.به.کار.می.رود.
البته.شاید.هیچ.ایرادی.هم.نداشته.باشد.که.به.هر.قطعه.ای.بگوییم.زاماک،.و.هیچ.تفاوتی.
ه��م.در.کیفیت.پنجره.تولیدی.ما.به.وجود.نیاید؛.همانطور.که.هنوز.بس��یاری.به.دس��تمال.
کاغ��ذی.می.گوین��د.کلینکس،.و.همچن��ان.این.محصول.کارایی.خود.را.از.دس��ت.نداده.و.
هنوز.هم.می.توان.با.آن.عمل.تمیز.کردن.را.انجام.داد..اما.از.سوی.دیگر،.هیچ.ایرادی.هم.
نخواهد.داش��ت.اگر.به.واژگان.و.مفاهیمی.که.روزانه.به.کار.می.بریم،.اندکی.بیاندیش��یم.تا.

خدایی.نکرده،.روزی.به.یک.قطعه.از.جنس.استیل،.نگوییم.زاماک.

تحريريه پنجره ايرانیان

































































































10
ه.0

�ار
شم

..
13

94.
من

.به
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن

262

ش
زار

گـ

پنج��ره.ایرانیان:.ای��ن.روز.ها.از.هر.کوچه.و.خیابانی.که.می.گذری��د،.فارغ.از.پایین.یا.باال.

و.دار.و.ندار.بودن.آن.منطقه،.همه.جا.صحبت.از.پس��اتحریم.اس��ت..تحریم.تا.جایی.پیش.

رفته.که.حتی.مردم.عادی.هم.از.ترکش.آن.بی.نصیب.نمانده.اند،.چه.رس��د.به.ش��رکت.ها.و.

بازرگانان..در.واقع.در.هر.صنفی.که.مش��غول.هس��تید،.کارتان.به.تحریم.گره.خورده.است..

چندین.سال.است.در.همه.ابعاد،.اصناف.از.جزئی.ترین.بخش.ها.تا.کالن.ترین.آنها.در.تحریم.

به.سر.می.برند..تحریمی.بدون.حد.و.مرز،.که.البته.با.شرایط.سیاسی.موجود،.هر.لحظه.این.

امکان.وجود.دارد.که.یکسره.برطرف.شود..ما.کاری.به.چرایی.تحریم.نداریم،.اما.نمی.توان.

نس��بت.به.تاثیر.این.تحریم.ها.و.چگونگی.فعالیت.در.چنین.فضایی.بی.اعتنا.بود..نمی.ش��ود.

دست.روی.دست.گذاشت.و.تنها.در.انتظار.آینده.نشست..باید.حرکت،.فعالیت.و.برنامه.ریزی.

داش��ت..حتی.باید.بدترین.حالت.را.در.نظر.گرفت.����.برجا.ماندن.تحریم.ها.��.و.برای.آن.

فکری.کرد..یکی.از.اقداماتی.که.در.چنین.فضایی.می.توان.به.عمل.آورد،.همان.کاری.است.

که.ش��رکت.های.بزرگ.بین.المللی.در.همه.ش��رایط.بر.آن.مبادرت.می.ورزند؛.یعنی.تدبیر.و.

برنامه.ریزی..حال.تصور.کنید.تحریم.ها.رفع.ش��ود.و.ما.بستر.سازی.در.صنف.و.شرکت.خود.
را.انجام.داده.باشیم،.بدون.تردید.عملکرد.متفاوت.تری.در.بهره.وری.خواهیم.داشت.

واکاوی پساتحریم، در سمینار استراتژی پساتحریم
.طبق.دعوت.قبلی.که.از.سوی.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.ایران.
و.انجمن.تولیدکنندگان.مواد.ش��یمیایی.صنعت.س��اختمان.صورت.گرفته.بود،.13.دیماه.
قصد.پوش��ش.خبری.سمینار.استراتژی.پساتحریم.را.داشتیم..نشست.در.مجتمع.رفاهی.
بانک.صنعت.و.معدن،.واقع.در.خیابان.آجودانیه.برگزار.می.ش��د؛.به.خیابان.اقدس��یه.که.

رس��یدیم.با.ترافیک.س��نگینی.مواجه.ش��دیم،.از.آنجایی.که.حرفه.ما.خبر.است.علت.را.

جویا.ش��دیم.و.دریافتیم.عده.ای.ناشناس.به.سفارت.عربستان.سعودی.یورش.برده.اند،.و.

بعد.متوجه.شدیم.که.این.راهبندان.کمترین.پیامد.عمل.ایشان.بوده.است..به.هر.طریق.

ممکن.خود.را.به.س��مینار.رس��اندیم..این.جلس��ه.در.س��اعت.14:20.دقیقه.با.سخنرانی.

مهندس.اکبر.معتضدی.ش��روع.ش��د..وی.ضمن.خیرمقدم.به.حضار.بابت.تاخیر.اجباری.
به.وجود.آمده.که.در.باال.به.آن.اشاره.شد،.از.حضار.عذرخواهی.کرد..

رئیس.هیئت.مدیره.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.ایران،.در.ادامه.موضوع.جلس��ه.

را.که.اس��تراتژی.پساتحریم.است،.چنین.تشریح.کرد:.در.این.روزها.که.بحث.پساتحریم.

داغ.اس��ت،.متاس��فانه.بعضی.افراد.فقط.به.این.دلیل.که.تحصی��الت.آکادمیک.دارند.به.

ش��رکت.و.موسسات.مشاوره.های.نادرست.می.دهند،.زیرا.این.افراد.از.نظر.اجرایی.تجربه.
کافی.ندارند.

معتضدی.با.بیان.اینکه،.این.نشس��ت.تخصصی.با.س��خنرانی.دکتر.مایکل.احسانی.و.

شهرام.تاج.برگزار.می.شود،.تاکید.کرد:.این.سمینار.جهت.روشن.شدن.مسائل.پساتحریم.

تشکیل.شده.است.که.در.عین.حال،.شرکت.کنندگان.می.توانند.از.نظرات.و.تجربه.این.دو.
بزرگوار.درقالب.مشاوره.جهت.ارتقای.کیفیت.شرکت.های.خود.بهره.بگیرند.

س��پس.معتضدی.به.معرفی.سخنران.نخس��ت،.دکتر.مایکل.احسانی،.پرداخت:.دکتر.

احس��انی.فارغ.اتحصیل.دانش��گاه.بوستون.تگزاز.بوده.و.در.س��ابقه.خود.فعالیت.به.عنوان.

مش��اور.ارشد.ش��رکت..های.بین.المللی.در.32.کشور.آمریکایی،.اروپایی.و.آسیایی.را.دارد..

همچنین.ایش��ان.دارای.پروانه.مجاز.گواهی.حسابرس��ی.ارش��د.از.ش��رکت.بین.المللی.

چشم انداز مثبت پساتحریم در صنعت
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره به همراه انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیايی صنعت ساختمان برگزار کردند:
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حسابرس��ان.RICA.می.باشد..س��پس.معتضدی.باتوجه.به.کمبود.زمان.در.مورد.سوابق.
ایشان.به.همین.بسنده.کرد.و.از.دکتر.احسانی.جهت.سخنرانی.دعوت.به.عمل.آورد..

دکتر.مایکل.احس��انی.در.ابتدا.با.تش��کر.از.حضور.فعاالن.صنعت.ساختمان.در.سمینار.

اس��تراتژی.پساتحریم،.ایراد.سخنرانی.را.با.تکمیل.کردن.سوابق.خود.آغاز.کرد..احسانی.

گفت:.فعالیت.من.باش��رکت.های.مختلف.به.این.منجر.شد.که.ترکیبی.از.کیفیت،.بهبود.

فرایندکار.و.مهارت.های.عملیاتی.برای.سازمان.ها.و.موسسات.جهان.را.به.ارمغان.بیآورم..

نحوه.تعامل.بنده.با.شرکت.ها.به.صورت.مشاوره.و.همکاری.در.جهت.بهبود.و.ارتقا.تولید.

ش��رکت.ها..بوده.است..سپس.مایکل.احسانی.از.شرکت.کنندگان.درخواست.کرد.تا.ضمن.
معرفی.خود.نوع.فعالیت.خود.را.توضیح.دهند.

پساتحریم، فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان و بازرگانان 
دکتر.مایکل.احس��انی.ضمن.اشاره.به.تحوالت.سیاسی.اخیر.در.منطقه.و.تحریم.هایی.
که.ایاالت.متحده.علیه.روس��یه.اعمال.کرده.اس��ت،.بازار.این.کش��ور.را.فرصت.بس��یار.

مغتنمی.برای.تولیدکنندگان.و.بازرگانان.کشورمان.برشمرد.
وی.در.بخش.دیگر.س��خنان.خود.به.واکاوای.شرایط.پس��اتحریم.پرداخت.و.گفت:.با.
توجه.به.آغاز.دوره.پس��اتحریم،.ش��رکت.ها.و.کارخانه.های.مختلفی.از.اقصی.نقاط.جهان.
خواهان.س��رمایه.گذاری.در.ایران.هستند،.از.ش��رکت.های.خودروسازی.و.هواپیماسازی.
گرفته.تا.ش��رکت.های.نفتی.و.آهن.آالت..اگر.قرار.است.این.کار.انجام.شود.باید.تغییرات.

گسترده.ای.در.حوزه.مدیریت،.نیروی.انسانی.و.بسترسازی.صورت.گیرد.
یکی از شروط موفقیت، میزان رضایتمندی مشتری

دکتر.احسانی.در.ادامه.اضافه.کرد:.اگر.شرکت.های.خارجی.موفق.هستند.به.دلیل.جلب.

رضایت..مش��تریان.است..آنها.تالش.دارند.تا.محصول.با.کیفیت.در.اختیار.مصرف.کننده.

قرار.دهند..اتفاقی.که.زمزمه.هایی.برای.اجرا..ش��دن.آن.در.ایران.شنیده.می.شود..یکی.از.

عللی.که.اقتصاد.ایران.در.رکود.به.س��ر.می.برد،.همین.حس.مسئولیت.پذیری.است..وقتی.

که.بعد.از.فروش.محصول.دیگر.هیچگونه.مس��ئولیتی.در.قبال.آن.ندارند،.حس.رقابتی.
هم.در.بعد.کیفی.به.وجود.نمی.آید.

وی.در.ادامه.افزود:.اگر.می.خواهیم.در.پساتحریم.با.شرکت.های.خارجی.رقابت.کنیم،.
باید.سبک.مدیریت.و.نگاهمان.را.تغییر.دهیم.تا.به.اهداف.خود.نزدیک.شویم.

عدم آینده نگری درد مشترک صنعت کشور
دکتر.احسانی.با.اشاره.به.توانمندی.های.ایران.در.زمینه.های.جهانگردی.و.کارآفرینی،.
ای��ن.قابلیت.ها.را.نیز.به.عن��وان.یکی.از.فرصت.های.قابل.توج��ه.بخش.اقتصادی.ایران.
برش��مرد.و.اظهار.داش��ت:.با.برداش��ته.ش��دن.تحریم.ها،.امکان.به.وجود.آمدن.تغییرات.
چش��مگیری.در.عرصه.های.مختلف.به.وجود.می.آید،.اما.متاس��فانه.آمادگی.این.تغییرات.
هنوز.در.ایران.وجود.ندارد..زیرا.در.مقایس��ه.با.شرکت.های.اروپایی،.آسیایی.و.آمریکایی،.
در.ایران.برنامه.ریزی.های.بلندمدت.انجام.نمی.ش��ود.و.این.یک.نقیصه.به.ش��مار.می.رود..
برای.مثال.در.ژاپن.برنامه.ریزی.های.پانصد.ساله.انجام.می.شود.که.در.آنها.اهداف.کامال.

روشنی.را.دنبال.می.کنند.
خدمات، بیشترین سهم اقتصاد در ایران

احس��انی.در.رابطه.با.اطالعات.آمار.ایران.که.س��ازمان.س��یا.آن.را.منتشر.کرده.است،.

گفت:.موسسه.سیا.راجع.به.تمام.کشور.های.دنیا.این.اطالعات.را.دارد.که.در.این.نشست.

گریزی.کوتاه.به.این.آمار.می.زنیم..سازمان.سیا.آمار.رشد.اقتصادی.ایران.در.سال.2015.

را.صفر.خوانده.و.پیش.بینی.کرده.که.در.ظرف.مدت.یک.سال.آینده.به.5.درصد.خواهد.

رس��ید..در.این.آمار.9.درصد.اقتصاد.ایران.به.کش��اورزی.اختص��اص.یافته.و.38.درصد.
صنایع.مختلف.و.53.درصد.در.قسمت.خدمات.است.

وی.افزود،.این.آمار.نش��انگر.این.اس��ت.که.خدمات.مهمترین.بخش.در.اقتصاد.کشور.

اس��ت..در.حالی.که.در.کش��ورهای.مترقی.اروپایی.به.دلیل.اینکه.تولیدات.بیشتری.دارند،.
اقتصاد.بیشتر.حول.صنعت.شکل.گرفته.است.تا.خدمات.

ایش��ان.تورم.کشور.را.در.سال.2015.پانزده.درصد.اعالم.کرد.و.افزود:.ایران.در.بحث.

تورم.در.رده.219.کش��ورهای.جهان.است..ضمن.اینکه.در.دوران.تحریم.صادرات.ایران.
هم.کاهش.یافته.است.

مایکل.احس��انی.در.ادامه.این.سوال.را.مطرح.کرد.که.پس.از.برداشته.شدن.تحریم.ها،.
وظیفه.ما.چیست؟

ارتقا کیفیت، مستلزم مشاوره مدیریتی
وی.در.پای��ان.س��خنان.خود،.یک��ی.از.راه.های.ارتقاء.س��طح.ش��رکت.های.ایرانی.را.
بهره.گیری.از.مشاوران.برجسته.و.باتجربه.دانست.و.تاکید.کرد.شرکت.های.بزرگ.جهانی.

مانند.گوگل.و.مایکروسافت.نیز.همواره.از.مشاوره.استفاده.بهینه.می.کنند.
در.ادامه.و.پس.از.پایان.زمان.تنفس،.مهندس.معتضدی.پشت.تریبون.قرار.گرفته.و.در.
جهت.تکمیل.و.تایید.س��خنان.دکتر.احسانی،.بر.بازنگری.تمام.شرکت.ها.در.فعالیت.های.
خود.تاکید.کرد..س��پس.وی.به.معرفی.دکتر.ش��هرام.تاج.پرداخت.و.اظهار.داشت:.دکتر.
ش��هرام.تاج.س��ابقه.ریاس��ت.دانش��کده.مدیریت.و.بازاریابی.فنی.لورنس.تک.میشیگان.
آمری��کا.را.در.پرونده.خود.دارد.که.بیش.از.30.س��ال.در.زمینه..های.آکادمیک،.مش��اوره.
اجرای��ی،.نوآوری.در.مدل.های.کس��ب.و.کار.مدیریت.ناب.و.اجرای.بیش.از.100.پروژه.با.

شرکت.های.بین.المللی.در.آمریکا،.استرالیا،.و.ژاپن.فعالیت.داشته.است.
مدیران ایرانی با نظراتی خوب و عملکردی ضعیف

در.ادامه.این.نشس��ت،.ش��هرام.تاج.به.ایراد.سخنرانی.پرداخت..وی.در.ابتدای.سخنان.

خود.با.اش��اره.به.یکی.از.نقاط.ضعف.کشورمان.در.حوزه.مدیریتی،.گفت:.متاسفانه.یکی.

از.نقاط.ضعف.در.ایران.آن.است.که.برغم.اینکه.حوزه.مدیریتی.به.لحاظ.تئوری.از.سطح.

خوب��ی.برخوردار.اس��ت،.اما.در.عمل.تجرب��ه.کافی.وجود.ندارد..در.ای��ران.مدیران.ادعا.
می.کنند.که.همه.چیز.را.می.دانند.و.این.ضعف.بزرگی.است.که.کسی.نمی.گوید.نمی.دانم.
وی.اف��زود:.امروزه.برای.ورود.به.بازار.جهانی،.بای��د.محصولی.با.کیفیت.باال،.تحویل.
س��ریع.و.قیمت.مناس��ب.برای.عرضه.داشته.باشید..ایش��ان.در.ادامه.5.موضوع.مهم.در.
خصوص.پیش��رفت.شرکت.ها.را.این.گونه.بر.شمرد:.رقبای.کاری،.خود.شرکت،.خریدار،.
کاالهای.جایگزین،.شرکت.هایی.که.در.این.کار.نیستند.و.قصد.ورود.به.بازار.را.دارند.

یک شرکت نیازمند تیم مدیریت قوی است
ش��هرام.تاج.با.اشاره.به.اینکه.در.ایران.هر.فعالیت.شغلی.که.نمود.پیدا.می.کند،.فراگیر.
می.ش��ود،.اف��زود:.باید.کاری.کرد.تا.افراد.نتوانند.بدون.داش��تن.تجرب��ه.مرتبط.وارد.هر.

صنعتی،.به.خصوص.در.و.پنجره،.شوند..باید.راهکاری.برای.آن.اندیشید.
دکتر.تاج.در.پایان.س��خنان.خود.تیم.نیرومند.مدیریتی.و.به.خرج.دادن.وسواس.جهت.

استخدام.کارمندان.را.دو.عامل.بسیار.تعیین.کننده.در.روند.صعودی.شرکت.ها.دانست.
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حفظ مشتری
بخش سوم/آرش سقايی، مدير فروش ماژول

ارزش.مورد.نظر.مشتری.و.رضایت.وی.ازعوامل.مهم.تشکیل.دهنده.فرمول.فروشنده.

یا.بازاریاب.برای.کس��ب.موفقیت.است..ولی.بازاریاب.به.تنهایی.نمی.تواند.ارزشی.برتر.

به.مش��تری.ارائ��ه.کند.و.رضایت.وی.را.تامین.کند..در.واق��ع،.اگر.چه.بازاریابی.نقش.

عمده.یا.پیشرو.دارد،.ولی.در.جذب.و.نگهداری.مشتری.چیزی.جز.بخشی.از.کل.یک.

مجموعه.به.ش��مار.نمی.آید..در.ش��رکت.هایی.که.همه.واحدها.و.کارکنان.تشکیل.تیم.

می.دهند.و.می.کوش��ند.درصحنه.پر.رقابت،.سیستمی.را.ارائه.کنند.که.خدماتی.برتر.به.
مشتریان.ارائه.کند،.واحد.بازاریابی.به.موفقیت.هایی.دست.خواهد.یافت.

به.ساندویچ.فروشی.مک.دونالد.توجه.کنید..مردم.تنها.بدان.سبب.که.این.ساندویچ.

فروش��ی.زنجیره.ایی.را.دوس��ت.می.دارند،.در.21.هزار.مهمان.پذیر.مک.دونالد.ازدحام.

نمی.کنند..در.واقع،.یک.تحقیق.پیمایشی.که.در.سطح.کشور.انجام.شد،.نشان.داد.که.

مص��رف.کنندگان.مک.دونالد.را.از.نظر.مزه.غ��ذا،.پس.از.برگرکینگ.و.وین.دیز.قرار.

دادند..ولی.با.وجود.این.مک.دونالد.بیش.از.20.در.صد.بازار.س��اندویچ.فروشی.آمریکا.

را.به.خود.اختصاص.داده.اس��ت.و.این.بیش.از.مجموع.س��هام.برگر.کینگ.و.وین.دیز.

اس��ت..قراردادهای.غذایی.مک.دونالد.نمی.تواند.تنها.عاملی.باش��د.که.مردم.را.به.این.
ساندویچ.فروشی.ها.می.کشاند.

در.سراس��ر.دنیا.مک.دونالد.توانس��ته.اس��ت.سیس��تمی.را.تنظیم.کند.که.کیفیت،.

خدمات،.پاکیزگی.و.ارزش.را.با.اس��تاندارد.بسیار.باالیی.به.نمایش.گذارد..مک.دونالد.

تنها.تا.آنجا.موفق.خواهد.بود.که.این.گروه.ها.)به.عنوان.ش��ریک(.با.شرکت.همکاری.

صمیمانه.داش��ته.باشند:.کارکنان.واحدهایی.که.با.پروانه.این.شرکت.فعالیت.می.کنند،.

عرضه.کنندگان.مواد.اولیه.و.س��ایر.کسانی.که.برای.ارائه.ارزش.بسیار.باال.به.مشتری.
خدمات.استثنایی.ارائه.می.دهند.

بازاریاب.ها.برای.آن.که.بتوانند.نیازهای.مش��تریان.را.تامین.کنند،.ناگزیرند.با.س��ایر.

واحدهای.شرکت.و.س��ایر.سازمان.های.موجود.در.سیستم.بازاریابی.همکاری.نزدیک.
داشته.باشند.

زنجیره ارزش 
می.توان.هر.یک.از.واحدهای.ش��رکت.را.به.عنوان.یکی.از.حلقه.های.تشکیل.دهنده.
زنجیره.ارزش.ش��رکت.به.حس��اب.آورد..یعنی.هر.یک.از.واحدها.از.نظر.طرح.ریزی،.
تولید،.عرضه،.تحویل.دادن.و.خدمات.پس.از.فروش.محصوالت.فعالیت.هایی.را.انجام.
می.دهند.که.زنجیره.ارزش.را.تقویت.می.س��ازد..موفقیت.ش��رکت.به.ش��یوه.ای.که.بر.

اساس.آن.فعالیت.های.واحدهای.مختلف.هماهنگ.می.شوند،.نیز.بستگی.دارد.
ه��دف.مهمان.پذیره��ای.ریتس.کارلتون.این.اس��ت.که.به.گون��ه.ای.عمل.کنند.که.
مهمان��ان.تجربه.ای.متفاوت.و.به.یادماندنی.کس��ب.کنند..فروش��ندگان.و.بازاریاب.ها.
یک��ی.از.حلقه.های.مهم.زنجیره.ارزش.این.میهمان.پذیره��ا.را.که.چنین.تجربه.ای.را.
خلق.می.کنند،.تش��کیل.می.دهند..آنها.برای.شناس��ایی.نیازهای.مشتریان.تحقیقاتی.
را.انج��ام.می.دهند.و.برای.ارائ��ه.خدمات.جهت.تامین.این.نیازه��ا.طرح.هایی.را.ارائه.
می.دهند..در.س��ایر.تبلیغات.خود.مهمانان.را.از.خدمات.و.آدرس.یا.محل.میهمان.پذیر.

ره:
شـا

ا

آنچه در ادامه از نظر شـما می گذارد مقاله ای اسـت به قلم مدیر فروش دانش پژوه شرکت ماژول. این نوشتار مبحث حفظ مشتری را با 
توجه به تغییر روش های فروش و بازاریابی و گذر از روش های سنتی مورد بررسی قرار می دهد. آرش سقایی در بخش نخست از این 
سلسله مقاالت، به ارائه تعریف هایی از اصطالحات کلیدي در بازاریابي و تبلیغاتي اینترنتي پرداخته بود. در بخش دوم نیز با آغاز مبحث 
حفظ مشتری، موضوعاتی مانند رضایت مشتری و رابطه با مشتری را مورد بررسی قرار داده بود. الزم به ذکر است، آرش سقایی دارای 
مدرک کارشناسی ارشد ام بی ای ازدانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر نیز دانشجوی DBA از دانشگاه کارآفرینی 

دانشگاه تهران می باشد. با هم این مقاله را می خوانیم:
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آگاه.می.سازند.و.به.هرگونه.فعالیتی.که.ایجاد.ارزش.می.کند،.دست.می.زنند..ولی.سایر.

واحدهای.این.میهمان.پذیر.هم.باید.وظیفه.های.خود.را.به.ش��یوه.ای.عالی.انجام.دهند.
تا.شرکت.بتواند.یک.واقعیت.را.تجربه.کند..

زنجی��ره.ارزش.ش��رکت.هم.حلقه.های.ق��وی.و.هم.حلقه.های.بس��یار.ضعیف.دارد..

موفقیت.ش��رکت.به.این.امر.بس��تگی.دارد.ک��ه.هریک.از.واحده��ا.وظیفه.خود.را.به.

ش��یوه.ای.عالی.انجام.دهند،.بر.ارزش.های.مورد.نظر.مش��تری.بیفزایند.و.همچنین.با.
فعالیت.های.واحدهای.مختلف.هماهنگ.شوند.

شبکه ارائه ارزش
ش��رکتی.که.در.پی.دستیابی.به.مزیت.رقابتی.اس��ت.باید.به.نقطه.ای.ورای.زنجیره.
ارزش.خود.و.به.زنجیره.های.ارزش.ش��رکت.ها.با.س��ایر.اعضای.زنجیره.که.در.عرضه.
مواد."مشارکت" می.کنند،.دست.یابند.تا.بتوانند.عملکرد.شبکه.ارائه.ارزش.به.مشتری.
را.بهبود.بخش��ند..برای.مثال.ش��رکت.هوندا.برنامه.ای.را.طرح.ریزی.کرده.است.که.با.
عرضه.کنندگان.مواد.اولیه.همکاری.نزدیک.داش��ته.باش��د،.هزینه.های.خود.را.کاهش.

دهد.و.کیفیت.محصوالت.خود.را.بهبود.بخشد.
هنگامی.که.هوندا.شرکت.دانلی.)تولید.کننده.آینه.خودرو(.را.برای.عرضه.آینه.های.
مورد.نیاز.خودروهای.ساخت.شرکت.در.ایاالت.متحده.آمریکا.انتخاب.کرد،.مهندسان.
خود.را.به.واحد.های.تولیدی.ش��رکت.مزبور.گس��یل.کرد.تا.برای.بهبود.محصوالت.و.
عملیات.راه.هایی.را.بیابند..این.کار.باعث.شد.که.شرکت.دانلی.بتواند.در.نخستین.وهله.
هزینه.خود.را.تا.2.درصد.کاهش.دهد..در.نتیجه.این.بهبود.عملکرد،.فروش.دانلی.به.
ش��رکت.هوندا.افزایش.یافت.و.از.مبلغ.5.میلیون.دالر.در.س��ال.در.زمانی.کمتر.از.10.

سال.به60.میلیون.دالر.در.سال.رسید.
ش��رکت.هوندا.هم،.به.نوبه.خود.قطعه.ای.را.دریافت.کرد.که.بهای.تمام.ش��ده.آنها.
کمتر.بود.و.با.کارایی.بیش��تر.تولید.می.ش��دند..در.نتیجه.مشارکت.و.همکاری.شرکت.
هوندا.با.ش��رکت.دانلی.و.سایر.عرضه.کنندگان.مواد.اولیه،.مشتریان.هوندا.ارزش.های.
بیش��تری.را.در.قالب.خودروهایی.که.دارای.بهای.تمام.ش��ده.کمتر.و.کیفیت.باالتری.
هستند.دریافت.کردند..نکته.جالب.توجه.این.است.که.در.بازارهای.کنونی.رقابت.بین.
یکایک.شرکت.های.رقیب.مشاهده.نمی.شود،.بلکه.رقابت.در.قالب.شبکه.ارائه.ارزشی.

پدید.می.آید.که.به.وسیله.این.شرکت.های.رقیب.به.وجود.می.آید.
اجرای بازاریابی کیفیت کامل 

رضایت.مش��تری.وسودآوری.ش��رکت.باکیفیت.کاالها.و.خدماتی.که.ارائه.می.شوند.
رابطه.ای.تنگاتنگ.دارند.

مرغوبیت.بس��یار.زیاد.موجب.افزایش.رضایت.مش��تری.خواهد.شد..از.سوی.دیگر.

شرکت.می.تواند.قیمت.ها.را.باال.ببرد،.این.در.حالی.است.که.در.بیشتر.موارد.هزینه.ها.

کاه��ش.می.یابد..از.این.رو.اج��رای.برنامه.های.بهبود.کیفیت،.اغل��ب.موجب.افزایش.
سودآوری.خواهد.شد.

مدیران.اجرایی.موضوع.بهبود.کیفیت.کاال.و.خدمات.را.در.اولویت.اول.قرارداده.اند..

بیش��تر.موفقیت..ش��رکت.های.ژاپنی.در.سراس��ر.دنی��ا.به.دلیل.کیفیت.بس��یار.باالی.

محصوالت.آنهاست..بیشتر.مشتریان.در.برابر.محصوالتی.با.کیفیت.متوسط.شکیبایی.

ندارن��د.و.نمی.توانن��د.آن.را.تحمل.کنند..اگر.ش��رکت.ها.بخواهند.در.صحنه.مس��ابقه.

باق��ی.بمانند.چاره.ای.ندارند.جز.اینکه.محصوالتی.با.کیفیت.خوب.ارائه.دهند..به.گفته.

مدیر.عامل.ش��رکت.جنرال.الکتریک،.جان.ولچ.کیفیت.محصول.تنها.چیزی.است.که.

می.توان.بدان.وس��یله.رضایت.و.حمایت.مش��تری.را.به.دست.آورد.و.قوی.ترین.وسیله.
دفاعی.در.برابر.رقابت.های.خارجی.و.تنها.مسیر.در.راه.تداوم.رشد.و.سود.آوری.است.
جامع��ه.کنترل.کیفی��ت.آمریکا.واژه.کیفی��ت.را.به.صورت.زیر.تعریف.کرده.اس��ت:.
مجموعه.ویژگی.ها.و.خصوصیت.یک.قلم.کاال.یا.یک.نوع.خدمات.که.بتواند.نیازهای.
آش��کار.و.پنه��ان.خری��دار.را.تامین.کند..بدیهی.اس��ت.که.این.تعری��ف.حول.محور.
مش��تری.گرایی.دور.می.زند.و.بیانگر.این.است.که.اگر.شرکت.بتواند.کاالها.و.خدماتی.

را.ارائه.کند.که.نیازهای.مشتریان.را.تامین.کند.دارای.کیفیت.باال.خواهد.بود.
بای��د.می��ان.کیفیت.عملکرد.و.کیفیت.مرغوب.فرق.قائل.ش��د..مقص��ود.از.کیفیت.
عملک��رد.میزان.عملکرد.محصول.اس��ت..برای.مثال،.یک.خودرو.بنز.در.مقایس��ه.با.
فولکس.واگن.از.نظر.عملکرد.دارای.کیفیت.بس��یار.باالیی.است..رانندگی.با.خودروی.
بنز.راحت.تراست،.راننده.در.این.وسیله.نقلیه.احساس.آرامش.بیشتری.می.کند.و.خودرو.
دوام.بیش��تری.دارد..این.خودرو.گران.تر.اس��ت.و.به.آن.دس��ته.از.مش��تریانی.عرضه.

می.شود.که.ازامکانات.و.شرایط.بهتری.برخوردارند.
مقصود.از.مرغوب.بودن.جنس.این.است.که.کمتر.خراب.می.شوند.و.محصول.مزبور.
می.توان��د.برای.مدتی.طوالنی.عملکردی.وی��ژه.ارائه.دهد..بنابراین.می.توان.گفت.که.
این..دو.خودرو.بنز.و.فولکس.واگن.از.نظر.مرغوبیت.برابرند.و.هر.یک.از.آنها.می.توانند.
برای.یک.مدت.طوالنی.خدمات.شایسته.ای.ارائه.دهند..یک.خودروی.50.هزاردالری.
که.بتواند.شرایط.مورد.نظر.خریدار.را.تامین.کند.دارای.کیفیت.باالیی.است؛.به.همین.
ترتیب.یک.خودرو.15.هزار.دالری.هم.می.تواند.همان.دس��ته.از.نیازها.را.تامین.کند،.
ولی.اگر.هر.یک.از.این.دو.خودرو.موجب.ناراحتی.مصرف.کننده.ش��ود،.یا.اگر.فولکس.
واگن.از.نظر.سوخت.ایجاد.مشکل.کند.)پر.مصرف.شود(،.دراین.صورت..هیچ.یک.از.
آنها.نتوانسته.اند.خدماتی.با.کیفیت.مورد.نظر.ارائه.دهند.و.خریداران.هر.دو.نوع.خودرو.

به.یک.اندازه.ناراضی.خواهند.بود.
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عناصر آمیخته بازاریابی
بخش سوم/دکتر شهبازپور، مدير تولید هافمن

4p محدودیت هاي مدل آمیخته بازاریابي
مدل.آمیخته.بازاریابي.در.س��ال.هاي.ابتدای��ي.دوره.بازاریابي.و.در.آن.زماني.که.محصوالت.
فیزیکي.بخش.قابل.توجهي.از.اقتصاد.را.شکل.مي.دادند،.بسیار.موثر.و.کارآمد.بود..اما.با.حرکت.
بازاریابي.به.سمت.یکپارچه.شدن.و.همچنین.افزوده.شدن.بسیاري.از.کاالهاي.غیر.فیزیکي.به.
اقتصاد،.بزرگان.بازاریابي.محدودیت.هایي.را.براي.این.آمیخته.بازاریابي.و.4p.معروف.آن،.قائل.
ش��ده.اند..محدودیت.هایي.که.برخي.از.آنها.را.وادار.به.اضافه.کردن.P.هایي.دیگر.ساخته.است..
مواردي.چون.فرآیند،.افراد.و.بس��ته.بندي،.از.جمله.ي.مواردي.هس��تند.که.مي.توانند.به.عنوان.
P.پنجم.محس��وب.ش��وند..البته.طي.س��الیان.مختلف.پس.از.ارائه.نظر.مک.کارتي،.استادان.و.
.5p،.6p.صاحب.نظران.بازاریابي.نظرات.مختلفي.در.مورد.آمیزه.بازاریابي.ارائه.کردند..عده.اي
8p.و.حت��ي.13p.و....را.به.عن��وان.آمیزه.بازاریابي.بنگاه.ه��اي.اقتصادي.معرفي.کرده.اند..این.
افراد.عقیده.دارند.که.آمیخته.چهار.عامل.بازار،.پاره.اي.از.فعالیت.ها.را.از.نظر.دور.داشته.است.
کاتلر.مي.گوید.اینکه.شمار.عامل.هاي.مشخص.آمیزه.بازاریابي.چهار،.شش.و.یا.ده.تا.انگاشته.
ش��وند،.چندان.مهم.نیس��ت..نکته.مهم.وجود.چارچوبي.اس��ت.که.بازاریابي.بتواند.فعالیت.ها.و.
راهبرد.خود.را.برگرد.آن.س��امان.دهد..به.عقیده.فیلیپ.کاتلر.نیاز.به.افزودن.دو.عامل.دیگر.به.
آمیزه.بازاریابي.وجود.دارد.که.مي.توان.به.آنها.سیاست.و.باور.همگاني.)آراء.عمومي(.نام.داد..این.
دو.عامل.به.خصوص.در.بازار.ایران.بسیار.حائز.اهمیت.هستند..چون.بخش.عمده.اقتصاد.ایران.
را.اقتصاد.دولتي.تش��کیل.مي.دهد.و.هر.قدر.میزان.دخالت.دولت.در.حوزه.اقتصاد.بیش��تر.باشد.
اقتصاد.آن.کشور.به.سمت.اقتصاد.بسته.یا.اقتصاد.بایدها.و.نبایدها.حرکت.مي.کند،.در.صورتي.

که.هر.قدر.فضاي.اقتصادي.رقابتي.و.باز.باشد.اقتصاد.هست.ها.و.نیست.ها.شکل.خواهد.گرفت.

و.این.دالیل.لزوم.توجه.بنگاه.هاي.اقتصادي.به.عامل.سیاس��ت.را.نش��ان.مي.دهد..از.طرفي.با.

توجه.به.فرهنگ.ارتباطي.گس��ترده.بین.مردم.و.س��هولت.باز.کردن.باب.گفتگو.با.یکدیگر.که.

نمونه.هاي.آن.را.در.صف.نانوایي.و.اتوبوس.و.غیره.مش��اهده.مي.کنیم،.فضا.براي.انتقال.اخبار،.

شایعات،.نظرات.و.دیدگاه.ها.مهیا.شده.و.سرعت.پخش.آنها.در.جامعه.ایران.بسیار.باالست،.لذا.
در.محیط.کسب.و.کار.ایران.عامل.باور.همگاني.نیز.حائز.اهمیت.است.

اما.انتقاد.مهمي.که.به.آمیزه.بازاریابي.گرفته.مي.ش��ود.این.اس��ت.که.4P’s.تنها.از.دیدگاه.

فروش��ندگان.فرآورده.ها.)بنگاه.هاي.اقتصادي(.است.و.شاید.دیدگاه.خریداران.در.مورد.آنچه.به.

آنها.عرضه.و.پیشنهاد.مي.شود،.متفاوت.از.دیدگاه.عرضه.کنندگان.باشد..بنابراین،.بهتر.است.که.

عنوان.ها.را.با.رویکرد.به.خواس��ت.و.نظر.مشتریان.تنظیم.کنیم.که.به.آن.4C’s.گفته.مي.شود.
که.عبارتند.از:

الف(.ارزش.هاي.مشتري.پسند.
ب(.هزینه.مشتري.

ج(.آسودگي.در.خرید.
د(.ارتباطات.

مدیریت.بازار.و.بازاریان.بهتر.اس��ت.که.ابتدا.به.دیدگاه.هاي.مش��تریان.)4C’s(.بیاندیش��ند.
وسپس.دیدگاه.خود.)4P’s(.را.تنظیم.کنند.

به.عبارتي.براس��اس.ارزش.مد.نظر.مشتري.از.محصول،.شرکت.ها.محصول.خود.را.طراحي.

ره:
شـا

ا

با تغییرات روزافزون جهانی در حوزه های اقتصادی و تجاری، به نظر می رسـد روش های سـنتی تبلیغاتی و بازاریابی دیگر ابزار چندان 
سـودمندی برای شـرکت ها و سـازمان ها به شمار نمی آیند. در صورتی که شـرکتی نتواند روش های فعالیت خود را همپای این تحوالت 
به روز سـازد، به سـختی می تواند امیدوار به ادامه بقا در بازار رقابتی امروز باشـد. صنعت در و پنجره دوجداره نیز از این قاعده مسـتثنا 
نبوده، و با قاطعیت می توان گفت یکی از نیازهای مبرم بازار در و پنجره بهره گیری از فنون بازاریابي و نیز تحقیقات تخصصي بازاریابي 
اسـت. در مقاله پیش رو که به قلم دکتر شـهبازپور، مدیر تولید هافمن، نگاشته شده این موضوع به دقت مورد واکاوی قرار گرفته است. 

این مقاله به بررسی عناصر و بخش های مختلف بازاریابی پیشرفته می پردازد. با هم بخش سوم و پایانی این مقاله را می خوانیم:  
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و.تولید.کنند..با.توجه.به.شناخت.از.قدرت.خرید.مشتري.و.ارزشي.که.مشتریان.براي.محصول.

در.مقایس��ه.ب��ا.محصوالت.رقبا.قائل.هس��تند،.محص��ول.را.تولید.و.قیمت.گ��ذاري.کنند..)در.

قیمت.گذاري.محصوالت.دیگر.روش.س��نتي.محاس��به.قیمت.تمام.ش��ده.به.اضافه.س��ود.مد.

نظر.ش��رکت.کاربرد.ندارد،.این.روش.متناس��ب.بازارهاي.انحصاري.ب��ود،.در.بازارهاي.رقابتي.

عالوه.بر.محاسبه.قیمت.تولید.و.توزیع،.الزم.است.در.قیمت.گذاري.به.قیمت.محصوالت.رقبا.

و.همچنین.ارزش.مد.نظرمش��تري.براي.محصول.توجه.داش��ت(..براساس.میزان.آسودگي.در.

خرید،.که.مشتري.تمایل.دارد.شیوه.هاي.توزیع،.تعیین.و.اجرا.شوند..براي.مثال،.افراد.پر.مشغله.

و.با.در.آمد.باال.تمایل.دارند.کاالهاي.مصرفي.آنها.در.منزل.تحویل.شود،.ولي.افراد.کم.درآمد.

ب��ه.جهت.کاهش.هزینه.ها.تمایل.دارند.خودش��ان.به.محل.عرضه.)ب��ازارگاه(.مراجعه.کنند..در.

نهایت.بر.مبناي.نوع.ارتباطات.مدنظر.مشتریان،.ابزارهاي.مختلف.ترویج.شامل.تبلیغات،.روابط.
عمومي،.پیشبرد.فروش.،.فروش.شخصي.و.بازاریابي.مستقیم.،.سیاستگذاري.و.اجرا.مي.شوند.

تئوریس��ین.هاي.بازاریابي.خدمات،.مطالعات.زیادي.را.در.زمینه.تفاوت.بین.بازاریابي.خدمات.

و.بازاریاب��ي.محص��والت.انجام.دادند..بخش.عمده.اي.از.ای��ن.تالش.ها.صرف.تاکید.بر.مفهوم.

آمیخت��ه.بازاریابي.و.اینکه.آمیخته.بازاریابي.خدمات.با.آمیخته.بازاریابي.کاالها.متفاوت.اس��ت،.

ش��د..با.نش��ان.دادن.این.نکته.که.بازاریابي.خدمات.مس��تلزم.تصمیمات.متفاوتي.نس��بت.به.

کاالهاس��ت،.این.اندیشمندان.توانس��تند.بازاریابي.خدمات.را.از.بازاریابي.کاالها.متمایز.سازند..

در.آمیخته..بازاریابي.خدمات..ما.س��ه.p.دیگر.ش��امل.پرس��نل،.دارایي.ه��اي.فیزیکي.و.رویه.ها.

)فرآیندها(.را.در.کنار.4p.مش��اهده.مي.کنیم.ک��ه.درنهایت.یک.آمیخته.بازاریابي.با.7p.براي.

خدم��ات.به.وجود.مي.آید..بدین.ترتیب.تئوریس��ین.هاي.بازاریابي.خدمات،.یک.تئوري.مدیریتي.

جدید.را.ایجاد.کردند.و.آن.را.از.بازاریابي.کاالها.متمایز.س��اختند..این.توس��عه.مفهومي.باعث.

ارزیابي.مجدد.مدیریت.بازاریابي.س��نتي.و.ایجاد.مرزي.بین.کاالها.و.خدمات.شد..بدین.ترتیب.
محصوالت.شامل.کاالهاي.محسوس.و.خدمات.نامحسوس.شد.

بس��یاري.از.مدی��ران.بازاریابي.اس��اس.روابطش��ان.را.با.مش��تریان.بر.مبن��اي.رویه.اي.که.

»فردگرایي«،.»مشتري.گرایي.انبوه«.یا.»شخصي.سازي«.نام.دارد،.قرار.مي.دهند..هسته.انجام.

این.سبک،.تطبیق.کاالها.و.خدمات.با.نیازها.و.خواسته.هاي.تک.تک.مشتریان.است،.نه.اینکه.

یک.نوع.کاال.و.خدمت.براي.همه.مشتریان.ارائه.شود..بدین.ترتیب.مي.توان.شخصي.سازي.را.

نیز.به.عنوان.یکي.از.عوامل.آمیخته.بازاریابي.در.کنار.محصول،.قیمت،.ترفیع،.مکان،.پرس��نل،.

دارایي.ه��اي.فیزیکي.و.رویه.ها.)فرآیندها(.فرض.کرد..بدین.ترتیب.یک.آمیخته.بازاریابي.جدید.
با.8p.شکل.مي.گیرد.

آمیخته بازاریابي خدمات
خدمت چیست؟

تعریف.خدمات،.به.دلیل.تنوع.آن،.همواره.کار.سختي.بوده.است..آنچه.موضوع.را.پیچیده.تر.

مي.کند.این.اس��ت.که.اغلب،.به.دلیل.غیر.محسوس.بودن.بسیاري.از.داده.ها.و.ستاده.ها،.درک.

کردن.روش��ي.که.خدمت.در.آن.ایجاد.و.به.مش��تریان.عرضه.مي.شود،.دشوار.است..اکثر.مردم.

براي.تعریف.تولید.یا.کشاورزي.مشکل.چنداني.ندارند،.ولیکن.براي.تعریف.خدمت.دچار.مشکل.
هستند..در.اینجا.براي.تعریف.خدمت.به.این.دو.رویکرد.توجه.کنید:

خدمت.عبارت.از.عمل.یا.اجرایي.است.که.توسط.یک.طرف.براي.طرف.دیگر.انجام.مي.شود..

گرچه.فرآیند.این.کار.ممکن.است.با.یک.کاالي.فیزیکي.مرتبط.باشد،.اما.اجراي.خدمت.لزوما.
نامحسوس.است.و.معموال.مالکیت.هیچ.یک.از.عوامل.تولید.را.دنبال.ندارد.

خدمات.از.جمله.فعالیت.هاي.اقتصادي.هس��تند.که.بر.اث��ر.تغییر.مورد.نظر.در.دریافت.کننده.

خدمت.)یا.از.طرف.او(.در.زمان.ها.و.مکان.هاي.خاص.براي.مشتریان.فوایدي.را.ایجاد.مي.کنند.
و.مزایایي.را.فراهم.مي.سازند.

خدمات.اعم.از.عمومي.یا.خصوصي،.انتفاعي.یا.غیر.انتفاعي.چهار.ویژگي.مهم.دارند.که.روي.

برنامه.هاي.بازاریابي.خدمات،.تاثیر.زیادي.مي.گذارند..این.چهار.ویژگي.عبارتند.از:.نامحس��وس.
بودن.،.تفکیک.ناپذیري،.تغییر.پذیري.و.فنا.پذیري.

آمیخته.بازاریابي.خدمات.7p.ش��امل.تمامي.متغیرهایي.است.که.سازمان.مي.تواند.در.اتباط.

ب��ا.بازار.هدف.و.نی��ز.براي.ارضاي.تقاضاي.ب��ازار،.آن.را.کنترل.کند..زمان��ي.که.گروه.خاص.

