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به.گزارش.روابط.عمومی.انجمن.ملی.صنایع.پالستیک.ایران.)اینپیا(،.انجمن.ملی.با.تشکیل.

کارگروهی.به.بازخوانی.مجدد.اساس��نامه.پرداخت..این.کارگروه.با.برگزاری.جلسه.های.متعدد،.

مجموع��ه.پیش��نهادهایی.را.برای.رفع.دغدغه.های.اعضا.آماده.کرده.اس��ت..گزارش��ی.از.این.
پیشنهادها.توسط.سید.محسن.صفایی.عضو.هیئت.ملی.انجمن.ملی.را.در.ادامه.می.خوانید:.

جناب آقای مهندس صفایی، همان طور که اسـتحضار دارید، برخی تشـکل ها برای 
عضویـت در انجمـن ملی پالسـتیک، به دلیل اساسـنامه انجمن با مشـکالتی مواجه 
هسـتند. برای رفع این مشـکالت آیا اقدامی انجام شده است و مهم ترین مشکالت 

طرح شده چه مواردی هستند؟
.با.توجه.به.ارتباط.نزدیک.اینجانب.و.آشنایی.با.دغدغه.های.تشکل.های.دیگر.که.به.صورت.
کلی.ش��بیه.به.همدیگر.هس��تند،.به.منظور.انتقال.این.نگرانی.ها.به.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.
و.بح��ث.و.بررس��ی.در.مورد.آنها،.انجمن.ب��ه.اینجانب.و.جناب.آقای.مهن��دس.صحاف.امین.
ماموریت.مشترکی.را.محول.کرد.که.با.بازخوانی.مجدد.اساسنامه.انجمن،.دالیل.این.نگرانی.ها.
مش��خص.شود..در.همین.رابطه.در.بهمن.ماه.گذش��ته.جلسه.های.سه.نفره.ای.با.حضور.جناب.
آقای.مهندس.غریبی،.جناب.آقای.مهندس.صحاف.امین.و.بنده.برگزار.و.و.موارد.مورد.بررسی.
قرار.گرفت..در.جلسه.کارگروه.اساسنامه.های.مشابه.در.دیگر.کشورها.که.توسط.آقای.مهندس.
غریبی.مطرح.ش��ده.بود،.نیز.مورد.توجه.قرار.گرفت..در.این.نشس��ت.اس��اس.نامه.های.مزبور.با.

قوانین.و.مسائل.جاری.کشور،.تطبیق.و.بررسی.شد..
پس.از.اتمام.این.مرحله،.خروجی.این.جلسه.طی.گزارشی.به.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.ارائه.
ش��د..پس.از.بحث.و.بررس��ی.نتیجه.زیر.مورد.قبول.اعضاء.جلسه.قرار.گرفت.و.قرار.بر.این.شد.
که.این.تغییرات.در.اساس��نامه.توس��ط.هیئت.مدیره.به.عنوان.پیشنهاد.در.اولین.مجمع.عمومی.
مطرح.ش��ود..در.کل.روح.اصلی.این.بخش.از.پیش��نهادها.در.خصوص.تغییر.اس��اس.نامه،.رفع.
آن.دس��ته.از.نگرانی.های.انجمن.های.صنعت.پالس��تیک.بود.که.مطمئنا.با.تصویب.آن،.مراتب.

انسجام.هر.چه.بیشتری.در.صنعت.پالستیک.و.پلیمر.کشور.حاصل.می.شود.
 ضرورت عضویت بنگاه ها در انجمن های تخصصی 

این.مسئله.بدان.معنی.است.که.انجمن.ملی.صرفا.به.عضوگیری.سایر.انجمن.ها.پرداخته.و.در.

صورت.تمایل.یک.بنگاه،.عضویت.در.انجمن.مربوطه.آن.بنگاه.الزامی.است..این.نکته.ظریف.

باعث.تقویت.س��ایر.انجمن.ها.و.جذب.بنگاه.های.دس��ت.اندر.کار.تخصصی.و.جلوگیری.از.ورود.

بنگاه.هایی.که.به.انجمن.اصلی.خود.وابس��تگی.ندارند،.در.انجمن.ملی.بش��ود..این.یکی.از.دو.

دغدغه.اصلی.انجمن.هایی.است.که.در.طول.فعالیت.انجمن.ملی.همواره.مطرح.می.شد..دغدغه.

دوم،.س��هم.انجمن.های.عضو.انجمن.ملی.در.هیئت.مدیره.های.دوره.های.آتی.در.انجمن.ملی.

اس��ت..در.این.رابطه.نیز.همچنان.که.از.ترکیب.اعضای.هیئت.مدیره.دوره.اول.و.دوم.مشاهده.

می.ش��ود،.این.اعضا.از.بخش.ها.و.تش��کل.های.مختلف.نظیر.تولید.کنندگان.لوله.پی.وی.سی،.

انجمن.تولیدکنندگان.لوله.پلی.اتیلن،.انجمن.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی،.انجمن.قطعه.س��ازان.

خودرو،.ظروف.یکبار.مصرف،.ژئوس��نتتیک،.جامعه.کفش،.ماشین.س��ازان،.مستربچ.و.کامپاند.و.

انجمن.های.اس��تانی.نظیر.انجمن.صنایع.پالستیک.مشهد،.سمنان.و....بوده.است..در.انتخابات.

آتی.نیز،.حضور.تشکل.ها.پررنگ.تر.و.هیئت.مدیره.از.ترکیب.مناسب.تری.برخوردار.می.شود..در.
این.رابطه.عضویت.انجمن..هایی.که.هنوز.عضو.انجمن.ملی.نشده.اند،.ضروری.به.نظر.می.رسد.