مش��تریان.).بازار(.مشخص.ش��ده.و.مورد.تحلیلي.قرار.گرفته.باشند،.س��ازمان.مي.تواند.به.طور.

مس��تقیم.فعالیت.هاي.خود.را.در.جهت.برطرف.کردن.نیازهاي.بازار.به.ش��کلي.س��ودمند.آغاز.

کند..مدیران.بازار.هنگام.بحث.درباره.اس��تراتژي.هایي.که.براي.بازاریابي.کاالهاي.ساخته.شده.

ب��ه.کار.مي.رود،.معموال.به.چهار.عنصر.اس��تراتژیک،.یعني.محصول،.قیمت،.کانال.هاي.توزیع.

و.روش.هاي.پیشبرد.فروش.اش��اره.مي.کنند..عالوه.بر.چهار.عنصر.مذکور،.عناصر.استراتژیک.

دیگ��ري.نی��ز.در.زمینه.خدمات.مي.توانند.مورد.توجه.قرار.گیرند..براي.رس��یدن.به.این.منظور،.

الگوي.آمیخته.بازاریابي.خدمات.متش��کل.از.هفت.متغیر.تصمیم.گیري..ش��امل.عوامل.مذکور.
به.عالوه.عوامل.فیزیکی،.افراد.و.فرآیند.مطرح.شد..

عوامـل فیزیکـي: به.نظر.الوالک.و.رایت،.نماي.س��اختمان.ها،.چش��م.اندازها،.اتومبیل.ها،.

مبلمان.داخلي،.تجهیزات،.کارکنان.سازمان،.عالئم،.مطالب.نوشته.شده.و.دیگر.نشانه.هاي.قابل.
رویت.همگي.شواهدی.محسوس.هستند.که.کیفیت.خدمات.یک.سازمان.را.نشان.مي.دهند..

افـراد:.الوالک.و.رای��ت.این.مضم��ون.را.با.نام.دیگري.مطرح.کرده.ان��د،.آنها.به.جاي.واژه.

مش��ارکت،.واژه.افراد.را.انتخاب.کرده.و.معتقدند.بسیاري.از.خدمات.به.تعامل.شخصي.مستقیم.

بین.مش��تریان.و.کارکنان.موسسه.بس��تگي.دارد..مثال.اصالح.در.آرایشگاه.و.یا.خوردن.غذا.در.

رس��توران؛.طبیعت.این.روابط.بر.ادراک.مش��تري.در.مورد.کیفیت.خدمات.تاثیر.خواهد.داشت..

قضاوت��ي.که.مش��تریان.در.مورد.کیفیت.خدمات.ارائه.ش��ده.انجام.مي.دهن��د،.اغلب.اوقات.به.

تش��خیص.آنها.در.م��ورد.فرد.ارائه.کننده.خدمت.مربوط.مي.ش��ود..موسس��ات.خدماتي.موفق،.

تالش.ه��اي.قاب��ل.توجهي.را.جهت.اس��تخدام،.آموزش.و.انگیزش.کل.کارکن��ان.خود.به.کار.

مي.گیرند.و.نه.صرفا.کارکناني.که.در.تماس.مستقیم.با.مشتریان.هستند..در.اینجا.روی.سخن.

با.افرادي.اس��ت.که.در.ارائه.خدمات.نقش��ي.را.ایفا.مي.کنند..این.افراد،.شامل.کارکنان.و.سایر.

مش��تریان.مي.ش��وند..نگرش.و.طرز.برخورد.کارکنان.در.امور.خدمات.باید.به.ش��کل.جدي.با.
مشتریان.منطبق.شود.و.در.برخوردهاي.آنها.مورد.توجه.قرار.گیرد..

فرآینـد: به.نظر.الوالک.و.رایت،."فرآیند" نقش.مهم��ي.در.بازاریابي.خدمات.دارد..به.نظر.

آنها،.ایجاد.و.ارائه.عناصر.کاال.به.مش��تریان،.مستلزم.طراحي.و.اجراي.فرآیند.مناسب.مي.باشد..

فرآیند،.نمایانگر.روش.و.شکلي.است.که.سیستم.هاي.ارائه.کننده.خدمات،.کار.خود.را.بر.مبناي.

آن.انجام.مي.دهند..به.نظر.باتن.و.مکمانوس،.هدف.عمده.بازاریابي.مش��خص.کردن.نیازها.و.

کمبودهاي.مربوط.به.بازار.است،.به.گونه.اي.که.ممکن.است.خدمات.براي.برطرف.کردن.نیازها.

طراحي.شوند..این.هدف.به.ترتیب.شامل.طراحي.فرآیند.خدمات.و.چگونگي.عرضه.آن.است..

در.نهایت،.این.مساله.نشان.مي.دهد.که.چگونه.براي.فراهم.کردن.خدماتي.منسجم.و.باکیفیت.

براي.مشتري.همه.عوامل.آمیخته.بازاریابي.هماهنگ.و.منظم.شده.است..بي.توجهي.به.فرآیند.

خدمات.به.از.میان.رفتن.کیفیت.خدمات.منجر.مي.شود..از.کارمندان.بخش.فروش.که.بایستي.

بیش��تر.کار.کنند.)کارهایي.نظیر.نظارت.بر.موج��ودي،.کار.دفتري،.نگهداري.از.قیمت.فروش.

و.بس��یاري.وظایف.عملیاتي.دیگر(،.نمي.توان.توقع.عکس.العملي.دوستانه.و.غیر.منفعل.نسبت.

به.مش��تریان.داشت..البته.سیستم.کاري.نه.تنها.پاداشي.در.مقابل.چنین.کاري.نمي.دهد،.بلکه.

اصوال.اجازه.انجام.چنین.کاري.را.نیز.به.کارمندان.نخواهد.داد..سرعت.عمل،.بدون.اخالل.در.
کیفیت،.معیار.اصلي.در.موفقیت.است.

بازاریابي.یک.طرز.تفکر.اس��ت.و.نگرش��ي.اس��ت.که.در.شرکت.حاکم.مي.ش��ود،.بازاریابي.

اس��تراتژیک.ش��بیه.کار.ژنرال.اس��ت.که.صحنه.را.مي.بیند.و.زیر.نظر.دارد.و.تصمیم.مي.گیرد..

ازاین.رو.بین.استراتژي.بازار.و.تاکتیک.هاي.بازار.تفاوت.وجود.دارد..براي.همین.است.که.قسمت.

بازاریابي.با.قسمت.فروش.در.عین.ارتباط.تنگاتنگ.جدا.از.هم.هستند.و.قسمت.فروش.به.عنوان.

یک��ي.از.اجزاء.مدیری��ت.یا.معاونت.بازاریابي.ش��رکت.فعالیت.مي.کند..وظیفه.اصلي.مس��ئول.

بازاریابي.ش��رکت.مدیریت.تغییر.اس��ت..امروزه.بازارها.خیلي.سریع.دستخوش.تغییر.مي.شوند..

به.همین.جهت.مباحث.اس��تراتژي.و.نگرش.استراتژیک.در.نظام.بازاریابي.بنگاه.هاي.اقتصادي.

جایگاه.ویژه.اي.دارند،.حتي.امروزه.در.کنار.برنامه.ریزي.استراتژیک،.از.تفکر.استراتژیک.استفاده.

مي.ش��ود.و.با.بهره.گیري.از.آن.و.ش��ناخت.دقیق.و.توجه.دائم.به.س��ه.عامل.مش��تریان،.رقبا.و.

فرصت.ها،.راهکارهاي.اس��تراتژیک.براي.پیروزي.در.صحنه.رقابت.طراحي.مي.شوند...........در.نتیجه.

مي.بینیم.که.دیگر.نمي.توان.براي.تمام.بنگاه.هاي.اقتصادي.یک.نسخه.واحد.پیچید.و.ادعا.کرد.
که.آمیزه.بازاریابي.شامل.4p،.5p،.6p،.10p.و....است..

آمیزه.بازاریابي.بنگاه.هاي.اقتصادي.مختلف.متناس��ب.با.ش��رایط.ب��ازار،.صنعت.و....متفاوت.

است،.دیگر.دوران.شاه.کلیدها.به.سرآمده.است،.باید.دسته.کلیدها.را.کامل.کرد.و.متناسب.با.هر.

قفل.با.بهره.گیري.از.دانش،.تجربه،.اطالعات.و.ش��م،.کلید.مناسب.آن.را.انتخاب.کرد.و.به.کار.

گرفت..در.دنیاي.امروز.چه.بس��ا.یک.جزء.از.زیر.مجموعه.هاي.4p.آنقدر.مهم.باش��د.که.خود.
به.عنوان.یک.عامل.مستقل.و.مهم.مطرح.گردد.
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مقررات ملی ساختمان بازنگری می شود:

گارانتی 10 ساله مسکن نوساز
پنج��ره.ایرانیان:.با.تهیه.پیش.نویس.»اصالح.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان«،.امکان.
بازنگری.و.س��اماندهی.نظام.مهندس��ی.ساخت.وس��از.و.نیز.روابط.مخدوش.در.این.بازار.فراهم.
ش��د..در.صورت.تصویب.نهایی.پیش.نویس،.صدور.پروانه.س��اختمانی.فق��ط.برای.پیمانکاران.
کل.)مجری.ذی.صالح(.مجاز.اس��ت.و.س��ازنده.های.فاقد.پروانه.اش��تغال.از.وزارتخانه.از.ادامه.
ساخت.وساز.منع.می.شوند..طبق.این.اصالحات،.سازنده.مکلف.است.به.ازای.هر.واحد.مسکونی.

تازه.ساز،.یک.ضمانت.نامه.کیفی.10.ساله.ارائه.کند.که.شرط.صدور.پایان.کار.خواهد.بود.
معاون��ت.مس��کن.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.پ��س.از.6.م��اه.آسیب.شناس��ی.نظ��ام.فعل��ی.
ساخت.وسازهای.شهری،.س��رانجام.پیش.نویس.»اصالح.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان«.
که.در.آن،.نوع.رابطه.بین.مالک.زمین،.س��ازنده،.مهندس.ناظر،.ش��هرداری.و.در.نهایت.برآیند.
این.روابط.با.خریدار.و.مصرف.کننده.بنای.نوساز.بازتعریف.شده.است.را.تدوین.و.منتشر.کرد.

تحقیقاتی.که.این.معاونت.از.اواخر.سال.گذشته.درباره.مهم.ترین.چالش..به.ظاهر.غیراقتصادی.

بازار.ساخت.و.س��از.تحت.عنوان.»کم.فروش��ی.عوامل.س��اختمانی.و.احداث.بنای.کم.کیفیت.با.

هزینه.ای.بیش��تر.از.خدمات.صرف.شده«.انجام.داد،.مشخص.کرد:.سرمنشا.وضع.فعلی.ساخت.

و.س��ازهای.گس��تره.ای.به.خصوص.در.تهران.و.ش��هرهای.بزرگ.به.روابط.مخدوش.و.پیچیده.

بین.مراجع.نظارتی.ساخت.و.گروه.های.سازنده.برمی.گردد.که.چون.در.این.مسیر.مبهم،.امکان.

رعایت.نکردن.تعهداتی.که.مقررات.ملی.س��اختمان.برای.تک.تک.عوامل.ساخت.تعیین.کرده،.

به.شکل.وس��یع.فراهم.است،.صورت.ساختمان.سازی.ها.به.خصوص.بناهای.مسکونی.با.شتاب.

تصاعدی.به.سمت.تخلف.بیشتر.و.کیفیت.کمتر.با.هدف.کسب.سود.حداکثری.از.این.فعالیت،.

س��وق.پیدا.کرده.است..وزیر.راه.و.شهرسازی.تابس��تان.امسال.با.تشخیص.یکسری.اشکاالت.

و.نقاط.ضعف.در.ضوابط.س��اختمانی.و.رویه.جاری.ساخت.و.س��از.دستور.خانه.تکانی.مهندسی.�.

مقرراتی.در.این.بازار.را.صادر.کرد.و.ماحصل.آن.ماه.گذش��ته.به.تهیه.پیش.نویس.مبحث.دوم.

مقررات.ملی.س��اختمان.منجر.شد..این.گزارش.حاکی.است:.در.صورت.تصویب.متن.اصالحی.

مبحث.2.مقررات.مالی.ساختمان.در.هیات.دولت،.فعالیت.بساز.و.بفروش.ها.یا.هر.فرد.فاقد.پروانه.

اش��تغال.به.کار.از.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.س��اخت.و.ساز.»ممنوع«.می.شود.و.شهرداری.ها.

مکلف.خواهند.ش��د.فق��ط.برای.مجریان.ذی.ص��الح.که.عنوان.»پیمانکار.کل«.برایش��ان.در.

پیش.نویس.تعریف.ش��ده.اس��ت،.پروانه.س��اختمانی.صادر.کنند..تعیین.محدوده.مجاز.برای.به.

رسمیت.شناختن.متقاضیان.دریافت.پروانه.ساخت،.به.عنوان.قدم.اول.اصالحات.مهندسی.بازار.
ساخت.وساز،.مانع.ادامه.فعالیت.سازنده.های.غیرمتخصص.می.شود.

در.این.پیش.نویس،.سازنده.موظف.شده.برای.تضمین.کیفیت.و.تعهداتی.که.در.احداث.بنای.

ساختمانی.به.انجام.رسانده.است،.تک.تک.واحدهای.مسکونی.یا.غیرمسکونی.ساختمان.نوساز.

را.به.مدت.10.سال.برای.خریدار،.»گارانتی«.کند..سازنده.برای.صدور.ضمانت.نامه.بهره.برداری.

و.تضمین.رفع.اشکاالت.احتمالی.حین.مصرف.ساختمان،.می.تواند.از.خدمات.شرکت.های.بیمه.

کیفیت.ساختمان.استفاده.کند..شهرداری.ها.در.این.راستا،.وظیفه.دارند.پیش.از.صدور.پایان.کار،.

برگه.تعهد.به.ضمانت.10.س��اله.ساختمان.را.از.س��ازنده.مطالبه.کنند..اصالح.رابطه.مهندسان.

ناظر.با.مالک.و.سازنده.نیز.بخش.مهم.دیگر.پیش.نویس.است.که.در.قالب.آن،.نظام.ارجاع.کار.

به.مهندس��ان،.دگرگون.می.شود.و.به.جای.تعیین.دس��توری.مهندس.از.جانب.نظام.مهندسی،.

حق.انتخاب.مهندس.به.مالک.واگذار.می.ش��ود..مهندسان.ناظر.وظیفه.دارند.»نظارت.مستمر«.

بر.روند.ساخت.و.ساز.داشته.باشند.نه.اینکه.بعضا.از.راه.دور.یا.سرزده،.کیفیت.کار.را.امضا.کنند..
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از.طرفی،.ش��هرداری.ها.مکلف.خواهند.شد.با.اس��تخدام.شرکت.های.کنترل.طراحی.و.بازرسی.

س��اخت.و.تامین.هزینه.های.آنها،.بر.کار.مهندس��ان.ناظر.و.صحت.کار.س��ازنده.نظارت.کنند..

س��ازنده.ها.نیز.می.توانند.تش��ریفات.و.پروسه.اخذ.پروانه.ساختمانی.را.به.دفاتر.کارگزاری.پروانه.
ساختمانی.که.مجوز.فعالیت.آنها.از.سوی.وزارت.راه.و.شهرسازی.صادر.خواهد.شد،.واگذار.کنند.
در.صورت.تصویب.نهایی.نس��خه.جدید.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان،.برای.اولین.بار،.
اهالی.محل،.همسایگان.و.مالکان.مجاور.یک.پروژه.ساختمانی،.می.توانند.از.بابت.تضییع.حقوق.
ف��ردی،.اجتماعی.و.ش��هری.خود،.به.احداث.پروژه.اعتراض.کنند..ب��رای.این.منظور،.مالک.یا.
همان.متقاضی.س��اخت.باید.نام.و.ش��ماره.تماس.خود.را.بر.تابلوی.مشخصات.پروژه،.در.همان.
ابتدای.کار.ثبت.کند..برای.ساخت.وس��از.دو.پروانه.ش��امل.پروانه.طرح.و.پروانه.س��اخت.صادر.
خواه��د.ش��د.و.برای.پروژ.ه.هایی.ک��ه.نیازمند.تخریب.و.گودبرداری.بیش.از.7.متر.هس��تند.نیز.
باید.مجوزهای.ویژه.فراتر.از.پروانه.س��اختمانی.صادر.شود..نسخه.نهایی.شده.این.پیش.نویس.
قرار.اس��ت.پس.از.انتش��ار.در.س��ایت.این.وزارتخانه.به.منظور.دریافت.بازخورد.کارشناس��ان.و.
صاحبنظران،.به.عنوان.متن.جدید.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان،.مبنای.انجام.روند.اداری.

و.مهندسی.ساخت.وساز.قرار.بگیرد.
سه پروانه برای ساخت و بهره برداری مسکن

در.پیش.نویس.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان،.بر.ضرورت.صدور.س��ه.مجوز.

س��اختمانی.تاکید.شده.است..پروانه.س��اختمانی.شامل.پروانه.س��اخت.و.پروانه.طرح.و.پروانه.

بهره.برداری،.سه.مجوزی.هستند.که.از.این.پس.سازنده.قبل.از.شروع.عملیات.ساخت.تا.اتمام.

آن.مکل��ف.به.دریافت.آن.از.مراجع.صدور.پروانه.س��اختمانی.اس��ت..بنا.ب��ر.تعاریف.مندرج.در.

نسخه.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان،.سازنده.مکلف.است.قبل.از.شروع.عملیات..

س��اختمانی.نسبت.به.دریافت.»پروانه.ساختمانی«.اقدام.کند..پروانه.ساختمانی.که.پیش.از.این.

به.صورت.یک.مرحله.ای.و.به.نام.مالک.یا.س��ازنده.متقاضی.ساخت.وس��از.از.سوی.شهرداری.ها.

صادر.می.ش��د،.بنا.بر.نسخه.بازنویسی.شده.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان.از.این.پس.باید.
در.دو.مرحله.شامل.پروانه.طرح.و.پروانه.ساخت.صادر.شود..

»پروان��ه.طرح«.مطابق.با.آنچه.کارشناس��ان.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.اصالحیه.ضوابط.

مهندس��ی.و.اداری.ساخت.وس��از.تعریف.کرده.اند.در.واقع.جزء.اول.پروانه.س��اختمانی.است.که.

صدور.آن.به.معنای.انجام.تش��ریفات.قانونی.الزم.و.عدم.مغایرت.تقاضای.س��اخت.با.قوانین.و.

مقررات.حاکم.بر.نحوه.اس��تفاده.از.ملک.اس��ت..این.پروانه.بر.مبنای.ارائه.نقشه.طرح.معماری.

برای.س��اختمان.با.ضوابط.و.مقررات.شهرس��ازی.مانند.کاربری،.تراکم.ساختمانی،.همجواری،.

س��طح.اشغال،.استقرار،.دسترسی،.بروکف.و.الزامات.معماری.مندرج.در.مقررات.ملی.ساختمان.

در.طرح،.برای.کمک.به.کنترل.کنندگان.طرح.صادر.می.شود..»پروانه.ساخت«.جزء.دوم.پروانه.

س��اختمانی.پس.از.صدور.پروانه.طرح.و.س��ندی.اس��ت.حاکی.از.انجام.تشریفات.قانونی.الزم.

و.تایید.نقش��ه.های.اجرایی.ارائه.ش��ده.س��اختمان.از.حیث.مطابقت.با.مقررات.ملی.ساختمان.و.
استانداردهای.اجباری.برای.شروع.اجرا.و.انجام.عملیات.ساختمانی..

دو.مرحله.ای.ش��دن.صدور.پروانه.س��اختمانی،.در.قالب.فرآیند.ص��دور.پروانه.طرح.و.پروانه.

ساخت.به.عنوان.مجوز.شروع.فعالیت.ساخت.وساز.در.راستای.حذف.بساز.و.بفروشی.و.جلوگیری.

از.فعالی��ت.س��ازندگان.غیر.متخصص.در.ضوابط.جدید.ساخت.وس��از.گنجانده.ش��ده.اس��ت؛.

موضوعی.که.از.حدود.یک.س��ال.قبل.با.تش��کیل.کمیته.ای.پنج.نفره.متش��کل.از.مدیرکل.راه.

و.شهرسازی.تهران،.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.تهران،.معاون.عمرانی.استانداری.تهران،.

معاون.شهرس��ازی.و.معماری.ش��هرداری.تهران.و.معاون.امور.مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.دستور.کار.قرار.گرفت..در.قالب.این.فرآیند.پروانه.طرح.که.حاوی.تعیین.حدود.

مالکانه.ملک.برای.مالک.اس��ت.به.نام.شخص.مالک.و.پروانه.ساخت.صرفا.برای.سازنده.واجد.

صالحیت.مهندس��ی.صادر.می.ش��ود..س��ومین.پروانه.ای.که.در.متن.اصالح.شده.مبحث.دوم.

مقررات.ملی.س��اختمان.بر.آن.تاکید.ش��ده.پروانه.بهره.برداری.یا.همان.پایان.کار.اس��ت؛.این.

پروانه.به.وس��یله.ش��هرداری.و.مرجع.صدور.پروانه.و.کنترل.ساختمان.محل.صادر.و.به.موجب.
آن.بالمانع.بودن.بهره.برداری.از.تمام.یا.بخش.های.معینی.از.ساختمان.اعالم.می.شود.

عنصر جدید نظارت ساختمانی
نویس��ندگان.نس��خه.جدید.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان،.با.طراح��ی.فرآیند.تازه.ای.

در.روند.نظارت.بر.ساخت.وس��از،.2.تغییر.عمده.در.فعالیت.های.مربوط.به.بازرس��ی.س��اختمان.

ایجاد.کرده.اند..مطابق.هدف.گذاری.انجام.ش��ده.برای.رقابتی.ش��دن.انتخ��اب.مهندس.ناظر،.

با.نهایی.ش��دن.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.فرآیندی.تحت.عنوان.بازرس��ی.

س��اخت.به.فعالیت.های.نظارتی.و.کنترلی.تمام.ساخت.و.س��ازها.وارد.خواهد.ش��د.و.از.این.پس.

بازرس��ان.فنی.به.عنوان.عنصر.تازه.نظارت.س��اختمانی،.به.این.حیطه.ورود.خواهند.کرد..طبق.

تعریف.مندرج.در.متن.پیش.نویس.ضوابط.جدید.ساخت.وس��از،.بازرس��ان.فنی.مسوولیت.دارند.

مجموعه.اقدامات.کنترلی.برای.حصول.اطمینان.از.انطباق.کامل.عملیات.س��اختمانی.با.حدود.

ملک،.نقشه.های.مصوب،.ضوابط.و.مقررات.شهرسازی،.مقررات.ملی.ساختمان،.استانداردهای.

اجباری.و.ابالغیه.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.ش��هرداری.ها.و.سایر.مراجع.صدور.پروانه.و.

کنترل.ساختمان.و.سایر.مراجع.قانونی.ذیربط.را.انجام.دهند.و.نسبت.به.عدم.انحراف.و.تخلف.
از.الزامات.ساختمانی.به.صورت.کتبی.اعالم.نظر.کنند.

با.تش��کیل.و.ش��روع.فعالیت.ش��رکت.های.کنترل.طراحی.و.بازرس��ی.س��اخت.وزارت.راه.و.

شهرسازی.ضمن.تعیین.صالحیت.های.اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.به.عنوان.بازرسان.فنی،.برای.

گسترش.فعالیت.های.این.اشخاص.و.شرکت.ها.در.نقاط.مختلف.کشور.مکلف.به.تدوین.و.ابالغ.

سازوکارهای.قانونی.و.همچنین.فراهم.کردن.سایر.مقدمات.الزم.شده.است..این.در.حالی.است.

که.براس��اس.ماده.29.پیش.نویس.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان،.در.هر.جا.که.

شرکت.های.کنترل.طراحی.ساختمان.فعال،.دارای.پروانه.اشتغال.به.کار.معتبر.و.صالحیت.برای.

کنترل.انطباق.طراحی.ساختمان.با.مشخصات.و.کاربری.مورد.نظر.با.مقررات.ملی.ساختمان.و.

استانداردهای.اجباری.وجود.ندارد،.شهرداری.ها.و.سایر.مراجع.صدور.پروانه.و.کنترل.ساختمان.

این.کنترل.را.موقتا.به.اش��خاص.حقیقی.دارای.پروانه.اشتغال.به.کار.و.صالحیت.که.به.وسیله.
سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.معرفی.می.شوند،.محول.می.کنند.

وظایف قانونی بازرسان فنی
براس��اس.ماده.63.مت��ن.پیش.نویس.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان،.با.نهایی.ش��دن.
اصالحیه.ضوابط.اداری.و.مهندس��ی.ساخت.وس��از،.وظایف.کنترلی..که.در.مقررات.دیگر.برای.
ناظران.س��اختمانی.مامور.از.جانب.شهرداری.ها.تعیین.ش��ده.از.این.پس.بر.عهده.شرکت.های.
کنترل.طراحی.و.بازرس��ی.فنی.س��اخت.خواهد.بود..این.در.حالی.است.که.به.موجب.ماده.65.
ای��ن.اصالحی��ه،.پیمانکار.کل.یا.هم��ان.مجری.ذی.صالح،.مکلف.اس��ت.حداقل.3.روز.کاری.
پس.از.پوش��اندن.هر.قس��مت.از.بنا.و.تاسیساتی.که.بازرس��ی.از.آن.الزامی.شده.است،.آمادگی.
کار.برای.بازرس��ی.را.کتبا.به.ش��رکت.کنترل.طراحی.و.بازرسی.ساخت.مسوول.بنا.اطالع.دهد..
بازرس��ی.ساخت.براساس.تکلیف.مندرج.در.متن.پیش.نویس،.شغل.حرفه.ای.تمام.وقت.است.و.
بازرسان.باید.دارای.پروانه.اشتغال.به.کار.بازرسی.و.کارنامه.حرفه.ای.باشند.و.در.ساعات.رسمی.
از.طریق.پایگاه.بازرس��ی.شرکت.در.دسترس.باشند.و.برای.ساعات.غیر.رسمی.کار.نیز.بازرس.
کشیک.پیش.بینی.کنند..عالوه.بر.انجام.وظایف.کنترلی.و.بازرسی.در.مورد.هر.پروژه،.بازرسان.
فنی.وظیفه.دارند.کیفیت.کار.س��ازندگان.در.چهار.رش��ته.معماری،.سازه،.تاسیسات.مکانیکی.و.
تاسیسات.برقی.و.درجه.دقت.و.صحت.انطباق.اجرا.با.طرح.به.وسیله.آنها.و.کیفیت.کار.و.مهارت.
مجری.ذی.صالح.را.ارزیابی.و.در.گزارش.های.جداگانه.ای.تس��لیم.ش��هرداری.یا.مرجع.کنترل.

ساختمان.محل،.کارفرما.و.سازمان.نظام.مهندسی.استان.کنند.
منبع تامین هزینه های بازرسی فنی

نویس��ندگان.پیش.نویس.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان،.در.ماده.89.این.اصالحیه،.به.

ی��ک.ابهام.کلی.و.مه��م.در.رابطه.با.نحوه.تعیین.هزینه.های.مربوط.به.ش��رکت.های.کنترل.و.

بازرسی.ساختمان.پاسخ.داده.اند..مطابق.این.ماده،.هزینه.های.کنترل.طراحی.و.بازرسی.ساخت.

به.وسیله.شهرداری.یا.مرجع.صدور.پروانه.و.کنترل.ساختمان.محل.به.اشخاص.یا.شرکت.های.

ارائه.کننده.خدمات.مذکور.پرداخت.می.شود.و.گزارش.های.فنی.کنترل.و.بازرسی.ها.نیز.به.مراجع.

مذکور.و.هر.مرجع.دیگری.که.در.مقررات.و.این.کار.کنترل.طراحی.و.بازرس��ی.س��اخت.تعیین.
شده.باشد،.ارائه.می.شود.

همچنی��ن.هزینه.های.ش��هرداری.ها.و.س��ایر.مراجع.صدور.پروانه.و.کنترل.س��اختمان.بابت.

خدمات.کنترل.و.بازرس��ی.همه.س��اله.در.بودجه.آنها.پیش.بینی.و.پس.از.سیر.تشریفات.قانونی.

از.متقاضی��ان.س��اخت.وصول.و.در.حس��اب.جداگان��ه.ای.تحت.نظارت.ذی.حس��اب.اداره.کل.
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راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.نگهداری.و.متناس��ب.با.ارائه.خدمات.ش��رکت.ها.و.اشخاص.به.آنها.

پرداخت.می.ش��ود..این.در.حالی.است.که.ش��رکت.های.کنترل.و.بازرسی.فنی.ساختمان.عالوه.

بر.ش��هرداری.ها.و.س��ایر.مراجع.صدور.پروانه.و.کنترل.ساختمان.مجاز.به.ارائه.سه.نوع.خدمت.

دیگر.به.متقاضیان.هس��تند..بررس��ی.و.اعالم.نظر.در.مورد.طراحی.ساختمان.ها.و.ارزیابی.فنی.

ساختمان.ها.به.درخواست.پیش.خریداران.و.خریداران.ساختمان.و.صدور.گواهی.کیفیت،.ادای.

ش��هادت.و.نوشتن.ش��هادت.نامه.رسمی.در.مورد.س��اختمان.ها.با.رعایت.تشریفات.قانونی.آن.

و.تهیه.شناس��نامه.فنی.– ملکی.برای.س��اختمان.های.موجود.و.به.روزرس��انی.آنها.سه.کارکرد.
دیگری.است.که.در.وظایف.قانونی.بازرسان.فنی.به.رسمیت.شناخته.شده.است.

گارانتی 10 ساله برای ساختمان های نوساز
نویس��ندگان.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.عالوه.بر.شرکت.های.کنترل.و.
بازرس��ی.فنی،.به.منظ��ور.کمک.به.طراحی.منطبق.با.مقررات.ملی.س��اختمان،.به.وزارت.راه.
و.شهرس��ازی.ماموریت.داده.اند.اقدام.به.فراهم.کردن.ش��رایط.ارائه.خدمات.مشاوره.ضوابط.و.
مقررات.ش��هرداری.به.مالکان.متقاضی.س��اخت.و.مهندس��ان.طراح.کند..این.در.حالی.است.
که.تاس��یس.»شرکت.های.تضمین.مشخصات.ساختمان«.به.منظور.تضمین.تعهدات.مالکان.
فروش��نده.ساختمان.نوس��از.و.مجریان.ذی.صالح.در.زمینه.کارکرد.درس��ت.ساختمان.و.رفع.
عیوب.و.پرداخت.خساراتی.که.طی.مدت.زمان.10.سال.در.ساختمان.و.تجهیزات.و.تاسیسات.
آن.ظاهر.می.ش��ود.نهاد.دیگری.اس��ت.که.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.براساس.این.پیش.نویس.
مجوز.راه.اندازی.آنها.را.دریافت.کرده.اس��ت..از.سوی.دیگر،.»تاسیس.دفتر.خدمات.مهندسی.
س��اختمان«.برای.عرضه.هر.یک.از.خدمات.کارگزاری.و.مش��اوره،.طراحی،.پیمانکاری.کل،.
کنترل.طراحی،.بازرس��ی.س��اخت.از.دیگر.مواردی.اس��ت.که.در.قالب.اصالحیه.مبحث.دوم.
مقررات.ملی.س��اختمان.در.دستور.کار.قرار.گرفته.اس��ت..این.موسسات.می.توانند.دارای.نام،.
نشانی.و.عالئم.ثبت.شده.باشند؛.اما.مستقل.از.صاحبان.خود.دارای.شخصیت.قانونی.نیستند.

ساخت مسکن فقط از سوی سازنده ذی صالح!
براساس.متن.پیش.نویس.اصالحیه.مبحث.دوم.مقررات.ملی.ساختمان،.از.این.پس.متقاضیان.
ساخت.وس��از.باید.اجرای.عملیات.س��اختمانی.خود.را.به.س��ازنده.ذی.صالح.یا.پیمانکار.کل.که.
دارای.پروانه.اشتغال.به.کار.پیمانکاری.کل.با.صالحیت.متناسب.با.عملیات.مورد.تقاضا.هستند،.
محول.کنند..این.پیمانکار.کل.می.تواند.از.بین.مالکان.بنا،.مش��روط.به.داشتن.پروانه.صالحیت.
الزم.و.قبول.تعهدات.مربوط.باشد..این.در.حالی.است.که.بر.اساس.تاکید.نویسندگان.اصالحیه.
مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.عملیات.ساختمانی.در.هیچ.زمانی.نمی.تواند.و.نباید.بدون.
پیمانکار.کل)مجری.ذی.صالح(.انجام.ش��ده.وادامه.یابد..بر.این.اس��اس،.مستقل.از.نوع.توافق.
مالی.و.قراردادی.بین.متقاضی.س��اخت.و.پیمانکار.کل.برای.اجرای.ساختمان،.مسوولیت.اداره.
کارگاه.س��اختمانی،.تهیه.و.تامین.مصالح.و.مواد.س��اختمانی.و.تاسیسات.و.تجهیزات.استاندارد،.
رعایت.مقررات.ملی.س��اختمان،.اجرای.نقشه.های.مصوب،.تامین.عوامل.انسانی.دارای.مهارت.
فنی.الزم.برای.اجرای.کار،.تامین.بهداش��ت،.ایمنی.و.حفاظت.محیط.زیست.و.رعایت.الزامات.

قانونی.مربوطه.در.داخل.و.شعاع.موثر.کارگاه.ساختمانی.بر.عهده.پیمانکار.است..
مطاب��ق.م��اده.41.ای��ن.پیش.نویس،.پاس��خگویی.جنبه.ه��ای.کیفی.و.فنی.س��اختمان.که.
به.وس��یله.پیمان��کار.کل.یا.مالک.خود.س��ازنده.)مالک.دارای.صالحیت.حرفه.ای.س��اخت.که.
خودش.مس��وولیت.ساخت.مس��کن.را.بر.عهده.گرفته.است(.ساخته.ش��ده،.در.قبال.ذی.نفعان.
بر.عهده.س��ازنده.اس��ت.این.در.حالی.اس��ت.که.در.اجرای.ماده.43.قانون.نظام.مهندس��ی.و.
کنترل.ساختمان،.مراجع.صدور.پروانه.و.کنترل.ساختمان.مکلفند.الزام.به.رعایت.مقررات.ملی.
س��اختمان.را.در.پروانه.های.ساختمانی.درج.کنند..صدور.گواهی.های.عدم.خالفی،.پایان.کار.و.
پروانه.بهره.برداری.برای.واحدهای.احداث.ش��ده.بر.مبنای.این.پروانه.ها،.عالوه.بر.شرایط.دیگر.

منوط.به.رعایت.کامل.این.مقررات.است.
)هاجر شادمانی ـ دنیای اقتصاد(

خطر پارکینگ های زیرزمینی برای تهران
پنجره.ایرانیان:.امروزه.در.کالن.شهر.تهران.شاهد.ساخت.پارکینگ.هایی.تا.10.طبقه.زیر.
زمین.هستیم.که.بنا.به.گفته..عضو.انجمن.مهندسان.مشاور.معمار،.خطری.جدی.برای.این.

کالن.شهر.محسوب.می.شود.
به.گزارش.ایس��نا،.عدم.مطالعه.و.بررس��ی.تمامی.جوانب.و.نگاه.یک.بعدی.به.مس��ائل.
شهرس��ازی.در.تهران.باعث.شده.تا.ساخت.و.سازها.معموال.بدون.توجه.به.سطح.زمین،.زیر.

زمین.و.روی.زمین.انجام.شود..
س��پیده.شفائی،.متخصص.شهرسازی.با.انتقاد.از.برآورد.نکردن.خطرات.گودبرداری.های.
عمیق.در.کالن.شهر.تهران.می.گوید:.اینکه.بیاییم.و.با.گذاشتن.یک.کد.S.و.تصمیم.گیری.های.
موردی.و.مقطعی.به.بخشی.از.ساخت.و.سازهای.غیرمنطقی.در.کالن.شهرها.وجهه.منطقی.
و.قانونی.بدهیم.به.خطا.رفته.ایم؛.زیرا.تصمیماتی.از.این.دست.در.شهرسازی.کالن.است.و.
در.مورد.آن.نیز.باید.کالن.فکر.شود..اینکه.موضوعاتی.با.این.اهمیت.به.کمیسیون.ماده.5.
برود.و.تصمیمات.مقطعی.برای.آنها.اخذ.و.پس.از.آن.ساختمان.های.40.و.50.طبقه.ساخته.
ش��وند،.وضعیت.شهرس��ازی.امروز.ما.در.کالن.ش��هر.تهران.این.چنین.می.شود..به.همین.
منظور،.ساماندهی.به.وضعیت.شهرسازی.کنونی.نیازمند.سندی.است.تا.غیر.از.سطح.زمین،.
تکلیف.بسیاری.دیگر.از.مسائل.شهرسازی.نظیر.عمق.زمین.و.حق.هوا.را.روشن.کند؛.اینکه.

ساخت.وسازها.باید.در.چه.چارچوب.هایی،.کجا.و.به.چه.افرادی.تعلق.گیرد؟
از.س��وی.دیگ��ر،.گودب��رداری.از.نظر.حف��ظ.جان.انس��ان.های.داخل.و.خ��ارج.از.گود،.
س��اختمان.های.مجاور.و.فراهم.کردن.ش��رایط.ایمن.و.مطمئن،.یکی.از.کارهای.پیچیده.و.
خطرناک.مهندسی.به.شمار.می.رود.که.معموال.در.ساخت.و.سازهای.تهران.توجه.چندانی.به.
آن.نمی.ش��ود..در.سال.های.اخیر.با.افزایش.تراکم.و.تعداد.طبقات.و.نیاز.به.تامین.پارکینگ.
و.س��ایر.سطوح.خدماتی.در.س��اختمان.ها،.عمق.گودبرداری.نیز.بیش��تر.شده.است..اما.در.

بیش��تر.موارد.از.همان.روش.های.س��نتی.در.گود.های.کم.عمق.گذش��ته.استفاده.می.شود..

بس��یاری.هنوز.فکر.می.کنند.که.به.کارگیری.تمهی��دات.ایمنی.الزم.در.گودبرداری.هزینه.

و.زم��ان.بیهوده.ای.را.به.کار.تحمی��ل.می.کند،.در.حالی.که.گودبرداری.اصوال.جزو.کارهای.

پیچیده.و.بسیار.خطرناک.مهندسی.محسوب.می.شود.و.به.ویژه.در.گودهای.با.عمق.زیادتر.

نیازمن��د.بررس��ی.های.همه.جانبه،.دقت.و.نظ��ارت.و.در.نهایت.صرف.وق��ت.و.هزینه.قابل.

مالحظه.ای.اس��ت.تا.جان.و.مال.مردم.از.این.طریق.به.خطر.نیافتد..گودبرداری.ها.از.نظر.

انواع،.به.دو.گروه.کلی.حفاظت.شده.یا.مهاربندی.شده.و.حفاظت.نشده.یا.مهاربندی.نشده.

تقس��یم.می.شوند..در.گودبرداری.های.حفاظت.نش��ده.یا.مهاربندی.نشده.پایداری.شیب.ها.

یا.جداره.های.قائم.گودبرداری.ها.در.خاک.های.چس��بنده.بدون.هیچ.گونه.مهاربندی.توسط.
شرایط.مکانیکی.خاک.تامین.می.شود.

عالمت.خطرناک.بودن.گود،.بررس��ی.ها.و.احتیاط.های.همه.جانبه.ای.را.ضروری.می.کند.

که.در.این.زمینه.باید.به.ضعیف.یا.حس��اس..بودن.س��اختمان.مجاور،.ضعیف.بودن.خاک،.
عمیق.بودن.گود،.مدت.بازماندن.گود.و.آب.های.سطحی.و.زیرسطحی.توجه.کرد.

ه��دف.اصلی.اجرای.ایمن.گودبرداری.های.س��اختمانی،.حفظ.جان.و.مال.انس��ان.های.

داخل.و.خارج.از.گود.و.جلوگیری.از.بروز.حوادث.اس��ت.و.این.مهم.میس��ر.نمی.شود.مگر.

این.که.همه..افراد.دس��ت.اندرکار.پروژه.های.گودبرداری.ساختمانی.و.سازمان.های.ذی.ربط.

ب��ه.وظایف.و.مس��ئولیت.های.خود.در.ای��ن.زمینه.آگاه.بوده.و.ب��ه.آن.عمل.کنند..کلیه.ی.

گودبرداری.های.س��اختمانی.صرف.نظر.از.این.ک��ه.دیواره.های.آن.بعد.از.گودبرداری.پایدار.

بماند.یا.نماند،.باید.به.وسیله..سازه.های.نگهبانی.مهاربندی.شود.که.این.کار.یکی.از.اصول.

مهم.و.پیچیده.ی.مهندس��ی.به.ش��مار.می.رود.و.باید.توس��ط.اف��راد.باصالحیت.و.باتجربه.
طراحی،.اجرا.و.نظارت.شود.
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همه بانک ها باید تسهیالت ۸0 میلیونی پرداخت کنند
مشاور وزير راه و شهرسازی:

پنجره.ایرانیان:.مش��اور.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.امور.مدیری��ت.و.تامین.مالی.بر.ضرورت.

پرداخت.تسهیالت.بلندمدت.مسکن.توسط.نظام.بانکی.تاکید.کرد.و.گفت:.یک.جوان.25ساله.

قطعا.پس.انداز.کافی.ندارد.پس.باید.از.درآمدهای.آینده.وی.مس��کن.خریداری.ش��ود.در.همین.
راستا.باید.طرح.های.اعتباری.اجرایی.شوند.

به.گزارش.ایس��نا،.حس��ین.عبده.تبریزی.با.تشریح.وضعیت.اقتصادی.کشور.و.دالیل.»اعالم.

وضعیت.فوق.العاده.در.اقتصاد«.که.بارها.از.سوی.وزیر.راه.و.شهرسازی.تاکید.شده.است.اظهار.

کرد:.رئیس.جمهور.از.طرح.و.بحث.عمیق.پیرامون.ارثیه..دولت.قبل.و.اشتباهات.فاجعه.آمیزی.که.

رخ.داده.با.چشم.پوشی.صرف.نظر.کرد،.چراکه.نگران.بود.این.انتقادها.تضادی.را.در.هنگامه.ای.

باعث.شود.که.بیش.از.همیشه.به.اعتماد.و.ثبات.نیاز.بود..برداشت.دولت.این.بود.که.اگر.دوری.

از.بحث.و.انتقاد.از.سیاس��ت.های.اقتصادی.دولت.قبل.به.همبستگی.اجتماعی.می.انجامد،.بهتر.
است.اقتصاد.و.جامعه.این.زخم.ها.را.تحمل.کند.و.اجازه.دهد.زخم.ها.خود.به.خود.التیام.یابد.

وی.ادامه.داد:.دکتر.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.معتقد.است.مشکالت.اقتصاد.ایران.اعم.

از.بدهی.های.عظیم.دولت،.فس��اد.اقتصادی،.مسکن.مهر،.پرداخت.یارانه.های.نقدی،.تحریم.و.

چالش.ه��ای.بعد.از.آن،.طرح.های.نیمه.تمام،.تحمی��ل.کارمندان.مازاد.دولتی.و.حوزه.های.دیگر.

آنچنان.عمیق.اس��ت.که.مجبور.بودیم.در.آغاز.دولت.به.مردم.اعالم.کنیم.اقتصادی.که.دولت.

تحویل.گرفته.یک.میراث.بسیار.فاجعه.آمیز.دارد..در.این.شرایط.اعالم.وضعیت.فوق.العاده.یک.
ضرورت.بود،.به.ویژه.اینکه.کاهش.قیمت.نفت.نیز.حل.آن.مشکالت.را.ناممکن.کرده.است.

این.اقتصاددان.ادامه.داد:.کاهش.قیمت.هر.بشکه.نفت.از.حدود.120.دالر.به.حدود.35.دالر.

و.ب��ه.تبع.آن.کاهش.درآمد.س��االنه.از.حدود.120.میلی��ارد.دالر.به.حدود.25-30.میلیارد.دالر.

حاکی.از.آن.اس��ت.که.باید.توجه.جامعه.را.جلب.می.کردی��م.که.دولت.یازدهم.اقتصاد.دیگری.
تحویل.گرفته.و.نمی.توان.آن.را.با.سرعت.زنده.کرد..

عبده.تبریزی.با.تاکید.بر.اینکه.با.وجود.این.شرایط.باید.وضعیت.فوق.العاده..اقتصادی.در.کشور.

اع��الم.می.کردیم.گفت:.در.این.چارچوب.اظهارات.آقای.آخوندی.مبنی.بر.لزوم.اعالم.وضعیت.

فوق.العاده.در.اقتصاد.ایران.کامال.صحیح.اس��ت.اما.دولت.برای.اینکه.جنجال.در.کش��ور.ایجاد.
نشود،.به.نوعی.آبروداری.کرد.و.وضعیت.فوق.العاده..اقتصاد.را.اعالم.نکرد.

ای��ن.اقتص��اددان.درباره.عملکرد.اقتصادی.دولت.طی.بیش.از.دو.س��ال.گذش��ته.از.عمر.آن.

گفت:.انتقاداتی.از.دولت.توسط.برخی.کارشناسان.و.اقشار.مختلف.مطرح.می.شود.که.در.برخی.

رسانه.ها.منتقدان.عنوان.می.کنند.»دو.سال.از.عمر.دولت.گذشته.و.اتقاقی.رخ.نداده.است.«.این.

را.باید.به.منتقدان.گفت.که.بس��یاری.از.اتفاقات.مثبت.و.منفی.که.در.اقتصاد.ایران.و.در.س��طح.

کالن.کش��ور.رخ.می.دهد،.آثار.تاریخی.بلندمدت.دارد،.همانطور.که.بس��یاری.از.اتفاقات.امروز.

محصول.کودتای.28.مرداد.بوده.است..مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.ادامه.داد:.هشت.سال.در.

اقتصاد.ایران.هر.کاری.خواستند.انجام.دادند،.اما.برخی.امروز.مدعی.می.شوند.دو.سال.از.دولت.

یازدهم.گذش��ته.و.اتفاق.مثبتی.رخ.نداده.است..نمی.توان.ظرف.هشت.سال.بسیاری.از.مبانی.و.

چارچوب.های.اقتصاد.را.ویران.کرد.و.فس��اد.گس��ترده.را.زمینه.سازی.کرد.و.بعد.به.دولت.جدید.
انتقاد.کرد.که.طی.2.5.سال.گذشته.اقدامی.نکرده.است.

مبانی رشد اقتصاد ایران در سال 8٤ آماده بود
عبده.تبریزی.اظهار.کرد:.به.هر.حال.این.یک.واقعیت.است.که.در.خرداد.سال.1384.)زمان.
انتخ��اب.رئیس.دولت.نهم(.در.مرحله..پرش.بودیم.و.بی.ش��ک.تم��ام.مبانی.اقتصاد.ایران.برای.
رش��د.آماده.بود..اما.در.سال.92.آنچه.تحویل.داده.شده.بیانگر.ریزش.کامل.اقتصاد.ایران.بوده.
است..نمونه..بارز.آن.بحران.نظام.بانکی.کشور.است..وی.با.تاکید.بر.اینکه.بحران.بانک.ها.امروز.
واقعیت.بسیار.تلخ.است.که.نمی.شود.به.این.سادگی.از.آن.عبور.کرد.گفت:.رکود.تورمی.عمیق.
نیز.واقعیت.تلخ.دیگر.امروز.به.ش��مار.می.رود..بنابراین.در.این.ش��رایط.بهتر.بود.دولت.یازدهم.
در.زمان.تحویل.این.وضعیت.نابسامان.در.اقتصاد.ایران،.»وضعیت.فوق.العاده«.اعالم.می.کرد.

اعالم وضعیت فوق العاده در اقتصاد ایران یک ضرورت بود
این.اقتصاددان.افزود:.هرچند.مردم.طی.بیش.از.دو.سال.گذشته.با.دولت.یازدهم.بسیار.خوب.
رفتار.کرده.اند،.ُکندی.پیشرفت.ها.را.تحمل.کرده.اند.و.ثابت.کرده.اند.که.از.مشکالت.کشور.آگاه..

هستند.اما.به.نظر.من.اعالم.شرایط.فوق.العاده.در.کشور.ضرورت.داشت.
وی.در.بخش.دیگری.از.اظهاراتش.به.بس��ته.خروج.از.رکود.اقتصادی.توس��ط.دولت.اش��اره.
کرد.و.گفت:.این.بس��ته.اقتصادی،.راهکار.و.طرح.کوتاه.مدت.اس��ت..امتیازاتی.که.در.حدود.دو.
هزار.و.500.میلیارد.تومان.تا.سه.هزار.میلیارد.تومان.برای.رونق.بازار.خودرو.داده.شد،.قطعا.به.
اندازه.حمایت.از.مسکن.نبود.و.البته.نباید.فراموش.کرد.که.در.مسکن.مهر،.دولت.قبل.50.هزار.

میلیارد.تومان.از.منابع.بانک.مرکزی.به.این.بخش.اختصاص.داد.
عب��ده.تبریزی.کمبود.تقاضا.در.اقتصاد.را.یکی.از.دو.پایه..اصلی.بحران.و.رکود.جاری.عنوان.
ک��رد.و.گفت:.برای.اولین.بار.در.اقتصاد.کش��ور.با.کمبود.تقاضا.مواجه.ش��دیم..به.عبارتی.اگر.
تاکنون.به.مردم.برای.پس.انداز.توصیه.می.شد،.امروز.به.دلیل.کمبود.تقاضا،.دولت.باید.با.اتخاذ.

سیاست.هایی.تقاضای.بازار.را.تحریک.کند.
روند کاهشی سرانه درآمد خانوار از سال 8۶

وی.با.اش��اره.به.دالیل.کاهش.تقاضا.در.اقتصاد.ایران.گفت:.از.س��ال.1386.تا.امروز.به.طور.

متناوب.سرانه..درآمد.خانوار.روند.کاهشی.داشته.ضمن.اینکه.ضریب.تکفل.در.ایران.بسیار.باال.

اس��ت..به.عبارتی.هر.یک.نفر.ش��اغل.از.3.7.نفر.حمایت.می.کند،.در.حالی.که.متوسط.این.رقم.

در.دنیا.حدود.2.6.نفر.است..یعنی.در.ایران.اگر.یک.فرد.شاغل.بیکار.شود.3.7.نفر.بدون.منابع.

برای.زندگی.می.مانند..این.ش��اخص.ها.نش��ان.می.دهد.تعداد.کس��انی.که.در.یک.خانوار.برای.

حمایت.س��ایر.اعضای.خانواده.کار.می.کنند،.بس��یار.محدود.است.و.این.امر.منجر.شده.تا.درآمد.

خانوار.صدمه.ببیند..مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.تاکید.بر.اینکه.بودجه.خانوار.از.سال.1386.

به.طور.مداوم.روند.نزولی.داشته.و.درآمد.سرانه.نیز.کاهش.یافته.است.افزود:.اما.دولت.یازدهم.

پدیده.کاهش.تقاضا.را.شناسایی.و.راهکارهای.کوتاه.مدت.برای.افزایش.تقاضا.در.اقتصاد.کشور.
پیش.بینی.کرد.تا.با.پرداخت.اعتبارات.مصرفی.سمت.تقاضا.را.در.بازار.تقویت.کند.

وی.در.بخ��ش.دیگری.از.اظهاراتش.به.راهکارهای.تقویب.قدرت.خرید.متقاضیان.مس��کن.

اش��اره.کرد.و.گفت:.مس��کن.از.مهمترین.کاالهای.بادوام.است.که.می.توان.به.صورت.اقساط.

در.اختیار.مردم.قرار.گیرد.تا.در.طول.زمان،.مصرف.و.مبلغ.آن.پرداخت.ش��ود.چراکه.مس��کن.

از.محل.پس.انداز.گذش��ته.و.آینده..مردم.باید.خریداری.شود..یک.جوان.25ساله.قطعًا.پس.انداز.

کافی.از.گذش��ته.ندارد.پس.باید.از.درآمدهای.آینده.وی.مسکن.خریداری.شود.در.همین.راستا.
باید.طرح.های.اعتباری.را.اجرایی.کنیم.

مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.امور.مدیریت.و.تامین.مالی،.شاخص.دسترسی.به.مسکن.را.

به.دلیل.کاهش.توان.خرید.نزولی.عنوان.کرد.و.افزود:.برای.تقویت.قدرت.خرید.مسکن،.شکل.
دادن.به.بازار.رهن.و.تقویت.خرید.اقساطی.مسکن.بسیار.مهم.است.

عبده.تبریزی.گفت:.تمام.تالش.دکتر.آخوندی.به.عنوان.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.همواره.این.

بوده.که.مردم.با.دریافت.تس��هیالت.بیش��تر،.قدرت.خرید.خود.را.افزایش.دهند.که.در.همین.

زمینه.طرح.صندوق.پس.انداز.مس��کن.یکم.)تس��هیالت.80،.60.و.40.میلیون.تومان(.از.سال.
گذشته.راه.اندازی.شد.که.می.تواند.به.افزایش.قدرت.خرید.طبقات.متوسط.کمک.کند.

تسهیالت صندوق پس انداز یکم باید توسط همه بانک ها پرداخت شود
وی.با.تاکید.بر.اینکه.باید.به.مرحله.ای.برس��یم.که.تسهیالت.صندوق.پس.انداز.یکم.توسط.
تمام.بانک.ها.قابل.پرداخت.باشد،.گفت:.در.حال.حاضر.نظام.بانکی.کشور.از.پرداخت.تسهیالت.
بلندمدت.مس��کن.ناتوان.اس��ت،.چراکه.با.تورم.دو.رقمی،.امکان.پرداخت.تسهیالت.بلندمدت.
وجود.نداش��ت..امیدواری��م.در.آینده.با.تداوم.کاه��ش.نرخ.تورم.بتوانیم.ب��ازار.رهن.یعنی.بازار.

وام.های.بلندمدت.خرید.مسکن،.قدرتمندی.در.ایران.داشته.باشیم.
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هنر مدیریت به زبان ساده
بخش چهارم/مهندس محمدرضا قائمیان ـ قائم مقام مديرعامل فوم اينداستری

در.ادامه.سلسله.نوشتارهای.مدیریت.به.زبان.ساده،.به.مبحث.مهم.و.چالش.برانگیز.

بازاریابی.رسیده.ایم..با.توجه.به.حجم.بسیار.باالی.مطالب.و.نکات.مرتبط.با..بازاریابی.

مجبوری��م.که.به.صورت.کامال.خالص��ه.و.کاربردی.مطالبی.را.ک��ه.می.تواند.در.نوع.

نگرش.ما.به.بازاریابی.تغییر.ایجاد.کند،.مطرح.س��ازیم..ش��ایان.ذکر.اس��ت.که.برای.

ش��ناخت.اولیه.و.بیش��تر.با.اصول.بازاریابی.کتاب.اصول.بازاریابی.نوشته.دکتر.فیلیپ.

کاتل��ر.معرفی.می.گردد.که.البته.این.کتاب.تنها.برای.آش��نایی.با.اصول.اولیه.توصیه.

می.گ��ردد.زیرا.بس��یاری.از.متده��ای.بازاریابی.مانند.بازاریابی.چریک��ی.و.غیره.را.در.
برنخواهد.داشت.

باید.توجه.داش��ت.که.در.این.نوشتار.برای.خالصه.شدن.برخی.از.موضوعات.اشاره.

کامل��ی.به.همه.موارد.نخواهد.ش��د.و.داخ��ل.پرانتز.موضوع.تکمیل��ی.جهت.مطالعه.

دوس��تان.که.می.توانند.از.طریق.یک.جس��تجو.س��اده.در.اینترنت.بدان.دس��ت.یابند.
معرفی.گردیده.است.

تعریف بازاریابی:.بازاریابی.یک.فرآیند.اجتماعی.�.مدیریتی.است.که.به.وسیله.آن،.

افراد.و.گروه.ها،.نیازها.و.خواسته.های.خود.را.از.طریق.تولید،.عرضه.و.مبادله.کاالهای.
)خدمات(.مفید.و.با.ارزش.با.دیگران.تامین.می.کنند..

این.تعریف.به.نوعی.کامل.ترین.و.پیچیده.ترین.تعریف.از.تعاریف.مدیریتی.می.باشد؛.

ره:
شـا

ا

بخش چهارم از مقاله هنر مدیریت به زبان ساده، نوشته مهندس قائمیان از نظر شما می گذرد. این سری از مقاالت  با زبانی ساده، 
هنر مدیریت را با اتکا بر اصول نوین مدیریتی و نیز ذکر مثال و داسـتان هایی کوتاه مورد بررسـی قرار می دهد. در بخش نخسـت 
این مقاالت شالوده اصلی این بحث بیان شد. در بخش دوم مبحث برندینگ مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم با توجه به 
نزدیک شدن به ایام نمایشگاه در و پنجره تهران، نکات مربوط به تبلیغات نمایشگاهی مورد بررسی گرفت. در این مقاله موضوع 
بازاریابی مورد بحث قرار می گیرد. الزم به ذکر است که مهندس قائمیان دارای مدرک لیسانس مهندسی متالوژی و فوق لیسانس 
ام بی ای با گرایش اسـتراتژی بوده و در سـابقه کاری 15 سـاله ایشـان، حدود ۶ سـال فعالیت تخصصی در حوزه ارائه خدمات 
مشاوره کسب و کار در حوزه های برندینگ، مارکتینگ و منابع انسانی به سازمان های مختلف و ٣ سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر 
پروژه های بازاریابی و ٣ سال سابقه تدریس گزارش نویسی در شرکت های معتبر حوزه مدیریت مانند گروه گسترش، گروه هشت 

و غیره به چشم می خورد.
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زیرا.برخی.از.لغات.اشاره.شده.در.تعریف،.خود.دنیایی.را.در.برمی.گیرند.که.در.صورت.

عدم.درک.صحیح.آن.معانی،.می.تواند.تعریف.را.دگرگون.س��ازد..در.حقیقت.استفاده.

از.لغات��ی.مانن��د.فرآیند،.اجتماعی.�.مدیریتی،.نیازها،.خواس��ت.ها.و.....دلیل.خاصی.را.

در.بر.دارد.که.برای.روشن.شدن.موضوع،.تنها.به.تعریف.نیاز.و.خواست،.و.نقش.آن.در.

بازاریابی.می.پردازیم.و.در.نهایت.به.ضعف.متون.ترجمه.فارس��ی.نیز.اشاره.مختصری.
خواهد.شد.

نیاز – Need:.به.حس��ی.که.از.محرومیت.از.چیزی.به.انس��ان.دس��ت.می.دهد،.

نیاز.اطالق.می.گردد..نکته.اصلی.این.است.که.نیازها.در.طول.تاریخ.و.طول.و.عرض.

جغرافیایی.ثابت.هس��تند.که.اهم.این.نیازها.عبارتند.از:.گرس��نگی،.تشنگی،.عاطفی،.
امنیت.و.پرستش.و.....)بحث.تکمیلی:.هرم.مازلو.و.تئوری.هرتزبرگ(

خواست – Want:.گونه.ای.از.نیاز.است.که.در.اثر.فرهنگ.و.شخصیت.فردی.

و.اجتماعی.ش��کل.می.گیرد..در.حقیقت.خواست.بسته.به.مکان.جغرافیایی،.فرهنگ.و.

غی��ره.تغییر.می.کند.همانند.عالقه.به.چلوکباب.در.ایران.و.همبرگر.در.آمریکا.که.هر.
در.دو.بر.اثر.نیاز.گرسنگی.هستند.

تقاضا – Demand:.اگر.تمایلی.به.برآورده.شدن.نوع.خاصی.از.خواست.وجود.
داشته.باشد.به.آن.تقاضا.می.گویند.

تقاضـای موثـر – Effective Demand:.اگر.تقاضا.با.پش��توانه.قدرت.خرید.
همراه.باشد.بدان.تقاضای.موثر.می.گویند.

در.اکثریت.متون.ترجمه.ش��ده.در.فارسی،.لغت.Want،."نیاز" ترجمه.شده.است..

اما.باید.توجه.داشت.که.منظور.از."نیاز" بازاریابی.در.متون.فارسی."خواست" می.باشد..

در.بس��یاری.از.کالس.های.مدیریت.بازاریابی،.به.نوعی.این.موضوع.در.ذهن.مخاظب.

القا.می.شود.که.هدف.مدیر.بازاریابی.ایجاد.نیاز.است..با.توجه.به.اینکه.نیاز.قابل.تولید.

نیس��ت.و.در.نهاد.هر.انس��انی.وجود.دارد،.باید.این.گونه.تعاریف.را.تکمیل.کرد.که.در.

بازاریابی.خواس��ت.یا.مصداق.بهتری.برای.مخاط��ب.تولید.)منظور.خلق.ایده(.خواهد.

شد..به.عنوان.مثال.غذاهای.مختلف.در.آشپزی.نتیجه.علم.بازاریابی.در.زمینه.پاسخ.به.

نیاز.گرسنگی.بوده.است،.زیرا.بر.حسب.موقعیت.فرهنگی،.مکانی،.زمانی.مصداق.های.

مختلف.برای.پاس��خ.به.نیاز.اولیه.داده.ش��ده.اس��ت؛.حال.آنکه.در.گذشته،.تولید.تنوع.

غذایی.به.صورت.ذاتی.ش��کل.گرفته.است.و.امروزه.با.توجه.به.تلفیق.علوم.مختلف.و.
توسط.تیم.های.مختلف،.غذاهای.جدید.وارد.بازار.می.شوند.

طب��ق.مطالب.فوق.مش��خص.گردید.که.تعریف.بازاریابی.خ��ود.تعاریف.دیگری.را.

در.برگرفته.اس��ت.که.با.توجه.به.ترجمه.ضعیف.متون.فارس��ی،.این.تعریف.در.ذهن.

مخاطب.فارس��ی.زبان.با.اختالل.نیز.مواجه.ش��ده.است.)البته.اگر.این.تعریف.را.با.نیز.
حتی.با.دقت.نگاه.کرده.باشد(..

ب��رای.درک.بهت��ر.بازاریابی.می.توانیم،.تعریف.خالصه.و.جامع��ی.را.از.بازاریابی.به.

صورت."تامین.رضایت.مش��تری.به.ش��یوه.سودآور" ارائه.کنیم..در.این.تعریف.منظور.

از.تامین.رضایت.مش��تری.نیز.چیزی.جز.ایجاد.ارزش.)Value(.بیش��تر.از.انتظارات.

مش��تری.نیس��ت..البته.نکته.قابل.تامل.در.این.تعریف.این.می.باش��د.که.انتظارات.از.

نیاز.به.وجود.نمی.آیند.بلکه.روی.نیاز.س��وار.می.شوند.و.خواست.را.تغییر.می.دهد..در.

حقیقت.اگر.انتظارت.برآورده.ش��ود.و.رضایت.مش��تری.جلب.شود،.می.توان.بخشی.از.
اهداف.بازاریابی.را.خودبه.خود.ایجاد.کرد..این.اهداف.عبارتند.از:

• خری��د.مج��دد.)که.نتیجه.آن،.حفظ.بازار.کنونی.و.داش��تن.س��هم.ب��ازار.و.توان.
برنامه.ریزی.برای.آینده.می.باشد(؛

• وفاداری.مشتری.)که.نتیجه.آن،.آسوده.خاطر.بودن.در.تولیدات.آتی.می.باشد(؛
• انتق��ال.دهان.به.دهان.)که.نتیجه.آن،.داش��تن.بلندگوهای.متحرک.)مش��تریان.

راضی(.در.بازار.می.باشد.که.ما.را.به.بقیه.توصیه.خواهند.کرد(؛
• هزینه.کم.بازاریابی؛

• ایجاد.تصویر.ذهنی.)برند(؛
• و.غیره.

طبق.آمار.رسمی.سرعت.انتقال.نارضایتی.در.میان.مشتریان.دو.برابر.سرعت.انتقال.

رضایتمندی.می.باش��د..بنابراین.یکی.از.وظایف.مدیران،.جلوگیری.از.به.وجود.آمدن.
نارضایتی.و.کوشش.در.برطرف.کردن.آن.در.صورت.وجود،.می.باشد.

مدیریـت بازایابی:.در.حقیقت.مدیری��ت.بازاریابی،.تجزیه.و.تحلیل،.برنامه.ریزی،.

اجرا.و.کنترل.برنامه.هایی.جهت.ارائه.و.حفظ.فرآیند.دادوستدهای.سودآور.با.خریداران.

مورد.نظر.به.منظور.دس��تیابی.به.اهداف.سازمانی.است..این.تعریف.کتابی.را.می.توان.
در.قسمت.زیر.خالصه.کرد:

1..مدیریت.تقاضا:.این.عبارت.بدان.معناست.که.مدیر.بازاریابی.باید.بتواند.تقاضا.را.

افزایش.یا.کاهش.داده،.یا.به.طور.کلی.بتواند.در.روند.تقاضا.تغییر.ایجاد.کند..در.پاره.ای.

از.موارد.مدیر.بازاریابی.می.بایست.از.بازارزدایی.استفاده.کند.که.به.معنای.حذف.تقاضا.

نمی.باش��د،.بلکه.اثرگذاری.بر.سطح.و.زمان.بندی.و.ماهیت.تقاضا.را.شامل.می.شود..
هنر.مدیر.بازاریابی.تشخیص.زمان.های.اقدامات.اینچنینی.است.

2..حفظ.رابطه.با.مشتری:.در.بازاریابی.سنتی.همواره.تاکید.بر.جذب.مشتریان.جدید.

و.فروش.به.آنهاس��ت.اما.در.بازاریابی.مدرن،.اصل.بر.جلب.مش��تریان.جدید.و.حفظ.

مش��تریان.کنونی.و.ایجاد.رابطه.دائمی.با.آنهاس��ت..طبق.آمار.رسمی.منتشر.شده.در.

س��ال.1998میالدی،.هزینه.جذب.مشتری.جدید.حداقل.5.برابر.هزینه.حفظ.مشتری.
کنونی.می.باشد.

در.اینجا.باید.خاطر.نش��ان.کرد.که.ف��روش.و.تبلیغات.بخش.کوچکی.از.عملیات.یا.

فرآیند.بازاریابی.می.باش��ند.و.ش��اید.بتوان.گفت.که.فروش،.در.بهترین.حالت.%5.از.

بازاریابی.و.یکی.از.زیر.مجموعه.های.بازاریابی.می.باش��د..با.توجه.به.لفظ.بازاریابی.و.

معنای.عام.آن.در.زبان.فارسی،.اغلب.مدیران.بازاریابی.را.کشف.بازار.جدید.یا.مشتری.

جدید.می.دانند.و.با.اس��تخدام.مدیر.یا.پرس��نل.بازاریابی.سعی.بر.فروش.بیشتر.دارند..

البت��ه.باید.اذعان.داش��ت.که.نتیجه.علم.بازاریابی.اصول��ی،.در.نهایت.در.فروش.خود.

را.نمایان.می.س��ازد،.ولی.درک.صحیح.از.بازاریابی.و.توانایی.های.این.علم،.می.تواند.
تغییرات.شگرفی.در.بازار.کسب.و.کار.به.وجود.بیاورد.

برای.روش��ن.تر.ش��دن.جایگاه.بازاریابی.باید.گفت.که.در.هر.بازاری.)از.گذش��ته.تا.
کنون(.پنج.رویکرد.یا.دیدگاه.وجود.دارد.که.عبارتند.از:

1- دیدگاه تولید:.در.این.دیدگاه.مشتری.خواهان.و.طرفدار.محصوالتی.است.که.

موجود.می.باشند.و.توان.خرید.و.تهیه.آنها.را.نیز.دارد..در.این.دیدگاه،.مدیریت.باید.بر.

کارآیی.تولید.و.توزیع.و.بهبود.روند.توجه.کند..این.دیدگاه.زمانی.به.وجود.می.آید.که.
تقاضای.یک.محصول.بیشتر.از.تولید.یا.عرضه.آن.می.باشد.

نیاز
Need

خواست
Want

تقاضا
Demand

تقاضای موثر
Effective Demand

ح��س.
کلی

مصداق.دارد.
یا.خیر؟

تمایل.به.آن.
خواست.است.یا.خیر؟

توان.خرید.تقاضا.وجود.
دارد.یا.خیر؟

تشنگی
آب/چای/آب.

میوه
تمایل.به.آب.است.
یا.چای.یا.آب.میوه

توان.خرید.کدام.تقاضا.
وجود.دارد؟
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راحت.ترین.راه.درک.این.دیدگاه.دقت.در.جمله.معروف.آقای.هنری.فورد.)موسس.

کارخانه.اتومبیل.فورد(.می.باشد.که.در.سال.های.اولیه.تولید.خودرو.اعالم.کرد."مردم.

هر.رنگی.که.از.ماش��ین.فورد.بخواهند.برایش��ان.مهیا.می.شود.به.شرط.آنکه.مشکی.

باشد"..در.آن.زمان.مقدار.تقاضا.به.قدری.بیشتر.از.عرضه.خودرو.فورد.بود.که.صاحب.

صنعت.کنترل.خواست.مشتری.را.در.اختیار.داشت.و.به.عبارتی.نبض.قیمتی.و.سیاستی.
و.....بازار.را.تولید.کننده.در.اختیار.داشت.

این.مثال.در.نخس��تین.سال.های.ورود.صنعت.دوجداره.در.ایران.نیز.مصداق.داشته.

است.و.شرکت.های.اولیه.و.پیشرو.این.نوع.برخورد.را.به.خاطر.دارند..در.آن.زمان.نوع.

پروفیل.و.یراق.و.غیره.را.تولیدکننده.مشخص.می.کرد.که.بخشی.از.آن.به.دلیل.عدم.

آگاهی.مهندس��ان.ساختمان.بود..اما.حتی.در.صورت.آگاهی.مهندسان.از.سیستم.های.

پنجره،.در.آن.زمان.در.صورتی.که.تولید.کننده.اراده.ای.برای.تولید.پنجره.نداش��ت.یا.

آن..را.پر.زحمت.می.دانس��ت،.می.توانس��ت.درخواست.مشتری.خود.را.تغییر.دهد،.زیرا.

ب��ه.اندازه.تقاضا.تولیدکننده.در.بازار.وجود.نداش��ت..البت��ه.در.صورت.انحصاری.بودن.

یک.سیس��تم.یا.به.روز.بودن.آن.که.رقبا.هنوز.در.آن.توان.فعالیت.نداش��ته.باشند،.نیز.
این.حالت.حاکم.است.

2- دیـدگاه محصـول:.در.این.دیدگاه.مش��تری.محصوالتی.را.م��ورد.توجه.قرار.

می.دهد.که.از.نظر.کیفیت.و.عملکرد.و.نوآوری.در.حالت.بهتری.قرار.داش��ته.باش��ند..

این.دیدگاه.زمانی.به.وجود.می.آید.که.میزان.تقاضا.با.میزان.عرضه.محصول.یا.خدمات.

تقریبا.برابر.باش��ند..بزرگترین.مش��کل.این.نوع.دیدگاه.بیماری.نزدیک.بینی.بازاریابی.

می.باشد.که.در.این.حالت.فروشنده.یا.تولید.کننده.یا.ارائه.دهنده.خدمات.چنان.شیفته.

محصول.یا.خدمت.خود.می.شود.که.تنها.خواسته.های.کنونی.مصرف.کننده.را.لحاظ.

می.کن��د.و.نیاز.اصلی.او.را.نمی.بین��د..به.عنوان.مثال.تولیدکننده.پنجره.محصول.خود.

را.به.ق��دری.ب��ا.جزئیات.تعریف.می.کن��د.و.مزایای.آن.را.از.نظر.فنی.برای.مش��تری.

توضیح.می.دهد.که.خواس��ت.اصلی.مش��تری.که.داشتن.یک.پنجره.عایق.در.برابر.باد.

و.سرماس��ت.را.عمال.فراموش.می.کند..در.اینجا.نباید.اش��تباه.برداشت.شود،.زیرا.ارائه.

اطالعات.به.مش��تری.و.بیان.مزایا.و.معایب.جز.کارهای.اصلی.فروش��نده.است،.ولی.

باید.در.نظر.گرفت.که.خواس��ت.اصلی.مش��تری.محافظت.از.عوامل.طبیعی.است.نه.
جنس.خاصی.از.پروفیل.و.مواردی.از.این.دست.

تعریف.دیگر.این.دیدگاه.این.می.باش��د.که.در.زمان.اش��باع.بازار.یا.برابری.عرضه.و.

تقاضا،.می.بایست.تنوع.را.در.دستور.کار.قرار.داد.که.تقریبا.ورود.یراق.های.دو.حالته،.

استفاده.از.طرح.چوب.در.پروفیل.و.غیره.در.سالیان.گذشته.ناشی.از.اشباع.بازار.و.تغییر.
نگاه.از.رویکرد.تولید.به.رویکرد.محصول.بوده.است.

٣- دیدگاه فروش:.در.این.دیدگاه،.هدف.سازمان.ها.چیزهایی.است.که.ساخته.اند.

و.دنبال.س��اخت.خواست.بازار.نیستند..در.حقیقت.استفاده.از.آفرهای.ویژه.و.استخدام.

فروش��ندگان.حرفه.ای.)و.تقریبا.تولید.یک.محصول.برای.س��الیان.متوالی.به.اس��تثنا.

کاالهای.اس��تراتژیک.مثل.بیسکوییت.س��اقه.طالیی.یا.پفک.نمکی.مینو.و....(.نشانه.
این.رویکرد.است.

در.این.رویکرد.فروش��نده.نیز.به.اندازه.محصول.یا.خدمت.در.فروش.نقش.دارد.که.

بهترین.مثال.برای.این.رویکرد،.دیدگاه.صنعت.لوازم.خانگی.است.که.یکی.از.عوامل.
بسیار.تاثیرگذار.در.تصمیم.گیری.خرید،.شخصیت.و.حرفه.ای.بودن.فروش.است.

٤- دیدگاه بازاریابی:.در.این.رویکرد.هدف.های.س��ازمان.در.گرو.ش��ناخت.نیاز.و.

خواست.بازار.)یا.مشتری(.می.باشد.که.تحویل.محصول.یا.خدمت.مورد.پسند.مشتری.

به.صورت.اثربخش.تر.و.با.بازدهی.باالتر.از.رقبا،.ش��الوده.اصلی.این.رویکرد.اس��ت..
تفاوت.این.رویکرد،.یا.رویکرد.فروش.در.جدول.زیر.قابل.مالحظه.می.باشد:

در.حقیقت.تفاوت.دو.رویکرد.فروش.و.بازاریابی.در.اولین.نقطه.است.که.در.دیدگاه.

ف��روش.نقطه.آغازین.کارخانه.و.محصوالت.تولید.ش��ده.و.فروش.به.هر.قیمتی.و.در.

دیدگاه.بازاریابی.نقطه.آغازین.اس��تخراج.خواس��ت.بازار.و.طراحی.محصول.یا.خدمت.
مورد.نیاز.بازار.می.باشد.

5- دیدگاه بازاریابی اجتماعی:.در.این.دیدگاه.سازمان.باید.منافع.بازار.را.در.نظر.

بگیرد.و.ارزشی.برتر.به.مشتری.ارائه.کند،.به.نوعی.که.منافع.جامعه.و.منافع.اجتماعی.

نیز.در.نظر.گرفته.شود..در.حقیقت.وارد.کردن.معیارهای.اخالقی.در.مباحث.بازاریابی،.

ش��الوده.اصلی.این.دیدگاه.اس��ت.که.بهترین.مثال.در.این.دیدگاه.اس��تفاده.از.ظروف.
یکبار.مصرف.گیاهی.است.که.می.تواند.جذب.محیط.زیست.شوند.

در.بازار.ایران،.با.توجه.به.اشاره.اولیه.در.خصوص.اشتباه.در.ترجمه.متون.و.همچنین.

همه.گیر.شدن.بحث.های.مربوط.به.بازاریابی.و.برندینگ.و.عدم.دانش.حداقلی.برخی.

از.مدیران.در.بازار،.مش��کالت.عدیده.ای.در.شرکت.های.مختلف.به.وجود.آمده.است.

که.می.تواند.هر.شرکتی.را.با.تقابل.های.درون.شرکتی.مواجه.سازد.که.مهمترین.دلیل.

نداشتن.کارآیی.ها.و.قابلیت.های.مدیر.بازاریابی.و.پرسنل.بازاریابی.در.شرکت.هاست..

همانطور.که.پیش.تر.نیز.بدان.اش��اره.ش��د،.فروش.و.تبلیغات.بخش.کوچکی.از.دریای.

بازاریابی.هس��تند..در.حقیقت.اگر.واحد.بازاریابی.)باالخص.مدیر.بازاریابی(،.خواس��ت.

مش��تری.را.درس��ت.تشخیص.داده.باش��د.و.واحد.تحقیقات.)R&D(.و.واحد.طراحی.

تولید،.خواست.مشخص.شده.را.صحیح.تولید.کند.و.بسته.بندی.مد.نظر.تیم.بازاریابی.

را.طبق.تحلیل.بازار.درست.انجام.داده.باشند.و.مجددا.مدیر.بازاریابی.طبق.روش.های.

تحلیل.شکاف.)Gap.Analysis(.و.تحقیقات.بازار.و.تحلیل.رقبا.و.بر.اساس.قیمت.

تمام.شده.محصول.مشخص.کند.و.برنامه.توزیع.طبق.برنامه.باشد،.فروش.خود.انجام.
خواهد.شد.

ش��ایان.ذکر.اس��ت.که.در.اکثر.موارد.فوق.نقش.مدیر.بازاریابی.)و.البته.مهمتر.از.آن.

نقش.مدیر.برندینگ(...نقشی.کلیدی.می.باشد.و.بخش.فروش.در.واپسین.مرحله.قرار.

دارد..اما.با.توجه.به.عدم.دانش.مدیران.ارش��د.س��ازمان.و.نوع.نگاه.س��ازمان.به.واحد.

بازاریابی،.معموال.این.واحد،.به.عنوان.بخش.دور.افتاده.و.بدون.اثر.قلمداد.می.شود.که.

هر.از.گاهی.گزارش��اتی.را.ارائه.می.کند.که.معموال.توس��ط.سایر.مدیران.وتو.می.شود.

ک��ه.در.نهایت.مدیران.ارش��د.برای.قدرت.نمایی.در.بازار.ب��رای.وانمود.کردن.به.این.

ک��ه.چنین.واحدی.را.دارند،.این.لق��ب.را.)و.نه.وظایف.را(.به.مدیر.فروش.می.دهند.و.

س��مت.س��ازمانی.مدیر.فروش.را.به.مدیر.فروش.و.بازاریابی.و.نه.حتی.مدیر.بازاریابی.
و.فروش.تغییر.می.دهند..

ش��اید.ذکر.این.نکته.جالب.باشد.که.در.سالیان.گذشته.بر.اثر.همین.نوع.نگرش،.در.

بزرگترین.ش��رکت.خودروسازی.کش��ور،.واحد.بازاریابی.زیر.نظر.واحد.فروش.فعالیت.
کرده.است..

در.نهایت.باید.اش��اره.داش��ت.که.با.توجه.به.حجم.باالی.مطالب.بازاریابی.و.گام.به.

گام.بودن.برخی.از.موارد،.هدف.بر.آن.قرار.گرفته.اس��ت.که.در.ش��ماره.پایانی.نشریه.

پنجره.ایرانیان.در.س��ال.94.با.تکمیل.بحث.بازاریابی.و.اش��اره.به.بخش.های.اصلی.

و.عملیاتی.اصول.بازاریابی.همانند.بخش.بندی.بازار،.هدف.گذاری.و.جایگاه.س��ازی.و.

آمیخته.های.بازاریابی.و.غیره.برای.تعطیالت.نوروز.اطالعات.و.راهکارهایی.را.معرفی.

کنی��م.تا.در.زمان.فراغ��ت.عید.نوروز.بتوانیم.اهداف.بازاریابی.خود.را.بازنگری.کرده.و.
در.سال.95،.استراتژی.مناسب.و.درست.را.برگزینیم.

نقطه 
آغاز

نقطه پایانابزارتمرکز دیدگاه

دیدگاه 
فروش

محصوالت.فروش.و.تبلیغاتکارخانه
جدید

سود.از.مجرای.
افزایش.فروش

دیدگاه 
بازاریابی

بازار.یا.
مشتری

نیاز.و.خواست.
مشتری

بازاریابی.
منسجم

سود.از.مجرای.
تامین.رضایت.

مشتری
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صدور پروانه برای احداث 
ساختمان های بلندمرتبه تا اطالع ثانوی   ممنوع شد 

پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.ارائه.گزارش.››تاثیر.ساختمان.های.بلندمرتبه.

بر.تهویه.طبیعی.و.تجارب.جهانی.آن‹‹.با.تاکید.بر.اینکه.بررسی.50.ساله.جریان.باد.در.تهران.

نش��ان.می.دهد.که.در.10س��ال.اخیر.به.دلیل.کثرت.س��اختمان.های.بلند.جریان.باد.در.شمال.

تهران.کاهش.یافته.است،.گفت:.تجارب.و.مطالعات.دیگر.کشورها.از.جمله.آمریکا،.هنگ.کنگ.
و.کره.در.زمینه.تاثیر.ساختمان.های.بلند.بر.جریان.باد.نیز.این.موضوع.را.تایید.می.کند.

به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.بیس��تمین.جلس��ه.شورای.عالی.

شهرس��ازی.و.معماری.ایران.با.حضور.وزیر.راه.و.ش��هر.س��ازی،.ش��هردار.تهران،.مدیرانی.از.

س��ازمان.هواشناسی،.محیط.زیست،.وزارت.کشور.و.جمعی.از.مدیران.درباره.بررسی.تاثیر.بلند.
مرتبه.سازی.بر.آلودگی.شهرتهران.در.تاریخ.14.دیماه.برگزار.شد.

در.پایان.جلس��ه،.وزیر.راه.و.شهر.س��ازی.در.جمع.خبرنگاران.گفت:.بر.اساس.دستور.رئیس.

جمهور.بحث.آلودگی.ش��هر.تهران.از.منظر.ش��هر.سازی.باید.مورد.بررس��ی.قرار.گیرد،.لذا.در.
دستور.کار.امروز.شورای.شهر.سازی.به.صورت.فوق.العاده.قرار.گرفت.

وی.ادامه.داد:.در.جلس��ه.امروز،.ش��هردار.تهران،.رئیس.سازمان.هواشناسی.و.رئیس.سازمان.
نظام.مهندسی.استان.تهران.حضور.داشتند.و.نظرات.مختلفی.را.ارائه.دادند.

آخوندی.افزود:..از.س��ال.66.به.بعد.جریان.س��ریع.ساخت.س��اختمان.بلند.مرتبه.داشتیم.و.بر.

اس��اس.گزارش.ش��هردار.تهران.حدود.979.پروانه.در.این.مدت.صادر.شده.است.که.هر.پروانه.

می.تواند.چندین.ساختمان.را.شامل.شود..به.دلیل.احداث.بلوک.های.بزرگ.در.منطقه.22.تعداد.
ساختمان.ها.نسبت.به.پروانه.ها.بیشتر.است.

وزیر.راه.و.ش��هر.س��ازی.تصریح.کرد:.گزارش.جالبی.در.باره.ارتباط.ساختمان.های.بند.مرتبه.

و.جریان.باد.در.ش��ورا.ارائه.ش��د.و.مطالعاتی.که.در.س��ایر.کشورها.از.جمله.آمریکا،.هنگ.کنگ.

و.کره،.صورت.گرفت.و.درباره.گردش.سیس��تم.باد.در.تهران.ارائه.شد.که.نشان.داد.در.مناطق.

و.جزایری.در.خارج.از.کش��ور.که.باد.در.آن.به.خوبی.جریان.دارد.با.احداث.س��اختمان.های.بلند.
جریان.باد.کم.شده.است.

وی.تاکید.کرد:.در.خصوص.آلودگی.هوا.در.کالنشهرها.جریان.بادهای.سطحی.و.محلی.مهم.

و.مورد.نظر.است.که.ساخت.ساختمان.های.بلند.اثر.زیادی.در.جریان.بادهای.سطحی.دارد.که.
در.جلسه.شورای.عالی.شهرسازی.و.معماری.مورد.تاکید.قرار.گرفت.

آخوندی.گفت:.در.تهران.جریان.اصلی.باد.سطحی.است.این.بادهای.سطحی.ناشی.از.تغییر.

درجه.هواست..آمارهای.مربوط.به.50.سال.اخیر.که.به.صورت.نمودار.در.جلسه.شورا.ارائه.شد.

نشان.داد.که.جریان.هوا.در.بخش.شمال.تهران.در.10.سال.اخیر.به.دلیل.کثرت.ساختمان.های.
بلند.تحت.تاثیر.قرار.گرفته.است.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.تصریح.کرد:.هر.چه.به.سمت.ش��رق.تهران.می.رویم.نشان.می.دهد.

جریان.ها.س��اکن.تر.می.ش��ود.که.بیانگر.این.است.که.س��اختمان.های.بلند.در.جریان.هوا.موثر.
بوده.است.

وی.افزود:.این.جلسه.فوق.العاده.شورای.عالی.شهرسازی.و.معماری.برای.این.برگزار.شد.تا.
حداقل.در.بقیه.شهرهای.کشور.ساختمان.های.بلند.ساخته.نشود.

آخوندی.با.اشاره.به.اینکه.ما.شاهد.پدیده.جدیدی.در.شهر.نشینی.ایران.هستیم،.ادامه.داد:.از.

جامعه.مهندسین.درخواست.داریم.که.اخالق.مهندسی.از.منظر.بررسی.آثار.تبعی.ساخت.و.سازها.

در.زندگی.مردم.را.مورد.توجه.قرار.دهند،.زیرا.که.بارگذاری.جمعیت.در.محدوده.های.مشخص،.

در.بخش.حمل.و.نقل.،.س��کونت،.اش��تغال.با.خود.آلودگی.به.هم��راه.دارد.که.قاعدتا.با.افزایش.
جمعیت.شهر.نشین.آلودگی.افزایش.می.یابد.

وی.افزود:.بر.اس��اس.طرح.جامع،.ش��هر.تهران.باید.7.8.میلیون.نفر.ظرفیت.جمعیت.پذیری.

داش��ته.باشد.که.در.حال.حاضر.به.بیش.از.10.6.میلیون.نفر.افزایش.پیدا.کرده.است.و.اگر.این.

روند.ادامه.پیدا.کند.مش��کالت.زیس��تی.روند.تصاعدی.خواهد.یافت.و.باید.مدیریت.شهری.و.
مدیریت.مرکزی.یک.نقطه.پایانی.برای.توسعه.شهری.تهران.و.کالنشهرها.تعیین.کند.

ظرف ۶ ماه ضوابط شهری بر مبنای ریل تدوین می شود
وی.با.اشاره.به.تردد.بیش.از.400.هزار.خودرو.در.روز.در.شهر.تهران.تصریح.کرد:.باید.یک.
نظام.حمل.و.نقل.حومه.ای.ریل.پایه.داش��ته.باش��یم.و.امروز.در.شورای.عالی.شهرسازی.مقرر.
ش��د.که.ظرف.6.ماه.ضوابط.شهری.بر.مبنای.ریل.را.تدوین.و.مشاوران.شهرسازی.و.معماری.

با.اندیشه.شهر.ریل.پایه.آشنا.شوند.
وی.گفت:.در.دو.و.سه.سال.گذشته.نهضت.بیرون.رفتن.ریل.از.شهرها.راه.افتاده.بود.که.االن.
باید.معکوس.عمل.کنیم..آخوندی.افزود:.آمار.وزش.باد.در.50.س��ال.گذشته.نشان.می.دهد.که.

باید.مدلی.برای.ساخت.وساز.تهیه.کنیم.که.جریان.باد.را.تحت.تاثیر.قرار.ندهد.
هرگونه ایجاد تعهد جدید برای احداث ساختمان های بلندمرتبه ممنوع شد

ش��ورای.عالی.شهرس��ازی.و.معماری.مقرر.کرد.به.منظور.جلوگیری.از.ایجاد.حقوق.مکتسبه.

بعدی،.هرگونه.ایجاد.تعهد.جدید.اعم.از.توافق،.تش��کیل.پرونده،.طرح.موضوع.در.کمیس��یون.

ماده.5.و.کمیته.های.کاری.این.کمیس��یون،.پیش.پروانه.برای.احداث.ساختمان.های.بلندمرتبه.
تا.تعیین.تکلیف.قطعی.ضوابط.مکان.یابی.و.احداث.این.ساختمان.ها.ممنوع.شود.

بنا.بر.این.گزارش،.شورای.عالی.شهرسازی.و.معماری.ایران.با.عنایت.ویژه.به.مباحث.مطرح.

در.جلس��ات.هیئ��ت.وزیران.و.ضمن.تاکید.ب��ر.مصوبه.مورخ.93/12/25.خ��ود.درباره.موضوع.

بلندمرتبه.س��ازی.و.ضمن.ش��نیدن.گزارش.های.متعدد.از.جمله.گزارش.››تاثیر.س��اختمان.های.

بلندمرتبه.بر.تهویه.طبیعی.و.تجارب.جهانی.آن‹‹.مقرر.کرد:.به.منظور.جلوگیری.از.ایجاد.حقوق.

مکتس��به.بعدی،.هرگونه.ایجاد.تعهد.جدید.اعم.از.توافق،.تش��کیل.پرون��ده،.طرح.موضوع.در.

کمیسیون.ماده.5.و.کمیته.های.کاری.این.کمیسیون،.پیش.پروانه.برای.احداث.ساختمان.های.
بلندمرتبه.تا.تعیین.تکلیف.قطعی.ضوابط.مکانیابی.و.احداث.این.ساختمان.ها.ممنوع.شود.

همچنین.شهرداری.تهران.موظف.است.گزارش.تفصیلی.از.روند.ساخت.و.سازهای.بلندمرتبه.

در.قالب.تعداد.پروانه،.تعداد.س��اختمان،.سطح.اشغال.و.ارتفاع.هر.کدام.به.تفکیک.تاریخ.صدور.
پروانه.و.پایان.کار.و.منطقه.شهرداری.ظرف.سه.هفته.به.دبیرخانه.شورای.عالی.ارائه.کند.

بر.اساس.این.گزارش،.دبیرخانه.شورا.موظف.است.با.همکاری.سازمان.هواشناسی.و.سازمان.

محیط.زیس��ت.تاثیر.ارتفاع.س��اختمان.ها.بر.جریان.باد.در.تهران.را.مدل.س��ازی.و.نتایج.آن.را.

در.ضوابط.ساخت.وس��از.طرح.جامع.ش��هر.تهران.مطابقت.و.پیش��نهادهای.الزم.را.برای.انجام.

اصالحات.ارائه.کند..همچنین.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.موظف.است.با.همکاری.سازمان.نظام.