 الزام به عضویت انجمن ها در اتاق بازرگانی
.در.ای��ن.رابط��ه.نگرانی.بعضی.دیگ��ر.از.انجمن.ها.عضوی��ت.ابتدا.به.س��اکن.انجمن.ها.در.
ات��اق.بازرگانی.و.صنایع.و.معادن.ایران.اس��ت؛.همچنان.که.بعض��ی.از.انجمن.ها.نظیر.انجمن.
تولید.کنندگان.لوله.پی.وی.سی.اقدام.کرده.اند،.بهتر.است.تا.سایر.انجمن.ها.نیز.در.فرصت.باقی.
مان��ده.این.اقدام.پیش��رونده.را.انجام.دهند،.تا.دوباره.در.ایام.انتخابات.با.مش��کل.کمبود.زمان.
روبه.رو.نش��وند..همچنین.در.آخرین.جلس��ه.هیئت.مدیره.انجمن،.بحث.عضویت.انجمن.ها.با.
ارائ��ه.حق.عضویت.به.تعداد.قابل.توجه.به.حق.عضویت.از.حق.رای.مناس��ب.تری.نس��بت.به.
فراگیر.بودن.انجمن.خود.اقدام.کنند..الزم.به.ذکر.اس��ت.این.مورد.آخر.به.عنوان.یک.راه.حل.
و.ب��ا.حضور.کلیه.اعض��ای.هیئت.مدیره.از.جمله.نماینده.انجمن.مس��تربچ.و.کامپاند.و.انجمن.
ماشین.س��ازان.مورد.توجه.قرار.گرفت.و.با.تکمیل.جزئی��ات.آن.و.رفع.نواقص.و.نگرانی.ها.این.
طرح.نیز.قبل.از.انتخابات.آینده..و.به.همراه.سایر.موارد.ذکر.شده.فوق.در.مجمع.فوق.العاده.ای.

ارائه.و.نظر.خواهی.و.رای.گیری.می.شود..
.به.نظر.می.رس��د.جهت.دس��تیابی.به.خواس��ته.ها.و.دخالت.در.امور.تصمیم.س��ازی.ضرورت.
عضویت.انجمن.هایی.که.تاکنون.عضو.انجمن.ملی.صنایع.پالس��تیک.و.پلیمر.ایران.نشده.اند،.
را.بیش��تر.کرده.تا.این.انجمن.ها.بتوانند.با.عضویت.خود.و.حضور.در.جلس��ات.و.طرح.مس��ائل.

تخصصی.خود،.در.تغییرات.اساسنامه.نیز.نظرات.خود.را.مطرح.کنند.

اصالح اساسنامه انجمن ملی با هدف رفع دغدغه های موجود 

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.باوند.س��بد.محصوالت.خود.را.با.
چسب.پهن.باکیفیت.تکمیل.کرد.

بر.اساس.اخباری.که.از.سوی.شرکت.باوند.در.اختیار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.شرکت.باوند.چسب.پهن.باکیفیت.

را.به.سبد.محصوالت.خود.افزود..همچنین.این.شرکت،.موفق.
شده.است.به.وسیله.بارکد.محصوالت.را.شناسنامه.دار.کند.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.باون��د.در.زمینه.ارائ��ه.راهکارهای.
نرم.افزاری،.تجهیزات.و.مواد.مصرفی.فعالیت.دارد.

محصول  جدید باوند وارد بازار شد
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.ارگاداتا.به.عنوان.اسپانسر.رسمی.نمایشگاه.

بین.المللی.در.و.پنجره.و.نما.ویدوفا،.با.انتشار.اطالعیه..ای.از.آغاز.به.
کار.این.نمایشگاه.در.28.شهریورماه.در.شهر.دبی.خبر.داد.

ش��رکت.ارگاداتا.با.انتش��ار.اطالعیه.از.کلیه.فعاالن.صنعت.در.و.

پنج��ره.و.نما.دعوت.کرد.تا.در.نمایش��گاه.بین..المللی.در.و.پنجره.و.
نما.ویدوفا.شرکت.کنند.

متن.این.اطالعیه.به.شرح.زیر.است:
همکاران.و.فعاالن.صنعت.در.و.پنجره.و.نما؛

مفتخر.هس��تیم.که.اع��الم.کنی��م،.ارگاداتا.به.عنوان.اسپانس��ر.

.WIDOFA,.Windows(.رسمی.نمایش��گاه.بین.المللی.ویدوفا

Doors.Facades(.ک��ه.در.تاریخ.28.لغایت.30.ش��هریور.ماه.

1395.در.شهر.دبی.برگزار.می.گردد،.از.شما.دعوت.به.عمل.می.آورد.
تا.در.این.نمایشگاه.مشارکت.داشته.باشید.

در.صورت.تمایل.می.توانید.با.دفتر.ارگاداتا.تماس.حاصل.کنید.

ارگاداتا؛ اسپانسر نمایشگاه ویدوفا در دبی

پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.آتاتک.در.نظ��ر.دارد.جهت.ارتقا.س��طح.ارتباطات.خود.با.
مشتریان،.کارگاه.های.این.شرکت.در.سراسر.کشور.را.مورد.بازدید.قرار.دهد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.آتاتک.در.اختیار.خبرن��گار.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.این.ش��رکت.بازدید.از.کارگاه.های.خود.را.در.نقاط.مختلف.کش��ور.آغاز.کرده.

اس��ت..بر.این.اساس.نخس��تین.مقصد.این.بازدیدها.در.سال.1395.استان.آذربایجان.
غربی.بوده.است..

ب��ه.همین.منظ��ور.نمایندگان.ش��رکت.از.تاری��خ.31.فروردین.ماه.در.این.اس��تان.

مس��تقر.شدند.و.به.منظور.ارتقای.س��طح.ارتباطات.خود.با.مشتریان.و.آگاهی.از.نحوه.