مهندس��ی.ساختمان.مش��ارکت.مهندسان.را.در.کنترل.ضوابط.ساخت.و.س��از.و.بهبود.شرایط.

زیس��ت.جلب.کند.و.گزارش.حمل.و.نقل.س��بز.در.کالن.شهرهای.ایران.و.ضوابط.شهرسازی.
ریلی.را.تهیه.و.ظرف.شش.ماه.به.تصویب.شورای.عالی.برساند.

دبیرخانه.ش��ورای.عالی.موظف.اس��ت.با.بهره.گیری.از.توان.فنی.مش��اوران.و.کارشناس��ان.

حقیقی.و.حقوقی.صاحب.صالحیت.و.دانشگاه.ها.راسا.نسبت.به.تهیه.چارچوب.تدوین.ضوابط.

مکانیابی.احداث.ساختمان.های.بلندمرتبه.برای.کل.کشور.و.تهیه.ضوابط.مکان.یابی.و.احداث.

ساختمان.های.بلندمرتبه.برای.شهر.تهران.اقدام.کرده.و.نتیجه.را.به.شورای.عالی.ارائه.کند..در.

این.مطالعات.موضوعات.ایمنی.و.بررس��ی.جریان.باد.بویژه.جریان.بادهای.سطحی.می.بایست.
با.تاکید.مورد.بررسی.قرار.گیرد.

ی��ادآور.می.ش��ود.طبق.تعریف.طرح.جامع.مص��وب.تهران.››س��اختمان.های.بلندمرتبه‹‹.به.
ساختمان.های.12.طبقه.و.بیشتر.اطالق.می.شود.
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راهکارهای موثر در جذب و رضایت مشتری
فريده نادی، شرکت فناوری داده پويشگر

درحرفه ما مشتري مهمترین هدف است، او به ما نیاز ندارد بلکه ما به او نیاز داریم.
او مانع کار ما نیسـت و بالعکس، هدف و مقصود ماسـت.  با کار ما بیگانه نیسـت بلکه 
قسـمتي از آن اسـت. بـا خدمتي که به او عرضـه مي کنیم لطفي نکرده ایـم، بلکه او با 

فرصتي که به ما مي دهد لطف مي کند.
"مهاتما.گاندي"
تعریف مشـتری: مش��تری.به.س��ازمان.یا.فردی.گفته.می.ش��ود.که.محصول.یا.
خدمات.دریافت.می.کند..مش��تري.دلیل.»بودن«.و.رضایت.مش��تري.دلیل.»شدن«.
س��ازمان.اس��ت..این.تمام.چیزی.است.که.نسل.دوم.بازاریابی.به.آن.باور.دارد؛.قانون.

طالیی.که.می.گوید:."مشتری.پادشاه.است" یا."همیشه.حق.با.مشتری.است"..
نیاز واقعی مشتری چیست؟

مهمترین.نیازهای.یک.مشتری.را.می.توان.به.ترتیب.زیر.نام.برد:
.....احترام،.ظاهر.آراسته.و.رفتار.مناسب.توسط.فروشندگان،.وجود.کاال.یا.خدمات.
مطابق.با.نیاز.و.خواسته.او،.کیفیت.مناسب.کاال.و.خدمات،.قیمت.و.بهای.مناسب.کاال.
و.خدم��ات،.صرف.حداقل.زمان.در.دریافت.کاال.و.خدمات،.بها.دادن.به.پیش��نهادات.

مشتریان.در.جهت.بهبود.محصول،.خدمات.و....
جوابگوی��ی.به.کلیه.نیازهای.فوق.رضایت.مش��تری.را.حاص��ل.می.کند.و.رضایت.
مش��تری.رمز.پایداری.او.برای.س��ازمان.خواهد.بود..حال.به.نظر.شما.چه.کسانی.در.

یک.سازمان.در.مشتری.مداری.و.کسب.رضایت.مشتری.دخالت.دارند؟

برای.جواب.به.این.س��وال.بیایید.یک.س��ازمان.را.به.یک.تیم.فوتبال.تشبیه.کنیم..

همانطور.که.در.گل.زدن.و.برنده.ش��دن.تیم.فوتبال.همه.افراد.از.مدیر،.مربی.تیم.و.

بازیکنان.تا.مس��ئول.تدارکات.تیم.نقش.داش��ته.و.هر.یک.مسئولیتی.را.ایفا.می.کنند.

در.یک.س��ازمان.نیز.همه.افراد.س��ازمان.از.مدیر.عامل.تا.نگهبان.در.کسب.رضایت.
مشتری.نقش.دارند.و.باید.مشتری.مدار.باشند.

در.واقع.خط.حمله.در.تیم،.واحد.فروش.سازمان.هستند.و.مهاجمان.تیم،.فروشندگان.

سازمان.هستند.و.در.نهایت.گل.زدن.در.فوتبال.همان.مهارت.داشتن.کارکنان.است.

که.از.این.طریق.رضایت.مش��تری.حاصل.می.ش��ود..بنابراین.یادگیری.مهارت.های.

فروش.و.مهارت.های.مشتری.مداری،.امری.ضروری.و.مهم.است.که.این.مهارت.به.
عنوان.مهمترین.حلقه.زنجیره.برای.نیروهای.فروش.سازمان.می.باشد.

اصول مشتری مداری
اصول.طالیي.که.کمک.مي.کند.در.فضاي.جدید.کسب.و.کار.بهتر.بتوانیم.مشتریان.

را.جذب،.حفظ.و.ارتقاء.دهیم:
1. اصل اولویت:.در.واقع.مش��تري.به.ما.وابس��ته.نیس��ت.ما.به.مش��تري.وابسته.

هستیم.و.اولویت.هاي.مشتریان.با.اولویت.هاي.کارکنان.متفاوت.است.
2. اصل بهبود: مشتري.بهتر.از.هر.کس.دیگري.نیازهاي.خود.را.مي.داند،.بنابراین.

مشتری.مشاور.اول.ما.براي.بهبود.مستمر.محصوالت.و.سازمان.است.
٣. اصـل هزینـه:.هزین��ه.جذب.مش��تري،.بیش��تر.از.هزینه.نگهداري.مش��تري.
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از.محصول.وخدمات.موجب.افزایش.وفاداری.خواهد.شد.
راهکارهای مفید برای توازن بین مشتری و محصول

معموال.افراد.آخرین.رویداد.را.بیشتر.در.ذهن.خود.نگه.می.دارند.و.اگر.آخرین.رویداد.

این.باش��د.که.سازمان.برای.حل.مساله.دریغ.نکرده.است،.این.اقدام.می.تواند.موجب.

حفظ.و.تقویت.ارتباط.با.مش��تری.ش��ود،.بنابراین.هیچگاه.نباید.مشتری.بازنده.باشد..

اگر.در.یک.معامله.مش��تری.بازنده.باش��د،.احتمال.کمی.وجود.دارد.که.باز.هم.به.آن.

فروش��گاه.مراجعه.یا.از.همان.محصول.اس��تفاده.کند..اغلب.مشتری.مرتکب.اشتباه.

می.ش��ود..امکان.دارد.مش��تری.انتظارات.نامعقولی.داشته.باش��د..اما.کارکنان.واحد.

فروش.باید.بتوانند.با.ظرافت.به.مشتری.تفهیم.کنند.که.اشتباه.از.جانب.او.بوده.است..
در.اینجا.دو.راه.حل.وجود.دارد.که.هم.مشتری.و.هم.فروشنده.می.توانند.برنده.باشند.
1..فروشنده.برای.حفظ.مشتری.و.افزایش.وفاداری.او.در.مواردی.سود.کم.را.برای.

مدت.کوتاه.تحمل.کند.
2..دادن.پاداش.بابت.وفاداری.مش��تری،.که.در.نتیجه.در.هر.معامله.سود.فروشنده.
اندکی.کمتر.می.شود،.ولی.با.افزایش.تعداد.مشتری.ها.این.کمبود.جبران.خواهد.شد.
بسیاری.از.مشتریان.به.ظاهر.راضی.به.محض.اینکه.روزنه.ای.پیدا.شود.به.شرکت.

رقیب.روی.می.آورند..
تنها.راهی.که.می.توان.متوجه.خواست.مشتری.شد.این.است.که.به.حرف.های.آنها.
گوش.فرا.دهیم..یکی.از.سریع.ترین.راه.ها.برای.از.دست.دادن.مشتری.این.است.که.

آنها.را.نادیده.گرفته.و.به.آنها.توجه.نکنیم..
همیش��ه.ارزش.آن.را.دارد.که.خود.را.به.عنوان.مش��تری.بدانید.که.به.سازمان.وارد.
می.شود..همیشه.خود.را.به.جای.مشتری.بگذارید.و.آنگاه.بپرسید:.آیا.این.سازمان.از.
ورود.من.استقبال.به.عمل.می.آورد؟.هر.قدر.مشتری.را.بیشتر.درک.کنید.توازن.بین.
مش��تری.و.محصول.در.می.آید،.به.صورتی.که.کفه.ترازو.به.نفع.مش��تری.سنگین.تر.

خواهد.شد.

اس��ت.و.هزینه.نگهداري.مش��تري،.بیش��تر.از.هزینه.رضایت.مشتري.است..یکی.از.

ارزش��مندترین.دارایی.های.هر.سازمانی.مشتریان.فعلی.آن.می.باشند..هر.چقدر.تعداد.

این.مش��تری.ها.بیشتر.باشد.و.حجم.خرید.و.وفاداری.باالتری.داشته.باشند،.آن.بنگاه.

اقتصادی.موفق.تر.خواهد.بود..برای.موفقیت.در.فروش.باید.در.درجه.اول.روی.حفظ.

مش��تری.های.فعلی.ارزش��مند.متمرکز.ش��د.و.در.مرحله.دوم.به.دنبال.جذب.مشتری.
جدید.بود.

٤. اصل ارتباطات: همیشه.در.ارتباط.با.مشتری.مثبت.نگر.و.1و+.باشید..با.ذهنیت.

مثب��ت.»من.خوبم-توخوب��ي«.ارتباط.را.آغاز.کنید..ارتباط.با.مش��تری.همانند.بازي.

پینگ.پنگ.اس��ت.اگر.یکي.بازي.نکند.بازي.امکان.پذیر.نیس��ت،.پس.براي.مشتري.

فرص��ت.»گفتگو«.مهیا.کنید..هرگز.در.برخورد.با.مش��تریان.تبعیض.قائل.نش��وید،.

چراکه.احترام.»در.همه.جا«.و.»براي.همه«.مشتریان.ضروري.است..هر.آنچه.را.که.
الزم.است.باید.انجام.دهیم.تا.مشتري.مجددا.به.ما.رجوع.کند.

5. اصل موفقیت:.این.اصل.وابسته.به.اعتماد.و.اطمینان.مشتریان.است..مشتریان.

خود.را.س��هامدار.فرض.کنید.و.روش.هایي.بیابید.تا.مش��تري.خود.را.»شریک«.شما.
احساس.کند.

۶. اصل خدمات: هیچ.گاه.احس��اس.نکنید.هر.آنچه.را.که.مي.توانس��ته.اید،.براي.

مش��تري.انجام.داده.اید..همیش��ه.به.فکر.خدمات.بهتر.باش��ید..فق��ط.تامین.رضایت.

مش��تری.موجب.ایجاد.وفاداری.وی.نسبت.به.سازمان.نخواهد.شد،.بلکه.لذت.بردن.

تنها یک رئیس وجود دارد، مشـتری. او می تواند هرکس را در شـرکت، از مدیر عامل گرفته تا پایین اخراج کند تنها با خرج کردن پولش 
در جای دیگر.

سم والتون
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اکثر اعضای دولت پاالیشگاه دارند جز نفت
روايت زنگنه از کوتوله های بازار پتروشیمی:

پنجره.ایرانیان:.وزیر.نفت.با.بیان.اینکه.اکثر.اعضایی.که.دور.میز.دولت.می.نشینند،.

پاالیش��گاه.دارند.به.جز.وزارت.نفت،.گفت:.وزارت.نفت.پاالیشگاه.آبادان.را.در.اختیار.
دارد.ولی.هر.کسی.آن.را.بخواهد،.حاضریم.آن.را.»مفتی«.بدهیم.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.بیژن.زنگنه.در.نشس��ت.با.فع��االن.اقتصادی.در.اتاق.

بازرگانی،.صنایع.و.معادن.تهران.با.بیان.اینکه.اعتقاد.کامل.به.توسعه.بخش.خصوصی.

واقعی.دارم،.گفت:.از.خصولتی.ها.به.هیچ.عنوان.حمایت.نمی.کنم،.البته.به.آنها.آسیب.

نمی.زنم.و.وظیفه.دارم.از.حقوق.و.ادامه.سرمایه.گذاری.آنها.صیانت.کنم.ولی.آنها.محور.
حمایت.من.به.عنوان.وزیر.نفت.نخواهند.نبود.

وی.افزود:.در.برنامه.ششم.توسعه،.کمیسیونی.برای.ایجاد.و.تقویت.بخش.خصوصی.

واقعی.در.بخش.های.مختلف.صنعت.نفت.تدارک.دیده.شده.است.و.مطابق.با.آن.قرار.

نیس��ت.حمایت.های.دولتی،.مشمول.دس��تگاه.هایی.همچون.سازمان.تامین.اجتماعی.

در.صنعت.نفت.ش��وند؛.اگرچه.این.سازمان.بهترین.خصولتی.به.شمار.می.آید.که.نگاه.
ملی.دارد.

اکثر اعضای دولت پاالیشگاه دارند جز نفت
وزیر.نفت.تصریح.کرد:.باید.بخش.خصوصی.ضعیف.شده.را.برای.رشد.کمک.کنیم.
و.من.هم.از.بخش.خصوصی.واقعی.حمایت.قاطع.می.کنم،.این.در.شرایطی.است.که.
در.گذشته.خصوصی.س��ازی.به.معنای.واقعی.صورت.نگرفته.و.آنچه.که.تحت.عنوان.
»خصوصی.س��ازی«.مطرح.می.شود،.واگذاری.اموال.ملی.در.قالب.سهام.عدالت.یا.رد.

دیون.است.

ب��ه.گفته.این.عض��و.کابینه.دول��ت،.هم.اکنون.اکث��ر.اعضایی.ک��ه.دور.میز.دولت.

می.نش��ینند،.پاالیشگاه.دارند.و.تنها.وزارت.نفت.است.که.هیچ.پاالیشگاهی.در.اختیار.

ندارد..این.وضع.درس��ت.نیس��ت.و.اگر.قرار.باشد.دولت.پاالیشگاه.ها.را.اداره.کند،.تنها.

دس��تگاه.ذیصالح،.وزارت.نفت.اس��ت.در.حالی.که.دستگاه.هایی.همچون.بنیاد.شهید،.
برق.تولید.می.کنند.و.وزارت.نیرو.هیچ.دخل.و.تصرفی.در.تولید.برق.ندارد.

ای��ن.عض��و.کابینه.یازدهم.خاطرنش��ان.کرد:.در.واگذاری.س��هام،.باب��ت.رد.دیون.

دولت،.خصوصی.س��ازی.ش��کل.نمی.گیرد.و.البته.من.مخالف.پرداخت.بدهی.دولت.به.

س��ازمان.هایی.همچون.تامین.اجتماعی.و.بنیاد.ش��هید.نیس��تم.بلکه.انتقاد.من.بر.این.

اس��ت.که.چرا.باید.س��هام.در.اختیار.این.مجموعه.ها.قرار.گیرد.که.سیس��تم.اقتصادی.
کشور.را.هم.به..هم.بریزند؟

پاالیشگاه آبادان را هر که بخواهد، مفتی می دهیم
زنگنه.گفت:.تمامی.متانول.و.کود.اوره.کشور.توسط.یک.فرد.اداره.می.شود.و.انحصار.
در.دست.اوست.در.حالی.که.حتی.این.فرد.یک.بخش.خصوصی.کارآفرین.هم.نیست.
و.با.حکم.یک.وزیر،.رئیس.ش��ده.اس��ت،.بنابراین.اینکه.گفته.می.شود.زنگنه.مخالف.
خصوصی.سازی.است،.به.دلیل.مخالفت.های.این.چنینی.من.با.خصوصی.سازی.است.
وی.با.بیان.اینکه.هم.اکنون.صنعت.نفت.چیزی.جز.چاه.های.نفت.و.امور.باالدس��تی.
در.اختیار.ندارد،.خاطرنش��ان.کرد:.اکنون.این.وزارتخانه،.پاالیشگاه.آبادان.را.در.اختیار.
دارد.که.هر.کس��ی.آن.را.بخواهد،.به.او.مفتی.هم.می.دهیم،.ضمن.اینکه.پاالیش��گاه.
اراک.نی��ز.چنین.وضعیتی.دارد.و.جز.ض��رر.و.زیان.برای.وزارت.نفت،.بهره.ای.ندارد.و.
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البته.دولت.قانون.تکلیف.کرده.که.20.درصد.در.اختیار.دولت.باقی.بماند.
وزیر.نفت.گفت:.خصوصی.سازی.هایی.که.رخ.داده،.یک.اشتباه.محض.بوده.که.قابل.

برگرداندن.نیست.و.آب.از.جوی.رفته.است.
حضور کوتوله ها در بازار مواد پتروشیمی

زنگنه.ادامه.داد:.به.صنعت.پتروشیمی.چنان.ضربه.ای.زده.اند.که.آن.را.متالشی.کنند.

و.یکس��ری.شرکت.های.کوتوله.آمده.اند.که.حتی.در.قیمت.متانول.و.LPG.هم.با.هم.
رقابت.ناسالم.دارند.و.همدیگر.را.می.زنند.

وی.اظهار.داش��ت:.با.قبول.واقعیت.فعلی،.باید.س��عی.کرد.که.صنعت.نفت.کشور.را.

هدایت.کرد.و.البته.به.دلیل.خصوصی.س��ازی.های.صورت.گرفته،.به.آنها.دس��تور.هم.

نمی.توان.داد.بلکه.باید.توصیه.کنیم.که.با.الگوهای.جهانی.بزرگ.ش��ود.در.حالی.که.
هم.اکنون.صنعت.پتروشیمی.ایران.در.الگوی.منطقه.ای،.کوچک.است.

وزیر.نفت.به.واگذاری.ش��رکت.بازرگانی.پتروش��یمی.در.س��ال.های.گذشته.اشاره.و.

خاطرنش��ان.کرد:.شرکت.بازرگانی.پتروش��یمی.را.به.یک.نفر.فروخته.اند.و.حال.بدنه.

بخش.خصوصی.هم.به.او.اعتماد.الزم.را.ندارد.که.پول.خود.را.برای.سرمایه.گذاری.به.

دس��تش.بسپارد،.چرا.که.فعاالن.اقتصادی.معتقدند.اگر.پول.خود.را.به.دست.یک.فرد.
دهند،.باید.برای.وصول.آن،.سال.های.سال.بدوند.

فشار به وزارت نفت برای فروش تخفیفی خوراک
زنگنه.به.برخی.فش��ارهای.وارده.برای.دریافت.تخفیف.از.پاالیش��گاه.ها.و.دس��تور.
وزارت.نفت.برای.عملیاتی.ش��دن.این.تخفیف،.اشاره.و.خاطرنشان.کرد:.برخی.به.زور.
ب��ه.من.می.گویند.که.به.فالن.پاالیش��گاه.بگو.پنج.درص��د.تخفیف.در.محصوالت.را.
ارائه.کند،.در.حالی.که.من.نمی.توانم.دس��تور.دهم.قیمت.خوراک.به.پتروش��یمی.های.
پایین.دس��تی.با.تخفیف.ارائه.شود..ضمن.اینکه.عده.ای.می.خواهند.برای.عده.ای.دیگر.

سودآوری.ایجاد.کنند.
وی.گف��ت:.من.موافق.فعالیت.بخش.خصوصی.واقعی.هس��تم.و.باید.آن.را.تقویت.
کرد.در.حالی.که.در.برخی.پاالیش��گاه.ها.به.زور.به.گردن.وزارت.نفت.گذاش��ته.اند.که.
ه��ر.خوراکی.را.که.به.پاالیش��گاه.ها.داده.می.ش��ود،.بدون.نظارت.ب��ر.کیفیت.و.حتی.

قیمت.گذاری.های.نامعقول.بپذیریم.
وزیر.نفت.به.ناکارآمدی.های.بورس.اش��اره.و.خاطرنشان.کرد:.بورس.فقط.با.قیمت.
خوراک.درس��ت.نمی.ش��ود،.چرا.که.قیمت.نفت.به.35.دالر.رسیده.و.این.نرخ.بر.همه.
چیز.اثر.گذاشته.است،.ضمن.اینکه.تمامی.شرکت.های.بین.المللی.در.سایه.این.تحول.
نفتی.از.س��ود.خود.ک��م.کرده.اند.در.حالی.که.برخی.منتظر.تح��ول.در.بورس.با.تغییر.

قیمت.خوراک.پتروشیمی.ها.هستند.
زنگن��ه.ادام��ه.داد:.بورس.ما.آنقدر.کوچک.اس��ت.که.اگر.یک.قط��ره.آب.روی.آن.

بریزیم،.لیوان.پر.می.شود.و.ممکن.است.اقتصاد.را.تحت.الشعاع.قرار.دهد.
جلوی ظهور بابک زنجانی های جدید را می گیرم

ای��ن.عضو.کابینه.یازدهم.با.بیان.اینکه.در.مجموع.مش��کلی.با.فروش.نفت.خام.از.

س��وی.ش��رکت.های.ایرانی.ندارم،.خاطرنش��ان.کرد:.من.با.فروش.نفت.خام.از.سوی.

بخش.خصوصی،.زاویه.ندارم.اما.این.فروش.نباید.به.س��بک.بابک.زنجانی.باش��د.که.

فردی.توصیه.کند.فالنی.پس��ر.خوبی.است.و.می.توان.نفت.خام.و.سرمایه.ملی.کشور.
را.به.دست.او.داد.

وزی��ر.نف��ت.ادامه.داد:.در.تم��ام.دوران.وزارتم.در.دولت.یازده��م.تالش.کردم.تا.از.

شکل.گیری.بابک.زنجانی.های.دیگر.جلوگیری.کنم.و.بنابراین.اگر.قرار.باشد.بار.دیگر.

فروش.نفت.خام.از.س��وی.بخش.خصوصی.احیا.ش��ود،.باید.اطمینان.از.دریافت.پول.

حاصل.شود.و.به.درستی.مشخص.باشد.که.نفت.را.به.کجا.می.برند.و.پول.آن.چگونه.
قرار.است.وصول.شود،.ضمن.اینکه.نفت.نیز.نباید.سرگردان.باشد.

وی.در.ادام��ه.درباره.فعالیت.های.نفتی.گفت:.برخی.در.مورد.قراردادهای.نفتی.خلط.

موضوع.می.کنند؛.در.حالی.که.قراردادهای.نفتی.در.دو.بخش.متمرکز.اس��ت.که.اولی.

EPC.و.دومی.کارهای.خدماتی.نفت.است؛.به.این.معنا.در.EPC،.بخش.خصوصی.با.

ش��رکت.نفت.یا.پیمانکاران.و.سازندگان.طرف.قرارداد.آن.وارد.قرارداد.می.شود،.اما.در.

نوع.دوم.به.معنای.واقعی.هیچ.ش��رکت.فعالی.نداریم.و.باید.آنها.را.ایجاد.کنیم.که.در.
واقع.شرکت.های.E&P.هستند.

زنگنه.گفت:.توتال.از.جمله.شرکت.هایی.است.که.وزارت.نفت.با.آن.قرارداد.داشت،.در.

حالی.که.این.شرکت.یک.ریال.پول.خود.را.در.حفاری.عملیاتی.نکرده.بود.و.یک.جوش.

هم.در.تاسیسات.صورت.نداد،.بلکه.همه.اجزای.کار.را.در.مناقصات.به.پیمانکاران.سپرد.

و.بنابراین.ما.در.قراردادهای.جدید.می.خواهیم.کناردس��ت.چنین.شرکت.هایی.از.جمله.

توتال،.شرکت.های.ایرانی.را.قرار.دهیم.که.بتوانند.در.مهندسی.مخزن،.مدیریت.پروژه.
و.فاینانس.از.این.شرکت.های.صاحب.نام.بین.المللی،.کار.یاد.بگیرند.

وزیر.نفت.با.بیان.اینکه.ش��رط.حضور.چنین.ش��رکت.هایی.در.پروژه.های.ایران.تنها.

پول.نیس��ت،.خاطرنشان.کرد:.حتی.اگر.پول.هم.نیاورند،.شرط.اصلی.ما.این.است.که.

در.کنار.هر.ش��رکت.خارجی،.یک.ش��رکت.ایرانی.قرار.بگیرد.که.کار.را.یاد.گرفته.و.در.

دل.ش��رکت.پیمانکار.طرف.قرارداد.ما.باشد..البته.اگر.هم.این.شرکت.ها.بخواهند.پول.
بیاورند،.محدودیتی.نداریم.

وی.خط��اب.به.بخش.خصوصی.گفت:.هیچ.طرحی.بهتر.از.این.نیس��ت.که.با.یک.

ش��ریک.خارجی.بین.المللی.قرارداد.بس��ته.و.س��ودآوری.و.کار.خود.را.تضمین.کنیم؛.

بنابراین.در.قراردادهای.جدید.نفتی،.اصل.پول.نیس��ت.و.شرکت.های.خارجی.را.برای.
انتقال.تکنولوژی.می.خواهیم.

این.عضو.کابینه.یازدهم.خاطرنش��ان.کرد:.ما.به.هیچ.عنوان.چنین.پروژه.هایی.را.به.

پیمانکار.EPC.نمی.دهیم،.بلکه.باید.یک.ش��رکت.نفتی.باش��د.که.در.بخش.مهندسی.
معدن.و.مدیریت.فاینانس،.تخصص.داشته.باشد.

زنگنه.در.خصوص.برگزاری.مناقصات.نفتی.نیز.خاطرنش��ان.کرد:.ترک.تش��ریفات.

مناقصه،.منش��ا.نقل.و.بحث.اس��ت.و.همه.بعد.از.ارائه.پروژه،.انتقاد.وارد.می.کنند.که.

چ��را.پروژه.را.ب��ه..فالن.فرد.داده.ایم.و.به.دیگری.نداده.ای��م؛.بنابراین.در.مظان.اتهام.
قرار.می.گیریم.

وی.ادام��ه.داد:.تم��ام.پروژه.ها.را.ب��ا.برگزاری.مناقصه.به.بخ��ش.خصوصی.واگذار.
می.کنیم.و.به.دقت.بر.روی.آن.نظارت.داریم.

وزی��ر.نفت.با.اش��اره.به.تذکرات.بخش.خصوصی.در.م��ورد.مطالبات.خود.از.وزارت.

نفت،.خاطرنش��ان.کرد:.طلب.ش��ما.باید.از.پیمانکاران.طرف.قرارداد.ما.حصول.شود.و.

این.در.شرایطی.است.که.در.اکثر.موارد.بیش.از.100.درصد.پول.قرارداد.را.به.پیمانکار.

داده.ای��م،.اما.آنها.پول.را.گرفتند.و.خوردند.و.معلوم.نیس��ت.که.آن.را.کجا.برده.اند؛.در.
حالی.که.ریالی.هم.به.شما.پیمانکاران.بخش.خصوصی.ارائه.نکرده.اند.

زنگن��ه.ادامه.داد:.به.عنوان.مثال.1.8.میلیارد.دالر.پول.به.صدرا.داده.ایم.و.تابه.حال.

ی��ک.ق��ران.هم.به.ما.کار.نداده.اس��ت،.در.حالی.که.این.پول.مطاب��ق.قرارداد.به.این.
پیمانکار.وزارت.نفت.ارائه.شده.ولی.او.به.پیمانکاران.دست.دوم.پرداختی.نداشته.است.
وی.خاطرنش��ان.کرد:.سه.عنصر.قیمت،.کیفیت.و.زمان.در.پروژه.بسیار.مهم.است،.
در.حال��ی.ک��ه.هیچ.یک.از.این.عوامل.در.مورد.صدرا.قابل.پیگیری.نیس��ت.و.او.فقط.
می.گوی��د.که.از.ما.طلبکار.اس��ت،.در.حالی.که.پول.را.به.پیمانکاران.دس��ت.دوم.هم.

نداده.است.
وزیر.نفت.گفت:.یک.فاز.پارس.جنوبی.را.به.خارجی.ها.دادیم.و.به.میزان.یک.میلیارد.
دالر.هزینه.کردیم.در.حالی.که.به.ایرانی.ها.3.7.میلیارد.دالر.پول.دادیم.و.تاکنون.که.

هشت.سال.از.پروژه.می.گذرد،.هنوز.به.اتمام.نرسیده.و.کیفیتی.هم.ندارد.
می گویند زنگنه عامل انگلیس است

وی.ادامه.داد:.برخی.می.گویند.زنگنه.و.افرادش،.انگلیس��ی.هس��تند،.دیروز.هم.یک.

نفر.باز.هم.گفته.بود.که.زنگنه.عامل.انگلیس.است؛.در.حالی.که.برای.من.هم.عادت.

ش��ده.که.بنشینم.و.بش��نوم..حرف.اصلی.آنها.این.اس��ت.که.چرا.کار.را.به.خارجی.ها.

می.دهیم،.در.حالی.که.60.میلیارد.دالر.باید.در.نفت.سرمایه.گذاری.کنیم.و.نمی.توانیم.
به.منابع.صندوق.توسعه.ملی.هم.تکیه.کنیم.
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زنگنه.گفت:.تا.قبل.از.سال.84.به.60.درصد.ساخت.داخل.در.صنعت.نفت.رسیدیم.

و.پ��ول.را.هم.ب��ه.پیمانکاران.به.موقع.می.دادیم،.در.حالی.که.هم.اکنون.بیش��تر.خرج.
می.کنیم.و.همه.هم.گریه.می.کنند.

وزیر.نفت.تصریح.کرد:.در.بحث.داخلی.سازی.تجهیزات.صنعت.نفت.هر.چقدر.که.در.

داخل.بس��ازیم،.نمی.گذارم.خارجی.ها.بیایند.به.شرط.اینکه.تولیدات.داخل.قابل.رقابت.
باشد؛.نه.اینکه.به.دلیل.داخلی.بودن.به.دو.برابر.قیمت.فروخته.شود.

وی.با.اش��اره.به.مذاک��رات.خود.با.هیات.های.خارجی.خاطرنش��ان.ک��رد:.به.تمام.

خارجی.ها.می.گویم.که.با.برند.ایران.تولید.کنیم.و.ما.هم.ضمانت.خرید.تولیدات.ش��ما.

را.می.کنیم؛.ضمن.اینکه.ما.می.خواهیم.تجهیزات.صنعت.نفت.را.در.کنار.خارجی.های.

صاح��ب.نام،.داخلی.س��ازی.کنیم.تا.قدرت.ما.ب��اال.رود.چرا.که.ب��ا.ظرفیت.هایی.که.

هم.اکنون.در.کش��ور.وجود.دارد،.س��اخت.این.تجهیزات.دور.از.ذهن.نیس��ت.اما.کار.
سختی.است.و.من.دو.سال.است.دنبال.می.کنم.که.داخلی.سازی.صورت.گیرد.

زنگنه.گفت:.نباید.چیزی.ساخت.که.به.غیر.از.شرکت.نفت.ایران،.کسی.آن.را.نخرد؛.
پس.باید.دقت.الزم.در.حوزه.کیفیت.و.قیمت.صورت.گیرد.

وزیر.نفت.ادامه.داد:.ظرف.سه.سال.آتی.دیگر.سوخت.مایع.برای.حمل.و.نقل.توزیع.

نخواهیم.کرد،.چرا.که.پوش��ش.گازرس��انی.کشور.کامل.می.ش��ود.و.شاید.بتوان.گفت.
صنعت.LPG.برمی.افتد.

بخش خصوصی شترمرغی کار نکند
وی.در.مورد.درخواس��ت.فعاالن.اقتصادی.برای.تضمین.پروژه.های.آنها.از.س��وی.
وزارت.نفت.در.خارج.از.کشور،.خاطرنشان.کرد:.ما.نمی.توانیم.شرکتی.را.تضمین.کنیم.

البته.بخش.خصوصی.هم.شترمرغی.نباید.شکل.گرفته.و.کار.کند.
زنگنه.خاطرنشان.کرد:.وقتی.صحبت.از.حضور.بخش.خصوصی.در.اقتصاد.می.کنیم،.
باید.به.این.نکته.توجه.داش��ته.باش��یم.که.آن.بخش.مجدد.وابسته.به.دولت.نشود،.در.
حال��ی.ک��ه.بخش.خصوصی.از.م��ا.می.خواهد.پروژه.هایش.را.تضمی��ن.کنیم.و.اگر.او.
ب��ه.تعهدات.خود.عمل.نکرد،.دولت.جور.آن.را.بکش��د.که.این.بدترین.ش��کل.بخش.

خصوصی.است.
وزی��ر.نفت.افزود:.فاینانس.چین.در.پروژه.ها.به.معنای.واقعی.وجود.ندارد.و.همه.اش.
ب��ه.گردن.دولت.اس��ت.و.اگر.کس��ی.بازپرداخ��ت.نکند،.دول��ت.100.درصد.تضمین.

بازپرداخت.را.به.چین.داده.است.
ای��ن.عضو.کابینه.یازدهم.خاطرنش��ان.کرد:.برای.میدان.نفت��ی.فروزان،.تبدیل.گاز.
فل��ر.به.LNG.مد.نظر.قرار.گرفته.و.هم.اکنون.فلر.را.کمتر.از.یک.دالر.به.ش��رکت.ها.
می.دهیم،.در.حالی.که.برخی.از.آنها.مدعی.هستند.که.وزارت.نفت.هم.باید.دو.دالر.به.
عنوان.دستمزد.به.آنها.بدهد.که.ما.به.هیچ.عنوان.این.را.نمی.پذیریم.و.حداکثر.کاری.را.
که.می.توانیم.برای.آنها.انجام.دهیم.این.است.که.قیمت.فلر.را.به.صفر.نزدیک.کنیم.

وی.گف��ت:.تنها.کش��وری.که.در.منطق��ه.گاز.اضافه.در.اختیار.دارد،.ایران.اس��ت.و.

فقط.ما.هس��تیم.که.اکنون.چنین.وضعیتی.پیش.رو.داریم،.در.حالی.که.قطر.تمام.گاز.

خود.را.مصرف.کرده.و.حتی.عربس��تان.نفت.خام.سبک.خود.را.در.نیروگاه.های.گازی.
مصرف.می.کند.

وزی��ر.نفت.ادامه.داد:.اقتصادی.ترین.کار.برای.ما.در.صنعت.پتروش��یمی.اس��ت.که.
باالترین.اولویت.آن.هم.تولید.الفیم.هاست.و.بعد.از.آن.به.MTP.اولویت.می.دهیم.

برخی صنایع محکوم به ورشکستگی هستند
زنگنه.افزود:.برخی.صنایع.محکوم.به.ورشکستگی.هستند.و.یک.صنعت.باید.بمیرد.
و.ج��ای.خود.را.به.ی��ک.صنعت.جوان.دهد،.در.حالی.که.م��ا.می.گوییم.به.هر.قیمتی.

صنایع.خود.را.حفظ.کنیم.
وی.خاطرنش��ان.کرد:.وظیفه.من.نیس��ت.ک��ه.خوراک.را.تعیین.قیم��ت.کنم.بلکه.
پاالیش��گاه.ها.که.بخش.خصوصی.هم.هس��تند،.باید.این.کار.را.انجام.دهند.و.من.هم.
نمی.توانم.به.آنها.دس��توری.بدهم..اگرچه.پاالیش��گاه.ها.به.بخ��ش.خصوصی.واقعی.
واگذار.نش��ده.اند.و.همه.در.قالب.رد.دیون.و.س��هام.عدالت.در.اختیار.خصولتی.ها.قرار.
گرفته.ان��د.و.من.چطور.باید.به.آنها.بگویم،.خوراک.ارزان.به.پتروش��یمی.ها.بدهند؛.او.

خصوصی.است.و.من.نمی.توانم.به.او.دستور.بدهم.
وزیر.نفت.تصریح.کرد:.دنبال.زنده.باد،.مرده.باد.نیستم؛.بلکه.تنها.هدف.من.این.است.
که.در.زمان.مرگ،.وجدان.راحتی.داشته.باشم.و.پیش.خدا.خیالم.راحت.باشد.که.کاری.

که.درست.بوده.را.برای.منافع.ملی.کشورم.انجام.داده.ام.
زنگنه.ادامه.داد:.عده.ای.به.من.اصرار.کردند.که.تصمیمی.بگیرم.که.سودی.نصیب.
عده.ای.دیگر.ش��ود.و.این.در.شرایطی.اس��ت.که.اتفاقا.من.با.خصوصی.ها.راحت.تر.از.
خصولتی.ه��ا.کار.می.کنم؛.ضمن.اینکه.برخی.می.خواهند.عدم.کارایی.خود.را.به.قیمت.

خوراک.پتروشیمی.توجیه.کنند.
وی.گفت:.تا.س��ال.92پاالیش��گاه.ها.به.وزارت.نفت.بالغ.بر.20.هزار.میلیارد.تومان.
بدهکار.هس��تند.در.حالی.که.همین.پاالیش��گاه.ها.س��ود.تقس��یم.ک��رده..و.آن.را.در.

صورت.های.مالی.خود.لحاظ.کرده.اند.
وزیر.نفت.ادامه.داد:.سال.که.365.روز.است،.360.روز.آن،.وزارت.اقتصاد.حساب.های.
ما.را.می.بندد.یا.از.آن.پول.برمی.دارد.که.البته.او.هم.مقصر.نیس��ت.و.می.گوید.تراز.و.

صورت.های.مالی.برخی.شرکت.ها.چنین.چیزی.را.نشان.می.دهد.
زنگنه.خاطرنش��ان.کرد:.البته.من.مس��ئول.پتروش��یمی.ها.هم.هس��تم.و.حتما.هم.
می.خواهم.که.آنها.پیش��رفت.کنند،.ولی.برخی.به.دنبال.این.هس��تند.که.به.ما.فش��ار.
بیاورند.و.من.هم.هیچ.تصمیمی.مبنی.بر.این.ندارم.که.زیر.فشار.آنها،.نگاه.کوتاه.مدت.

داشته.و.تصمیم.گیری.کنم.
وی.با.اش��اره.به.وضعیت.فعلی.ش��رکت.ملی.نفت،.خاطرنش��ان.کرد:.شرکت.ملی.
نفت.در.سال.های.گذشته.رنکینگ.بین.المللی.B+.داشت.در.حالی.که.هم.اکنون.هیچ.
نیست،.ضمن.اینکه.50.میلیارد.دالر.هم.در.صورت.های.مالی.آن.بدهی.وجود.دارد.و.

بنابراین.قابلیت.رنک.دهی.هم.ندارد.
وزی��ر.نف��ت.گفت:.ب��ا.ورود.بخ��ش.خصوصی.به.ص��ادرات.گاز.موافق��م.اما.اینکه.
پاالیش��گاه.خارجی.از.س��وی.بخش.خصوصی.خریداری.ش��ود،.نیازمند.توجه.به.این.
نکته.اس��ت.که.این.کار.س��ود.باالیی.ندارد،.اما.صندوق.توسعه.ملی.آمادگی.دارد.که.

این.کار.را.پشتیبانی.کند.
زنگنه.اظهار.داش��ت:.کامال.موافق.با.س��وآپ.گاز.هس��تم.به.نحوی.که.کشوری.در.
پیک.مصرف.زمستان،.گاز.به.ما.بدهد.و.در.تابستان.هم.گاز.ما.به.سایر.کشورها.صادر.
ش��ود.و.این.در.شرایطی.است.که.فاصله.بین.پیک.تابستان.و.زمستان.در.مصرف.گاز.

300.میلیون.مترمکعب.در.روز.است.
وی.افزود:.موافقم.که.هفت.ماه.از.س��ال.را.گاز.به.کشورهای.دیگر.بدهم.و.پنج.ماه.
از.س��ال.را.از.آنها.گاز.بگیرم؛.البته.ما.با.س��وآپ.فرآورده.های.نفتی.و.نفت.خام.هم.از.

شمال.کشور.موافقیم.
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نیاز ایران در شرایط کنونی بازار انرژی
نیروگاه های زباله سوز؛

پنجره.ایرانیان:.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.از.کل.مصرف.انرژی.جهان.در.حالی.در.

سال.2014.میالدی.1.1.درصد.افزایش.یافت.که.جمهوری.اسالمی.ایران.برای.حضور.

فعال.در.عرصه.تولید.انرژی.و.دستیابی.به.دانش.های.هم.پیوند.با.آن.به.اقدام.هایی.مانند.
راه.اندازی.نیروگاه.های.زباله.سوز.نیاز.دارد.

به.گزارش.ایرنا،.همه.س��اله.در.واپس��ین.روزهای.س��ال.میالدی،.موسس��ه.جهانی.

انرژی.های.تجدیدپذیر.)REN21(.گزارش.سهم.انواع.مختلف.انرژی.در.سبد.مصرف.
انرژی.جهان.را.منتشر.می.کند.

آخرین.گزارش.این.موسسه.در.این.زمینه،.حاکی.از.کاهش.سهم.سوخت.های.فسیلی.

در.مصرف.جهانی.از.78.3.درصد.در.سال.2013.میالدی.به.77.2.درصد.در.سال.2014.

میالدی.و.افزایش.1.1.درصدی.س��هم.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.س��بد.مصرف.انرژی.
جهان.در.همین.مدت.است.

بر.پایه.این.گزارش،.در.سال.2013.میالدی،.سهم.برق.هسته.ای.2.6.درصد.و.سهم.

هم��ه.انواع.انرژی.های.تجدیدپذیر.19.1.درص��د.از.مجموع.کل.انرژی.مصرفی.جهان.
بوده.است.

از.مجموع.سهم.19.1.درصدی.تجدیدپذیرها،.سهم.انرژی.زیست.توده.سنتی.9.درصد.

و.سهم.انرژی.های.تجدیدپذیر.نوین.10.1.درصد.گزارش.شده.که.مورد.دوم،.مشتمل.بر.

س��هم.3.9.درصدی.انرژی.برق.آبی،.سهم.4.1.درصدی.انرژی.های.زیست.توده،.زمین.

گرمایی.و.گرمایش.خورشیدی،.سهم.0.8.درصدی.انرژی.زیست.سوخت.ها.و.سهم.1.3.
درصدی.انرژی.های.برق.بادی،.خورشیدی،.زیست.توده.و.زمین.گرمایی.است.

در.س��ال.2014.میالدی.نیز.س��هم.22.8.درصدی.مصرف.برق.تجدیدپذیر.مشتمل.

بر.س��هم.16.6.درصدی.انرژی.برق.آبی،.س��هم.3.1.درصدی.انرژی.بادی،.سهم.1.8.

درصدی.انرژی.زیست.برق،.سهم.0.9.درصدی.انرژی.خورشیدی.)فتوولتائیک(.و.سهم.

0.4.درصدی.انرژی.های.زمین.گرمایی،.س��ی.اس.آی.و.اقیانوس��ی.بوده.اس��ت.که.در.
مجموع.افزایشی.1.1.درصدی.نسبت.به.سال.پیش.از.آن.نشان.می.دهد.

س��ی.اس.آی.اصلی.ترین.ماده.تجاری.در.تولید.س��لول.های.خورش��یدی.است.و.به.

اش��کال.مختلف.س��یلیکون.های.تک.کریستالی،.چندکریس��تالی.و.الیه.نازک.استفاده.
می.شود.

گزارش.موسس��ه.جهان��ی.انرژی.های.تجدیدپذیر.)REN21(.همواره.با.یک.س��ال.
تاخیر.منتشر.می.شود.

در.این.میان،.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.می.کوشند.خود.را.در.زمینه.تولید.انرژی.و.
دستیابی.به.دانش.های.همپیوند.با.آن.به.سطح.جهانی.نزدیک.کنند.

تا سال 1٤00، پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران تولید می شود
جمهوری.اس��المی.ایران.به.عنوان.یکی.از.کش��ورهای.در.حال.توسعه.خاورمیانه.از.

سال.ها.پیش.به.توسعه.منابع.انرژی.تجدیدپذیر.روی.آورده.است.
آرش.ک��ردی.مدیرعامل.ش��رکت.مادر.تخصصی.توانیر،.ظرفیت.کنونی.نصب.ش��ده.
کش��ور.در.ح��وزه.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.را.فقط.یک.درصد.س��بد.انرژی.برش��مرد.و.
پیش.بینی.کرد.در.افق.زمانی.سال.1400.ظرفیت.تولید.انرژی.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

به.پنج.هزار.مگاوات.برسد.
وی.از.وزارت.نی��رو.خواس��ت.ب��ا.تصوی��ب.قواعد.و.قوانی��ن.جهانی.در.ای��ن.زمینه،.

انرژی.های.تجدیدپذیر.را.جزء.الینفک.انرژی.های.کشور.قرار.دهد.
نیاز.کنونی.کش��ور.توجه.بیشتر.به.موضوع.انرژی.های.نو.و.تجدیدپذیر.است.و.باید.با.

ایجاد.قوانین.الزم،.این.تفکر.راهبردی.را.هر.چه.بیشتر.ساختاری.کنیم.
مدیرعامل.ش��رکت.مادرتخصصی.توانیر.در.نخس��تین.همایش.»تولید.برق.و.انرژی.
پاک.از.زباله.های.ش��هری«.نرخ.های.کنونی.خرید.برق.در.کش��ور.را.10.درصد.میزان.

پولی.دانست.که.مردم.برای.مصرف.برق.پرداخت.می.کنند.
به.گفته.وی،.وزارت.نیرو.پیش��قدم.ش��ده.اس��ت.که.نرخ.تولید.برق.از.نیروگاه.های.
زباله.س��وز.را.به.نرخ.های.جهانی.نزدیک.کند..فقط.در.چنین.شرایطی.است.که.هر.نوع.

سرمایه.گذاری.در.این.بخش.توجیه.پذیر.می.شود.
اکنون.در.برخی.ش��هرهای.ایران.روزانه.بیش.از.200.تن.زباله.تولید.می.شود.و.برای.

ساخت.نیروگاه.زباله.سوز.از.ظرفیت.الزم.برخوردار.است.
مدیرعامل.ش��رکت.مادرتخصصی.توانیر.نیز.با.اشاره.به.این.امر.پیشنهاد.کرد.شورای.
عالی.اس��تان.ها.و.شوراهای.ش��هرها.این.مهم.را.به.عنوان.یک.طرح.برای.شهرداری.ها.

تعریف.کنند.
به.گفته.وی،.هم.اینک.6.درصد.برق.دنیا.از.منابع.تجدیدپذیر.زیس��ت.�.توده.تامین.
می.ش��ود.و.راه.اندازی.این.نیروگاه.ها.افزون.بر.حل.مسئله.تولید.انرژی،.مدیریت.زباله.ها.

و.پسماندها.را.نیز.به.دنبال.دارد.
مدیرعامل.ش��رکت.مادرتخصصی.توانیر.برای.تامین.هم��ه.منابع.الزم.در.این.زمینه.

برای.سازمان.انرژی.های.نو.ایران.)سانا(.اعالم.آمادگی.کرد.
البته.در.این.میان،.خرید.تضمینی.برق.تولید.شده.در.نیروگاه.های.زباله.سوز.راهگشای.
سرمایه.گذاران.خواهد.بود..وزارت.نیرو.نیز.به.تازگی.در.بخشنامه.ای.با.توجه.به.این.حلقه.

گمشده،.برگشت.سرمایه.را.در.این.نیروگاه.ها.تضمین.کرده.است.
مدیرعامل.ش��رکت.مادرتخصصی.توانیر.گفت:.پارس��ال.بیش.از.70.درصد.س��وخت.
نیروگاه.های.کش��ور.از.گاز.طبیعی.که.کمترین.آالیندگی.را.به.همراه.دارد،.تامین.شد.و.
مصرف.آن.نسبت.به.سال.1392.بیش.از.34.درصد.رشد.داشت.و.انتظار.می.رود.امسال.

سهم.آن.به.80.درصد.برسد.
وی.افزود:.اگر.وزارت.نیرو.با.برنامه.ریزی.مناسب.موفق.به.تدبیر.و.مدیریت.99.درصد.
مس��ائل.انرژی.کشور.شود،.می.تواند.س��هم.یک.درصد.باقیمانده.مربوط.به.انرژی.های.

تجدیدپذیر.را.نیز.بخوبی.مدیریت.کند.
فرجام سخن

مش��کل.اصلی.فراروی.توسعه.انرژی.های.تجدیدپذیر،.س��رمایه.اولیه.زیاد.مورد.نیاز.

اس��ت.که.دولت.باید.با.تقوی��ت.همکاری.های.بین.المللی.)به.وی��ژه.کمک.های.مجامع.

بین.المللی.مرتبط.به.کشورهای.در.حال.توسعه.که.پیش.بینی.شده.است.مصرف.انرژی.

آنه��ا.به.طور.غیرمنتظره.افزایش.می.یابد(.و.حمایت.از.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوصی.
و.غیردولتی،.زمینه.مشارکت.گسترده.انرژی.های.نو.در.عرضه.انرژی.را.مهیا.سازد.

ای��ن.امر.کاهش.هزینه.در.بلندمدت،.صرفه.جویی.در.س��رمایه.مل��ی،.افزایش.تولید.

ناخال��ص.داخلی،.افزایش.درآم��د.ملی،.ایجاد.فرصت.های.ش��غلی.و.صیانت.از.محیط.
زیست.را.به.همراه.خواهد.داشت.

برنامه.ریزی.کوتاه.مدت.براس��اس.الگوی.تصمی��م.گیری.اقتصادی.کنونی.بزرگترین.
مانع.در.برابر.رشد.انرژی.های.تجدیدپذیر.است.

این.انرژی.ها.در.ظاهر.به.س��رمایه.گذاری.اولیه.بیشتری.نسبت.به.هزینه.های.جاری.

نیاز.دارند،.در.حالی.که.به.علت.بی.نیازی.به.سوخت.در.طول.کار.در.واقع.به.انرژی.های.
جاری.نیاز.ندارند.
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گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذر 1٣٩٤
پنجره.ایرانیان:.کارشناس��ان.بانک.مرکزی.در.گزارش��ی.رسمی،.تحلیلی.از.آخرین.
معامالت.مس��کن.در.ماه.جاری.امس��ال.و.مقایس��ه.آن.با.مدت.مش��ابه.سال.گذشته.

تهیه.کرده.اند.
گزارش.تحوالت.بازار.مس��کن.ش��هر.تهران.در.آذرماه.س��ال.1394.که.برگرفته.از.
آمارهای.خام.س��امانه.ثبت.معامالت.امالک.و.مس��تغالت.کش��ور.است،.توسط.اداره.
بررس��ی.ها.و.سیاس��ت.های.اقتصادی.بانک.مرکزی.تهیه.و.منتشر.شده.است..در.این.

گزارش.آمده.است:.
در.آذرم��اه.س��ال.1394،.تعداد.معامالت.آپارتمان.های.مس��کونی.ش��هر.تهران.به.
12638.واحد.مس��کونی.رسید.که.نس��بت.به.ماه.قبل.4.8.درصد.افزایش.و.نسبت.به.
ماه.مش��ابه.سال.قبل.2.8.درصد.کاهش.نشان.می.دهد..در.ماه.مورد.گزارش،.متوسط.
قیم��ت.خرید.و.فروش.یک.مترمربع.زیربنای.واحد.مس��کونی.معامله.ش��ده.از.طریق.
بنگاه.های.معامالت.ملکی.ش��هر.تهران.38.8.میلیون.ریال.بود.که.نسبت.به.ماه.قبل.
با.0.6.درصد.افزایش.و.نس��بت.به.ماه.مشابه.س��ال.قبل.با.1.2.درصد.کاهش.همراه.
بوده.است..در.آذر.ماه.سال.1394.از.میان.مناطق.22.گانه.شهرداری.تهران،.بیشترین.
متوسط.قیمت.یک.مترمربع.زیربنای.مسکونی.معامله.شده.معادل.77.2.میلیون.ریال.

به.منطقه.1.و.کمترین.آن.با.20.6.میلیون.ریال.به.منطقه.18.تعلق.داشته.است.
خاطر.نش��ان.می.کند،.گزارش.ذیل.صرفا.به.بررسی.حوزه.»تحوالت.بازار.معامالت.
مسکن.ش��هر.تهران«.معطوف.بوده.و.لذا.نتایج.حاصل.از.این.گزارش.قابل.تعمیم.به.

معامالت.مسکن.سایر.مناطق.شهری.کشور.نیست.

1. حجم معامالت مسکن
در.آذرماه.س��ال.1394،.تعداد.معامالت.آپارتمان.های.مس��کونی.ش��هر.تهران.ب�ه.
12.6ه�زار.واح�د.مس���کونی.رسید.که.در.مقایسه.با.ماه.مشابه.سال.قبل.2.8.درصد.
ک�اهش.نش���ان.م�ی.ده�د..بررس�ی.توزی�ع.تع�داد.واح�دهای.مسکونی.معامله.شده.
به.تفکیک.عمر.بنا.در.آذرماه.س��ال.1394.حاکی.از.آن.اس��ت.که.واح�دهای.نوس�از.
ت�ا.5.س�ال.ساخت.با.سهم.54.5.درصد.بیشترین.حجم.از.واحدهای.مسکونی.معامله.
شده.را.به.خود.اختص�اص.داده.ان�د..س�هم.مزبور.در.مقایسه.با.آذرماه.سال1393،.3.6.

واحد.درصد.کاهش.نشان.می.دهد..
توزیع.تعداد.معامالت.انجام.ش��ده.بر.حس��ب.مناطق.مختلف.شهر.تهران.در.آذرماه.
سال.1394.ح�اکی.از.آن.اس�ت.که.از.میان.مناطق.22.گانه.شهر.تهران،.منطقه.5.با.
س��هم.13.3.درصدی.از.ک�ل.مع�امالت،.بیش�ترین.تع�داد.قرارداده�ای.مبایعه.نامه.را.
به.خود.اختصاص.داده.است..همچنین.مناطق.2،.4.و.10.به.ترتی�ب.ب�ا.س�هم.10.6،.
8.1،.و.6.1.درص�دی.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفته.اند..شایان.ذکر.است.68.3.درصد.
از.کل.تعداد.معامالت.انجام.شده.در.شهر.تهران.صرفًا.مربوط.به.10.منطقه.شهر.)به.
ترتیب.بیش��ترین.فراوانی.ش��امل.مناطق.5،.4،.2،.10،.14،.15،.8،.1،.18.و.7(.ب�وده.
و.12.منطق�ه.دیگ�ر.تنها.31.7.درصد.از.تعداد.معامالت.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.

2. تحوالت قیمت مسکن
در.آذرماه.سال.1394،.متوس�ط.قیم�ت.ی�ک.مت�ر.مرب�ع.زیربن�ای.واح�د.مس�کونی.
معامل�ه.ش���ده.از.طری�ق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.ش��هر.تهران.38.8.میلیون.ریال.
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بود.که.نسبت.به.ماه.قبل.و.ماه.مشابه.سال.قبل.به.ترتی�ب.0.6.درصد.افزایش.و.1.2.

درصد.کاهش.نش��ان.می.دهد..بیشترین.رشد.متوسط.قیمت.در.این.ماه.نسبت.به.ماه.

مشابه.سال.قبل.به.منطقه.4.)معادل.1.6.درصد(.و.بیشترین.کاهش.قیمت.به.منطقه.
21.)معادل.6.9.درصد(.تعلق.دارد..

در.آذرماه.سال.1394.از.میان.مناطق.22.گانه.شهرداری.تهران،.بیشترین.متوس�ط.

قیم�ت.ی�ک.مت�ر.مرب�ع.زیربنای.مسکونی.معامله.شده.معادل.77.2.میلیون.ریال.به.
منطقه.1.و.کمترین.آن.با.20.6.میلیون.ریال.به.منطقه.18.تعلق.داشته.است.

٣. تحوالت بازار معامالت مسـکن در شهر تهران در نه ماهه نخست سال 
1٣٩٤

در.نه.ماهه.نخست.سال.1394،.تعداد.معامالت.آپارتمان.های.مسکونی.شهر.تهران.

به.108.8.هزار.واحد.مس��کونی.بالغ.گردید.که.در.مقایس��ه.با.مدت.مش��ابه.سال.قبل.

14.7.درصد.کاهش.نش��ان.می.دهد..در.این.مدت.متوسط.قیمت.یک.متر.مربع.بنای.

واحد.مسکونی.معامله.شده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.در.شهر.تهران.38.7.

میلیون.ریال.بوده.اس��ت.که.نس��بت.به.دوره.مشابه.سال.قبل.با.کاهش.1.1.درصدی.
مواجه.بوده.است.

٤. سایر شاخص های آماری بازار معامالت مسکن
1ـ ٤. توزیع فراوانی تعداد معامالت بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد 

مسکونی
توزیع.فراوانی.تعداد.واحدهای.مسکونی.معامله.شده.بر.حسب.قیمت.یک.متر.مرب�ع.
بن�ا.در.آذرم�اه.س�ال.1394.حاکی.از.آن.است.که.واحدهای.مسکونی.در.دامنه.قیمتی.
25.تا.30.میلیون.ریال.به.ازای.هر.متر.مربع.بنا.با.س��هم.14.6.درصد.بیش��ترین.سهم.
از.تعداد.معامالت.را.به.خود.اختصاص.داده.و.دامنه.های.قیمتی.20.تا.25.و.30.تا.35.
میلیون.ریال.به.ترتیب.با.سهم.13.7.و.13.2.درصد.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفته.اند..
در.ای��ن.ماه.توزیع.حجم.معامالت.به.گونه.ای.بوده.اس��ت.ک��ه.در.حدود.62.1.درصد.
واحدهای.مس��کونی.با.قیمتی.کمتر.از.میانگین.قیمت.هر.متر.مربع.واحد.مس��کونی.

)38.8.میلیون.ریال(.معامله.شده.اند.
2ـ٤. توزیـع فراوانـی تعداد معامالت بر حسـب سـطح زیربنـای هر واحد 

مسکونی
توزیع.فراوانی.تعداد.واحدهای.مس��کونی.معامله.ش��ده.بر.حسب.سطح.زیربنای.هر.
واحد.مس��کونی.در.آذرم�اه.س��ال.1394.نشان.می.دهد.بیش��ترین.سهم.از.معامالت.
انجام.شده.به.واحدهای.مسکونی.با.زیربنای.60.تا.70.مت�ر.مربع.معادل.15.8.درصد.
اختصاص.داش��ته.است..واحدهای.دارای.زیربنای.50.تا.60.و.70.ت�ا.80.مت�ر.مرب�ع.
ب�ه.ترتیب.با.س��هم.15.1.و.14.3.درصدی.در.رتبه.های.بعدی.قرار.دارند..در.مجموع.
در.این.ماه.واحدهای.مس�کونی.ب�ا.سطح.زیربنای.کمتر.از.80.متر.مربع.57.8.درصد.

از.معامالت.انجام.شده.را.به.خود.اختصاص.دادند.
٣ـ٤. توزیع فراوانی تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در.آذرم��اه.س��ال.1394.توزیع.فراوانی.تعداد.واحدهای.مس��کونی.معامله.ش��ده.بر.

حس��ب.ارزش.هر.واحد.ح�اکی.از.آن.اس��ت.که.واحدهای.مسکونی.با.ارزش.100.تا.

130.میلیون.تومان.با.س��هم.10.6.درصد.در.میان.دامنه.ه�ای.قیمت�ی.مورد.بررس��ی.

بیش��ترین.سهم.از.معامالت.انجام.شده.را.به.خود.اختصاص.داده.اند..واحدهای.دارای.

ارزش160.تا.190.و.130.تا.160.میلیون.تومان.نیز.به.ترتیب.با.اختصاص.سهم.9.9.

و.9.5.درصدی.در.رتبه.های.بعدی.قرار.گرفته.اند..در.آذرماه.س��ال.1394.حدود.47.6.

درصد.از.معامالت.به.واحدهای.مس��کونی.با.ارزش.کمت���ر.از.220.میلی�ون.توم�ان.

اختصاص.داشته.است.و.5.9.درصد.از.واحدهای.مسکونی.معامله.ش�ده.نی�ز.ارزش�ی.

ب�یش.از.980.میلی�ون.توم�ان.داشته.اند..این.سهم.ها.در.آذرماه.سال.1393.به.ترتیب.
معادل.47.5.و.5.9.درصد.بود.

5. تحوالت اجاره بهای مسکن
در.آذرماه.سال.1394.شاخص.کرایه.مسکن.اجاری.در.شهر.تهران.و.در.کل.مناطق.

ش��هری.نس��بت.به.ماه.مش��ابه.س��ال.قبل.به.ترتیب.10.5.و.11.5.درصد.رشد.نشان.

می.دهد..ماهیت.قراردادهای.اجاره.مس��کن.که.غالبا.یک.س��اله.تنظیم.می.شوند.و.نیز.

اثرپذیری.ش��اخص.اجاره.بهای.مسکن.از.سیاست.های.کنترل.و.مهار.تورم.سبب.رشد.

متناسب.اجاره.بها.با.تحوالت.نرخ.تورم.در.کشور.شده.است..خاطرنشان.می.شود.سهم.

هزینه.مس��کن.)اجاره.بهای.مسکن.اعم.از.ش��خص�ی.و.غیرشخص�ی(.در.محاسبات.

شاخص.کل.بهای.کاالها.و.خدمات.مصرفی.)براساس.سال.پایه.100=1390(.معادل.
28.4.درصد.است.

۶. جمع بندی
مروری.بر.تحوالت.قیمت.و.حجم.معامالت.بازار.مسکن.شهر.تهران.در.آذرماه.سال.
1394.حاک��ی.از.کاهش.تعداد.معامالت.و.متوس��ط.قیم��ت.خرید.و.فروش.واحدهای.
مس��کونی.نس��بت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.به.ترتیب.به.میزان.2.8.و.1.2.درصد.است..
با.این.حال.حجم.معامالت.در.آذرماه.س��ال.جاری.نس��بت.به.ماه.قبل.از.افزایش.4.8.
درصدی.برخوردار.بوده.است.که.این.امر.حاکی.از.استقبال.خریداران.در.شرایط.ثبات.

قیمتی.بازار.مسکن.است.

در.مجموع.ثبات.نسبی.قیمت.ها.در.بازار.مسکن.طی.دو.سال.اخیر.فرصت.مناسبی.

برای.ورود.خریداران.به.بازار.مس��کن.فراهم.کرده.است..همچنین.با.توجه.به.کاهش.

نااطمینانی.های.متصور.در.فضای.اقتصاد.کالن.و.تصمیمات.اخیر.شورای.پول.و.اعتبار.

در.کمک.به.تس��هیل.اعتباری.بخش.مس��کن.و.ارتقای.قدرت.خرید.مسکن.خانوارها.

ت��داوم.بهبود.حجم.معامالت.بازار.مس��کن.در.فصول.آت��ی.دور.از.انتظار.نخواهد.بود..

بررسی.تحوالت.بازار.اجاره.بهای.مسکن.در.آذرماه.سال.1394.نیز.مؤید.تغییر.متناسب.

اجاره.بها.با.تح�والت.ن�رخ.تورم.است.به.طوری.شاخص.کرایه.مسکن.اجاری.در.شهر.

تهران.و.در.کل.مناطق.ش��هری.نس��بت.به.ماه.مشابه.س��ال.قب�ل.به.ترتیب.10.5.و.
11.5.درصد.رشد.نشان.می.دهد.
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ساختمان های نوسازی که کلنگی ساخته می شوند
پنجره.ایرانیان:.کیفیت.ساخت.و.ساز.کشور.طی.سال.های.اخیر.بسیار.کاهش.یافته.
و.با.توجه.به.آنکه.حجم.وس��یعی.از.کش��ور.در.کمربند.زلزله.خیز.قرار.دارد.هزینه.های.

بسیار.سنگینی.را.بر.جای.می.گذارد.
ب��ه.گ��زارش.باش��گاه.خبرنگاران.ج��وان،.در.س��ال.های.اخی��ر.متاس��فانه.کیفیت.
ساخت.و.سازها.از.دید.منتقدان.هم.دور.مانده.و.نبود.نظارت.و.استانداردها.در.زیر.سایه.
قیمت.و.رکود.بازار.مسکن.به.فراموشی.سپرده.شده.است.تا.هدر.رفتن.بخش.اعظمی.
از.سرمایه.ملی.با.ساختمان.سازی،.آن.هم.از.نوع.دورهمی،.بیشتر.شکل.بگیرد.و.ایمنی.

و.عمر.ساخت.و.سازها.به.حداقل.برسد.
براس��اس.این.گزارش،.یکی.از.کاستی.های.بازار.مسکن.انجام.ساخت.و.سازها.توسط.
افراد.فاقد.صالحیت.اس��ت.و.در.واقع.یکس��ری.افراد.ثروتمند.بدون.استفاده.از.نیروی.
کار.ماهر.ش��روع.به.احداث.انبوهی.از.ساختمان.ها.می.کنند.که.در.آن.مصالح،.کیفیت.
و.اجرای.دقیق.برایش��ان.مفهومی.ندارد..این.امر.در.حالی.اس��ت.که.برای.المان.های.
ساختمان.سازی،.استانداردهایی.وجود.دارد.که.سازندگان.ملزم.به.رعایت.آن.هستند.

البته.سازندگان.فقط.تا.آنجا.که.بتوانند.قیمت.را.باال.می.برند.بدون.آنکه.استانداردی.

را.رعایت.کنند.و.هیچ.تعهدی.هم.در.قبال.آنچه.می.س��ازند.ندارند.و.در.نهایت.آنچه.

بیش.از.پیش.در.ساختمان.سازی.کشورمان.معنا.پیدا.می.کند،.بناهای.باشکوهی.است.
که.با.رنگ.و.لعاب.و.نورافشانی.هایشان.مردم.را.فریب.می.دهد.

اما.نکته.جالب.در.این.خصوص.اینجاست.که.نظارت.های.کارآمد.و.اهرم.های.قانونی.

نیز.چندان.جلوه.نمی.کند.و.این.افراد.بی.مهابا.به.س��اخت.و.سازهای.ناامن.خود.ادامه.

می.دهند.و.ناظران.هم.بدون.نظارت.دقیق.تنها.در.پایان.کار.امضاءفروشی.می.کنند.
براساس.این.گزارش.با.توجه.به.آنکه.97.درصد.از.مساحت.کشور.در.کمربند.زلزله.
قرار.دارد،.س��اخت.س��اختمانی.آن.هم.به.صورت.غیر.استاندارد.تنها.خطر.ریزش.این.

ساختمان.های.آن.هم.از.نوع.بی.کیفیت.را.بیشتر.می.کند.
برای.واقعیت.بخش��ی.به.این.امر.می.بایست.سری.به.گذشته.زد.و.اتفاقات.دلخراشی.
همچ��ون.زلزله.بم.را.یادآور.ش��د.تا.هم��گان.از.خواب.غفلت.بیدار.ش��ده.و.ببینند.که.
کیفیت.ها.چگونه.تنزل.پیدا.کرده.و.برای.کشور.بالخیزی.مثل.ایران.که.بالیای.طبیعی.
همچون.سیل،.زلزله،.طوفان،.رانش.زمین.و.....در.آن.کم.نیست.ساخت.و.سازهای.بی.
کیفیت.فقط.هزینه.های.مالی.و.جانی.رابیشتر.می.کند.به.گونه.ای.که.وقوع.حادثه.ای.در.

کالنشهر.تهران.می.تواند.موجودیت.و.حاکمیت.کشور.را.به.خطر.بیندازد.
البته.در.این.میان.نقش.س��اختمان.های.بلند.بس��یار.مهمتر.است.و.نیازمند.پیگیری.
جدی.می.باش��د..این.مس��ئله.هم.داد.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرسازی.را.درآورد.و.انتقاد.
ش��دیدی.به.این.مسئله.داشت.که.بلندمرتبه.سازی.کشور.تنها.در.جهت.تطمیع.امیال.
سوداگران.انجام.می.شود،.پس.باید.این.نکته.را.متذکر.شد.که.این.آسمانخراش.ها.هم.
می.تواند.فرصت.باشد.هم.تهدید،.زیرا.طبق.گفته.های.حامد.مظاهریان.معاون.مسکن.
و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی،.بناهای.بلند.می.توانند.بر.مبنای.استفاده.بهینه.از.
زمین.و.تمرکز.فعالیت.ها.در.کالنش��هرهایی.مانند.تهران.مفید.واقع.شوند،.اما.موجب.

سلب.آرامش.مردم.شده.اند.
طب��ق.این.گزارش.برخی.کارشناس��ان.حوزه.مس��کن.معتقدند.ک��ه.حذف.مجریان.
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ساختمان.هم.به.نوبه.خود.موجب.افزایش.سیر.صعودی.بی.کیفیتی.ها.شده،.در.حالیکه.

این.عنصر.یکی.از.مهمترین.و.تعیین.کننده.ترین.عنصر.کیفیت.س��اختمان.ها.به.شمار.
می.آید.و.با.نبود.آن.هر.بیسواد.و.غیرمتخصصی.خود.را.شایسته.ساخت.و.ساز.می.داند.
بر.همین.اس��اس.کارشناس��ان.اعتقاد.دارند.که.برای.صحه.گذاش��تن.بر.بی.کیفیتی.
می.بایست.به.ساختمان.های.در.حال.ساخت.سرکی.کشید.و.از.پروانه.ساخت،.مهندس.
ناظر،.مجری،.جوش.های.موجود.در.اس��کلت،.بتن.سازی.و.....سراغی.گرفت.تا.ببینیم.

دیگر.نظارت.و.قوانینی.تمام.قد.برای.مقابله.با.این.بازار.مکاره.وجود.ندارد.
آقای شهردار بر حذف مجریان ساختمان پافشاری نکن

احمدرضا.س��رحدی،.کارشناس.مس��کن.ضمن.اظهار.ناخرسندی.از.حذف.مجریان.

س��اختمان.گفت:.چند.ماه.پیش.یک.مالک.بس��از.و.بفروش.در.یزد.ش��کایت.کرد.که.

می.خواه��م.با.یک.مجری.قرارداد.نبندم.و.در.واقع.هر.قس��مت.کار.را.به.یک.مجری.

واگذار.کنم.تا.کار.س��اخت.را.شروع.کند.و.دیوان.عدالت.اداری.هم.دادنامه.شماره.99.

را.صادر.کرد.و.در.آن.ذکر.ش��ده.که.مالک.می.تواند.قس��مت.های.مختلف.ساختمانش.
را.به.مجریان.مختلف.بدهد.

س��رحدی.ب��ا.بیان.اینکه.این.کار.آب.س��ردی.بر.تالش.چندین.س��اله.مهندس��ان.

اس��ت،.گفت:.شهردار.تهران.و.همکاران.ایش��ان.در.معاونت.شهرسازی.این.قانون.را.

مستمس��ک.قرار.می.دهند.و.اعالم.می.کنند.که.به.دس��تور.و.رای.دیوان.عدالت.اداری.

دیگر.نیازی.به.حضور.مجری.در.ساختمان.سازی.نیست.و.با.این.کار.هر.بیسواد.و.غیر.
متخصصی.می.تواند.به.ساخت.وساز.روی.بیاورد.

این.کارش��ناس.مسکن.اظهار.داش��ت:.در.تمام.پرونده.های.صادر.شده.اسم.مجری.

حذف.گردید.یعنی.در.واقع.مهمترین.و.تعیین.کننده.ترین.عنصری.که.می.تواند.کیفیت.
ساختمان.ها.را.تنظیم.کند.

س��رحدی.گفت:.باید.حتما.یک.اجراکننده.در.کار.س��اخت.و.س��از.نظ��ارت.کنند.تا.

دس��تورات.ناظر.را.به.درس��تی.اجرا.کند.زیرا.کارگران.و.پرس��نل.کارگاهی.که.گواهی.
فنی.ندارند،.نحوه.تعیین.بتن،.قالب.بندی،..جوش.و.غیره.را.به.درستی.اجرا.نمی.کنند.
وی.عن��وان.کرد:.برای.مخالفت.با.این.موضوع.حدود.2.ماه.پیش.تجمعی.در.مقابل.
ش��هرداری.داشتیم،.اما.متاسفانه.شهردار.تهران.در.مقابل.این.امر.حیاتی.برای.زندگی.
مقاومت.می.کند.و.صالح.مملکت.و.منافع.ملی.را.فدای.س��ودجویی.های.یک.مش��ت.
بساز.و.بفروش.که.هیچ.تعهد.اخالقی،.ایمانی.و.فنی.برای.ساخت.و.ساز.ندارند،.می.کنند.
سرحدی.بیان.کرد:.افراد.علت.حذف.مجری.را.گران.شدن.ساخت.و.ساز.می.دانند.و.

عنوان.می.کند.که.ما.می.بایست.پول.مجری.را.نیز.پرداخت.کنیم.
وی.اضافه.کرد:.این.امر.عمر.مفید.س��اختمان.ها.را.که.می.تواند.100.سال.باشد.به.
حدود.25.سال.کاهش.می.دهد.و.تالشی.که.برای.ارزان.تر.شدن.ساختمان.ها.می.کند.
محقق.نخواهد.شد،.زیرا.طمع.بساز.و.بفروش.به.کم.راضی.نیست.و.تا.جایی.که.بتواند.

قیمت.را.باال.می.برد.در.عین.حال.که.از.مواد.بی.کیفیت.استفاده.می.کند.
اجرایی نشدن قانون مصوب 20 سال پیش

س��رحدی.به.قانون.مصوب.در.سال.74.اشاره.کرد.و.گفت:.طبق.این.قانون.از.سال.

1374.به.بعد.نباید.هیچ..کارگاه.غیر.فنی.مش��غول.به.فعالیت.باش��د.و.طبق.این.قانون.

بعد.از.گذش��ت.10.سال.باید.تمام.س��اخت.و.ساز.و.امور.فنی..کشور.دارای.صالحیت.
باشند.که.با.گذشت.20.سال.هنوز.این.قانون.اجرایی.نشده.است.

این.کارش��ناس.مس��کن.تصریح.کرد:.طبق.این.قانون.عوامل.فنی.و.مهندس��ان.و.

تکنس��ین.به.ترتیب.بای��د.دارای.کارت.مهارت.و.پروانه.صالحیت.باش��د.در.غیر.این.
صورت.نمی.توانند.در.کارگاه.ها.مشغول.به.کار.شوند.

نارنجک های ضامن کشیده شده ای به نام گودبرداری های فاقد ایمنی
این.کارش��ناس.حوزه.مسکن.اظهار.داش��ت:.گود.برداری.های.اشتباه.سبب.شده.که.
هرچند.وقت.یکبار.ریخته.ش��وند.و.آن.طرح.هایی.که.باید.برای.س��ازه.نگهبان.باش��د.

رعایت.نمی.شود.
وی.افزود:.این.گودبرداری.های.اشتباه.و.غیر.اصولی.زیر.پی.ساختمان.بغلی.را.خالی.

می.کند.که.هم.جان.کارگر.و.هم.اهالی.آن.ساختمان.به.خطر.می.افتد..سرحدی.عنوان.

کرد:.گودبرداری.های.غیر.اصولی.بس��یار.خطرناک.است.و.همانند.یک.بمب.نارنجکی.

است.که.ضامن.آن.کشیده.شده.و.شاهد.انفجارش.خواهیم.بود..این.کارشناس.مسکن.

گف��ت:.نباید.مردم.را.عادت.داد.ک��ه.این.موارد.را.به.عنوان.قضا.و.قدر.ببینند.و.قاضی.

ه��م.چند.درصدی.مالک.و.مهندس.را.مقصر.می.داند.و.در.نهایت.هیچ.اتفاق.خاصی.
برای.کیفیت.رخ.ندهد.

نظام مهندسی نظارت را فراموش کرده
هرمز.فامیلی.رئیس.سابق.انجمن.بتن.ایران،.نیز.درخصوص.نظارت.بر.کارگاه.های.
بتن،.گفت:.این.نظارت.بسیار.ضعیف.است.و.باعث.کاهش.عمر.خانه.ها.شده.به.طوری.
که.در.عرض.35.سال.کلنگی.می.شوند..وی.افزود:.در.دیگر.کشورها.همین.بتن.مورد.

استفاده.قرار.می.گیرد.و.عمر.ساختمان.ها.به.200.الی.300.سال.می.رسد.
فامیلی.با.ذکر.این.نکته.که.عمر.بتن.باید.چند.صد.سال.باشد.اما.در.کشور.ما.بسیار.
کم.اس��ت.ادامه.داد:.مواد.اولیه.ما.بس��یار.مناسب.است.اما.نظارت.ضعیف.وبتن.کاری.
به.دست.کارگران.غیر.متخصص.عمر.کوتاه.بتن.را.در.کشور.به.دنبال.داشته.است..

رئیس.سابق.انجمن.بتن.ایران.بیان.کرد:.از.یک.طرف.هزینه.تولید.سیمان.باال.است.

و.مبلغ.زیادی.را.نیز.به.عنوان.سوبسید.به.این.محصول.داده.می.شود.تا.سیمان.ارزانی.

عرضه.ش��ود.واز.طرف.دیگر.هم.س��یمان.تولیدی.برای.محیط.زیست.آلودگی.ایجاد.
می.کند.اما.با.این.وجود.کیفیت.ساختمان.ها.بسیار.کاهش.یافته.است.

وی.ضم��ن.تاکید.بر.عملکرد.بهتر.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.و.دریافت.حق.الزحمه.

مناسب.مهندس��ان.ناظر.برای.نظارت.صحیح.تر.گفت:.سازمان.نظام.مهندسی.تقسیم.

کار.را.به.نحو.صحیح.انجام.نمی.دهد.تا.کارها.به.همه.مهندس��ان.برسد.و.حق.الزحمه.

مهندس��ان.هم.متناسب.باکاری.که.انجام.می.دهند.نیست.و.این.امر.سبب.رواج.امضا.

فروش��ی.در.کشور.شده.اس��ت.که.مهندس.ناظر.در.ابتدا.و.انتهای.کار.امضای.خود.را.
بفروشد.و.هیچ.نظارتی.انجام.ندهد.

وی.در.پایان.گفت:.اگر.هزینه.نظارت.به.درستی.پرداخت.شود.کیفیت.خانه.ها.بسیار.
افزایش.می.یابد.به.طوری.که.حتی.برای.نسل.های.آینده.هم.قابل.استفاده.خواهد.بود.
بنابراین.می.بایست.حتما.بر.مصالح.غیر.استاندارد.با.کیفیت.پایین،.نظارت.سوری.و.
غیر.مس��ئوالنه،.اجرای.غیر.صحیح.که.بخش.اعظم.ناهنجاری.های.صنعت.ساختمان.

هستند.قوانین.و.مقرراتی.وضع.شود.تا.پول.و.جان.مردم.حیف.و.میل.نشود.
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پیش بینی جهش اقتصاد ایران
بانک جهانی »برآورد رشد اقتصادی ايران« در سال ۲۰۱۶ را از ۲ درصد به ۸/ ۵ درصد ارتقا داد:

پنجره.ایرانیان:.تازه.ترین.گزارش.بانک.جهانی.با.عنوان.»چش��م.انداز.اقتصادی.جهان.

2016«.که.روز.پنج.شنبه.)17/10/94(.منتشر.شد،.به.پیش.بینی.رشد.اقتصادی.کشورها.

و.مناطق.جهان.در.س��ال.های.پیش.رو.پرداخته.اس��ت..این.گزارش.با.وجود.آنکه.رش��د.

اقتص��ادی.جه��ان.در.س��ال.2015.را.در.ح��د.مایوس.کننده.2/4.درص��د.اعالم.کرده.و.

پیش.بینی.قبلی.بانک.جهانی.از.نرخ.رشد.اقتصادی.جهان.در.سال.2016.را.از.رقم.3/3.

درصد.به.2/9.درصد.کاهش.داده،.افزوده.است.که.پیش.بینی.قبلی.بانک.جهانی.از.رشد.

اقتص��ادی.ایران.که.رقم.2.درصد.را.نش��ان.می.داد،.حاال.ب��ه.5/8.درصد.افزایش.یافته.

است..میزان.افزایش.در.برآورد.رشد.اقتصادی.ایران.در.میان.کل.کشورهای.جهان.یکی.

از.بیش��ترین.جهش.ها.را.نشان.می.دهد.و.بانک.جهانی.در.توضیح.این.اصالح.پیش.بینی...

خود.از.نرخ.رش��د.اقتصادی.ایران،.لغو.تحریم.های.غرب.علیه.کشورمان.و.رشد.و.توسعه.

بخش.نفت.و.افزایش.صادرات.نفتی.را.از.جمله.دالیل.عمده.این.جهش.رشد.اقتصادی.

ذکر.کرده.است..بانک.جهانی.همچنین.باالترین.نرخ.رشد.اقتصادی.سال.های.2016.و.
2017.منطقه.را.به.کشور.ما.اختصاص.داده.است.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد،.17.دیماه.بانک.جهانی.نخس��تین.پیش.بینی.خود.در.س��ال.

جدید.میالدی.از.رشد.اقتصادی.جهان.در.سال.های.پیش.رو.را.منتشر.کرد..بر.این.اساس،.

در.ش��رایطی.که.بانک.جهانی.اعالم.کرده.رش��د.اقتصادی.جهان.در.سال.2015.در.حد.

مایوس.کننده.2/4.درصد.بوده.اس��ت.و.پیش.بینی.قبلی.خود.از.احیای.این.رش��د.در.سال.

جاری.میالدی.را.نیز.از.3/3.درصد.به.2/9.درصد.کاهش.داده.اس��ت،.پیش.بینی.خود.از.

رشد.اقتصادی.کشورمان.را.اصالح.کرده.و.از.2درصد.به.5/8.درصد.افزایش.داده.است..

این.در.حالی.اس��ت.که.چندی.پیش.نیز.نش��ریه.اکونومیست.رشد.اقتصادی.بسیار.خوب.

6/1..درصدی.را.برای.کش��ورمان.در.س��ال.2016.پیش.بینی.کرده.بود..بانک.جهانی.در.

گزارش.جدید.خود.با.اش��اره.به.اینکه.رشد.اقتصادهای.عمده.جهان.و.بازارهای.نوظهور.

بس��یار.کند.پیش.بینی.می.شود،.هش��دار.داده.است.که.این.کندی.گسترده.رشد.در.سطح.

جهان.توس��عه.یافته.می.تواند.دستاوردهای.جهانی.نجات.مردم.از.فقر.را.مورد.تهدید.قرار.

دهد..گزارش.جدید.بانک.جهانی.با.عنوان.»چشم.انداز.اقتصادی.جهان.2016«.با.اشاره.

به.اینکه.ر.ش��د.ضعیف.اقتصادهای.بزرگ.نوظهور.بر.رشد.اقتصاد.جهان.در.سال.2016.

فشار.وارد.خواهد.کرد،.به.این.نکته.پرداخته.است.که.با.وجود.این،.فعالیت.های.اقتصادی.

جهان.از.رشد.2/4.درصدی.خود.در.سال.2015.به.رقم.2/9.در.سال.2016.خواهد.رسید.

و.دلیل.آن.احیای.مالیم.اقتصادهای.پیش��رفته.و.تثبی��ت.فعالیت.های.اقتصادی.در.بین.

صادرکنن��دگان.عمده.کاالها.خواهد.بود..گزارش.بان��ک.جهانی.بر.این.نکته.تاکید.دارد.

که.افت.رش��د.اقتصادهای.عمده.نوظهور.موجب.کندی.رشد.کشورهای.در.حال.توسعه.

خواهد.ش��د.و.تهدیدی.را.متوجه.دس��تاوردهای.سخت.به.دست.آمده.نجات.مردم.از.فقر.

خواه��د.کرد..جی��م.یونگ.کیم،.رئیس.بانک.جهانی.گفت:.»بی��ش.از.40.درصد.فقرای.

جهان.در.کش��ورهای.در.حال.توس��عه.زندگی.می.کنند.که.رشد.اقتصادی.در.آن.مناطق.

طی.س��ال.2015.کاهش.یافته.است.«.وی.با.اشاره.به.اینکه.کشورهای.در.حال.توسعه.

باید.بر.انعطاف.پذیری.خود.بیفزایند.تا.در.برابر.فضای.ضعیف.اقتصادی.مقاوم.شوند.و.از.

اقشار.ضعیف.حمایت.کنند،.افزود.که.منافع.بالقوه.حاصل.از.اصالحات.برای.حاکمیت.ها.

و.فضای.کس��ب.و.کارها.بسیار.زیاد.اس��ت.و.می.تواند.در.مقابله.با.کندی.رشد.اقتصادی.

کش��ورهای.بزرگ.تر.مفید.باشد..براس��اس.گزارش.بانک.جهانی،.رشد.اقتصادی.جهان.

در.س��ال.2015.میالدی.پایین.تر.از.حد.انتظارات.بود.و.در.این.س��ال.قیمت.کاالها.دچار.

افت.ش��د،.تجارت.و.جریان.س��رمایه.با.اختالالتی.مواجه.شد.و.نوس��انات.مالی.موجب.

افت.فعالیت.های.اقتصادی.ش��د..رش��د.اقتصادی.باثبات.تر.جهان.در.آینده.به.روند.رشد.

کشورهای.دارای.درآمد.باال،.تثبیت.قیمت.کاالها.و.گذار.تدریجی.اقتصاد.چین.به.سمت.

یک.الگوی.رشد.مصرف.محور.و.خدمات.محور.بستگی.خواهد.داشت.
ایران و منطقه

بن��ا.بر.گزارش.بانک.جهانی،.تولید.ناخالص.داخلی.ایران.1/9.درصد.در.س��ال.2015.

بوده.اس��ت.و.پیش.بینی.می.ش��ود.در.س��ال.2016.به.5/8.درصد.برس��د..این.در.حالی.

اس��ت.که.در.سال.2016.میانگین.رشد.اقتصادی.کشورهای.در.حال.توسعه.3/7.درصد.

پیش.بینی.ش��ده.اس��ت..این.بانک.در.ژوئن.سال.2015.گزارشی.دیگر.از.پیش.بینی.رشد.

اقتصادی.جهان.ارائه.کرده.بود..در.آن.گزارش.رشد.اقتصادی.ایران.برای.سال.2015.به.

میزان.یک.درصد.برآورد.ش��ده.بود..در.پیش.بینی.قبلی.برای.رشد.اقتصادی.سال.2016.

رقم.2.درصد.ثبت.ش��ده.بود.در.حالی.که.در.پیش.بینی.جدید.رشد.اقتصادی.8/.5.درصد.

پیش.بینی.ش��ده.است..در.گزارش.قبلی.رش��د.اقتصادی.برای.سال.2017.رقم.2.درصد.

پیش.بینی.ش��ده.بود.در.حالی.که.این.رقم.در.گزارش.جدید.به.6/7.درصد.افزایش.یافته.

است..این.در.حالی.است.که.پیش.بینی.های.رشد.اقتصادی.در.مقایسه.با.گزارش.پیشین.

این.بانک.برای.غالب.کشورها.کاهش.یافته.است..افزایش.در.برآورد.رشد.اقتصادی.سال.

2015.در.گزارش.جدید.نسبت.به.قبلی.برای.اقتصاد.ایران.در.مقایسه.با.اکثر.کشورهای.

دیگر.بیشترین.مقدار.بوده.است..این.تغییر.در.پیش.بینی.برای.سال.های.2016.و.2017.

نیز.برای.رش��د.اقتصادی.ایران.بیش��ترین.درصد.افزایش.را.نسبت.به.تمامی.کشورهای.
دیگر.نشان.می.دهد.

در.بخ��ش.دیگر.این.گزارش.تحلیل.و.تخمین.رش��د.اقتص��ادی.برای.مناطق.مختلف.

دنیا.ارائه.شده.است..در.»خاورمیانه.و.کشورهای.شمال.آفریقا«.عامل.اصلی.افزایش.در.

رشد.اقتصادی.منطقه..حذف.تحریم.های.ایران.و.پیش.بینی.رشد.اقتصادی.این.کشور.در.

سال.2016.شمرده.شده.است..رشد.اقتصادی.این.منطقه.برای.سال.2015.معادل.2/5.

درصد.برآورد.ش��ده.که.نسبت.به.س��ال.2014.تغییری.نکرده.است..به.جز.کشور.عراق.

که.رش��د.مثبتی.داش��ت.غالب.کشورهای.منطقه.در.سال.2015.رش��د.اقتصادی.بسیار.

آهس��ته.ای.را.تجربه.کردند.که.دلیل.اصلی.آن.افت.ش��دید.قیمت.های.نفت.بوده.است..

پیش.بینی.رشد.اقتصادی.منطقه.برای.بازه.2016.تا.2018.به.طور.متوسط.5.درصد.است.

که.دلیل.این.افزایش.نس��بت.به.بازه.2014-2015.افزایش.انتظارات.از.رش��د.اقتصادی.

ایران.به.عنوان.بزرگترین.کش��ور.در.حال.توس��عه.منطقه.است..رشد.اقتصادی.ایران.)به.

سبب.لغو.تحریم.ها(.تهدیدی.برای.کشورهای.نفتی.منطقه.تلقی.می.شود.چرا.که.رشد.و.

توسعه.بخش.نفتی.ایران.و.افزایش.در.صادرات.نفت.این.کشور.می.تواند.مسبب.کاهش.

قیمت.جهانی.نفت.باشد..کشوری.که.احتماال.از.رشد.اقتصادی.ایران.متضرر.نشود.لبنان.

خواهد.بود.زیرا.غالب.بانک.ها.و.موسسات.مالی.لبنان.برای.کار.و.سرمایه.گذاری.در.ایران.
ابراز.عالقه.کرده.اند.

رش��د.اقتصادی.کشورهای.نفتی.با.س��طح.درآمد.باال.برای.سال.2015.و.2016.رقم.

2/7.تخمی��ن.زده.ش��ده.و.برای.ب��ازه.2018-2017.نیز.رقم.3.درصد.پیش.بینی.ش��ده.

است..رشد.اقتصادی.کشورهای.نفتی.در.حال.توسعه.برای.سال.2015.رقم.1/7.درصد.

برآورد.شده.در.حالی.که.براساس.پیش.بینی.سال.2016.به.6/2.درصد.خواهد.رسید..در.

س��ال.2017.نیز.تا.7.درصد.افزایش.خواهد.داش��ت..در.این.تخمین.نیز.اثر.پررنگ.رشد.

اقتصادی.ایران.را.در.این.گروه.از.کشورهای.در.حال.توسعه.می.توان.مشاهده.کرد..اگر.از.

پیش.بینی.35/7.درصدی.رشد.اقتصادی.لیبی.)که.به.سبب.انتظار.اثربخشی.موافقت.نامه.

سیاسی.ای.است.که.تحت.حمایت.سازمان.ملل.در.انتهای.سال.2015.منعقد.شد(.و.نیز.

جیبوتی.برای.سال.2016.صرف.نظر.کنیم،.ایران.بیشترین.نرخ.رشد.اقتصادی.را.خواهد.