فعالیت.های.این.کارگاه.ها.و.مش��کالت.آنها،.از.کارگاه.های.مختلف.این.استان.بازدید.
به.عمل.آوردند.

گفتنی.است،.مقاصد.بعدی.بازدیدهای.شرکت.آتاتک.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد.

بازدیدهای دوره ای آتاتک از آذربایجان غربی آغاز شد

پنجره.ایرانیان:.تس��هیالت.بلندمدت.کرفت.مولر.ایران.از.س��وی.بان��ک.طرف.قرارداد.این.
شرکت،.به.20.درصد.کاهش.یافت.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.سوی.ش��رکت.کرفت.مولر.ایران.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.

ق��رار.گرف��ت،.در.فروردین.ماه.امس��ال.تفاهم.نام��ه.جدیدی.میان.کرفت.مول��ر.و.بانک.عامل.

تسهیالت.بلندمدت.این.شرکت.به.امضا.رسید..بنا.بر.این.تفاهم.نامه.و.با.توجه.به.قوانین.جدید.

بانک.مرکزی،.تس��هیالت.ارائه.ش��ده.توسط.بانک.به.مشتریان.کرفت.مولر.از.این.پس.سالیانه.
20.درصد.محاسبه.خواهد.شد.

این.تفاهم.نامه.در.تاریخ.24.فروردین.1395.امضا.ش��ده.و.از.همین.تاریخ.نیز.اعمال.ش��ده.

و.در.اختیار.مش��تریان.این.شرکت.قرار.گرفته.اس��ت..طبق.این.تفاهم.نامه،.کلیه.مشتریان.این.

شرکت.می.توانند.تا.70.درصد.ارزش.فاکتور.این.شرکت.را.به.صورت.سه.ساله.و.با.طی.کمترین.

طرف.قرارداد.کرفت.مولر.ایران..24.درصد.بود.تش��ریفات.بانکی.دریافت.کنند..گفتنی.اس��ت.پیش.از.این،.نرخ.سود.تسهیالت.بلندمدت.بانک.

کاهش سود تسهیالت بلندمدت کرفت مولر



10
ه.4

�ار
شم

..
95
داد.

خر
..
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ره 
نج

ت پ
صنع

ار 
خبـ

ا

46

پنجره.ایرانیان:.پروفیل.آورتا.با.هدف.جلب.رضایت.مش��تریان.خود،.با.اضافه.کردن.

سه.پروفیل.کاربردی.و.همچنین.گسکت.های.طوسی.و.مشکی،.سبد.محصوالت.خود.
را.ارتقا.بخشید..

بر.اس��اس.اخباری.که.از.سوی.پروفیل.آورتا.در.اختیار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.این.ش��رکت.در.نظر.دارد.با.هدف.ارتقا.محصوالت.و.افزایش.تولیدات،.س��ه.

پروفیل.کاربردی.جدید.با.نام.های.فریم.کشویی.تک.ریل،.فریم.بازسازی.و.در.بیرون.
بازشو،.را.با.بهترین.کیفیت.و.مناسب.ترین.قیمت.در.اختیار.مشتریان.قرار.دهد.

همچنین.از.ابتدای.س��ال.1395،.آورتا.گس��کت.های.مش��کی.و.طوسی.را.در.حالی.

در.اختیار.مش��تریان.قرار.داده.اس��ت.که.می.توانند.در.هنگام.درخواست.پروفیل،.رنگ.
گسکت.مورد.نظر.را.هم.سفارش.دهند.

تازه های سبد محصولی آورتا

.،Facade Testing Institute.:پنجره.ایرانیان

ش��رکت.ارائه.دهنده.خدمات.بازرس��ی.و.انجام.تست.های.

آلومینیوم،.شیش��ه،.در،.پنجره.و.محصوالت.مورد.استفاده.
در.نمای.ساختمان،.فعالیت.های.خود.را.در.ایران.آغاز.کرد.
بن��ا.بر.گزارش.رس��یده.ب��ه.تحریریه.پنج��ره.ایرانیان،.
.FTI.ی��ا.Facade.Testing Institute.ش��رکت
فعالیت.های.خدماتی.و.بازرس��ی.خود.را.در.ایران.ش��روع.
کرده.اس��ت..این.ش��رکت.در.زمینه.تس��ت.محصوالت.
آلومینیوم��ی.مختلف.که.در.س��اختمان.کاربرد.دارند،..به.

مشتریان.خود.خدمات.ارائه.می.دهد.
از.جمله.این.خدمات.بازرسی.وانجام.تست.های.آلومینیوم،.
شیش��ه،.در،..پنجره.و.محصوالت.مورد.اس��تفاده.در.نمای.
ساختمان.می.باشد..همچنین.این.تست.ها.شامل.تست.تونل.
باد،.تست.ضربه،.تست.زلزله،.تست.صوت،.تست.یراق.آالت،.
آبندی،.هوابندی.و.تست.های.استاتیکی.و.دینامیکی.است.

بر.اساس.این.گزارش،.انجام.این.تست.ها.هم.در.محیط.

آزمایش��گاهی.و.هم.در.محل.پروژه.انجام.می.شوند..البته.
برخی.از.تس��ت.ها.مانند.تونل.ب��اد.به.صورت.مدلینگ.در.

محیط.آزمایشگاهی.انجام.می.گیرد.

خدمات تست و بازرسی محصوالت   آلومینیومی و شیشه وارد ایران شد

پنج��ره.ایرانیان:.مجتمع.صنعتی.ش��رفی.با.به.کارگیری.دس��تگاه.پان��چ.آلومینیومی.فوم.

اینداس��تری،.همچنین.اس��تفاده.از.شیشه.های.وی.کول.ونوس.و.چسب.دوقلوی.افام.ضمن.
تجهیز.کارگاه،.سطح.کیفی.تولیدات.خود.را.نیز.افزایش.داده.است.

بنابر.اخباری.که.از.سوی.مجتمع.صنعتی.شرفی.در.اختیار.خبرنگار.نشریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.این.ش��رکت.جهت.ارتقا.کیفی.و.مجهز.کردن.کارگاه.خود،.به.تازگی.دس��تگاه.

پانچ.جدیدی.را.به.مجموعه.خود.اضافه.کرده.اس��ت..این.دس��تگاه.پانچ.که.س��اخته.شرکت.
ایتالیایی.فوم.اینداستری.می.باشد.در.سیستم.های.کرتین.وال.و.لیفت.اند.اسالید.کاربرد.دارد.
بر.اس��اس.این.گزارش،.در.تولید.محصوالت.مجموعه.صنعتی.ش��رفی.جهت.اس��تحکام.
گوش��ه.های.پانچ.شده.آلومینیوم،.از.چس��ب.دوقلوی.افام.استفاده.می.شود..همچنین.استفاده.
از.شیش��ه.های.وی.کول.ونوس.در.تولیدات.این.مجموعه.اتالف.انرژی.داخل.س��اختمان.را.

به.حداقل.رسانده.است.
گفتنی.است،.مجتمع.صنعتی.شرفی.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.آلومینیومی.ترمال.بریک،.

یو.پی.وی.سی.و.سیستم.های.کرتین.وال.فعالیت.می.کند.

تجهیز و ارتقا مجتمع صنعتی شرفی
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پنجره.ایرانیان:.متخصصان.فنی.بازرگانی.س��بحان.موفق.ش��دند.دس��تگاه.پانچ.گالوانیزه.را.
طراحی.و.به.بازار.عرضه.کنند.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.بازرگانی.س��بحان.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.

این.مجموعه.موفق.ش��ده.اس��ت.با.همت.متخصصان.فنی.خود.دستگاه.پانچ.گالوانیزه.را.تولید.

کند..به.کمک.این.دس��تگاه.یکپارچگی.گالوانیزه.در.قس��مت.بازش��وی.پنجره.حفظ.می.شود.و.
دیگر.نیاز.به.دو.تکه.کردن.گالوانیزه.برای.نصب.دستگیره.وجود.نخواهد.داشت.

این.دستگاه.با.سیستم.هیدروپنوماتیک.کار.کرده.و.قابلیت.پانچ.گالوانیزه.را.تا.ضخامت.1/5.
میلی.متر.را.دارد.

ساخت دستگاه پانچ گالوانیزه در بازرگانی سبحان

اخبار بازرگانی سبحان

پنج��ره.ایرانی��ان:.بازرگانی.س��بحان.در.14.اردیبهش��ت،.میزب��ان.مهندس.محمد.

محس��نی،.معاونت.شهرداری.استان.البرز.به.همراه.جمعی.از.اعضای.مجمع.معتدمین.
شهر.کرج.بود.

براس��اس.اخبار.منتشرشده.از.س��وی.بازرگانی.سبحان،.روز.سه.شنبه.14.اردیبهشت.

ماه،.مهندس.محمد.محس��نی،.مشاور.ش��هردار.و.دبیر.مجمع.معتمدین.استان.البرز.به.
همراه.جمعی.از.اعضای.معتدمین.شهر.کرج.از.بازرگانی.سبحان.بازدید.به.عمل.آوردند.
گفتن��ی.اس��ت،.بازرگانی.س��بحان.در.زمینه.فروش.پروفیل،.ی��راق.آالت،.ملزومات.

شیشه،.ماشین.آالت،.مقاطع.گالوانیزه.و.گسکت.فعالیت.می.کند.

بازدید معاونت شهرداری کرج از بازرگانی سبحان

نش��ریه.پنجره.ایرانیان:.دویست.و.سیزدهمین.جلس��ه.مجمع.معتمدین.شهر.کرج.با.حضور.
مهندس.داود.سمیع.پور،.مدیر.عامل.بازرگانی.سبحان.در.15.اردیبهشت.ماه.برگزار.گردید.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.این.نشس��ت.که.در.تاریخ.15.اردیبهش��ت.ماه.در.سالن.

همایش.فرماندهی.نیروی.انتظامی.کرج.تش��کیل.شد..در.ابتدای.این.جلسه.سرهنگ.خسروی.

معاونت.اجتماعی.انتظامی.اس��تان.گزارش��ی.از.اقدامات.حوزه.ذیربط.ارائه.کرد،.سپس.مهندس.

محمد.محس��نی.مشاور.شهردار.و.دبیر.مجمع.معتمدین.استان.البرز.نسبت.به.تعامل.معتمدین.
با.نیروی.انتظامی.مطالبی.را.بیان.کردند.

س��پس.در.ادامه.آقایان.عالیی،.حش��مت.فر.و.ش��کری.زاده.پیرامون.آس��یب.های.اجتماعی.

و.معضالت.در.اس��تان.به.ایراد.س��خنرانی.پرداختند..در.ادامه،.س��ردار.کامرانی.صالح.فرمانده.
انتظامی.استان.البرز.نسبت.به.مسائل.و.سواالت.حضار.پاسخ.دادند..

در.این.جلس��ه،.حجج.االس��الم..آقایان:.حسینی.متولی،.ش��کری.زاده،.دکتر.ارجمند،.دکتر.

صدیقی،.دکتر.میرحس��ینی،.جمالی،.علیخواه.و.همینطور.داود.س��میع.پور.حضور.داش��تند.که.

از.زحمات.ایش��ان.تجلیل.ش��د...در.پایان.لوح.س��پاس.به.فرمانده.انتظامی.استان.و.فرماندهان.
انتظامی.شهرستان.های.کرج.و.فردیس.تقدیم.شد.