داش��ت؛.نرخ.رش��دی.که.برای.س��ال.2017.نیز.پایدار.بوده.و.همچنان.باالترین.نرخ.در.
منطقه.به.شمار.می.رود.



287

10
ه.0

�ار
شم

..
13

94.
من

.به
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن
ش

زار
گـ

عمان.نیز.با.0/5.درصد.کاهش.نسبت.به.سال.2015.به.رقم.3/2.درصد.رشد.اقتصادی.

برای.سال.2016.دست.خواهد.یافت..پیش.بینی.شده.که.در.سال.2017.نیز.0/2.درصد.

کاهش.داش��ته.و.به.3.درصد.خواهد.رسید..برای.کشورهای.منا.)کلیه.کشورهای.منطقه.

منهای.جیبوتی،.عراق،.لیبی،.یمن،.س��وریه.و.غزه(.نرخ.رش��د.درآمد.س��رانه.برای.سال.

2015.رقم.یک.درصد.برآورد.ش��ده.و.برای.سال.جاری.میالدی.2/8.درصد.تخمین.زده.

شده.است..رشد.تولید.ناخالص.داخلی.)براساس.برابری.قدرت.خرید(.که.در.سال.2015.

برای.کش��ورهای.منا.2/8.درصد.برآورد.ش��ده.بود.به.5/.4.درصد.در.سال.2016.خواهد.

رسید.که.بخشی.از.این.افزایش.در.تخمین.به.دلیل.حضور.پررنگ.رشد.اقتصادی.ایران.
تلقی.شده.است.

با.اجرای.برجام.و.برداش��ته.شدن.تحریم.ها.صادرات.نفت.خام.ایران.روزانه.500.هزار.

تا.700.هزار.بش��که.افزایش.خواهد.یافت..بانک.جهانی.متوس��ط.قیمت.نفت.برای.سال.

2016.را.بش��که.ای.49.دالر.تخمین.زده.اس��ت..سطح.پایین.قیمت.دیگر.کاالهای.خام.

صادراتی.مانند.آهن.نیز.در.س��ال.2016.تغیی��ر.چندانی.نخواهد.کرد.و.در.بهترین.حالت.

یک.تا.2.درصد.رش��د.خواهد.داش��ت..اتفاقات.سیاس��ی-جغرافیایی.و.نیز.ش��رایط.حاد.

ج��وی.می.تواند.با.افزایش.ریس��ک.تولید.باعث.افزای��ش.قیمت.های.کاالهای.صادراتی.

مانند.آهن.و.نفت.بش��ود..این.گزارش.تصریح.می.کند.که.ش��رایط.نزولی.قیمت..کاالها.

تحت.دو.س��ناریو.همچنان.مس��تدام.خواهد.بود:.یکم،.ضعف.های.اقتصادی.و.ساختاری.

در.کشورهای.در.حال.توسعه.و.اقتصادهای.نوظهور.همچنان.ادامه.یابد؛.دوم،.جمهوری.

اسالمی.ایران.)که.بزرگ.ترین.ذخایر.گاز.طبیعی.در.جهان.را.دارا.است.و.چهارمین.ذخیره.

نف��ت.خام.را.دارد(.بتواند.با.جذب.س��رمایه.گذاری.های.خارجی.ظرفیت.تولید.نفت.و.گاز.

خود.را.به.س��رعت.گسترش.بدهد..مجموعه.ش��رایط.فعلی.برای.کشورهای.صادرکننده.

منابع.طبیعی.زنگ.هش��داری.است:.تغییر.در.سیاست.های.مالی،.گسترده.کردن.پروفایل.

کااله��ای.صادراتی.و.نیز.متنوع.س��ازی.اقتصادی.و.اصالحات.س��اختاری.برای.تقویت.

دیگر.بخش.های.اقتصاد.جزو.ضروریاتی.اس��ت.که.این.کش��ورها.دیر.یا.زود.باید.آن.را.
پذیرا.باشند.

سایر اقتصادهای جهان
بر.این.اس��اس.پیش.بینی.می.ش��ود.که.اقتصادهای.در.حال.توس��عه.در.سال.2016.تا.
4/8.درصد.رش��د.کنند.که.این.مقدار.کمتر.از.پیش.بینی.قبلی.بانک.اس��ت.اما.نسبت.به.
رقم.پایین.رش��د.4/3.درصدی.که.پس.از.بحران.مالی.جهان.مش��اهده.شد،.باالتر.است..
بر.این.اس��اس.پیش.بینی.می.شود.که.رش��د.اقتصادی.چین.بیش.از.این.کند.شود.و.این.
در.حالی.اس��ت.که.انتظار.می.رود.اقتصادهای.روس��یه.و.برزیل.در.سال.2016.همچنان.

در.رکود.باقی.بمانند..بر.این.اساس.اقتصاد.روسیه.در.سال.جاری.میالدی.با.رشد.منفی.

0/7.درصد.مواجه.خواهد.ش��د.و.این.در.حالی.اس��ت.که.پیش.بین��ی.قبلی.بانک.جهانی.

رشد.مثبت.0/7.درصد.را.برای.روسیه.پیش.بینی.کرده.بود..برآوردهای.بانک.جهانی.رشد.

منفی.3/8.درصد.را.برای.س��ال.2015.روس��یه.برآورد.کرده.اس��ت..در.برزیل.طی.سال.

2016.رش��د.اقتصادی.به.منفی.2/5.درصد.خواهد.رسید.در.حالیکه.پیش.بینی.قبلی.رشد.
منفی.1/1.درصد.را.نشان.داده.بود.

ب��رآورد.بان��ک.جهانی.همچنی��ن.از.کوچک.ش��دن.3/7.درصدی.اقتص��اد.برزیل.در.

س��ال.2015.خبر.داده.اس��ت..بانک.جهانی.همچنین.پیش.بینی.کرده.اس��ت.که.منطقه.

جنوب.آس��یا.با.پیشتازی.هندوس��تان.)با.رشد.اقتصادی.7/8.درصد(،.یکی.از.روشن.ترین.

وضعیت.های.اقتصادی.جهان.را.پیش.رو.خواهد.داش��ت.در.حالی.که.این.رقم.در.س��ال.

2015،.7/3.بوده.است..با.وجود.این،.بانک.جهانی.پیش.بینی.خود.از.رشد.اقتصادی.هند.

را.نیز.نس��بت.به.پیش.بینی.قبلی.0/1.درصد.کاهش.داده.اس��ت..بانک.جهانی.همچنین.

اعالم.کرده.پیمانی.که.به.تازگی.مورد.مذاکره.قرار.گرفته.است.با.عنوان.پیمان.شراکت.

دوس��وی.اقیانوسیه،.می.تواند.رونق.اقتصادی.خوبی.را.در.پی.داشته.باشد..بر.این.اساس.

پیش.بینی.می.شود.که.رشد.اقتصادی.چین.به.رقم.6/7.درصد.کاهش.خواهد.یافت.و.این.

در.شرایطی.است.که.پیش.بینی.قبلی.بانک.رشد.اقتصادی.7.درصد.را.برای.این.اقتصاد.

بزرگ.جهان.اعالم.کرده.بود..بانک.جهانی.همچنین.رشد.اقتصادی.چین.در.سال.2015.
را.6/9.درصد.برآورد.کرده.بود.

اقتصاد.آفریقای.جنوبی.در.س��ال.2016.نرخ.رش��د.بهتری.را.نس��بت.به.سال.گذشته.

تجربه.خواهد.کرد.و.نرخ.رش��دش.از.1/3.درصد.در.س��ال.گذشته.به.1/4.درصد.خواهد.

رسید.اما.این.رقم.نسبت.به.پیش.بینی.قبلی.که.رشد.2/1.درصدی.را.نشان.می.داد،.بسیار.

کمتر.است..رشد.اقتصادی.آمریکا.برای.سال.میالدی.جاری.2/7.درصد.پیش.بینی.شده.

که.نسبت.به.رشد.2/5.درصدی.سال.2015.بیشتر.است.اما.از.پیش.بینی.قبلی.بانک.که.

رش��د.2/8.درصدی.را.برای.آمریکای.2016.نش��ان.می.داد،.کمتر.است..پیش.بینی.نرخ.

رش��د.اقتصادی.حوزه.یورو.نیز.همین.مقدار.کاهش.یافته.اس��ت.و.از.رقم.1/8.درصد.به.

1/7.درصد.اصالح.شده.است..برآورد.بانک.جهانی.نشان.می.دهد.که.نرخ.رشد.اقتصادی.

حوزه.یورو.در.سال.2015.بالغ.بر.1/5.درصد.بوده.است..کاوشیک.باسو،.اقتصاددان.ارشد.

و.مع��اون.بانک.جهانی.درباره.این.گزارش.گفت:.ش��اهد.واگرایی.بیش��تری.در.عملکرد.

اقتصادهای.نوظهور.هس��تیم..میزان.خطرات.نسبت.به.6.ماه.پیش.افزایش.یافته.است..

ترکیبی.از.سیاس��ت.های.مالی.و.راهکارهای.بانک.های.مرکزی.می.تواند.در.کنترل.این.
خطرات.و.حمایت.از.رشد.اقتصادی.مفید.باشد.
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تعالی سازمانی؛ یک ضرورت مهم 
دکتر شهرام علیزاده، مدير عامل آلوکد

باتوجه.به.ش��دت.رقابت.ش��رکت.ها.در.سطح.بین.المللی،.س��ازمان.ها.در.کشورهای.

توسعه.یافته.یا.در.حال.توسعه.به.دنبال.مدل.هایی.جهت.کسب.برتری.در.سازمان.های.

خود.هستند..به.عنوان.مثال،.در.ژاپن.از.مدل.TQM.و.در.کشورهای.اروپایی.از.مدل.

EFQM..بهره.می.گیرند..در.ایران.از.مدل.EFQM.اس��تفاده.می.گردد.)البته.بدون.

تغییری.در.نس��خه.اصلی(..در.مطلب.زیر.تالش.می.ش��ود.با.مفاهی��م.بنیادین.تعالی.

س��ازمانی.آش��نا.شویم.تا.س��ازمان.خود.را.جهت.حرکت.در.مسیر.س��رآمدی.و.تعالی.
آماده.کنیم.

(EFQM) European foundation quatity management
مدل.تعالی.معرفی.شده.توسط.بنیاد.اروپایی.مدیریت.کیفیت.EFQM.می.باشد.که.
در.کش��ور.ایران.نیز.پذیرفته.شده.اس��ت.و.تعدادی.از.سازمان.های.خصوصی.و.دولتی.

اقدام.به.پیاده.سازی.آن.کرده.اند.
مفاهیم.بنیادین.تعالی،.مفاهیمی.هستند.که.مدل...EFQM.بر.اساس.آن.بنا.شده.
اس��ت..این.مفاهیم.باید.در.اعتقادات.و.مد.های.سازمان.وجود.داشته.باشند،.زیرا.بدون.
توجه.عمیق.به.آنها.حرکت.به.سمت.تعالی،.یک.تالش.بی�هوده.و.زودگ�ذر.می.باشد..
به.عبارت.دیگر.مفاهیم.بنادین.تعالی.مس��یر.حرکت.به.سمت.موفقیت.پایدار.می.باشد.

که.در.زیر.به.معرفی.مختصر.آنها.می.پردازیم:
1..دسترسی.به.نتایج.متوازن:.سازمان.های.متعالی.از.طریق.برنامه.ریزی.و.دستیابی.
به.مجموعه.ای.متوازن.از.نتایج،.که.نیازهای.کوتاه.مدت.و.بلندمدت.ذینفعان.را.برآورده.
ک��رده.و.در.م��وارد.مربوطه.فراتر.رفته،.ماموریت.خود.را.محقق.س��اخته.و.به.س��وی.

چشم.انداز.پیش.می.رود..
2..ارزش.افزایی.برای.مش��تریان:.س��ازمان.های.متعالی.مش��تریان.را.علت.وجودی.
اصلی.خود.می.دانند.و.تالش.می.کنند.تا.از.طریق.درک.و.پیش.بینی.نیازها.و.انتظارات.

آنها.برایشان.نوآوری.و.خلق.ارزش.کنند.
3..رهبری.با.دوراندیش��ی:.سازمان.های.متعالی.رهبرانی.دارند.که.آینده.را.به.تصویر.
کش��یده.و.آن.را.محقق.می.س��ازند.و.به.عنوان.الگو.برای.ارزش.ها.و.اخالق.س��ازمانی.

ایفای.نقش.می.کنند.
4..مدیریت.به.وس��یله.فرآیندها:.س��ازمان.های.متعالی.از.طریق.فرآیندهای.ساخت.
یافته.و.همس��و.با.اس��تراتژی.ها.و.با.بهره.گیری.از.تصمیم.گیری.مبتنی.بر.واقعیت.ها،.

مدیریت.می.شوند.تا.نتایجی.متوازن.و.پایدار.را.خلق.کنند.
5..موفقیت.از.طریق.کارکنان:.س��ازمان.های.متعال��ی.کارکنان.خود.را.ارج.می.نهند.

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 1٣75 و کارشناس ارشـد شهرسازی از سـال 1٣80 و DBA )دکتری مدیریت کسب و کار( از سال 1٣٩2 

می باشد. با هم این مقاله را می خوانیم:
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و.فرهنگ.توانمندس��ازی.را.برای.دس��تیابی.متوازن.به.اهداف.س��ازمانی.و.مشخصی.
ایجاد.می.کنند.

6..پ��رورش.خالقیت.و.نوآوری:.س��ازمان.های.متعالی.از.طریق.نوآوری.مس��تمر.و.

نظام.من��د.و.با.هدای��ت.خالقیت.ذینفعان.خود،.ارزش.و.س��طح.عملکردی.فزاینده.ای.
ایجاد.می.کنند.

7..ایجاد.ش��راکت.ها:.سازمان.های.متعالی.برای.کسب.اطمینان.از.موفقیت.دوجانبه،.

با.انواع.شرکاء.روابط.مبتنی.بر.اعتماد.را.جستجو،.ایجاد.و.حفظ.می.کنند،.این.شرکت.ها.

می.تواند.به.طور.مثال.با.مش��تریان،.جامعه.تامین.کنندگان.کلیدی.و.نهادهای.آموزشی.
و.سازمان.های.غیر.دولتی.شکل.بگیرد.

8..مس��ئولیت.پذیری.برای.آینده.پایدار:.س��ازمان.های.متعال��ی.الگوی.ذهنی.مبتنی.

بر.اخالق.ارزش.های.ش��فاف.و.باالترین.اس��تانداردها.را.برای.رفتار.س��ازمانی،.درون.

فرهن��گ.خ��ود.جای.داده.اند.که.ای��ن.موارد.آنها.را.قادر.می.س��ازد.تا.ب��رای.پایداری.
اقتصادی،.اجتماعی.و.زیست.محیطی.تالش..کنند.

معیارهای.مدل.EFQM.به.دودسته.کلی.تقسیم.می.شوند:.
الف ( توانمندسازها

..معیارهای.توانمدس��ازها.شامل.پنج.معیار.بوده.و.عواملی.هستند.که.موجب.تقویت.

توانمندی.سازمان.جهت.حرکت.به.سمت.تعالی.می.شوند..این.معیارها.و.زیر.معیارهای.

مربوطه.به.ما.نش��ان.می.دهند.که.جهت.ارتقاء.توانایی.سازمان.چه.نکاتی.را.باید.مورد.
توجه.قرار.بدهیم.

ب( نتایج
این.معیارها.که.شامل.چهار.معیار.می.باشند،.نتایجی.هستند.که.سازمان.های.متعالی.
در.حوزه.های.مختلف.کسب.و.کار.باید.به.آنها.دست.پیدا.کنند.و.بیانگر.صحت.انتخاب.

و.به.کارگیری.رویکردهای.تعریف.شده.در.معیار.توانمندسازها.می.باشند.
معیاره��ای.مدل.EFQM.در.مجموع.دارای.1000.امتیاز.می.باش��د.که.500.امتیاز.
برای.توانمندسازها.و.500.امتیاز.برای.نتایج.حاصله.می.باشد..به.عبارت.بهتر.یک.سازمان.
در.حالت.ایده.آل.می.تواند.1000.امتیاز.کسب.کند.که.این.امر.بسیار.دشوار.می.باشد.زیرا.

هم.اکنون.نمره.شرکت.های.برتر.در.کالس.جهانی.حدود.700.امتیاز.می.باشد.
در.شکل.زیر.معیارها.و.نحوه.تعامل.آنها.با.یکدیگر.نشان.داده.شده.است.

معیار 1: رهبری 
س��ازمان.های.متعالی.رهبرانی.دارند.که.آینده.را.به.تصویر.کش��یده.و.آن.را.محقق.
می.س��ازند.و.هم��واره.به.عنوان.الگو.ب��رای.ارزش.ها.و.اخالق.س��ازمانی،.ایفای.نقش.
می.کنند.و.الهام.بخش.اعتماد.هس��تند..آنها.انعطاف.پذیرند.و.سازمان.را.قادر.می.سازند.
تا.برای.حصول.اطمینان.از.موفقیت.مداوم.س��ازمان،.آینده.را.به.موقع.پیش.بینی.کرده.

و.عکس.العمل.نشان.دهد.
1a-.رهبران.ماموریت،.چشم.انداز،.ارزش.ها.و.اخالقیات.را.ایجاد.کرده،.توسعه.داده.

و.خود.به.عنوان.الگو.عمل.می.کنند.
1b-.رهبران،.سیستم.مدیریت.سازمان.و.عملکرد.آن.را.تعریف،.پاالیش،.بازنگری.

و.هدایت.کرده.و.بهبود.می.دهند.
1c-.رهبران.با.ذی.نفعان.بیرونی.فعاالنه.در.تعامل.هستند.

1d-.رهبران.با.همراهی.کارکنان.سازمان،.فرهنگ.تعالی.را.تقویت.می.کنند.
1e-.رهبران.اطمینان.می.یابند.که.س��ازمان.منعطف.است.و.تغییر.در.آن.به.صورت.

اثر.بخش،.مدیریت.می.شود.
میعار 2: استراتژی

س��ازمان.های.متعالی،.ماموریت.و.چشم.انداز.خود.را.از.طریق.توسعه.یک.استراتژی.

متمرک��ز.بر.ذینفعان.به.اجرا.در.می.آورند..خط.مش��ی.ها،.برنامه.ه��ا،.اهداف.و.فرآیندها.
برای.تحقق.استراتژی،.توسعه.یافته.و.جاری.می.شوند.

2a-.اس��تراتژی،.مبتن��ی.بر.درک.نیازه��ا.و.انتظارات.توام��ان.ذی.نفعان.و.محیط.
بیرونی.است.

2b-.استراتژی.مبتنی.بر.درک.قابلیت.ها.و.عملکرد.درونی.است.
2c.– استراتژی.و.خط.مشی.های.پشتیبان.توسعه.یافته،.بازنگری.و.به.روز.می.شود.
2d-.اس��تراتژی.و.خط.مشی.های.پشتیبان.در.میان.گذاشته.شده،.همچنین.اجرا.و.

پایش.می.شوند.
معیار.3:کارکنان

س��ازمان.های.متعالی.کارکنان.خود.را.ارج.می.نهند.و.فرهنگی.را.ایجاد.می.کنند.که.

دس��تیابی.به.اهداف.س��ازمانی.و.ش��خصی.دربردارنده.منافع.طرفین،.میسر.شود..آنها.

قابلیت.های.کارکنان.خود.را.توس��عه.داده.و.عدال��ت.و.برابری.را.ترویج.می.دهند..این.

س��ازمان.ها.با.کارکنان.خود.به.گونه.ای.ارتباط.برقرار.کرده.و.ایش��ان.را.مورد.تشویق،.

قدردان��ی.و.مراقبت.قرار.می.دهند.که.آنها.را.برانگیزانن��د،.در.آنها.تعهد.ایجاد.کرده.و.
قادرشان.سازند.تا.از.مهارت.ها.و.دانش.خود.در.راستای.منافع.سازمان.استفاده.کنند.

3a-.برنامه.های.کارکنان،.استراتژی.سازمان.را.پشتیبانی.می.کند.
3b-.دانش.و.قابلیت.های.کارکنان.توسعه.می.یابد.

3c-.کارکنان.همسو.شده،.مشارکت.داده.شده.و.توانمند.می.شوند.
3d-.کارکنان.در.سراسر.سازمان.به.طور.اثربخش.ارتباط.برقرار.می.کنند.

3e-.کارکنان.تشویق،.قدردانی.و.مراقبت.می.شوند.
معیار ٤: شراکت ها و منابع

سازمان.های.متعالی.شراکت.های.بیرونی،.تامین.کنندگان.و.منابع.درونی.را.به.منظور.

پشتیبانی.از.استراتژی.و.خط.مشی.و.اجرای.اثربخش.فرآیندها،.برنامه.ریزی.و.مدیریت.

می.کنند..این.س��ازمان.ها.از.مدیریت.اثربخش.پیامدهای.زیس��ت.محیطی.و.اجتماعی.
توسط.آنها.).شراکت.های.بیرونی،.تامین.کنندگان.و.منابع.درونی(.اطمینان.می.یابند.

4a-.شرکا.و.تامین.کنندگان.برای.منافع.پایدار.مدیریت.می.شوند.
4b-.منابع.مالی.برای.تضمین.موفقیت.پایدار.مدیریت.می.شوند.

4c-.ساختمان.ها،.تجهیزات،.مواد.و.منابع.طبیعی.به.روشی.پایدار.مدیریت.می.شوند.
4d-.تکنولوژی.برای.پشتیبانی.از.تحقق.استراتژی.مدیریت.می.شود.

4e-.اطالع��ات.و.دانش.برای.پش��تیبانی.از.تصمیم.گیری.اثربخش.و.ایجاد.قابلت.
سازمانی،.مدیریت.می.شوند.

معیار 5: فرآیندها، محصوالت و خدمات 
س��ازمان.های.متعالی.فرآیندها،.محصوالت.و.خدمات.خود.را.به.منظور.خلق.ارزش.
فزاینده.برای.مش��تریان.و.س��ایر.ذی.نفعان.خود.طراحی.و.مدیریت.کرده.و.همچنین.

بهبود.می.بخشند.
5a-.فرآیندها،.به.منظور.بهینه.س��ازی.ارزش.ب��رای.ذی.نفعان،.طراحی.و.همچنین.

مدیریت.می.شوند.
5b-.محصوالت.و.خدمات.به.منظور.خلق.ارزش.بهینه.برای.مشتریان.توسعه.می.یابند.

5c-.محصوالت.و.خدمات.به.طور.اثربخش.ترویج.و.بازاریابی.می.شوند.
5d-.محصوالت.و.خدمات.تولید،.تحویل.و.مدیریت.می.شوند.

5e-.روابط.با.مشتریان.مدیریت.شده.و.ارتقا.می.یابد.
معیار ۶: نتایج مشتری

مجموعه.ای.از.ش��اخص.های.عملکردی.و.دس��تاوردهای.مرتبط.را.به.منظور.تعیین.

جاری.س��ازی.موفق.استراتژی.و.خط.مش��ی.های.پشتیبان.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.
مشتریان،.توسعه.داده.و.در.مورد.آنها.توافق.می.کنند.

اهداف.روش��نی.را.برای.نتایج.کلیدی.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.مشتریان،.همسو.
با.استراتژی.اتخاذ.شده،.تعیین.می.کنند.

نتایج.خوبی.از.مش��تریان.با.روند.مثبت.یا.پایدار،.حداقل.برای.یک.دوره.س��ه.ساله،.
نشان.می.دهند.

دالیل.اصلی.و.محرک.های.روندهای.مش��اهده.ش��ده.و.تاثیری.را.که.این.نتایج.بر.
سایر.شاخص.های.عملکردی.و.دستاوردهای.مرتبط.دارند،.به.روشنی.درک.می.کنند.

عملکرد.و.نتایج.آینده.را.پیش.بینی.می.کنند.



10
ه.0

�ار
شم

..
13

94.
من

.به
هم.

ل.ن
س�ا

ن/ 
یـا

ران
 ای

ره
جـ

پن

290

ـه
قال

م

درک.می.کنند.که.چگونه.نتایج.کلیدی.که.به.آنها.دس��ت.یافته.اند.را.با.سازمان.های.

مش��ابه.مقایس��ه.کرده.و.از.این.داده.ه��ا.در.جایی.که.کارب��رد.دارد،.برای.هدفگذاری.
استفاده.کنند.

معیار 7: نتایج کارکنان
مجموعه.ای.از.ش��اخص.های.عملکردی.و.دس��تاوردهای.مرتبط.را.به.منظور.تعیین.
جاری.س��ازی.موفق.استراتژی.و.خط.مشی.های.پش��تیبان.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.

کارکنان.خود،.توسعه.داده.و.در.مورد.آنها.توافق.می.کنند.
اهداف.روش��نی.را.برای.نتایج.کلیدی،.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.کارکنان،.همسو.

با.استراتژی.اتخاذ.شده،.تعیین.می.کنند.
نتایج.خوبی.از.کارکنان.با.روند.مثبت.یا.پایدار،.حداقل.برای.یک.دوره.س��ه.س��اله،.

نشان.می.دهند.
دالیل.اصلی.و.محرک.های.روندهای.مش��اهده.ش��ده.و.تاثیری.را.که.این.نتایج.بر.
سایر.شاخص.های.عملکردی.و.دستاوردهای.مرتبط.دارند.به.روشنی.درک.می.کنند.

عملکرد.و.نتایج.آینده.را.پیش.بینی.می.کنند.
درک.می.کنند.که.چگونه.نتایج.کلیدی.را.که.به.آنها.دس��ت.یافته.اند.با.سازمان.های.
مش��ابه.مقایس��ه.کرده.و.از.این.داده.ها.در.جایی.که.کاربرد.دارد،.برای.هدف.گذاری.

استفاده.کنند.
معیار 8: نتایج جامعه

مجموعه.ای.از.ش��اخص.های.عملکردی.و.دس��تاوردهای.مرتبط.را.به.منظور.تعیین.

جاری.س��ازی.موفق.اس��تراتژی.اجتماعی.و.زیس��ت.محیطی.و.خط.مشی.های.مرتبط،.

مبتن��ی.بر.نیازه��ا.و.انتظارات.ذی.نفعان.بیرونی.مربوطه،.توس��عه.داده.و.در.مورد.آنها.
توافق.می.کنند.

اهداف.روشنی.را.برای.نتایج.کلیدی.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.ذی.نفعان.بیرونی،.
همسو.با.استراتژی.اتخاذ.شده،.تعیین.می.کنند.

نتای��ج.خوب��ی.از.جامعه.با.روند.مثبت.یا.پایدار،.حداقل.برای.یک.دوره.س��ه.س��اله،.
نشان.می.دهند.

دالیل.اصلی.و.محرک.های.روندهای.مش��اهده.ش��ده.و.تاثیری.را.که.این.نتایج.بر.
سایر.شاخص.های.عملکردی.و.دستاوردهای.مرتبط.دارند،.به.روشنی.درک.می.کنند.

عملکرد.و.نتایج.آینده.را.پیش.بینی.می.کنند.
درک.می.کنند.که.چگونه.نتایج.کلیدی.که.به.آنها.دس��ت.یافته.اند.را.با.سازمان.های.
مش��ابه.مقایس��ه.کرده.و.از.این.داده.ها.در.جایی.که.کارب��رد.دارد،.برای.هدف.گذاری.

استفاده.کنند.

معیار ٩: نتایج کلیدی
مجموع��ه.ای.از.نتای��ج.کلیدی.مالی.و.غی��ر.مالی.را.به.منظور.جاری.س��ازی.موفق.
اس��تراتژی.و.خط.مشی.های.پش��تیبان.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.ذی.نفعان.کلیدی.،.

توسعه.داده.و.در.مورد.آنها.توافق.می.کنند.
اهداف.روشنی.را.برای.نتایج.کلیدی.مبتنی.بر.نیازها.و.انتظارات.ذی.نفعان.کلیدی،.

همسو.با.استراتژی.اتخاذ.شده،.تعیین.می.کنند.
نتایج.کلیدی.خوب.را.با.روندی.مثبت.یا.پایدار،.حداقل.برای.یک.دوره.س��ه.س��اله.

نشان.می.دهند.
دالیل.اصلی.و.محرک.های.روندهای.مش��اهده.شده.و.تاثیری.را.که.نتایج.بر.سایر.

شاخص.های.عملکردی.و.دستاوردهای.مرتبط.دارند.به.روشنی.درک.می.کنند.
عملکرد.و.نتایج.آینده.را.پیش.بینی.می.کنند.

درک.می.کنند.که.چگونه.نتایج.کلیدی.را.که.به.آنها.دس��ت.یافته.اند.با.سازمان.های.

مش��ابه.مقایس��ه.کرده.و.از.این.داده.ها.در.جایی.که.کارب��رد.دارد،.برای.هدف.گذاری.
استفاده.کنند.

امتیازنام.معیارشماره.معیار

توانمندسازها

100رهبری1

100استراتژی2

100کارکنان3

100شراکت.ها.و.منابع4

100فرآیندها،.محصوالت.و.خدمات5

نتایج

150نتایج.مشتری6

100نتایج.کارکنان7

100نتایج.جامعه8

150نتایج.کلیدی9

EFQM  امتیاز معیارهای مدل

EFQM مدل تعالی
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امروزه.حجم.زیادی.از.اطالعات.همراه.زندگی.و.کارهایمان.شده.است..تکنولوژی.به.حدی.

با.س��رعت.پیش.می.رود.که.همین.کامپیوترهایی.که.تا.چند.سال.پیش.با.قیمت.گزاف.خرید.و.
فروش.می.شد،.حاال.جزو.اسباب.های.پر.زحمت.و.دست.و.پاگیر.خانه.ها.شده.است.

به.هر.حال.بش��ر.همیش��ه.به.دنبال.آس��ان.تر.کردن.کارهای.خود.بوده.است..از.آن.زمانی.که.

چ��رخ.را.اختراع.کرد.تا.زمانی.که.نرم.افزار.طراحی.در.و.پنجره.موبایل.تولید.ش��د،.همیش��ه.به.

س��مت.سادگی.و.راحتی.بیشتر.بوده.است..ش��اید.بتوان.گفت.مهمترین.استاندارد.یک.نرم.افزار.

موبایل.س��ادگی.و.راحتی.آن.اس��ت.و.اگر.نرم.افزاری.دارای.نسخه.کامپیوتری.باشد،.ضرورتی.

ندارد.که.نس��خه.موبایل.آن.نیز،.همان.پیچیدگی.ها.را.داش��ته.باشد.)باارزش.ترین.امکانات.در.

.Google chorme.و..Microsoft officeس��اده.ترین.محیط(؛.همانند.نرم.افزارهای

ک��ه.دارای.چنین.خصوصیاتی.می.باش��ند.و.همی��ن.دلیل.باعث.محبوبیت.نس��خه.موبایل.این.
نرم.افزارها.گردید..

با.این.مقدمه.به.سراغ.استانداردهای.یک.نرم.افزار.موبایل.خواهیم.رفت.
1. رابط کاربری:

رابط.کاربری.یا.User.Iinerface.که.به.صورت.اختصاری.UI.خوانده.می.ش��ود،.ش��اید.

مهم.ترین.قس��مت.هر.نرم.افزاری.به.حس��اب.بیاید..از.دهه.1990.جلوه.های.ویژه.در.س��ینما.و.

اس��تفاده.از.رابط.های.گرافیکی.جزو.الینفک.نرم.افزارها.ش��ده.اس��ت..یک.محیط.کاربرپس��ند.

)user.friendly(.ک��ه.بتواند.کمترین.زمان.ممکن.را.برای.درک.چگونگی.کارکردن.ارائه.
بدهد،.قابل.ستایش.است.

2. اجرا افقی یا اجرا عمودی؟!
شاید.بتوان.نرم.افزارهای.موبایل.را.به.دو.صورت.Horizontal.و.Vertical.تقسیم.بندی.
کرد..اصوال.نرم.افزارهایی.که.به.صورت.افقی.)Horizontal(.اجرا.می.شوند،.نیاز.به.چرخاندن.
دس��تگاه.)موبایل.یا.تبلت(.دارند..اما.در.نرم.افزارهایی.که.به.صورت.عمودی.)Vertical(.اجرا.
می.شوند،.کاربر.آزادی.عمل.بیشتری.در.به.دست.گرفتن.دستگاه.و.اجرای.فرامین.مربوطه.دارد..
این.دو.حالت.هر.کدام.مزایای.مخصوص.به.خود.را.دارند.و.نرم.افزاری.مناسب.و.مطلوب.خواهد.

بود.که.قابلیت.آن.را.داشته.باشد.که.با.هر.دو.حالت.به.درستی.در.تعامل.باشد..
٣. همه ابزارها دم دست 

رعایت.اصول.روانشناس��ی.در.طراحی.منوها.و.ابزارها.و.همچنین.وجود.منوهای.اس��تاندارد.

خاصیت.ه��ای.کش��یدن.و.انداختن.در.زمان.طراحی.و.حساس��یت.باال.ب��رای.کلیک.کردن.در.

قس��مت.های.ورود.اطالعات.کاربر.را.به.س��ادگی.با.محیط.آش��نا.خواهد.کرد..از.آنجایی.که.

ابزارهای.به.کار.رفته.در.نرم.افزارهای.موبایل.ش��امل.موارد.و.ابزارهای.جانبی.نمی.ش��ود.و.تنها.

ابزاره��ای.اصلی.و.پرکاربردتر.در.این.نرم.افزارها.پیاده.س��ازی.می.ش��ود،.ارزش.زیادی.دارد.تا.

همین.ابزارها.کامال.دم.دس��تمان.باشد.تا.پیدا.کردن.و.استفاده.از.آنها.آسان.باشد.و.کاربر.برای.
پیدا.کردن.هر.ابزاری.نیاز.به.جستجو.نداشته.باشد..

٤. هماهنگی با کامپیوتر 
کاربران��ی.که.از.نرم.افزارهای.مایکروس��افت.آفیس.اس��تفاده.می.کنند،.هنگامی.که.بس��ته.
اندرویدی.این.مجموعه.را.نصب.کنند.محیط.نرم.افزار.به.نظرش��ان.آش��نا.خواهد.رس��ید..شاید.
بتوان.این.ظاهرهای.یکس��ان.را.یک.استاندارد.برای.نرم.افزارهایی.تعریف.کرد.که.نسخه.های.

تحت.ویندوزشان.هم.موجود.است.
5. خروجی های استاندارد؛ قدرت نرم افزار

به.غیر.از.ظاهر.اس��تاندارد.باید.خروجی.های.استاندارد.هم.برای.نرم.افزارهایی.که.نسخه.های.

ویندوزی.دارند.وجود.داش��ته.باش��د..mobile.iwindoor.این.خاصیت.را.دارد.تا.با.ارائه.

خروجی.های.اس��تاندارد.به.نسخه.همسان.خود،.که.تحت.سیس��تم.عامل.ویندوز.کار.می.کند،.
متصل.شده.و.اطالعات.را.به.درستی.منتقل.کند.

۶. امنیت نرم افزار
نرم.افزارهای.تحت.موبایل.نیز.با.تهدیدهایی.مواجه.هس��تند،.از.جمله.پاک.شدن.اطالعات.و.

کار.نکردن.درست.برنامه..
هرچند.که.اس��تانداردها.شاید.نتوانند.در.مقابل.این.بالهای.غیر.طبیعی.چندان.مقاوم.به.نظر.
برس��ند،.با.این.حال.نرم.افزاری.که.به.صورت.دوره.ای.به.روزرسانی.می.شود،.از.چنین.خطرهایی.
محفوظ.تر.خواهد.بود..به.غیر.از.آن،.وجود.دایرکتوری.های.مستقیم.در.Root.سیستم.اندروید،.
این.امکان.را.به.وجود.می.آورد.که.در.صورت.پاک.شدن.نرم.افزار،.اطالعات.داخل.پوشه.مربوط.

به.آن.باقی.بماند.
7. ارتباط با شبکه های اجتماعی

ارائه.گزارش.های.استاندارد.در.قالب.فایل.های.pdf.به.شبکه.های.اجتماعی.شاید.ساده.ترین.

راه.برای.کاربرانی.باشد.که.می.خواهند.کاغذبازی.را.کنار.بگذارند.و.به.صورت.پیشرفته.مشتریان.

و.دوس��تان.خود.را.در.جریان.امور.قرار.دهند..حال.می.تواند.یک.پیش.فاکتور.ساده.باشد.یا.یک.
قرارداد.مهم.

استانداردهای یک نرم افزار 
مناسب برای اندروید
علیرضا نظری، کارشناس شرکت بهین سامان هوشمند نگار

ره:
شـا

ا

امروزه نرم افزارهای مختلفی که در صنعت پنجره  سازی به کار می روند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند. شاید دیگر به سختی بتوان 
طراحی و تولید در و پنجره را بدون استفاده از این نرم افزارها انجام داد. اما این نرم افزارها نیز مانند کل دنیای دیجیتال به سرعت در حال 
رشـد و پیشـرفت هستند. مسلما همراه نبودن با این سیر پرشتاب دگرگونی ها، کاستن از سرعت رشد شرکت ها یا حتی بازماندن از فضای 
شدید رقابتی موجود در بازار را به دنبال خواهد شد. چندی است که نرم افزارهای طراحی در و پنجره وارد سیستم اندروید شده اند و مسلما 
بر سهولت و نیز سرعت انجام کارها افزوده اند. اما این نرم افزارها چه ویژگی ها و استانداردهایی باید داشته باشند؟ نوشتار پیش رو به قلم 

علیرضا نظری، کارشناس شرکت بهین سامان هوشمند نگار، می کوشد فهرست وار به این پرسش پاسخ دهد.
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روانشناسی محیطی 
الزمه معماری امروزی

چکیده
نگاه.به.موضوع.تاثیرپذیری.انس��ان.از.محیط.پیرامون.س��ابقه.ای.طوالنی.دارد.و.از.
دیرباز.مورد.توجه.بوده.است..حال.در.این.میان،.معماری.به.دلیل.قابلیت.تاثیرگذاری.
وس��یع.و.عمیق.بر.مخاطب.از.اهمیت.خاصی.برخوردار.اس��ت..تاثیرپذیری.انس��ان.از.
محیط.پیرامون،.حقیقتی.غیر.قابل.انکار.می.باشد،.و.این.مهم.به.عهده.طراح.است.که.
باطراحی.بر.اس��اس.نیازهای.کاربر،.کیفیت.فضای.معماری.را.افزایش.داده.و.رضایت.

کاربر.را.فراهم.س��ازد..در.قرن.معاصر.موضوع.رابطه.انسان.و.محیط.و.قابلیت.ترجمه.

آن.ب��ه.زب��ان.طراحی.محیط.و.معماري،.مورد.توجه.پژوهش��گران.این.حوزه.از.دانش.

بوده.اس��ت..در.این.راستا.شناخت.انس��ان.و.ویژگی.هاي.محیط.زندگی.او.و.چگونگی.

برق��راري.رابطه.میان.ای��ن.دو.عامل.اهمیت.دارد..این.مقاله.مروري.تحلیلی.بر.دانش.

روانشناس��ی.محیطی،.رابطه.دو.س��ویه.بین.محیط.و.انس��ان.داش��ته.است.و.در.این.

بررس��ی.مشخص.گردیده.که.از.تعامل.دو.حوزه.علوم.رفتاري.و.معماري،.دانش.میان.

ره:
شـا

ا
مقالـه ای کـه از نظر شـما می گذرد به قلـم مهندس محمد ربیع پور و مهندس آالله عشـقی صنعتی بوده و موضـوع تاثیر محیط بر 
انسـان را در حوزه معماری بررسـی می کند. روشن است که انسان از محیط زندگی خود تاثیر می پذیرد. شاید در گذشته های دور 
که آدمی با الهام از طبیعت محیط زندگی خود را سـر و شـکل می داد و به طور کلی نوع زندگی او بسـیار بیشتر از امروز رنگ و بوی 
طبیعی داشـت، فضای زندگی اثرات نامطبوع کمتری بر روان او بر جای می گذاشـت. اما در جوامع مدرن که اصوال در همه مقوله ها 
برخالف طبیعت و طبع واقعی انسانی قدم برداشته شده، این موضوع به یکی از دردسرهای فراگیر بشر امروزی تبدیل شده است 
و اکثر محیط هایی که انسـان در آنها حضور دارد، از فضای زندگی و کار تا دیگر فضاهای شـهری، تاثیرات مخربی بر روح و روان 
انسـان بر جای می گذارند. در این مقاله سـعی شده تا حد امکان موضوع دانش روانشناسی محیطی، و رابطه دو سویه بین محیط 

و انسان مورد بررسی قرار گیرد.

مهندس آالله عشقی صنعتی و مهندس محمد ربیع پور
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رشته.اي.»روانشناسی.محیطی«..به.تکوین.رسیده.و.نظریه.هاي.طراحی.بر.پایه.نیازها.

و.درک.انسان.از.محیط.زندگی.تدوین.گردیده.است،.لذا.می.توان.روانشناسی.محیطی.

را.عرصه.مش��ترک.معماري.و.علوم.رفتاري.قلمداد.ک��رد..هدف.معماران.از.پرداختن.
به.این.دانش،.تحلیل.رابطه.انسان.و.محیط.و.کاربرد.آن.در.طراحی.معماري.است.

واژگان.کلیدي:.انسان،.روانشناسی.محیطی،.معماري،.ادراک
پیشگفتار

در.جوامع.امروز.برخی.عوامل.باعث.نامطلوب.شدن.کیفیات.شهری.شده.که.با.ایجاد.

فش��ارهاي.روانی.در.افراد،.اثرات.س��وئی.بر.سالمت.جسمی.و.روحی.آنها.می.گذارند..

این.عوامل.عبارتند.از:.گسترش.بی.رویه.و.بی.برنامه.شهرها،.افزایش.فاصله.محل.کار.

و.زندگی،.افزایش.ترددهاي.ش��هري،.عدم.تشخیص.نیازهاي.انسانی،.آلودگی.صوتی.

و.بصري.و.هوا،.فقدان.مسکن.مناسب.و.کیفی،.ازدحام.و.بروز.تعارض.هاي.اجتماعی،.

از.میان.رفتن.حس.تعلق.به.محیط.و.س��ایر.ع��وارض..این.عوامل.موجب.اختالل.در.

عملکرد.افراد.در.قلمرو.اجتماعی،.روانش��ناختی.و.جس��مانی.می.گردد..این.مس��ائل.

اهمیت.پرداختن.به.موضوع.کیفیت.فضاي.زیست.را.که.بخشی.از.آن.فضاهاي.ساخته.

ما.به.عنوان.آثار.معماري.و.فضاهاي.ش��هري.می.باش��د،.مشخص.می.سازد..معماران.

دریافته.اند.که.طراحی.براي.س��اخت.محیطی.همساز.با.خواست.هاي.انسان.در.جوامع.

و.ش��هرهاي.بزرگ،.مستلزم.همگامی.با.دانش.هایی.است.که.آنها.را.در.رفع.کاستی.ها.
یاري.دهد.

مروري بر پیشینه دانش روانشناسی محیطی و روند توسعه
موضوع.روانشناسی.محیط.از.اواخر.دهه.60.قرن.بیستم.مطرح.گردید..پروشانسکی،.
ایتلسن.و.ریولین.در.سال.1970.میالدي.ظهور.علم.روانشناسی.محیط.را.در.کتابی.با.
عنوان.»روانشناس��ی.محیط:.انسان.و.محیط.اجتماعی.�.کالبدي.علوم«.اعالم.کردند.
)عین��ی.فر:.1388(..البته.پی��ش.از.این.در.دهه.ه��اي.1960.و.1970،.پژوهش.هایی.
به.جهت.بررس��ی.تاثیر.متقابل.انس��ان.و.محیط.تحت.عن��وان.»علوم.اکورفتاري«.یا.
»روانشناسی.اکولوژیک«.منتشر.شده.بودند.)مرتضوي،.1380(..توجه.به.مطالعه.رفتار.
انس��ان.و.مکان.و.محیطی.که.رفتار.در.آن.ش��کل.می.گیرد،.ابتدا.با.واژه.»روانشناسی.
بوم.ش��ناختی«.ارائه.ش��د..بر.خالف.روانشناسان.س��نتی.که.پژوهش.هاي.انجام.شده.
آنان.توجهی.به.ارتباط.بین.رفتار.انس��ان.ومحیط.کالبدي.او.نداش��ت،.در.روانشناسی.
بوم.ش��ناختی.مفهوم.ارتباط.انس��ان.با.محیط.یا.بوم.خویش.م��ورد.توجه.قرار.گرفت..
همچنین.جنبش.هاي.دوره.معماري.مدرن.در.ش��کل.گیري.علم.روانشناس��ی.محیط.
نقش.اساسی.داشته.است..نقدهاي.انجام.شده.در.باب.فضاهاي.کسالت.آور.و.جرم.خیز.
در.مجتمع.هاي.مس��کونی.و.شهرهاي.مدرن.از.جمله.شهرک.پروئیت.ایگو.در.آمریکا.
را.که.نهایتا.منهدم.گردیدند،.می.توان.س��رآغازي.بر.لزوم.توجه.به.نیازهاي.انس��انی.از.

محیط.مطلوب.دانست.
محیط:

معماران،.روانشناس��ان،.جامعه.شناس��ان.و.جغرافیدانان.بر.حسب.رشته.خود.تعاریف.

و.طبق��ه..بندي.هاي.مختلف��ی.از.محیط.دارند،.به.حدي.که.تعری��ف.معناي.دقیق.آن.

دشوار.است..محیط،.مفهومی.است.پیچیده.و.مرکب.که.ابعاد.گوناگون.دارد..داده.هاي.