 نشست مجمع معتدمین شهر کرج برگزار شد
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دانلود mobile iwindoor از مرز 7 هزار کاربر گذشت
.mobile.پنجره.ایرانیان:.با.گذش��ت.کمتر.از.س��ه.ماه.از.تاریخ.عرضه.رس��می.نس��خه
iwindoor،.تعداد.دانلودهای.این.نرم.افزار.در.گوگل.پلی.استور.از.مرز.7000.کاربر.گذشت.
.خانم.همتی،.مدیر.فروش.شرکت.بهین.سامان،.در.گفتگو.با.خبرنگار.نشریه.پنجره.
ایرانی��ان.ضم��ن.اعالم.این.خبر،.افزود:.این.حجم.دانلود.موجب.ش��د.تا.این.نرم.افزار.
به.طور.کامال.رس��می.به.یک.نرم.افزار.بین.المللی.تبدیل.ش��ود..وی.در.ادامه.افزود:.
طبق.آخرین.گزارش.های.گوگل.تعداد.کل.دانلودهای.این.نرم.افزار.باالی.7000.عدد.

می.باشد.که.بیش.از.نیمی.از.آنها،.کاربران.فعال.نرم.افزار.محسوب.می.شوند.
.iwindoor..mobile.مدیر.فروش.ش��رکت.بهین.سامان.تاکید.کرد:.نرم.افزار
به.دلیل.تعداد.دانلود.بس��یار.باال.در.بیش.از.155.کش��ور.جهان.و.فتح.هر.5.قاره.در.
بازه.زمانی.کوتاه.سه.ماهه،.و.همچنین.کسب.امتیاز..باال.از.سوی.مخاطبان.خود،.در.

لیست.نرم.افزارهای.برتر.این.صنعت.قرار.گرفته.است.
همت��ی.خاطرنش��ان.کرد:.اس��تقبال.از.این.نرم.اف��زار.به.گونه.ای.بوده.اس��ت.که.با.
.PVC,.UPVC,.Aluminium.جس��تجوی.کلمات.مرتبط.با.این.صنعت.مانن��د
و....در.گوگل.پلی.اس��تور.با.نتیج��ه.باور.نکردنی.روبه.رو.می.ش��وید..به.این.دلیل.که.

iwindoor.mobile.گزینه.اول.تا.سوم.نتیجه.جستجوی.شما.می.باشد.
همتی.در.پایان.س��خنان.خ��ود.ضمن.تبریک.ب��ه.تمامی.هم.میهن��ان.و.قدردانی.
صمیمانه.از.همکاری،.صبر.و.ش��کیبایی.همراهان.همیش��گی.خود،.اظهار.داش��ت:.

بی.ش��ک،.صبر.و.حوصله.و.اعتماد.ش��ما.هم.میهنان.و.هم��کاران.عزیز،.ما.را.به.این.

مرحله.از.موفقیت.رس��انده.و.تمامی.این.موقعیت.را.مدیون.ش��ما.و.متعلق.به.ش��ما.

می.دانیم..این.افتخار.را.با.ش��ما.قس��مت.می.کنیم،.چرا.که.ایران.و.ایرانی.با.همدلی.
و.تالش.و.صبر.و.کوشش.اهالی.این.صنعت،.اکنون.در.جهان.سربلند.شده.است.

رونمایی از نسخه چند زبانه نرم افزار mobile iwindoor   در تویاپ
پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.بهین.س��امان.نس��خه.چندزبانه.
عرب��ی،. انگلیس��ی،. )فارس��ی،. .mobile. iwindoor
فرانسوی،.اسپانیایی،.ترکی.استانبولی(.را.در.نمایشگاه.تویاپ.

ترکیه.2016.برای.نخستین.بار.به.بازار.عرضه.کرد.
بنا.بر.گزارش��ی.که.از.سوی.بهین.سامان.در.اختیار.خبرنگار.
پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.این.ش��رکت.با.گذش��ت.یک.ماه.
..mobile.iwindoor.از.عرضه.نس��خه.رایگان.نرم.افزار
در.نمایش��گاه.در.و.پنج��ره.تهران.)بهمن.94(،..نس��خه.چند.
زبانه.)فارسی،.انگلیس��ی،.عربی،.فرانسوی،.اسپانیایی،.ترکی.
اس��تانبولی(.ای��ن.نرم.اف��زار.را.در.نمایش��گاه.توی��اپ.ترکیه.
رونمایی.کرد..بر.اس��اس.ای��ن.گزارش،.این.نس��خه.همانند.
نس��خه.فارس��ی،.رایگان.و.با.امکان.طراحی،.محاسبه.متراژ،.
تخمی���ن.قیمت.پنجره.ها،.امکان.ارس��ال.پ��روژه.به.نرم.افزار.
تولید.iwindoor..و.امکان.ارسال.اشکال.پروژه.به.صورت.

فایل..پی.دی.اف.عرضه.گردید،.که.مورد.اس��تقبال.مش��تریان.

خارج��ی.از.کش��ورهای.مختلف.قرار.گرفت...نس��خه.رایگان.
چند.زبانه.mobile.iwindoor.در.گوگل.پلی.استور.برای.

عالقه.مندان.این.نرم.افزار.قابل.دسترسی.است.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.دکونیک.کانال.تلگرامی.خود.را.با.هدف.انتش��ار.اخبار.این.
شرکت.راه..اندازی.کرد.

بنا.بر.اطالعات.رسیده.از.شرکت.دکونیک،.این.شرکت.برای.رفاه.حال.عالقه.مندان.

ب��ه.محصوالت.متنوع.دکونیک.و.تس��ریع.در.امر.آگاهی.رس��انی.اق��دام.به.راه.اندازی.

کانال.تلگرامی.خود.کرده.اس��ت..کلیه.اطالعات.و.اخبار.مربوط.به.آخرین.فعالیت.ها.و.
محصوالت.جدید.شرکت.دکونیک.در.این.کانال.درج.خواهد.شد.

کانال خبری و آموزشی دکونیک راه  اندازی شد
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ویندور.نام.برندگان.جشنواره.
زمستانه.خود.را.اعالم.کرد.

بر.اس��اس.اخبار.رس��یده.از.ش��رکت.ویندور،.برندگان.

جش��نواره.زمستانه.این.شرکت.مش��خص.شدند..بر.این.

اس��اس.نام.هفت.نفر.از.مش��تریان.خوش.اقبال.شرکت.

ویندور.که.هر.یک.برنده.یک.دس��تگاه.تبلت.شده.اند،.به.

شرح.زیر.است:
نفر.اول:.محمود.شلوندی.از.میاندوآب

نفر.دوم:.نعمت.علی.عسگر.از.بندر.شرف.خانه
نفر.سوم:.ناصر.خرازی.از.مرند

نفر.چهارم:.امید.رسولیان.از.مهاباد
نفر.پنجم:.مهدی.نظری.از.اراک

نفر.ششم:.احمد.میرزایی.از.ساری
نفر.هفتم:.فواد.گویلی.کیالنه.از.کردستان

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.وین��دور،.عرضه.کنن��ده.انواع.

ماش��ین...آالت.مونت��اژ.در.و.پنجره..های.یو.پی.وی.س��ی،.

اقدام.به.برگزاری.جشنواره.بزرگ.دیگری.در.سال.جاری.
کرده.است..که.چگونگی.آن.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد.

برندگان دور دوم جشنواره ویندور مشخص شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ویندور.در.ادامه.سلسله.جش��نواره.های.فروش.خود،.قصد.

دارد.س��ال.جاری.را.با.سه.جش��نواره.فروش.ماشین.آالت.مونتاژ،.پروفیل.و.یراق.آالت.
آغاز.کند.

فرب��د.فرهودی،.مدیر.فروش.ش��رکت.ویندور.در.گفتگو.با.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.

ایرانیان.ضمن.اعالم.این.خبر،.افزود:.هدف.ش��رکت.ویندور.این.اس��ت.که.در.س��ال.
جاری.کیفیت.جشنواره.های.فروش.را.ارتقا.دهیم.

مدیر.فروش.شرکت.ویندور.خاطر.نشان.کرد:.ویندور،.جشنواره.فروش.خود.را.با.سه.

جش��نواره.فروش.از.دوم.اردیبهش��ت.ماه.مصادف.با.روز.پدر.آغاز.کرده.و.در.روز.عید.
سعید.فطر.)16.تیرماه(.این.جشنواره.ها.به.پایان.خواهند.رسید.

فرهودی.در.رابطه.با.چگونگی.این.جش��نواره.ها،.تش��ریح.کرد:.جشنواره.نخست،.به.

فروش.ماش��ین.آالت.مونتاژ.ایرانی.و.ت��رک.با.برندهای.پینار.)pienar(.و.وین.مک.

)winmac(.مربوط.می.ش��ود..جش��نواره.دوم،.به.خری��داران.پروفیل.با.برند.کارپن،.

سی.وان.و.سی.فور.اختصاص.دارد.و.در.نهایت.جشنواره.سوم.به.مشتریان.یراق.آالت.
تعلق.خواهد.گرفت.

وی.با.اش��اره.به.جوایز.جش��نواره،.تصریح.کرد:.برنامه.های.پیش.بینی.ش��ده.برای.

این.جش��نواره.ها.بدین.ترتیب.هستند.که.به.همه.مش��تریان.نسبت.به.خرید،.هدایای.

اختصاص.یابد.و.عالوه.بر.آن.در.روز.عید.سعید.فطر.به.مشتریان.تمامی.محصوالت،.
به.قید.قرعه.جوایزی.اهداء.شود..

همچنین.ایشان.در.ادامه.افزود:.به.صورت.کلی.و.برای.تمام.محصوالت،.تخفیفات.
ویژه.ای.جهت.مشتریان.خوش.حساب.در.نظر.گرفته.شده.است..

جشنواره های بزرگ ویندور در سال 139۵ آغاز شد        

اخبار شرکت ویندور
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پنج��ره.ایرانیان:.هافمن.در.دومین.نمایش��گاه.س��اختمان.و.صنایع.وابس��ته.ک��ه.از.2.الی.5.
اردیبهشت.ماه.95.در.محل.مصلی.بزرگ.تهران.برگزار.شد،.حضور.موفقی.داشت.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.در.این.نمایشگاه.که.تولیدکنندگان.مختلف.عرصه.صنعت.

و.ساختمان.از.سراسر.کشور.مشارکت.داشتند،.هافمن.به.عنوان.یکی.از.حامیان.اصلی.نمایشگاه.

با.حضوری.درخش��ان،.ضم��ن.تجدید.دیدار.با.همراهان.وفادار.خود،.ب��ا.ارائ��ه.تولیدات.به.روز.

و.خدمات.جدید،.زمینه.مناس��ب��ی.برای.مش���اوره.و.همراه��ی.دیگ�ر.مش��تری��ان.پ�روفیل.

یو.پی.وی.س��ی.فراهم.کرد..بر.اس��اس.این.گزارش،.غرفه.آرایی.چش��م.نواز.و.معرفی.تولیدات.

جدی��د.از.نکات.بارز.حضور.هافمن.در.این.نمایش��گاه.بود..حض��ور.متخصصان.امر.و.برگزاری.

جلس��ات.گفت.و.گوی.بازدیدکنندگان.با.کارشناس��ان.هافمن.از.دیگر.مواردی..است.که.باید.به.
آن.اشاره.داشت.

گفتنی.است،.این.نمایشگاه.با.انتخاب.هافمن.به.عنوان.غرفه.برتر.و.دریافت.نشان.افتخار،.در.
پنجم.اردیبهشت.ماه.به.کار.خود.پایان.داد.