فضایی،.جنبه.هاي.اجتماعی،.فرهنگی،.فیزیکی،.معماري،.نمادي،.جغرافیایی،.تاریخی،.

و.زیستی.از.ابعاد.مهم.محیط.محسوب.می.شوند..ادبیات.محیط،.بین.واژه.هاي.متنوع؛.

محی��ط.کالبدي،.محیط.اجتماعی،.محیط.روانش��ناختی.و.محی��ط.رفتاري.تمایز.قائل.

می.ش��ود..نکته.اصلی.این.طبقه.بندي.ه��ا،.تمایز.بین.جهان.واقع��ی،.حقیقی.یا.عینی.

اطراف.انسان.و.جهان.پدیدارشناختی.است.که.خودآگاه.یا.ناخودآگاه،.الگوهاي.رفتاري.

ی��ا.واکنش.هاي.روح��ی.مردم.را.تحت.تاثیر.قرار.می.دهد..فض��اي.اطراف.اصلی.ترین.

معیار.تعاریف.محیط.در.رش��ته.معماري.اس��ت..بنابراین.هر.تعریف،.توصیف،.یا.تبیین.
ماهیت.کارکرد.محیط.باید.با.توجه.به.چیزي.در.فضاي.اطراف.باشد.

محیط و رفتار انسان
رابطه.انس��ان.�.محیط.رابطه.اي.دوس��ویه.اس��ت..هر.دو.به.نوعی.بر.هم.تاثیرگذار.

بوده.و.از.هم.متاثر.می.ش��وند..الگوي.رویدادهایی.را.که.بر.زندگی.در.بناها.و.ش��هرها.

غالب.اس��ت،.نمی.توان.از.فضاهای��ی.که.این.رویدادها.در.آنه��ا.در.رخ.می.دهند،.جدا.

کرد..انس��ان،.بسته.به.ارزش.هاي.فرهنگی.محیط.خود،.به.برخی.فضاها،.محرک.ها.و.

رویدادها.معنی.می..بخش��د.و.متناس��ب.با.آنها.رفتار.می.کند..شناخت،.توصیف.و.تبیین.

رفتار.انسان.به.درک.رابطه.محیط.و.رفتار.کمک.می.کند.و.درک.نقش.محیط.ساخته.

شده.در.زندگی.مردم.نیازمند.فهم.و.درک.ماهیت.انسان..است..محیط.و.رفتار.آنقدر.در.

هم.تنیده.ش��ده.اند.که.به.سختی.می.توان.آنها.را.از.هم.تفکیک.کرد..رفتار.را.نمی.توان.

مس��تقل.از.رابطه.درونی.آن.ب��ا.محیط.درک.کرد،.رفتار.را.باید.در.بس��تري.محیطی.
تعریف.کرد.)آلتمن:1382(.

جو محیط پیرامون و فشار روانی محیط
جو.نامناس��ب.که.معموال.در.اثر.جمع.ش��دن.عوامل.بازدارنده.مختلف.مانند.روابط.
عاطفی.�.اجتماعی.نامناس��ب.بین.افراد.به.دلیل.ش��رایط.فیزیکی.و.معماري.نامناسب.
مانند:.نور.کم،.رنگ.نامناسب.دیوارها.یا.وسایل.و.غیره.به.وجود.می.آید،.رفتار.را.به.طور.
غی��ر.مس��تقیم.تحت.تاثیر.قرار.می.دهد..محیط.می.تواند.حت��ی.بعد.از.آن.که.ما.آن.را.
ترک.گفتیم،.بر.حاالت.خلقی.ما.اثر.بگذارد.و.تاثیر.خلق.در.حافظه.عاطفی.و.عملکرد.
تکالیف.ش��ناختی.و.خالقانه.به.اثبات.رسیده.اس��ت..فشار.روانی.ناشی.از.تعامل.میان.
رویدادهاي.بیرونی،.شناخت.ها.و.پاسخ.هاي.هیجانی.است..ماهیت.فشار.روانی.که.هر.

فرد.تجربه.می.کند.تا.حدي.به.مزمن.یا.حاد.بودن.آن.بستگی.دارد.
رفتار فضایی و فضاي شخصی

رفت��ار.فضای��ی.و.فضاي.ش��خصی.دو.موضوع.مرتبط.به.انس��ان.و.محیط.پیرامون.

اوست..انس��ان.براي.ارضاي.نیاز.هاي.فیزیولوژیک.و.اجتماعی.خود.و.به.منظور.ایفاي.

نقش.ه��اي.اجتماع��ی،.احتیاج.به.فضاهایی.با.حدود.و.ش��رایط.مناس��ب.دارد.و.فقط.

هنگامی.که.نتواند.ش��رایط.مورد.نظر.را.به.وجود.آورد،.تغییر.رفتار.می.دهد.و.خود.را.با.
شرایط.موجود.سازگار.می.کند.

قلمرو 
لئون.پاس��تاالن.)1970(.قلمرو.مکانی.انسان.را.این.گونه.تعریف.کرده.است:.قلمرو.
مکانی.فضاي.محدود.ش��ده.اي.اس��ت.که.اف��راد.و.گروه.ه��ا.از.آن.به.عنوان.محدوده.
اختصاصی.اس��تفاده.و.دفاع.می.کنند.بر.خالف.فضاي.شخصی.که.با.شخص.متناسب.
شده.است..قلمروگرایی.تالش.براي.تاثیرگذاري.یا.اعمال.کنترل.بر.اعمال.فرد.دیگر.
از.طریق.تنظیم.محیط.جغرافیایی.و.اش��یاي.موجود.در.آن.است.تعریف.ایروین.آلتمن.
از.قلمرو.مکانی،.س��از.و.کاري.براي.فراهم.آوردن.خلوت.است..بعضی.از.ویژگی.هاي.
اصلی.قلمرو.مکانی.عبارتند.از:.)الف(.احس��اس.مالکیت.و.حق.انس��ان.نسبت.به.یک.
مکان؛.)ب(.شخصی.س��ازي.و.نش��انه.گذاري.یک.محوطه؛.)ج(.ح��ق.دفاع.در.مقابل.
مزاحمت؛.)د(.تامین.کارکردهایی.که.از.نیازهاي.فیزیولوژیک.تا.نیازهاي.ش��ناختی.و.

زیبا.شناختی.را.شامل.می.شود.
تراکم و ازدحام 

تراکم.به.معنی.نسبت.تعداد.نفرات.به.واحد.زمین.است.و.بر.خالف.ازدحام،.می.توان.

آن.را.به.دقت.اندازه.گیري.کرد..ازدحام.با.تراکم.جمعیتی.متفاوت.است..تراکم.توصیفی.

عینی.اس��ت.و.ازدحام.پدیده.اي.اس��ت.تاب��ع.تجربه.فرد..هر.چن��د.تراکم.جمعیت.در.

پیدایش.احس��اس.ازدحام.نقشی.اساسی.دارد،.ولی.این.احساس.پدیده.اي.است.ذهنی،.

زیرا.تحت.تاثیر.عوامل.روانش��ناختی.از.یکس��و.و.عوامل.محیطی.و.فرهنگی.از.سوي.
دیگر.قرار.می.گیرد.

.ازدح��ام.با.احس��اس.عدم.کنترل.بر.محیط.همراه.اس��ت؛.و.تحت.تاثیر.ادراک.فرد.

از.میزان.کنترلی.اس��ت.که.دیگران.بر.مزاحمت.هاي.خود.دارند..با.این.وجود،.تراکم.

احتم��اال.تاثیرگذارتری��ن.عامل.در.تعیین.مقدار.ازدحامی.اس��ت.که..مردم.احس��اس.

می.کنند..ازدحام.به.عنوان.حالتی.منفی.و.ناخوش��ایند.تعریف.ش��ده.است..بین.افراد.و.

گروه.هاي.اجتماعی.از.نظر.احس��اس.و.تحمل.ازدحام.تفاوت.هاي.چش��مگیري..وجود.

دارد،.به.ط��وري.که.برخی.اف��راد.ترجیح.می.دهند.در.ش��هرها.و.محله.هاي.پرجمعیت.
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س��کونت.کنند.و.برخی.دیگ��ر.در.مناطق.کم.جمعیت.نیز.احس��اس.ازدحام.می.کنند..

معم��اري.بناه��ا.و.فضاها،.عامل.موثر.کنترل.کننده.احس��اس.م��ردم.از.ازدحام.در.آن.

محیط.هاس��ت..با.اتخاذ.تصمیم.مناس��ب.در.طراحی.معم��اري.محیط.از.جمله،.رنگ،.

نور،.بافت،.هندس��ه،.تناس��بات.وغیره،.می.توان.از.شرایط.نامناسب.ازدحام.در.برخی.از.
فضاهاي.معماري.کاست.

معنا و زیبایی
معنا.و.زیبایی.معماري.محیط.دو.مفهوم.جدا.و.در.عین.حال.مرتبط.با.هم.و.مرتبط.با.
ارزش.هاي.احساس��ی.و.روانی.انسان.است.که.به.وسیله.ادراکات.حسی.درک.می.شود..
می.ت��وان.گفت.ک��ه.معماري،.هنر.مصالح��ه.میان.ما.و.جهان.پیرامون.ماس��ت.و.این.
میانجیگ��ري.از.طریق.ادراکات.حس��ی.رخ.می.دهد..دو.موضوع.مه��م.هنر،.زیبایی.و.
معناي.اثر.است؛.علم.زیبایی.شناسی.به.بررسی.احساس.محیط.و.موقعیت.فرد.در.داخل.
آن.می.پ��ردازد..معنا.را.می.ت��وان.ارزش.هنر.قلمداد.کرد،.زیرا.معنایابی.و.ارزش��گذاري.
اساسا.به.هم.وابسته.و.مرتبط.هستند..معنا.و.زیبایی.به.دلیل.حضور.احساس.و.اندیشه،.

موضوع.مشترک.معماري.و.علوم.انسانی.و.از.آن.جمله.روانشناسی.است.
معناي محیط ساخته شده

معن��اي.یک.محیط.حاصل.تعامل.بین.توانش.ه��اي.آن.محیط.و.نیازهاي.فردي.و.

جمعی.اس��تفاده.کننده.آن.اس��ت..دغدغه.معماري.و.محیط.معنا.گرا،.شناخت.معانی.و.

مفاهیم.نهفته.در.محیط.و.اثر.معماري.اس��ت.و.اثر.هنري.ابزاري.اس��ت.براي.رساندن.
پیام.هاي.معنوي.و.معنایی.

نتیجه گیری
ال��ف(.اگر.این.تعری��ف.از.معماري.را.بپذیریم.که.معماري.ش��کل.دادن.هدفمند.به.
مکان.زندگی.انسان.است،.فعل.معماري.به.دو.عامل."شکل" و."زندگی" توجه.دارد..
اثر.معماري.همانند.ظرف.اس��ت.و.معمار.در.پی.س��اختن.این.ظ��رف،.و.آنچه.در.این.
ظرف.می.آید."زندگی.انسان" است...نگرش.به.انسان.در.علوم.رفتاري.بر.حسب.طرز.

تفکر.مکاتب.فکري.مختلف.نتایج.متفاوتی.را.در.پی.داشته.است.
ب(.از.زمان.رنسانس،.پژوهشگران.و.نویسندگان.بسیاری.بین.عناصر.هنري.و.غیر.
هنري.محیط،.یعنی.بین.معماري.و.س��اختمان،.تمایز.قائل.شده.اند..معماري.به.عنوان.
هنر،.ارتباط.پیوس��ته.اي.با.علوم.انس��انی.و.علوم.رفت��اري.دارد..زیبایی،.معنا،.ادراک،.
احساس،.اندیشه،.نیازهاي.انسانی،.راحتی،.آسایش،.تعالی،.تکامل.و.بسیاري.دیگر،.از.

لغات.مشترک.حوزه.معماري.و.روانشناسی.است.
ج(.دانش.روانشناس��ی.محیط.حوزه.مشترک.بین.علوم.رفتاري.و.معماري.است.که.
از.طریق.ائتالف.آنها.متعاقب.جنگ.هاي.جهانی.و.پس.از.نارضایتی.مردم.از.فضاهاي.

معماري.مدرن،.که.انگیزه.ونیازهاي.غیر.مادي.انس��ان.در.آن.جلوه.اي.نداش��ته،.پدید.

آمده.که.هدف.آن.مطالعه.انس��ان.در.محیط.واقعی.اس��ت...مباحث.مش��ترک.که.در.

اینجا.به.آنها.اش��اره.ش��د.معماري.و.علوم.رفتاري.و.خصوصا.روانشناس��ی.را.به.هم.
پیوند.می.دهد.

منابع:
آرنهایم،.رودلف.)1386(:.هنر.و.ادراک.بصري،.روانشناس��ی.چش��م.خالق،.ترجمه.
مجید.اخگر،تهران،.انتش��ارات.سازمان.مطالعه.و.تدوین.کتب.علوم.انسانی.دانشگاهها.

)سمت(
آلتمن،.ایروین.)1382(:.محیط.و.رفتار.اجتماعی،.خلوت،.فضاي.ش��خصی،.قلمرو.و.

ازدحام،.ترجمه.علی.نمازیان،.تهران،.انتشارات.دانشگاه.شهید.بهشتی.
بل،.س��ایمون.)1382(.:منظر،.الگو،.ادراک.و.فرایند،.ترجمه.بهناز.امین.زاده،.تهران،.

انتشارات.دانشگاه.تهران.
پارسا،.محمد.).1382.(.:.بنیادهاي.روان.شناسی.)روان.شناسی.عمومی(،.چاپ.دوم،.

تهران،.انتشارات.سخن.
رازجویان،.محمود.).1375.(:.نگاهی.به.ائتالف.معماري.و.علوم.رفتاري.در.نیم.قرن.

گذشته،..نشریه.علمی.پژوهشی.صفه،.دانشگاه.شهید.بهشتی،.شماره.23
مدیري،.آتوسا.).1387.(:.مکان،.نشریه.علمی.پژوهشی.هویت.شهر،.دانشکده.هنر.

و.معماري.علوم.و.تحقیقات.تهران،.شماره.2.

روانشناسی محیطی، عرصه مشترک معماري و علوم رفتاري
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پروفیل هاي پلی وینیل کلرید سخت )UـPVC( برای ساخت پنجره ها و درها 
طبقه بندی، الزامات و روش های آزمون

وحیـد جاللی پـور:.اس��تانداردی.که.در.این.ش��ماره.ب��ه.بازبینی.و.تا.حدی.ش��رح.آن.

می.پردازیم،.اس��تاندارد.ش��ماره.12291.اس��ت.که.مربوط.به.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.

جهت.تولید.در.و.پنجره.می.باشد..این.استاندارد.به.طبقه.بندی،.الزامات.و.روش.های.آزمون.
مورد.استفاده.در.پروفیل.ها.می.پردازد.

از.آنجا.که.انتخاب.پروفیل.نخستین.قدم.در.تولید.در.و.پنجره.است،.آشنایی.مونتاژکاران.

ب��ا.برخی.از.ویژگی.های.مهم.ای��ن.پروفیل.ها.اهمیت.قابل.توجهی.دارد..البته.به.این.نکته.

هم.باید.توجه.داش��ت.که.در.زمان.تدوین.این.استانداردها.بسیاری.از.تولیدکنندگان.فعلی.

پروفیل.هنوز.فعالیت.خود.را.آغاز.نکرده.بودند..با.این.حال،.این.استانداردها.در.آن.زمان.با.
استفاده.از.به.روزترین.منابع.جهانی.که.در.اختیار.ما.بود،.تهیه.شده.است.

دامنه.کاربرد.این.اس��تاندارد،.پروفیل.هایی.است.که.در.محدوده.رنگی.بزرگتر.یا.مساوی.

60..و.روش��نایی.بزرگتر.و.مس��اوی.60..قرار.دارند..عالقمندان.جهت.اطالعات.بیشتر.در.
این.زمینه.می.توانند.به.منابعی.که.در.این.استاندارد.ذکر.شده،.مراجعه.کنند.

الزمه.هر.اس��تاندارد،.ارائه.یک.س��ری.تعاریف.و.اصطالحات.اس��ت..از.آنجا.که.برخی.

واژگان.و.اصطالحات.در.موقعیت.های.مختلف،.معانی.و.مفاهیم.متفاوتی.دارند،.ما.تالش.

کرده.ایم.اصطالحات.مربوط.به.این.اس��تاندارد.را.فهرس��ت.کنیم،.تا.رویه.ای.واحد.حاصل.

ش��ود..البته.ش��اید.کسانی.که.نخستین.بخش.از.این.اس��تانداردها.را.که.در.این.نشریه.به.

چاپ.رسید.و.به.طور.کامل.به.تعاریف.و.اصطالحات.این.صنعت.اختصاص.داشت،.مطالعه.

کرده.ان��د.متوجه.یک.س��ری.تفاوت.ها.در.اصطالحات.آن،.با.آنچه.در.اس��تاندارد.پیش.رو.

آمده.اس��ت،.ش��وند..اما.باید.به.این.نکته.توجه.داشت.که.استاندارد.پیشین.در.واقع.آخرین.

اس��تانداردی.بود.که.تدوین.شد،.و.آنچه.در.این.ش��ماره.منتشر.می.شود،.در.واقع.به.لحاظ.

زمان.تدوین،.نس��بت.به.استاندارد.قبلی.تقدم.دارد..از.این.جهت.ممکن.است.تفاوت.هایی.

به.چش��م.بخورد..بسیار.خوشحال.خواهیم.شد.اگر.دوستان.و.همکارانی.که.این.مطالب.را.
مطالعه.می.کنند،.نقطه.نظرات.خود.را.در.این.باره.با.ما.در.میان.بگذارند.

آنچ��ه.ک��ه.در.انتخاب.پروفیل.پیش.از.هم��ه.اهمیت.دارد،.مقطع.پروفیل.اس��ت..برای.

بررس��ی.پروفیل.نی��ز.ابتدا.باید.عرض.آن.را.مورد.توجه.ق��رار.داد..پروفیل.ها.از.این.جهت.

عمدت��ا.در.کالس.ه��ای.58،.60،.70.و.84.میلیمت��ر.رده.بندی.می.ش��وند..هر.کدام.از.این.

کالس.ها.تعاریف.و.مقاومت.خاص.خود.را.دارند..بنابراین،.این.اس��تاندارد.نیز.با.بررس��ی.
عرض.پروفیل.ها.آغاز.می.شود.

موضوع.بعدی،.فرموالسیون.یا.موادتشکیل.دهنده.پروفیل.است..این.موارد.را.به.دو.دسته.

کلی.می.توان.تقسیم.کرد:.مواد.نو.و.مواد.بازیافتی..هر.کدام.از.این.مواد.خصوصیاتی.دارند..

روشن.است.که.از.هر.نوع.مواد.بازیافتی.و.به.هر.میزانی،.نمی.توان.در.تولید.پروفیل.استفاده.
کرد..در.واقع.باید.از.مواد.بازیافتی.مجاز.و.همچنین.میزان.مجاز.استفاده.از.آنها.آگاه.بود.

انواع.موادی.که.در.تولید.پروفیل.مورد.اس��تفاده.قرار.گرفته.و.میزان.آنها،.باید.توس��ط.

تولیدکننده.پروفیل.اعالم.شود..در.واقع.این.اطالعات.باید.در.قالب.یک.کد.روی.پروفیل.

درج.ش��ده.باش��د..این.روش.کدگذاری.در.انتهای.اس��تاندارد.توضیح.داده.ش��ده.است..در.

مرحله.بعد،.پروفیل.ها.بر.اس��اس.ش��رایط.آب.و.هوایی.و.اقلیمی.رده.بندی.می.ش��وند..یک.

مونتاژکار.باید.آگاه.باش��د.که.از.هر.پروفیل.در.چه.اقلیمی.اس��تفاده.کند.و.بر.اس��اس.این.

آگاه��ی.تضمین.های.الزم.را.برای.پنجره.ب��ه.مصرف.کننده.ارائه.دهد..این.داده.نیز.در.کد.
درج.شده.روی.پروفیل.قید.می.شود.

پ��س.از.آن.رده.بن��دی.پروفیل.از.نظ��ر.مقاوم��ت.در.برابر.ضربه.مطرح.می.ش��ود..این.

مقاومت.از.طریق.آزمون.های.خاصی.تعیین.می.ش��ود.که.در.کارخانه.های.تولید.پروفیل.یا.

آزمایش��گاه.های.تخصصی.روی.پروفیل.ها.انجام.می.ش��وند..این.داده.نیز.درون.کد.مذکور.

ثبت.می.ش��ود..رده.بندی.بعدی.پروفیل.ها.بر.اساس.ضخامت.دیواره.ها.انجام.می.شود..البته.

این.فاکتور.توس��ط.مونتاژکار.نیز.قابل.اندازه.گیری.اس��ت،.اما.تولیدکننده.پروفیل.موظف.
است.این.داده.را.نیز.در.اختیار.خریداران.قرار.دهد.

مبحث.دیگری.که.در.این.استاندارد.مطرح.می.شود،.رواداری.های.پروفیل.است..رواداری.

به.معنای.میزان.مجاز.اختالف.با.اندازه.های.اعالم.ش��ده.اس��ت..در.این.اس��تاندارد.میزان.

رواداری.از.کوچکتری��ن.جزو.یعنی.مواد.اولی��ه.پروفیل،.وضعیت.ابعادی.پروفیل.تا.صیقلی.

بودن.س��طح.پروفیل،.در.نظر.گرفته.ش��ده.است..مونتاژکار.از.تک.تک.این.رواداری.ها.باید.

اطالع.داشته.باشد.تا.بتواند.یک.پنجره.را.بدون.هیچ.نقصی.بسازد..به.عنوان.مثال،.هنگام.

نصب.باید.فضایی.را.برای.لقی،.انبساط،.انقباض.یا.عوامل.دیگر.در.نظر.گرفت..البته.میزان.

این.رواداری.ها.بسیار.ریز.و.در.حد.میکرون.است..در.خصوص،.میزان.صیقلی.بودن.سطح،.

این.عدد.ریزتر.نیز.می.ش��ود..در.واقع.خطوطی.در.اثر.عمل.روزن.رانی.یا.اکس��تروژن.روی.

س��طح.پروفیل.نقش.می.بندند؛.این.خطوط.بسیار.ریز.بوده.و.با.چشم.مسلح.قابل.مشاهده.

نیستند..اما.به.هر.حال.یک.مونتاژکار.باید.از.میزان.مجاز.این.ناهمواری.ها.یا.رواداری.آگاه.
باشد.تا.بتواند.همه.اندازه.گیری.های.خود.را.به.صورت.دقیق.انجام.دهد.

این.اعداد.در.هنگام.تولید.پروفیل.به.دس��ت.می.آیند،.و.تولیدکننده.موظف.است.که.این.

اع��داد.را.اعالم.کند..این.اعداد.یکی.از.فاکتورهای.تعیین.درجه.پروفیل.اس��ت..یعنی.اگر.

پروفیل��ی.ادع��ای.قرار.گرفتن.در.درجه..A.را.داش��ت،.بای��د.رواداری.آن.نیز.با.این.درجه.

مطابقت.داشته.باشد،.در.غیر.این.صورت.در.رده.پروفیل.های.بی.کیفیت.قرار.می.گیرد..البته.
مونتاژکاران.باسابقه،.بر.اساس.تجربه..خود.از.رواداری.های.مختلف.آگاه.هستند.

یک��ی.دیگر.از.ویژگی.ه��ای.مهم.پروفیل.ها،.جرم.حجمی.)چگالی.یا.دانس��یته(.پروفیل.

است..برای.تعیین.این.عدد.نیز.به.آزمایشگاه.های.مخصوص.نیاز.است.ولی.در.کارگاه.نیز.

می.توان.با.وزن.کردن.یک.متر.از.پروفیل،.متوجه.ش��د.که.آیا.هر.متر.طول.همان.پروفیل.

وزن.برابری.دارد.یا.نه..این.ش��اخص.نش��ان.دهنده.مواد.اولیه.و.فرموالس��یون.ساخت.آن.
پروفیل.است.

نکت��ه.دیگری.که.باید.بدان.توجه.داش��ت.این.اس��ت.که.پروفیل.ه��ای.اصلی.و.فرعی.

هرک��دام،.آزمایش.های.مختص.خود.را.دارند..در.واقع،...ب��ا.توجه.به.کاربرد.هر.پروفیل.یا.

قرار.گرفتن.آن.در.معرض.هوازدگی.یا.اس��تفاده.در.بناهای.داخلی،.می.توان.مواد.مختلفی.

را.در.س��اخت.آنه��ا.به.کار.برد.و.در.نتیجه.آزمایش.های.مختلف��ی.نیز.برای.هرکدام.از.آنها.

انجام.می.ش��ود..به.عنوان.مثال،.در.پروفیل.های.کمک��ی.مانند.مولیون.یا.پروفیل.هایی.که.

درون.بنا.نصب.می.ش��وند،.می.توان.از.مواد.بازیافتی.اس��تفاده.کرد..این.موارد.نیز.هر.کدام.
رده.بندی.خودشان.را.دارند.

همانطور.که.اش��اره.ش��د.برخی.از.داده.های.مهم.پروفیل.در.قالب.یک.کد.چند.بخشی.

باید.روی.پروفیل.درج.ش��ود..در.واقع.در.هر.متر.یا.یک.و.نیم.متر.از.یک.ش��اخه.پروفیل.

این.کدگذاری.باید.انجام.ش��ود..در.نتیجه.مصرف.کننده.با.مش��اهده.این.کد.به.بسیاری.از.

مشخصات.این.پروفیل.در.زمینه.رده.بندی.آن.از.نظر.اقلیمی،.رعایت.استانداردها،.ضخامت.

دیواره.پی.خواهد.برد..در.انتهای.این.پروفیل.تاریخ.دقیق.تولید.پروفیل.نیز.قید.می.ش��ود.

ت��ا.در.ص��ورت.بروز.هر.نوع.مش��کلی،.زمان.دقیق.تولید.و.افرادی.ک��ه.در.تولید.آن.نقش.
داشته.اند.قابل.پیگیری.باشد.

در.ادامه.متن.استاندارد.شماره.12291.با.عنوان.»پروفیل.هاي.پلی.وینیل.کلرید.سخت.

)UـPVC(.برای.س��اخت.پنجره.ها.و.درها،.طبقه.بندی،.الزامات.و.روش.های.آزمون«.از.

نظر.ش��ما.می.گذرد..امید.اس��ت.مونتاژکاران.گرامی.با.مد.نظر.قرار.دادن.این.اس��تاندارد،.

کیفیت.محصوالت.تولیدی.خود.را.روزبه.روز.افزایش.دهند..همچنین،.همکاران.گرامی.هر.

گونه.سوال،.نقطه.نظر.یا.انتقادهای.خود.را.در.این.زمینه،.می.توانند.با.انجمن.تولیدکنندگان.
در.و.پنجره.یا.نشریه.پنجره.ایرانیان.در.میان.بگذارند..
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1 هدف
هدف.از.تدوین.این.استاندارد.طبقه.بندي.و.ارائه.الزامات.و.روش.هاي.آزمون.پروفیل.هاي.

پلی.وینیل.کلرید.سخت.)UـPVC(.براي.ساخت.در.و.پنجره.می.باشد.
2 دامنه کاربرد

دامنه.کاربرد.این.استاندارد،.شامل.پروفیل.هایی.در.محدوده.رنگی.زیر.است:
......L* ≥ 82ی           )y ≥ 60.با.روشنایی(
-2.5 ≤ a*≤5  
-5 ≤ b* ≤ 15
یـادآوري:.اندازه.گیري.رنگ.باید.از.نظر.نحوه.اندازه.گیري،.دس��تگاه.اندازه.گیري.و.

مشخصه.هاي.اندازه.گیري،.مطابق.با.بندهاي.3�14.الی.3�16.انجام.شود.
٣  مراجع الزامی

مدارک.الزامی.زیر.حاوي.مقرراتی.است.که.در.متن.این.استاندارد.ملی.ایران.به.آنها.
ارجاع.داده.شده.است.

بدین.ترتیب.آن.مقررات.جزئی.از.این.استاندارد.ملی.ایران.محسوب.می.شود.
در.صورتی.که.به.مدرکی.با.ذکر.تاریخ.انتش��ار.ارجاع.داده.شده.باشد،.اصالحیه.ها.و.
تجدیدنظرهاي.بعدي.آن.مورد.نظر.این.استاندارد.ملی.ایران.نیست..در.مورد.مدارکی.
که.بدون.ذکر.تاریخ.انتشار.به.آنها.ارجاع.داده.شده.است،.همواره.آخرین.تجدیدنظرها.

و.اصالحیه.هاي.بعدي.آنها.مورد.نظر.است.
استفاده.از.مراجع.زیر.براي.این.استاندارد.الزامی.است:

3�1.استاندارد.ملی.ایران.شماره.10786.سال.1387،.پروفیل.هاي.پلی.وینیل.کلراید.

س��خت.)UـPVC(.براي.تولید.دره��ا.و.پنجره.ها.��.تغیی��رات.ظاهري.پس.از.قرار.
گرفتن.در.معرض.دماي.150.درجه.سلسیوس.��.روش.آزمون

3�2.استاندارد.ملی.ایران.شماره.10787.سال.1387،.پروفیل.هاي.پلی.وینیل.کلراید.

س��خت.)UـPVC(.براي.تولید.درها.و.پنجره.ها.��.تعیین.برگشت.حرارتی.��.روش.
آزمون

3�3.استاندارد.ملی.ایران.شماره.10930.سال.1387،.پروفیل.هاي.پلی.وینیل.کلراید.

س��خت.)UـPVC(.براي.تولید.درها.و.پنجره.ها.��.تعیین.مقاومت.جوش.گوشه.ها.و.
اتصاالت.T.شکل

3�4.استاندارد.ملی.ایران،.پروفیل.هاي.پلی.وینیل.کلراید.سخت.)UـPVC(.برای.
تولید.درها.و.پنجره.ها.��.تعیین.مقاومت.در.برابر.شرایط.جوي.مصنوعی

3-5-  EN 477, Unplasticized polyvinylchloride (PVCـU( pro�
files for the fabrication of windows and doors – Determi�
nation of the resistance to impact of main profiles by fall�
ing mass
3-6- EN ISO 105, Part A01, Textiles – Test for colour fastness 
– Part A01: General principles of testing
3-7- EN ISO 178, Plastics – Determination of flexural properties
3-8-EN ISO 179, Part 2, Plastics – Determination of charpy 
impact properties –Part2:Instrumented impact test
3-9-EN ISO 306, Plastics – Thermoplastic materials – Determination 
of vicat softening temperature (VST)
3-10- EN ISO 8256, Plastics – Determination of tensileـimpact 
strength
�EN ISO 1163, Part 2, Plastics – Unplasticized polyvi ـ311
nylchloride )PVCـU) moulding and extrusion materials – 
Part 2: Preparation of test specimens and determination 
of properties
3�12�EN 20105, 1994, Test for colour ـpart A02: Grey scale 

for assessing change in colour
3�13� EN 20105, 1994, Test for colour ـpart A03: Grey 
scale for assessing
3-14-ISO 7724, Part 3, Paints and varnishes – Colorimetry 
– Part 3: Calculation of colour differences
3-15-ISO 7724, Part 1, Paints and varnishes – Colorimetry 
– Part 1: Principles
3-16-ISO 7724, Part 2, Paints and varnishes – Colorimetry 
– Part 2: Colour measurement

٤  اصطالحات و تعاریف
در.این.استاندارد.اصطالحات.و.تعاریف.زیر.به.کار.رفته.اند:

٤ـ1 دوام
قابلی��ت.حفظ.رضایتبخ��ش.خصوصیات.پروفیل.در.و.پنج��ره،.در.طول.عمر.کاري.
می.باش��د.)عمر.کاري،.تخمینی.از.حداقل.زمان.اقتص��ادي.کارکرد.در.و.پنجره.نصب.

شده.در.ساختمان.است.(
یادآوري.1:.تعاریفی.که.در.خصوص.عمر.کاري.محصول.به.کار.رفته.است.نمی.تواند.
به.عنوان.ضمانت.مدت.کارکرد.ارائه.ش��ده.توس��ط.تولیدکننده.در.نظر.گرفته.شود،.اما.
به.عنوان.مالکی.براي.انتخاب.محصول.مناس��ب.ب��راي.عمر.کاري.و.اقتصادي.مورد.

انتظار.به.کار.می.رود.
یادآوري.2:.عمر.کاري.در.و.پنجره.حداقل.باید.برابر.با.عمر.ساختمان.باشد.

)Profile( ٤ـ2 پروفیل
محصول.ساخته.شده.توسط.فرایند.روزن.رانی.)اکستروژن(.است.

٤ـ2ـ1 پروفیل اصلی
پروفیلی.که.وظیفه.اصلی.آن.تحمل.بار.اعمال.شده.به.پنجره.است.

٤ـ2ـ2 پروفیل کمکی
پروفیل.یا.زهواري.که.نقش.کمکی.در.تحمل.بار.پنجره.دارد.

٤ـ٣ دیواره خارجی پروفیل اصلی
دیواره.نمایش.داده.ش��ده.در.ش��کل.2.)س��طوح.قابل.رویت.و.غیر.قابل.رویت(.با.

الزامات.ارائه.شده.در.جدول.3.است.
٤ـ٤ سطح قابل رویت

سطحی.از.پروفیل.که.وقتی.پنجره.بسته.است،.در.معرض.دید.است.
٤ـ5 سطح غیر قابل رویت

سطحی.از.پروفیل.که.وقتی.پنجره.بسته.است،.در.معرض.دید.نیست.
٤ـ۶ شکل اسمی پروفیل

شکل.و.ابعاد.پروفیل.بر.اساس.آنچه.تولیدکننده.تعیین.کرده.است.
٤ـ7 انحراف از راست بودن

انحراف.محور.طولی.پروفیل.از.خط.راست.است.
)D( ٤ـ8 عمق پروفیل

فاصل��ه.بین.دو.س��طح.قابل.روی��ت.داخلی.و.خارجی.که.در.جهت.عمود.بر.س��طح.
شیشه.خور.اندازه.گیري.می.شود.)شکل1(.

)W( ٤ـ٩  عرض کلی پروفیل
بزرگترین.فاصله.اندازه.گیري.ش��ده.از.پروفیل.در.جهت.جداره.شیشه.اي.و.عمود.بر.

محور.طولی.پروفیل.است.
٤ـ10 مواد

آمیزه.UـPVC.به.به.ش��کل.گرانول.)دانه.ها(.یا.پودر.که.براي.تولید.پروفیل.جهت.
ساخت.در.و.پنجره.بکار.می.رود.

٤ـ10ـ1  فرموالسیون تعریف شده
ترکیبی.کنترل.شده.و.معین.از.پلیمر،.افزودنی.و.رنگدانه.)Pigment(.است.
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)Virgin Material( ٤ـ10ـ2 ماده نو
ماده.اي.با.فرموالس��یون.تعریف.ش��ده.)به.شکل.پودر.یا.گرانول(.که.تاکنون.براي.ساخت.
پروفیل.اس��تفاده.یا.فرایند.نش��ده.است.)مگر.آنچه.براي.ساخت.خود.آن.انجام.شده.است(.و.
به.آن.هیچ.ماده.قابل.بازفرایند.)Reprocessable(.یا.قابل.بازیافتی.اضافه.نشده.است.

)ORM( ٤ـ10ـ ٣ ماده قابل بازفرایند داخلی
ماده.اي.با.فرموالس��یون.تعریف.ش��ده.که.عاري.از.آلودگی.و.م��واد.درجه.پایین.تر.بوده.و.
از.پروفیل.هاي.استفاده.نش��ده.UـPVC.است.که.شامل.پروفیل.هاي.باقیمانده.از.برش،.در.

همان.کارخانه.تولید.کننده.پروفیل،.باز.فرایند.می.شود.
یادآوري:.این.مواد.ش��امل.محصوالت.اس��تفاده.نش��ده.پنجره.هایی.که.ب��ه.هنگام.تولید.
اش��تباه.اندازه.گیري.شده.اند.و.مواد.دریافت.شده.از.پنجره.سازهایی.که.از.پروفیل.هاي.همان.

تولید.کننده.استفاده.می.کنند،.نیز.می.شود.
)ERM( ٤ـ10ـ٤  مواد قابل بازفرایند خارجی

دو.نوع.مواد.قابل.بازفرایند.خارجی.وجود.دارند.که.به.صورت.زیر.تعریف.می.شوند:
)ERMa (a ٤ـ10ـ٤ـ1 مواد قابل بازفرایند خارجی نوع

.PVCـU.مواد.عاري.از.آلودگی.و.مواد.درجه.پایین.تر.که.از.پروفیل.هاي.اس��تفاده.نش��ده
شامل.قطعات.برش،.در..کارخانه.هاي.غیر.از.تولیدکننده.فعلی.تولید.شده.اند.

)ERMb (b  ٤ـ10ـ٤ـ2 مواد قابل بازفرایند خارجی نوع
مواد.ساخته.ش��ده.از.محصوالت.استفاده.نشده.UـPVC،.غیر.از.پروفیل.هاي.مخصوص.
پنج��ره.یا.مخلوط��ی.از.محصوالت.دیگر.UـPVC.با.پروفی��ل.مخصوص.پنجره.که.بدون.

توجه.به.محل.تولید.پروفیل.ها،.ساخته.می.شوند.
)RM( ٤ـ10ـ5 مواد قابل بازیافت

دو.نوع.ماده.قابل.بازیافت.وجود.دارند.که.به.صورت.زیر.تعریف.می.شوند:
)RMa (a  ٤ـ10ـ5ـ1 مواد قابل بازیافت

ماده.س��اخته.ش��ده.از.پروفیل.هاي.استفاده.شده..UـPVC.مخصوص.پنجره.که.عاري.از.
آلودگی.باشند.

)RMb (b ٤ـ10ـ5ـ2 مواد قابل بازیافت
ماده.ساخته.شده.از.محصوالت.UـPVC.است.که.با.موادی.غیر.از.پروفیل.هاي.مخصوص.
پنجره.یا.مخلوطی.از.محصوالت.دیگر.UـPVC.یا.پروفیل.مخصوص.پنجره.تهیه.می.شود.

5  رده بندي پروفیل ها
5ـ1 کلیات

در.این.اس��تاندارد.عملکرد.پروفیل.ها.از.جنبه.هاي.مختلف.رده.بندي.می.شوند..رده.مناسب.
الزم.است.که.الزامات.این.استاندارد.ملی.را.برآورده.سازد.

5ـ2 رده بندي بر اساس نواحی اقلیمی
دو.رده.از.نواحی.اقلیمی.M.)اقلیم.معتدل(.و.S.)اقلیم.سخت(.در.نظر.گرفته.می.شود.که.

در.جدول.1.نمایش.داده.شده.اند.

بنابراین.در.صورتی.اقلیم.معتدل.خواهد.بود.که.انرژي.خورشیدي.سالیانه.روي.سطح.افق.
-22.باشد.

oC.5..و.دماي.متوسط.گرم.ترین.ماه.سال.کمتر.از-GJ/m2.کمتر.از
اگر.انرژي.خورش��یدي.س��الیانه.بر.روي.س��طح.افق.بیش.از..GJ/m2-5.بوده.یا.متوس��ط.
حداکث��ر.دماي.روزانه.در.گرم.ترین.ماه.س��ال.بیش.از.oC ب22.باش��د،.اقلیم.به.عنوان.س��خت.

شناخته.می.شود.
 یادآوري 1:.پروفیل.هایی.که.براي.استفاده.در.شرایط.سخت.طراحی.می.شوند.)S(،.قطعا.

می.توانند.در.شرایط.اقلیم.معتدل.)M(.نیز.به.کار.روند.
یادآوري 2:.در.آن.کشورهایی.که.دو.ناحیه.اقلیمی.وجود.دارد،.باید.دقت.شود.که.پروفیل.

طراحی.شده.براي.اقلیم.معتدل.در.نواحی.سخت.به.کار.گرفته.نشود.
5ـ٣ رده بندي پروفیل اصلی بر اساس مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه

.-10-
oC.پروفیل.هاي.اصلی.از.نظر.مقاومت.در.برابر.ضربه.ناشی.از.سقوط.جسم.در.دماي

به.دو.رده.تقسیم.می.شوند.)جدول.2(.
یادآوری: از.آنجا.که.در.نواحی.اقلیمی.خاص،.مقاومت.بیش��تري.در.برابر.شکس��ت.ناشی.
از.ترد.ش��دن.مورد.نظر.اس��ت،.بنابراین.براي.مقاومت.در.برابر.ضربه.پروفیل.هاي.اصلی.دو.

رده.تعریف.شده.است.
5ـ٤ رده بندي پروفیل اصلی بر اساس ضخامت دیواره

براي.دیواره.خارجی.پروفیل.اصلی،.س��ه.رده.ضخامت.دیواره.در.جدول.3.ارائه.شده.است.
)شکل.2(.

سطوح.قابل.رویت.و.غیرقابل.رویت.در.شکل.2.نمایش.داده.شده.اند.
یـادآوری 1:.رده.ه��ای.B،.A.یا.C..ب��راي.اعالم.ضخامت.دی��واره.پروفیل.اصلی.به.کار.

می.روند.
یادآوري 2:.دس��ته.بندي.پروفیل.ها.بر.اس��اس.ضخامت.دیواره.ارائه.ش��ده.است.تا.تنوع.

شکل 1ـ مثالی از سطوح قابل رویت، عمق و عرض پروفیل

)M( اقلیم معتدل )S( اقلیم سخت

کل.میزان.انرژي.خورشیدي.بر.روي
سطح.افق.)در.سال(

. .< 5.GJ/m2≥ 5.GJ/m2

متوسط.حداکثر.دماي.روزانه.در
گرم.ترین.ماه.سال

< 22 oC≥ 22 oC

جدول 1- رده بندي نواحی اقلیمی

رده 2رده 1

.)gr.10001000جرم.وزنه.)برحسب

.)mm.10001500ارتفاع.سقوط.)برحسب

-10oC جدول 2- رده بندي پروفیل هاي اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط جسم در دماي

A دستهB دستهC دسته

محدودیت.ندارد5./2 ≤8./2 ≤سطح.قابل.رویت

محدودیت.ندارد0./2 ≤5./2 ≤سطح.غیر.قابل.رویت

)mm جدول ٣- رده بندي ضخامت دیواره خارجی )ابعاد بر حسب
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گس��ترده.پروفیل.ه��ا.و.طراح��ی.پنجره.ها.را.در.مص��ارف.گوناگون.نمایش.ده��د..این.نوع.

دس��ته.بندي.به.معن��اي.تفاوت.در.کیفی��ت.پروفیل.ها.یا.تفاوت.در.عملک��رد.پنجره.ایي.که.
الزامات.متداول.پروفیل.و.پنجره.را.برآورده.می.سازند،.نیست.

۶  الزامات
۶ ـ1 مواد

۶ ـ1ـ1 ماده نو
پروفیل.ها.باید.از.مواد.نو.از.جنس.پلی.وینیل.کلرید.س��خت.)UـPVC(.ساخته.شده.باشند.
و.الزام��ات.بند.6.�1�3.را.برآورده.س��ازند..فقط.افزودنی.ه��ا.و.رنگدانه.هایی.می.توانند.به.کار.
روند.که.براي.ساخت.پروفیل.هاي.با.دوام.و.با.سطح.صاف،.با.استحکام.مکانیکی.و.خواص.

فیزیکی.مناسب،.همان.گونه.که.در.این.استاندارد.ذکر.شده،.الزم.هستند.
۶ ـ1ـ2  ماده قابل بازیافت و بازفرایند

وقتی.ماده.مصرفی.100.درصد.از.جنس.ماده.نو.نباش��د،.کلیه.الزامات.این.اس��تاندارد.به.
همراه.الزامات.اضافی.باید.به.کار.روند.

۶ ـ1ـ2ـ1  ماده قابل بازفرایند داخلی
کارب��رد.ماده.قابل.بازفرایند.داخلی.براي.س��اختن.پروفیل.هاي.UـPVC.بدون.هیچ.گونه.
محدودیتی.مجاز.شده.و..فقط.فرموالسیون.تعریف.شده.آن.باید.همانی.باشد.که.براي.ماده.

نو.به.کار.رفته.است.
۶ ـ1ـ2ـ2  ماده قابل بازفرایند خارجی

.)Restablization(.پس.از.پایدارسازی.ERMa.استفاده.از.ماده.قابل.بازفرایند.خارجی.نوع

یا.افزایش.افزودنی.مورد.نیاز.)براي.مثال.اصالح.کننده،.رنگدانه.ها،.روان.کننده.ها.و.غیره(.فقط.

در.هس��ته.پروفیل.هاي.UـPVC.مجاز.است..کلیه.س��طوحی.از.پروفیل.مورد.نظر.که.پس.از.

س��اخت.ممکن.است.در.معرض.دید.باش��ند،.الزم.است.به.روش.هم.روزن.رانی.)کواکسترود(.با.
ماده.نو.یا.ماده.بازفرایند.داخلی.پوشانده.شوند.

ضخامت.پوشش.باید.حداقل.mmل.0/5.باشد.
استفاده.از.ماده.قابل.بازفرایند.خارجی.نوع.ERMa.در.هیچ.شرایطی.مجاز.نیست.

۶ ـ1ـ2ـ٣  ماده قابل بازیافت
اس��تفاده.از.ماده.قابل.بازیافت.نوع.RMa.پس.از.پایدارس��ازي.و.یا.اصالح.فقط.در.هسته.
پروفیل.هاي.UـPVC.مجاز.اس��ت..کلیه.س��طوحی.از.پروفیل.مورد.نظر.که.پس.از.ساخت.
ممکن.اس��ت.در.معرض.دید.باش��ند،.الزم.اس��ت.به.روش.هم.روزن.رانی.با.ماده.نو.یا.ماده.

بازفرایند.داخلی.پوشانده.شوند..ضخامت.پوشش.باید.حداقل.mmل.0/5.باشد.
استفاده.از.ماده.قابل.بازفرایند.خارجی.نوع.RMb.در.هیچ.شرایطی.مجاز.نیست.

۶ ـ1ـ٣ خصوصیات مواد
موادي.که.براي.روزن.رانی.پروفیل.ها.استفاده.می.شوند.باید.الزامات.پیوست.الف.را.برآورده.کنند.

۶ ـ2 وضعیت ظاهری پروفیل
رنگ.پروفیل،.روي.هر.س��طح.یا.قس��مت.هاي.مختلف.س��طحی.که.ممکن.است.پس.از.
نصب.پنجره.ساخته.شده.از.پروفیل.قابل.رویت.باشند،.وقتی.طبق.بند.7�1.بررسی.می.شود،.

باید.یکسان.و.یکنواخت.باشد.
سطوح.پروفیل.وقتی.طبق.بند.7�1..بررسی.می.شود،.باید.صاف،.بدون.ناهمواري.و.عاري.
از.س��وراخ،.ناخالصی،.حفره.و.دیگر.عیوب.سطحی.باشد..لبه.هاي.پروفیل.باید.تمیز.و.عاري.

از.پلیسه.باشد.
یادآوری 1:.الزامات.فراتر.از.حد.اس��تاندارد،.در.خصوص.ظاهر.پروفیل.)پیوست.ب(.مثل.
حدود.رواداري.رنگ،.باید.با.توافق.خریدار.و.تولیدکننده.تعیین.شود.و.جزو.الزامات.استاندارد.

نیست.
یـادآوری 2:.خطوط.ناش��ی.از.فراین��د.روزن.رانی.تا.حدي.که.قابل.رویت.نباش��ند،.قابل.

پذیرش.هستند.
۶ ـ٣ ابعاد رواداری

۶ ـ٣ـ1 شکل ظاهری
برش.عرضی.پروفیل.باید.مطابق.با.شکل.ظاهري.آن.باشد.

ح��دود.رواداري.ابعاد.خارجی.پروفیل.)ش��کل.1(.با.توجه.به.ش��کل.ظاهري.پروفیل.باید.
مطابق.با.جدول.4.باشد.

تعیین.ابعاد.خارجی.با.توجه.به.بند.7�2.انجام.می.شود.

۶ ـ٣ـ2 ضخامت دیواره هاي پروفیل اصلی
ضخامت.دیواره.ها.با.توجه.به.شکل.2.باید.توسط.تولید.کننده.اعالم.شود.

��.براي.دس��ته.A،.حداقل.ضخامت.برای.س��طح.قابل.رویت.باید.بزرگتر.از.mmل.2/8.و.
برای.سطح.غیر.قاب.رویت.بزرگتر.از.mmل.2/5.باشد.

��.براي.دس��ته.B،.حداقل.ضخامت.برای.س��طح.قابل.رویت.باید.بزرگتر.از.mmل.2/5.و.
برای.سطح.غیر.قابل.رویت.بزرگتر.از.mmل.2/0.باشد.

��..براي.دس��ته.C،.تولیدکننده.باید.مقدار.حداقل.را.براي.س��طوح.قابل.رویت.و.غیرقابل.
رویت.تعیین.کند.

تعیین.ضخامت.مطابق.بند.7�2.انجام.می.شود.
یادآوري:.اغلب.مشخص.شده.که.در.عمل،.مقادیر.تعیین.شده.در.شکل.2.براي.ضخامت.
دی��واره.در.ش��یارها.و.قطعات.کوچک.خاص.س��طوح.غیر.قابل.رویت،.برآورده.نمی.ش��وند،.
بنابرای��ن.پس.از.چاپ.و.انتش��ار.این.اس��تاندارد،.در.صورتی.که.پروفیل.ه��اي.آنها.الزامات.
ضخامت.دیوارها.را.برآورده.س��ازند،.توصیه.نمی.شود.که.تولید.کننده.ها.فورا.مجبور.به.تغییر.
ابزار.و.تجهیزات.خود.شوند..به.همین.منظور.یک.دوره.10.ساله.به.تولیدکننده.فرصت.داده.

می.شود.تا.پس.از.آن.الزامات.اجباري.برآورده.شود.)زیرنویس.هاي.الف.و.ب.شکل(.
۶ ـ٣ـ٣  رواداري ابعاد دیگر

ابعاد.بحرانی.پروفیل.اصلی.به.غیر.از.ضخامت.دیواره.هاي.خارجی.و.پروفیل.هاي.کمکی.
به.همراه.حدود.رواداري.آنها.باید.توسط.تولیدکننده.تعیین.شود.

۶ ـ٣ـ٤ انحراف از راست بودن پروفیل های اصلی
وقتی.راس��ت.بودن.مطابق.بند.7�2.اندازه.گیري.ش��ود،.انحراف.از.آن.نباید.بزرگتر.از.mmل.1.

در.آزمونه.یک.متری.باشد.
۶ ـ٤ جرم واحد طول پروفیل هاي اصلی

وقتی.جرم.با.توجه.به.بند.7�3.اندازه.گیري.شود،.جرم.واحد.طول.پروفیل.هاي.اصلی.نباید.
کمتر.از.95.درصد.وزن.واحد.طولی.اسمی.باشد.

حدود رواداريابعاد خارجی

.)D(.0/3 ±..80.≤ عم��ق

.> 80± 0/5

.)w(.0/5 ±ع��رض

جدول ٤- رواداري ابعاد خارجی)کلیه ابعاد بر حسب mm است(

A,B,C شکل2ـ  برش عرضی سه نوع پروفیل اصلی و حداقل ضخامت دیواره ها براي رده هاي
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)Heat reversion( ۶ ـ 5 برگشت حرارتی
۶ ـ5 ـ1 پروفیل اصلی

.)R(.وقت��ی.مطابق.بند.3�1.مورد.آزمون.قرار.گیرد،.برای.هر.آزمونه،.برگش��ت.حرارتی
بزرگترین.دو.سطح.قابل.رویت.روبه.روی.هم.نباید.بزرگتر.از.2.درصد.شود.

اختالف.برگش��ت.حرارتی.بین.این.س��طوح.قابل.رویت،.براي.هر.آزمونه.نباید.بزرگتر.از.
4/0.درصد.باشد.

۶ ـ5 ـ2 پروفیل های کمکی
وقتی.مطابق.بند.3�1.آزموده.شود،.برگشت.حرارتی.هر.آزمونه.نباید.بزرگتر.از.3.درصد.

باشد.
یادآوري:.براي.زهوارهاي.شیشه.که.باید.به.طور.خارجی.استفاده.شوند،.توصیه.می.شود.

برگشت.حرارتی.کمتر.از.2.درصد.باشد.
۶ ـ۶ مقاومت پروفیل هاي اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه

پ��س.از.آزمون.بند.3�1،.براي.دس��ته.بندي.مورد.نظر،.نباید.بی��ش.از.یک.آزمونه.دچار.
شکست.یا.نقص.شود.

براي.پروفیل.هاي.هم.روزن.رانی.ش��ده.1،.تورق.)جدا.ش��دن.الیه.ها(.به.عنوان.نقص.در.
نظر.گرفته.می.شود.

 150-
oC ۶ ـ7 تغییرات ظاهري پس از قرارگیري در معرض دماي

پ��س.از.آزم��ون.بن��د.3�2.در.پروفیل.ها.نباید.هیچ.گونه.نقصی.مش��اهده.ش��ود..براي.
پروفیل.هاي.هم.روزن.رانی.شده،.تورق.نیز.نقص.محسوب.می.شود.

۶ ـ8  مقاومت در برابر شرایط جوي
 ۶ـ8 ـ1 روند در معرض قرار گرفتن

آزمونه.هاي.تهیه.ش��ده.از.سطوح.قابل.رویت.پروفیل.هاي.اصلی،.باید.در.معرض.شرایط.

ناحی��ه.اقلیمی.m.یا.s.)طبق.بند.3�4(.قرار.گیرند..زمان.در.معرض.قرارگیري.باید.معادل.
پنج.سال.در.شرایط.محیطی.باشد.که.مطابق.پیوست.ب.محاسبه.می.شود.

در.پیوست.پ،.روش.محاسبه.اي.براي.تعیین.میزان.تابش.یا.زمان.در.معرض.قرارگیري.
که.در.هوازدگی.مصنوعی.باید.استفاده.شود،.ارائه.شده.است.

یادآوري:.جهت.اهداف.کنترل.کیفی،.زمان.آزمون.می.تواند.به.شبیه.سازي.دوره.دو.ساله.
شرایط.بیرونی.کاهش.یابد.

۶ ـ8 ـ2 مقاومت ضربه پس از هوازدگی مصنوعی
پس.از.اجراي.بند.6�8�1،.کاهش.مقاومت.ضربه،.بر.حس��ب.درصد،.نسبت.به.مقاومت.
ضربه.آزمونه.هاي.قرار.نگرفته.در.معرض.هوازدگی.مصنوعی.اظهار.شده.و.نباید.بیش.از.

40.درصد.باشد..تعیین.مقاومت.ضربه.باید.مطابق.بند.3�4.انجام.شود.
۶ ـ8 ـ٣ ثبات رنگ

پ��س.از.آزم��ون.بن��د.6�8�1،.تغییرات.رن��گ.)طبق.بن��د.3�4(.آزمونه.هاي.ش��اهد.و.

آزمونه.هاي.در.معرض.قرار.گرفته.که.بر.حس��ب*ΔE .بیان.می.ش��وند،.نباید.بزرگتراز.5.

و*Δb .نباید.بزرگتر.از.3.باشد.
یادآوري:.تغییرات.چش��می.رنگ.آزمونه.می.تواند.طب��ق.بندهاي.3�12.و.3�13.تعیین.

شود.
۶ ـ٩ جوش پذیري

ب��راي.تعیین.جوش.پذیري.پروفیل.ها،.گوش��ه.هاي.جوش.ش��ده.طبق.بن��د3�5.آزموده.

می.ش��وند..تنش.متوسط.محاسبه.ش��ده.در.حداکثر.بار.در.هر.گوش��ه.،)σt.یا.σc(،.نباید.

براي.آزمون.استحکام.خمش.کششی.کمتر.از.N/mm²-25.و.در.آزمون.خمش.فشاري.

کمت��ر.از.N/mm²-35.باش��د..در.عین.حال،.هیچ.یک.از.آزمونه.ه��ا.نباید.به.تنهایی.در.

آزمون.استحکام.خمش.کششی.کمتر.از.N/mm²-20.و.در.آزمون.خمش.فشاري.کمتر.
ازN/mm²-30.باشد..

 یادآوري:.محل.جوش.نباید.پرداخت.ش��ود،.مگر.در.آزمون.خمش.کشش��ی.در.زاویه.
بیرونی.90.درجه،.که.باید.تمیز.شود.تا.به.طور.کامل.روي.نگهدارنده.سوار.شود.

۶ـ10 استحکام در برابر ضربه چارپی بر روي آزمونه هایی با دو شکاف V شکل
آزمون.چارپی.روي.آزمونه.هاي.داراي.دو.ش��کاف.V.شکل.مطابق.با.استاندارد.بند.3�8.
روش.1fC.)با.ش��عاع.شکاف.0/1.میلیمتر(.اندازه.گیري.هاي.بهتري.را.با.کاهش.ضخامت.
آزمونه.ها.ایجاد.می.کند..صرفنظر.از.نوع.شکس��ت،.میانگین.حس��ابی.مقادیر.به.دست.آمده.

باید.به.صورت.زیر.باشد:
�.حداقلKJ/m2-40 براي.ضخامت.دیواره.بزرگتر.یا.مس��اوي.2/8.میلیمتر،.در.حالتی.

که.هیچ.یک.از.نتایج.آزمون.چارپی.آزمونه.ها.کمتر.از.KJ/m2-20 نباشند..
�.حداق��ل.KJ/m2-45 ب��راي.ضخامت.دی��واره.کوچکتر.از.2/8.میلیمت��ر.و.بزرگتر.یا.
مس��اوي.2/5.میلیمت��ر،.در.حالتی.که.هیچ.یک.از.نتایج.آزمون.چارپ��ی.آزمونه.ها.کمتر.از.
KJ/m2-25 .نباش��ند..همچنین.نباید.جدایش��ی.بین.ماده.ن��و،.بازفرایندي.و.یا.بازیافتی.

پروفیل.با.مغزه.ساخته.شده.از.ماده.بازفرایندي.و.یا.بازیافتی.بوجود.آید.
7 روش آزمون 

7ـ1 تعیین وضعیت ظاهري
وضعی��ت.ظاهري.پروفیل.باید.در.فاصله.یک.متري.از.آزمونه.و.در.زاویه.تابش˚45.نور.
آس��مان.ش��مال.)مطابق.بند.3�6.(.و.یا.تحت.منبع.نوري.مصنوعی.معادل.با.زاویه.رویت.

عمود.بر.قطعه.به.روش.چشمی.).عادی.یا.تصحیح.شده(.تعیین.شود.
7ـ2 تعیین ابعاد پروفیل

7ـ2ـ1 ابزار اندازه گیري
.0/05mm.ابزار.اندازه.گیري.براي.تعیین.ابعاد.خارجی.و.ضخامت.دیواره.باید.درس��تی

داشته.و.براي.تعیین.انحراف.از.راست.بودن.باید.درستی.0/1mm.داشته.باشد.
7ـ2ـ2 آزمونه

براي.تعیین.انحراف.از.راست.بودن.آزمونه،.طول.آن.باید.1000mm.باشد.
7ـ2ـ٣ آماده کردن آزمونه

رده Cرده Bرده Aکاربرينوع دیواره

محدودیت.نداردmm≥ 2/.5.mm.8./2 ≤سطح.قابل.رویت

محدودیت.نداردmm≥ 2/.0.mm.5./2 ≤سطح.غیر.قابل.رویت

≥ 2/.3.mm≥ 2/.0.mmمحدودیت.ندارد

≥ 1/.2.mm≥ 2/.5.mmمحدودیت.ندارد

محدودیت.نداردمحدودیت.نداردمحدودیت.نداردمحدودیت.ندارد
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آزمونه.به.مدت.حداقل.1.س��اعت.قبل.از.آزمون.در.دمایC˚ي)5.± 23(.تثبیت.ش��رایط.
می.شود.

7ـ2ـ٤ روش آزمون
7ـ2ـ٤ـ1 ابعاد بیرونی و ضخامت دیواره

ابعاد.بیرونی.و.ضخامت.دیواره.ها.در.دمايC˚ي)5.± 23(.اندازه.گیري.می.شود.
7ـ2ـ٤ـ2 انحراف از راست بودن

آزمونه.از.قس��مت.لبه.پروفیل.روي.س��طح.صاف.قرار.داده.ش��ده،.فاصله.بین.پروفیل.و.

س��طح.با.ابزار.مناسب.اندازه.گیري.می.شود..آزمون.با.سمت.عمود.بر.سطح.آزمایش.شده،.
تکرار.می.شود.

7ـ٣ تعیین جرم واحد طول پروفیل
7ـ٣ـ1 وسایل

7�3�1�1.ترازو.با.درستی.1.گرم
7�3�1�2.وسیله.اندازه.گیري.طول.با.درستی.mm.ب0/5.براي.تعیین.طول.پروفیل

7ـ٣ـ2 آزمونه
طول.آزمونه.باید.mm ب200.تا.mm ب300.باشد.

7ـ٣ـ٣ آماده کردن آزمونه
قب��ل.از.آزمون،.آزمونه.ها.به.مدت.حداقل.یک.س��اعت.در.دم��اي.C˚ي)5.± 23(.تثبیت.

شرایط.می.شوند.
7ـ٣ـ٤ روش آزمون

طول.آزمونه.با.دقت.mm ب1.و.جرم.آن.با.دقت.1.گرم.اندازه.گیري.می.شود..جرم.واحد.
طول.بر.حسب.g/m.با.دقت. g/m ب10.محاسبه.می.شود.

 V 7ـ٤ تعیین اسـتحکام در برابر ضربه چارپی روي آزمونه هایی با دو شـکاف
شکل

تعیین.اس��تحکام.ضربه.چارپی.بر.روي.آزمونه.هایی.با.دو.ش��کاف.V.شکل.باید.حداقل.

روي.10.آزمونه،.بریده.ش��ده.در.جهت.طولی.از.س��طح.قابل.رویت.بدون.پوشش.پروفیل.

اصلی.با.ابعاد.ضخامت.دیواره.mmي)6 ±.0/2(.×.mmي)1.± 50(.،.مطابق.استاندارد.بند.
3�8.روش.1fC.با.شعاع.شکاف.mmي)0/02.± 0/1(.و.عرض.باقیمانده.بین.دو.شکاف

mmي)0/1.± 3(.در.دماي.C˚ي)2.± 23(..تعیین.شود..
آزمون.با.دس��تگاه.ضربه.پاندولی.مطابق.اس��تاندارد.بند.3�8.با.ظرفیت.کار.1.ژول.یا.2.

ژول.اما.با.فاصله.تکیه.گاه.mmي)0/5.± 40(.انجام.می.شود.
پاندول.باید.به.سطحی.از.آزمونه.که.متناظر.با.سطح.داخلی.دیواره.پروفیل.است،.ضربه.

وارد.کند.
7ـ٤ـ1 گزارش آزمون

گزارش.آزمون.باید.شامل.موارد.زیر.باشد:
�.تعداد.آزمونه.ها؛

�.ضخامت.آزمونه.ها؛
:)J(.ظرفیت.کار.پاندول.دستگاه.�

�.نتیجه.آزمون.براي.تک.تک.آزمونه.ها.و.میانگین.حسابی.نتایج؛
�.ارزیابی.پروفیل.شکست.؛

�.اطالعاتی.درباره.جداشدن.الیه.ها.
8  نشانه گذاري

8ـ1 پروفیل  هاي اصلی
8�1�1.پروفیل.هاي.اصلی.باید.بطور.واضح.و.خوانا.در.محل.غیر.مزاحم.به.گونه.اي.که.در.
هنگام.بسته.بودن.پنجره.غیر.قابل.رویت.باشد.و.حداکثر.در.فواصل.یک.متري.از.یکدیگر.

در.طول.پروفیل.نشانه.گذاري.شوند.
8�1�2.نشانه.گذاري.پروفیل.ها.باید.حداقل.اطالعات.زیر.را.داشته.باشد:

�.نام.یا.عالمت.تجاري.تولیدکننده
�.ارجاع.به.این.استاندارد.ملی

�.رده.بندي.از.نظر.کاربرد.در.شرایط.اقلیمی
�.دسته.بندي.از.نظر.مقاومت.در.برابر.ضربه.ناشی.از.سقوط.وزنه

�.رده.بندي.ضخامت.دیواره
�.در.صورت.استفاده.از.مواد.بازیافتی.عنوان.RMa.درج.شود.

�.نشان.تولید.به.منظور.قابلیت.ردیابی.)شامل.بر.تاریخ.تولید،.ماشین.یا.شماره.شیفت(.
به.طور.مثال.می.توان.به.شماره.گذاري.زیر.اشاره.کرد:

ABCD LTD – ISIRI ???? – M – II – C – 93 . 04 . 17 , 38 , 2
دیگر.اطالعات.اضافی.می.تواند.شامل.موارد.زیر.باشد:

�.نشان./.نوع.پروفیل
�.میزان.درگیر.بودن.شخص.ثالث.)تاییدیه(

8ـ2 پروفیل هاي کمکی
8�2�1.پروفیل.هاي.کمکی.یا.بسته.بندي.آنها.نیز.باید.به.طور.مشابه.نشانه.گذاري.شوند.

8�2�2.نشانه.گذاري.پروفیل.هاي.کمکی.باید.شامل.حداقل.اطالعات.زیر.باشد:
�.نام.یا.عالمت.تجاري.تولیدکننده

�.ارجاع.به.این.استاندارد.ملی
�.رده.بندي.ناحیه.اقلیمی.از.نظر.کاربرد

�.نشان.تولید.براي.امکان.ردیابی.محصول
...XYZ LDT – ISIRI ???? – S- 93, 368.......................................:مثال

پیوست الف
)الزامی(

خصوصیات مواد اولیه، تهیه نمونه ها و الزامات
الف 1 هدف

پیوس��ت.الف.روش��ی.را.براي.تهیه.نمونه.هایی.از.پروفیل.هايUـPVC یا.از.گرانول.ها/
پودره��اي.مواد.نو،.قابل.بازفرایند.یا.قاب��ل.بازیافت.براي.تعیین.خصوصیات.و.الزامات.آن.

خصوصیات.ارائه.می.کند.
الف 2 آزمونه ها

آزمونه.هاي.مخصوص.تعیین.خصوصیات.مواد.با.توجه.به.بند.الف.4.باید.از.پروفیل.ها.یا.
پالک.هاي.)صفحات(.پرس.شده.1.تهیه.شوند.

الف ٣ تهیه پالک هاي پرس شده
تهیۀ.پالک.هاي.پرس.ش��ده.باید.مطابق.با.روش.ارائه.ش��ده.در.بند.3�11.و.مشخصات.

زیر.صورت.گیرد.
�.ماده.مصرفی.باید.از.جنس.خرده.هاي.)قطعات(.پروفیل.هاي.UـPVC.روزن.رانی.شده،.

گرانول.یا.پودر.مواد.نو،.قابل.بازفرایند.یا.قابل.بازیافت.باشد.
�.اختالف.س��رعت.بین.دو.غلتک.آس��یاب.اختالط،.باید.در.محدودة.1/4.:1.تا.1/1.:1.

باشد.
�.پالک.پرس.شده.باید.ضخامت.mmي)0/2.± 4(.داشته.باشد.

�.خن��ک.ک��ردن.پالک.ها.)بخش.3�3�3.از.بند.3�11(.پس.از.تولید.باید.با.نرخ.اس��می
K˚/min ب15.انجام.شد.

الف ٤ خصوصیات مواد اولیه
)VST( الف ٤ـ1 دماي نرم شـدن ویکات

پ��س.از.آزم��ون.بند.3�9.)روش.B(.و.با.آهنگ.دم��ایC ˚/hی.)VST.،.)50 ±.5.نباید.
کمتر.از.˚Cب75.باشد.

ب��راي.پروفیل.هاي.تهی��ه.ش��ده.از.روش.غیرهم.روزن.رانی،.آزمونه.ها.باید.مس��تقیما.از.

پروفیل.ها.یا.پالک.هاي.پرس.ش��ده.تهیه.ش��وند..براي.پروفیل.هاي.هم.روزن.رانی.ش��ده،.
آزمونه.ها.باید.به.طور.جداگانه.از.پالک.هاي.پرس.شده.ساخته.شوند.

در.صورت.اختالف.نظر،.آزمون.روي.پالک.پرس.شده،.روش.مرجع.است.
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الف ٤ـ2 مقاومت در برابر ضربه چارپی
مقاوم��ت.در.برابر.ضربه.چارپی،.مطابق.بن��د.3�8.در.دماي.C ˚ی.)5.± 23(،.نباید.کمتر.
از.رده.KJ/m2-10.یا.رده.KJ/m2-20.ش��ود..مقدار.انتخاب.شده.باید.توسط.تولید.کننده.

تعیین.شود.
در.پروفیل.هایی.که.از.روش��ی.غیر.از.هم.روزن.رانی.تهیه.شده.اند،.آزمونه.ها.باید.از.پالک.

پرس.شده.تهیه.شوند.
در.پروفیل.هایی.که.به.روش.هم.روزن.رانی.تهیه.می.شوند،.آزمونه.ها.باید.به.طور.جداگانه.

از.پالک.هاي.پرس.شده.هر.دو.ماده.تهیه.شوند.
در.ص��ورت.وج��ود.اختالف.نظر،.نتای��ج.آزم��ون.روي.پالک.هاي.پرس.ش��ده.مبناي.

تصمیم.گیري.است.
الف ٤ـ٣ مدول االستیسیته خمشی

زمان��ی.که.این.خصوصیات.در.دماي..C˚ي)5.± 23(.و.مطابق.با.بند.3�7.تعیین.ش��ود،.

مدول.االستیس��یته.خمش��ی)Eb(..نباید.کمتر.از.N/mm²-2200.شود..در.پروفیل.هایی.

که.به.روش.متفاوت.از.هم.روزن.رانی.تهیه.شده.اند،.آزمونه.ها.باید.مستقیما.از.پروفیل.ها.یا.
پالک.هاي.پرس.شده.تهیه.شوند.

در.پروفیل.هایی.که.به.روش.هم.روزن.رانی.تهیه.می.شوند،.آزمونه.ها.باید.به.طور.جداگانه.
از.پالک.هاي.پرس.شده.هر.دو.ماده.تهیه.شوند.

در.ص��ورت.وج��ود.اختالف.نظر،.نتای��ج.آزم��ون.روي.پالک.هاي.پرس.ش��ده.مبناي.
تصمیم.گیري.است.

الف ٤ـ٤ مقاومت ضربه کششی
زمانی.که.آزمون.در.دماي.C˚ي)5.± 23(.و.مطابق.با.بند.3�10.و.توس��ط.آزمونه.نوع.5.

انجام.شود،.متوسط.مقاومت.ضربه.کششی.نباید.کمتر.از.KJ/m2-600.شود.
براي.کلیه.پروفیل.ها.)تهیه.ش��ده.از.طریق.هم.روزن.رانی.و.غیر.هم.روزن.رانی(،.آزمونه.ها.

باید.مستقیما.از.پروفیل.گرفته.شوند.
الف 5 گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد:

�.ارجاع.به.این.پیوست
�.جزئیات.آزمونه.ها

�.رده.اعالم.شده.براي.مقاومت.ضربه.چارپی
�.مقادیر.به.دست.آمده

پیوست ب
)اطالعاتی(

رواداري مجاز رنگ
ب 1 هدف

پیوست.ب،.توصیه.اي.براي.رواداري.مجاز.رنگ.ارائه.می.دهد.
ب 2 رواداري مجاز رنگ

وقتی.که.مطابق.بند.3�14.و.با.دستگاهی.مطابق.3�15.و.3�16.و.مطابق.مشخصه.هاي.
زیر.انجام.شود:

�.اعمال.استاندارد.CIE.با.نور.D.65 و.انعکاس.آینه.اي
�.شرایط.اندازه.گیري..Dا.8/6.یایDا.6/6 )براي.هر.دو.بدون.حذف.براقیت(،.توصیه.می.شود.

که.اختالف.رنگ.هیچ.پروفیلی.نسبت.به.رنگ.استاندارد،.بیشتر.از.رواداري.زیر.نباشد:
|ΔL*|≥1                                                                                     
|Δa*|≥0/5                                                                                 
|Δb*|≥0/8                                                                                
|ΔE*|≥1.0                                                                                 

پیوست پ
)الزامی(

روش محاسبه تعیین میزان تابش و زمان در معرض قرارگیري
)در.آزمون.هوازدگی.مصنوعی(

پ 1 هدف
این.پیوس��ت.روشی.را.براي.محاس��به.زمان.در.معرض.قرارگیري.الزم.براي.دستیابی.به.
مقاومت.در.برابر.اقلیم.هاي.معتدل)M(.و.سخت.)S(.در.هوازدگی.مصنوعی.ارائه.می.کند.

این.پیوست.شامل.توجیه.روش.انتخاب.شده.نیز.می.باشد.
پ 2 محاسبه

پ.2�1.در.بند.5�1.نواحی.اقلیمی.بر.حسب.متوسط.انرژي.خورشیدي.سالیانه.تابیده.شده.
بر.سطح.افقی.و.دماي.میانگین.گرمترین.ماه.سال،.رده.بندي.می.شوند.)جدول1(.

پ.2�2.به.منظور.انجام.محاس��بات،.مفروضات.زیر.براي.انرژي.خورش��یدي.س��الیانه.در.
نظر.گرفته.می.شوند:

�.براي.نواحی.اقلیمی.معتدل،.انرژي.خورشیدي.GJ4/ m2/ year.ت4.تخمین.زده.می.شود.

�.براي.نواحی.اقلیمی.سخت،.انرژي.خورشیديGJ4/ m2/ yearت6.تخمین.زده.می.شود.
پ.2�3.به.منظور.مقایسه.این.شکل.ها.با.شرایط.هوازدگی.مصنوعی،.الزم.نیست.که.کل.
انرژي.تابشی.خورشید.که.در.بند.پ.2�2.ذکر.شده،.در.نظر.گرفته.شود،.بلکه.آن.بخشی.را.
ک��ه.در.محدوده.مرئی.و.فرابنفش)UV(.قرار.می.گیرد.)بین.300nm.تا.800nm(.مد.نظر.
قرار.می.دهند..این.مقدار.حدود.60.درصد.کل.انرژي.تابشی.خورشید.است..از.آنجا.که.همه.
این.تابش.در.دماهاي.باالتر.تابستان.اتفاق.نمی.افتد.و.بنابراین.تخریب.کمتري.در.سطح.رخ.

خواهد.داد،.یک.ضریب.اصالح.67.درصد.نیز.به.نتایج.اعمال.می.شود.
میزان.تابش.توصیه.ش��ده.در.محدوده.طول.موج.بین300nm.تا.800nm.در.جدول.پ.

1.ارائه.شده.است.

پ.2�4.ب��راي.دس��تگاه.هوازدگی.مصنوعی.داراي.میانگی��ن.تابشIw/m2.در.محدوده.

ط��ول.موج.300nm.تا.800nm.،.زمان.قرارگیري.در.معرض.تابش.در.جدول.پ.2.آمده.
است.

درصورتی.کهI.مساوي.550w/m2.باشد،.زمان.در.معرض.تابش.ماندن.مورد.نیاز.براي.
شبیه.سازي.تابش.معادل.5.سال،.عبارت.است.از:

�.براي.اقلیم.معتدل.)M(،.زمان.در.معرض.ماندن4000.ساعت
�.براي.اقلیم.سخت.)S(،.زمان.در.معرض.ماندن6000.ساعت

یادآوري:.این.روش.محاس��باتی.فقط.یک.می��زان.تقریبی.براي.تخمین.ارائه.می.کند..با.

این.حال.حداقل.معیاري.را.به.محقق.ارائه.می.دهد،.اگر.چه.واضح.اس��ت.که.شرایط.واقعی.
طبیعی.به.محل،وضعیت،.سایه.و.غیره.وابسته.است.

نوع اقلیم
)M( اقلیم معتدل 

GJ/ m2

)S( اقلیم سخت
GJ/ m2

1/62/4. .معادل.1.سال

8/012/0معادل.5.سال

800 nm ٣00 تا nm جدول - پ 1- میزان تابش توصیه شده براي طول موج بین

نوع اقلیم
)M( اقلیم معتدل 

GJ/ m2

)S( اقلیم سخت
GJ/ m2

I6/6.×.10.5./I/.10.5.×.4/4معادل.1.سال

I3/3.×.10.6./I/.10.6.×.2/2معادل.5.سال

    جدول - پ 2- زمان توصیه شـده براي قرارگیري در معرض تابش براي محدوده طول
800mn تاm ٣00mn  
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راستی آزمایی بحران آینده مسکن
پنجره.ایرانیان:.برخی.کارشناس��ان.مس��کن.با.اس��تناد.به.ثبت.حدود.یک.میلیون.ازدواج.در.
سال.از.یک.سو.و.رکود.2.5.ساله.بخش.ساخت.و.ساز.که.به.عقب.ماندن.تولید.مسکن.از.نیاز.
س��الیانه.کشور.منجر.ش��ده،.پیش.بینی.می.کنند.کشور.با.بحران.کمبود.تعداد.واحد.مسکونی.در.
س��ال.های.آینده.مواجه.شود؛.اظهارنظری.که.به.نظر.می.رسد.در.آن.ابعاد.اجتماعی.و.اقتصادی.

مسکن.لحاظ.نشده.است.
به.گزارش.ایس��نا،.با.این.که.آمار.دقیقی.از.تعداد.تازه.عروس.و.دامادهای.اجاره.نش��ین.وجود.
ندارد،.ش��واهد.نشان.می.دهد.بسیاری.از.زوج.های.جوان.در.خانه.های.اجاره.ای.مستقر.می.شوند؛.
چرا.که.از.اس��تطاعت.مالی.کافی.برای.خرید.مس��کن.برخوردار.نیس��تند..با.این.حال.و.با.وجود.
این.که.نیمی.از.درآمد.خانوارها.به.مسکن.اختصاص.می.یابد.و.نیز.مشکالت.عدیده.مستاجران،.
اجاره.نش��ینی.در.ایران.هیچ.گاه.به.بحران.تبدیل.نش��ده؛.چرا.که.افزای��ش.اجاره.بها.در.بدترین.

شرایط.از.تورم.عمومی.تبعیت.کرده.و.میانگین.آن.سالیانه.10.درصد.بوده.است.
این.س��یگنال.نش��ان.می.دهد.اگرچه.مالکیت.خانه.ها.کمتر.در.اختیار.زوج.های.جوان.بوده.اما.
تعداد.واحدهای.مس��کونی.ساخته.ش��ده.در.سال.با.تعداد.ازدواج.های.ثبت.شده.در.کشور.تقریبا.
در.حالت.تعادل.قرار.داش��ته.اس��ت..مالکیت.خانه.های.مس��کونی.در.دست.افرادی.است.که.از.
تمکن.مالی.کافی.برخوردارند،.نبض.اجاره.بها.در.دس��ت.آنها.قرار.داش��ته.و.بعضا.بدون.توجه.
به.قیمت.مس��کن،.اجاره.بها.را.با.تورم.سالیانه.تنظیم.می.کنند..اقدامی.که.انتقاد.حسام.عقبایی.
رییس.اتحادیه.مشاوران.امالک.تهران.را.در.پی.دارد..با.همه.ی.این.شرایط.بخش.اجاره.همواره.
شوک.های.قیمت.مسکن.را.کنترل.کرده.و.نمونه.آن.در.افزایش.یکباره.قیمت.مسکن.در.سال.
1391.قابل.مالحظه.است.که.اجاره.بها.با.جهش.یکباره.قیمت.مسکن.همراه.نشد.و.پیش.بینی.

می.شود.که.بخش.اجاره.طی.سال.های.آینده.این.عقب.ماندگی.را.جبران.کند.
اما.یک.کارشناس.مسکن.درخصوص.آمار.نیاز.کشور.به.یک.میلیون.مسکن.در.سال.به.ایسنا.
گفت:.ممکن.است.بر.روی.کاغذ.سالیانه.یک.میلیون.واحد.مسکونی.احتیاج.داشته.باشیم،.ولی.
در.شرایط.فعلی.این.مساله.قابل.اتکا.نیست..اگر.شرایط.اقتصادی.در.شرایط.نرمال.قرار.داشته.
باش��د.و.مش��کل.اشتغال.حل.ش��ود،.می.توان.گفت.به.یک.میلیون.واحد.مسکونی.در.سال.نیاز.

داریم..حال.آنکه.این.شرایط.در.اقتصاد.کشور.وجود.ندارد.
محمدمهدی.مافی.اظهار.کرد:.با.این.وجود.اگر.صرفا.س��رمایه.های.کشور.را.به.تولید.مسکن.
اختصاص.دهیم.در.واقع.س��رمایه.های.ملی.را.هدر.داده.ایم..اگر.س��الیانه.هش��ت.درصد.رش��د.
اقتصادی.داش��ته.باش��یم.می.توان.گفت.نیاز.به.یک.میلیون.مسکن.داریم.ولی.در.شرایط.فعلی.
10.درصد.این.رقم.هم.واحد.مس��کونی.نیاز.نداریم..بر.مبنای.آمار.سازمان.ثبت.احوال.تا.پایان.
شهریورماه.1394.تعداد.ازدواج.های.ثبت.شده.در.کشور.368.هزار.و.205.مورد.بوده.که.ممکن.
اس��ت.تا.پایان.سال.به.700.هزار.مورد.برس��د..تولید.مسکن.کشور.نیز.هم.اکنون.با.همه..رکود.
2.5.ساله.حاکم.بر.این.بخش.تقریبا.700.هزار.واحد.است..پس.آمار.ریاضی.نشان.می.دهد.تعداد.
س��اخت.و.ساز.از.تعداد.ازدواج.ها.عقب.نیس��ت..مضافا.این.که.براساس.آمار.سرشماری.سال90.
تعداد.یک.میلیون.و.666.هزار.واحد.خانه.خالی.در.کشور.وجود.داشته.که.هم.اکنون.بنا.به.گفته..

مشاور.وزیر.راه.و.شهرسازی.به.یک.میلیون.و.400.هزار.واحد.رسیده.است.
حس��ین.عبده.تبریزی.با.بیان.این.که.20.میلیارد.مس��کن.خالی.در.کشور.وجود.دارد.می.گوید.

که.دولت.قصد.ندارد.در.بخش.مسکن.کار.بیهوده.انجام.دهد.
وی.اظهار.کرد:.اقتصاد.ایران.نیاز.مبرمی.به.نقدینگی.و.پول.دارد.و.هر.دالر.در.این.ش��رایط.

برای.اقتصاد.معنا.و.مفهوم.خاصی.یافته.است.
مش��اور.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.بر.اینکه.باید.خطرات.ناش��ی.از.این.وضعیت.را.برای.
کلیت.اقتصاد.مورد.بررسی.قرار.داد.و.راه.هایی.برای.رفع.آن.یافت.افزود:.سیاست.وزارت.راه.و.
شهرس��ازی.در.دولت.یازدهم.به.هیچ.روی.توسعه.و.رونق.سفته.بازانه.بازار.مسکن.نیست.بلکه.
رونق.بازار.مس��کن.مصرفی.در.دس��تور.کار.ما.قرار.دارد..با.این.وجود.برخی.معتقدند.س��ونامی.

افزایش.قیمت.مسکن.در.راه.است.
مجتبی.بیگدلی.رییس.انجمن.انبوه.سازان.قم.در.گفت.وگو.با.ایسنا.اظهار.کرد:.خوشبختانه.از.
سویی.صدای.شکسته.شدن.یخ.های.رکود.مسکن.پس.از.سه.سال.متوالی.به.گوش.می.رسد.و.
متاسفانه.از.سوی.دیگر.باید.گفت.سونامی.افزایش.قیمت.به.زودی.در.این.بخش.رخ.می.دهد.
ب��ا.ای��ن.حال.بعض��ی.کارشناس��ان.ضمن.رد.ای��ن.ادعا.می.گوین��د.که.با.امض��ای.برجام.و.
گش��ایش.های.احتمالی.در.اقتصاد.کالن.قطعا.بخش.مس��کن.بی.نصیب.نخواهد.ماند.و.شرایط.
برای.حل.مشکل.ساخت.و.ساز.فراهم.می.شود؛.به.شرطی.که.دولت.به.بخش.خصوصی.اعتماد.
کند..این.اعتماد.می.تواند.موجب.شکوفایی.بخش.خصوصی.شده.و.در.صورتی.که.سرمایه.های.
خارجی.به.کش��ور.بیاید.مش��کل.اش��تغال.و.تولید.در.بخش.اقتصاد.کالن.حل.می.شود.که.این.
مس��اله.می.تواند.بخش.ساخت.وس��از.را.از.رکود.خارج.کرده.و.ارزش.افزوده.آن.را.باال.ببرد،.در.
این.صورت.تقاضای.بالقوه.بخش.مسکن.می.تواند.تبدیل.به.تقاضای.بالفعل.شود.و.شاید.در.آن.

صورت.بتوان.گفت.نیاز.واقعی.بخش.مسکن.سالیانه.یک.میلیون.واحد.است.
یک.کارش��ناس.مس��کن.با.تاکید.بر.اهمیت.آمار.در.اقتصاد.خاطرنشان.کرد:.یکی.از.عوامل.
رکود.س��ه.س��ال.اخیر.بخش.مسکن،.بی.برنامگی.س��رمایه.گذاران.و.نیز.عدم.ارایه.ی.اطالعات.
صحیح.درخصوص.ظرفیت.های.خالی.مسکن.از.سوی.دستگاه.های.ذی.ربط.به.سازندگان.بود.
به.گفت��ه.ی.محمد.عدالت.خواه،.ارگان.های.مربوطه.آم��اری.از.تعداد.یک.میلیون.خانه.خالی.
استان.تهران.ارایه.نکردند.و.به.همین.دلیل،.سازندگان.اقدام.به.ساخت.خانه.های.لوکس.کردند.
که.روی.دستش��ان.ماند..طبیعی.است.که.وقتی.یک.میلیون.خانه.خالی.داریم.مسکن،.تقاضا.و.

سودآوری.نخواهد.داشت.و.وارد.رکود.می.شود.
این.کارش��ناس.مس��کن.تاکید.کرد:.حتی.با.فرض.این.که.آمار.کاهش.تعداد.خانه.های.خالی.
صحیح.باش��د.و.این.خانه.ها.به.فروش.یا.اجاره.رفته.باش��ند.نمی.توان.به.رونق.بخش.مس��کن.
امی��دوار.بود؛.چرا.که.م��ردم.از.اقتصاد.ضعیفی.برخوردارند.و.قدرت.خرید.ندارند..لذا.برای.رونق.
مسکن.باید.مالکین.از.قیمت.های.آن.چنانی.دست.بردارند.و.با.لحاظ.قرار.دادن.واقعیت.اقتصاد.و.
امکانات.مردم.خانه.ها.را.با.قیمت.های.پایین.تر.به.فروش.برسانند.و.دولت.نیز.در.راستای.حمایت.

از.اقتصاد.خانوارها.شرایط.مالکیت.برای.آنها.را.ولو.در.بلندمدت.فراهم.کند.





نشریـه پنجره ایرانیـان
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فروش ماشین آالت324
س�ت کامل مونتاژ در و پنجره یو پی وی س�ی دو سر در 

حال کار همراه با میز کار به فروش می رسد.
تلفن: 09127630595 �� 09127630595
mohammad_kianfar@yahoo.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

اجاره خط تولید شیشه دوجداره
خط تولی�د )کامل( شیش�ه دوجداره همراه با س�الن 

اجاره داده می شود.
تلفن: 09121018453

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

آدرس جدید شرکت دکونیک
ش�رکت دکونیک تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی به 
اطالع می  رس�اند آدرس دفتر مرکزی ش�رکت به آدرس 

ذیل انتقال یافت.
آدرس: تهران � چهارراه پاس�داران � خیابان مغان � بعد 
از پ�ل مغان � ابت�دای خیابان وفامنش � کوچه عیس�ی 

بیگی � پالک 7 � طبقه 5 � واحد 5
تلفن:021-22985214 � 021-22985207

اعالم آمادگی جهت نصب انواع پنجره
گ�روه نصب درویش با تکیه بر نیروه�ای کار آمد و مجرب 

آماده خدمت رسانی در زمینه های زیر می باشد:
 1- اندازه گیری نهایی) نوسازی وبازسازی و اشکال خاص(

2- نص�ب ان�واع پنج�ره )فری�م س�نگ – فری�م فلزی- 
بازسازی- پارتیشن و...(

3- دارای چند تیم نصب با لباس های فرم
4- اس�تفاده از بهترین متریال )پیچ های تایوانی- چسب 

و فوم ترک و... (
5- دارای تمامی لوازم نصب )دریل معمولی- دریل هیلتی-

رنده- اتو برای جوش دادن پروفیل-طناب و ...(
6- تسویه حساب به صورت مدت

7- قیمتی مناسب
8- دارای سابقه 6 ساله با شرکت های معتبر )آریا منظر – 
آپادانا پنجره - عایق اسیا - کهن دژ – رویان پنجره و....(  
تلفن: 88473667  - 09125001322
  emad.darvishnoori@gmail.com  

penmak فروش ماشین آالت

ست 6 تیکه دستگاه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی 

با برند penmak ترکیه در حد نو، به همراه کمپرس�ور 

750 و 3 ع�دد میز کار بزرگ و لوازم جانبی با قیمت 

عالی بفروش می رسد.                تلفن: 09143457466

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

آدرس جدید شرکت تورآسا
ش�رکت مهندسی بازرگانی تورآس�ا به اطالع می  رساند 
دفتر مرکزی این ش�رکت به محل کارخانه به آدرس ذیل 

انتقال یافت.
آدرس: ک�رج � ج�اده م�الرد � بعد از نی�روگاه برق 
منتظر قائم � جنب جایگاه دو منظوره البرز � خیابان 

گلستان � پالک19
تلفن: 026-36573040 �  026-36573131 
026-36574850 � 026-36574698
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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 یک ست کامل در و پنجره
یک س�ت کام�ل خط تولی�د در و پنج�ره یو.پی.وی.س�ی 
)7تکه(،دو سر با برند مرات ترکیه در حد نو به فروش می رسد. 
تلفن: 09123036796- 09123705208
sepehr_61_983@yahoo.com

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

فروش ماشین آالت شیشه دوجداره
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1- دس�تگاه شستشوی شیش�ه    2- دستگاه تزریق 
گاز ارگون   3- دستگاه برش اسپیسر   4- میز گردان    
5- دستگاه پر کن س�یلیکاژل    6- ابزارآالت کارگاه 

تولید شیشه دوجداره
تلفن: 09121463182 )کاکایی(

فروش ویژه ابزارآالت
ش�رکت تجارت آروین شیشه کلیه محصوالت خود را 
از قبیل س�نگ، مته، ابزارآالت شیشه را بصورت ویژه 

به فروش می رساند.
تلفن: 55577600-55577764

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                                                      




















