حضور موفق هافمن در دومین نمایشگاه ساختمان مصلی

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.کاتس��ان.با.آغاز.س��ال.1395.اقالم.جدیدی.را.به.س��بد.
محصولی.خود.افزوده.است.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.کاتسان.در.اختیار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.قرار.

گرفت،.این.ش��رکت.امس��ال.محص��والت.جدیدی.را.ب��ه.بازار.عرضه.کرده.اس��ت..

محص��والت.جدید.کاتس��ان.عبارتند.از:.اکو.پالس��ت.25کیلوگرم؛.کاتپالس��ت.227.

)چس��ب.س��یلیکون.2.جزئی(.18.کیلوگرم.و.209.لیتر؛.چسب.سیلیکون.229.)چسب.

س��یلیکون.2.جزئی.اس��تپ.یونیت(.209.لیتر.و.18.کیلوگرم؛.مولپالست.)رطوبت.گیر.
سایز.1.5تا.2.میلی.متر(.

بر.اس��اس.این.گزارش،.کاتسان.امسال.نیز.قصد.دارد.کالس.های.آموزشی.متنوعی.
را.در.شهرهای.مختلف.کشور.برگزار.کند.

گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.کاتس��ان.سال.هاس��ت.در.زمینه.توزیع.انواع.چس��ب..های.
پلی.س��ولفاید.و.بوتیل.با.برندهای.مطرح.اکوپالس��ت،.کاتپالس��ت،.استارپالس��ت.و.

مولپالست.در.بازار.ایران.فعالیت.دارد.

محصوالت جدید کاتسان در سال 1395 
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.زرین.پارس.با.انتشار.اطالعیه.ای،.مراتب.سپاس.و.قدردانی.

خود.را.از.کلیه.بزرگوارانی.که.در.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.ایران.پالست.از.غرفه.
شرکت.های.میکروسان.و.درسان.بازدید.به.عمل.آوردند،.اعالم.داشته.است.

گفتنی.اس��ت،.نمایش��گاه.ایران.پالس��ت.25.الی.29.فروردین.95.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.بین.المللی.تهران.برگزار.شد.

قدردانی زرین پارس از بازدیدکنندگان غرفه همکاران این شرکت درایران پالست

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پتروپویا.گرانول.آریانا،.تولیدکننده.پروفیل.بس��ت.ویژن.از.

کلیه.کس��انی.که.در.دومین.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.از.غرفه.این.
شرکت.بازدید.به.عمل.آورده.اند،.تقدیر.و.تشکر.کرد..

گفتنی.اس��ت،.نمایشگاه.صنعت.س��اختمان.و.صنایع.وابسته.با.حضور.158.شرکت.

مرتبط.با.صنعت.س��اختمان.از.2.الی.5.اردیبهش��ت.ماه.در.محل.مصلی.بزرگ.تهران.
برگزار.شد.

قدردانی بست ویژن از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در نمایشگاه مصلی

پنج��ره.ایرانیان:.صنایع.تولیدی.عایق.پالس��ت،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

وین.کالس.پس.از.دس��تیابی.به.فناوری.نانو،.کاور.آلومینیومی.را.با.تنوع.رنگ.در.س��ه.

طی��ف.آنادایز.و.چهار.طیف.دکورال.طرح.چوب.به.س��بد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.
است.

محم��د.جواد.رضایی،.مدی��ر.فروش.و.بازاریاب��ی.پروفیل.وی��ن.کالس.در.گفتگو.با.

خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.با.اش��اره.به.مجهز.شدن.این.ش��رکت.به.فناوری.نانو،.
اظهار.داش��ت:.با.توجه.به.وعده.های.پیش��ین.در.خصوص.نس��ل.جدید.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.با.روکش.آلومینیومی.و.با.تالش.تیم.فنی.پروفیل.وین.کالس.موفق.ش��دیم.
به.این.امر.مهم.دس��ت.پیدا.کنیم..وی.در.ادامه.خاطرنش��ان.کرد:.این.محصول.در.حال.
حاض��ر.پس.از.گذراندن.دوره.های.تکمیلی،.تس��ت.های.اولی��ه.و.نهایی،.با.طیف.رنگی.

کامل.آماده.ارائه.به.بازار.مصرف.می.باشد.
وی.با.بیان.اینکه.در.تس��ت.های.ضربه،.برش.و.جوش،.پروفیل.های.نانوتکنولوژی.از.
اس��تحکام.بیشتری.نس��بت.به.پروفیل.های.غیرنانوی.یو.پی.وی.سی.برخوردار.هستند،.

تصریح.کرد:.ایران.یکی.از.پیشگامان.تکنولوژی.نانو.به.شمار.می.رود.
مدیر.فروش.پروفیل.وین.کالس.با.اش��اره.به.مقاط��ع.پروفیل.های.نانوتکنولوژی.این.

ش��رکت،.خبر.داد:.همزمان.با.تولید.پروفیل.های.نانو.تکنولوژی.3حفره.سبک.و.4حفره.

س��نگین.با.مقطع.60.و.همچنین.پروفیل.کشویی.جفت.ریل.با.مقطع.70،.شرایط.ویژه.

فروش.محصوالتمان.نیز.آغاز.گردیده..است..در.پایان،.محمدجواد.رضایی.از.رونمایی.و.
عرضه.محصوالت.انحصاری.دیگری.از.خانواده.وین.کالس.در.آینده.نزدیک.خبر.داد.

محصوالت جدید خانواده وین کالس
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پنجره.ایرانیان:.ش��انزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.ساختمان..از.تاریخ.22.

لغایت.25.مرداد.ماه.1395.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.تهران.مانند.
سنوات.گذشته.برگزار.خواهد.شد.

بن��ا.بر.اطالعیه.ای.که.اخیرا.در.س��ایت.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.

ایران.).iranconfair.ir(.منتش��ر.شد،.ش��انزدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.صنعت.

س��اختمان..از.تاریخ.22.لغایت.25.مرداد.ماه.1395.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.
بین.المللی.تهران.برگزار.می.شود.

همچنین.در.این.اطالعیه.قید.شده.است.که.به.زودی.ثبت.نام.در.این.نمایشگاه.آغاز.
خواهد.شد.و.اخبار.آن.در.اطالعیه.های.بعدی.متعاقبا.اعالم.خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.بعد.از.اتمام.پانزدهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.س��اختمان.با.

صنعت.ساختمان.از.تقویم.نمایشگاهی.داده.شد.پیش��نهاد.سازمان.توسعه.و.تجارت.و.موافقت.وزیر.صنعت،.دستور.به.حذف.نمایشگاه.

نمایشگاه صنعت ساختمان امسال هم برگزار می شود

اخبار نمایشگاه ها

پنجره.ایرانیان:.چهاردهمین.نمایش��گاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.و.صنایع.وابسته.کرمان.
از.6.تا.9.مهرماه.1395.برگزار.خواهد.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.کرمان.میزبان.چهاردهمین.نمایشگاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.

و.صنایع.وابسته.از.تاریخ.6.لغایت.9.مهرماه.1395.خواهد.بود..این.نمایشگاه.به.همت.شرکت.

نمایش��گاه.های.جنوب.ش��رق.کرمان.با.همکاری.شرکت.نمایش��گاه.ها.و.همایش.های.هفتواد.

برگزار.خواهد.ش��د..گفتنی.است،.این.نمایشگاه.در.محل.نمایشگاه.های.دائمی.کرمان.واقع.در.

کیلومتر.12.جاده.باغین.روبه.روی.شرکت.شهرک.های.صنعتی.استان.کرمان.برپا.خواهد.شد.و.
ساعات.بازدید.آن.همه.روزه.از.16.الی.21.خواهد.بود.

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان در مهرماه 

پنجره.ایرانیان:.نمایش��گاه.بین.المللی.صنعت.شیشه.)GLASSTEC(.از.تاریخ.30.
شهریور.تا.2.مهر.1395.در.شهر.دوسلدورف.آلمان.برگزار.خواهد.شد.

بر.اس��اس.اخباری.که.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.ش��رکت.ژیوار.

س��فیر.نوین.اقدام.به.برگزاری.توری.برای.بازدید.از.نمایشگاه.دوسلدورف.کرده.است..

این.نمایش��گاه.که.از.تاریخ.30.ش��هریور.تا.2.مهر.1395.)20.تا.23.سپتامبر.2016(.

برگزار.خواهد.ش��د،.ش��امل.موضوعاتی.از.قبیل.تولید،.پردازش.و.فینیش،.ابزار.یدکی،.

قطعات.فرس��ایش،.ساخت.و.س��از.پنجره،.صنعت.خورش��یدی،.بخش.محیط.زیست.و.
مهندسی.نما.می.باشد..

گفتنی.اس��ت،.برای.ثبت.نام.در.این.تور.نمایشگاهی.تا.15.خردادماه.1395.فرصت.
باقی.است.

نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه دوسلدورف آلمان

نشریه.پنجره.ایرانیان:.چهارمین.نمایشگاه.تخصصی.

صنعت.س��اختمان.و.تجهیزات.وابس��ته،.از.4.لغایت.8.
مردادماه.95.در.کرج.برگزار.می.شود.

به.گزارش.نش��ریه.پنج��ره.ایرانیان،.ثب��ت.نام.برای.

حض��ور.در.چهارمی��ن.نمایش��گاه.تخصص��ی.صنعت.

س��اختمان.و.تجهیزات.وابسته.اس��تان.البرز.آغاز.شده.

است..این.نمایشگاه.از.4.الی.8.مرداد.95.در.شهر.کرج.
برگزار.خواهد.شد.

گفتنی.اس��ت،.عالقه.مندان.و.فعاالن.به.این.صنعت.

می.توانند.از.س��اعت.16.الی.21.از.این.نمایشگاه.که.در.

پارک.چمران،.سایت.کرج،.سالن.نمایشگاهی.باغ.گل.ها.
برگزار.می.شود،.بازدید.به.عمل.آورند.

ثبت نام نمایشگاه تخصصی ساختمان کرج آغاز شد
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پنج��ره.ایرانیان:.دومین.نمایش��گاه.بین.المللی.پروژه.ایران.از.5.تا.8.اردیبهش��ت.ماه.

با.حضور.342.ش��رکت.خارجی.از.34.کش��ور.جه��ان.در.محل.دائمی.نمایش��گاه.های.
بین.المللی.تهران.برپا.شد.

به.گزارش.ش��رکت.س��هامی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.ایران،.در.دومین.نمایش��گاه.

بین.المللی.پروژه.ایران.ش��رکت.هایی.از.اتریش،.آلمان،.اسپانیا،.اسلوونی،.اردن،.انگلیس،.
ارمنستان،.امارات،.ایتالیا،.بلغارستان،.بلژیک،.تایوان.و.ترکیه.شرکت.کرده.اند.

همچنین.نمایندگانی.از.تونس،.پرتغال،.روس��یه،.رومان��ی،.ژاپن،.دانمارک،.جمهوری.

چک،.چین،.فرانس��ه،.س��وئیس،.س��ریالنکا،.صربس��تان،.لبن��ان،.هند،.هلن��د،.مالزی،.
مجارستان،.نیجریه،.کرواسی،.کره.جنوبی.و.یونان.در.این.نمایشگاه.حضور.دارند.

این.شرکت.ها.در.زمینه.تولید.ماشین.آالت.سنگین،.مصالح.ساختمانی،.سنگ.طبیعی.و.

سیستم.های.سرمایش��ی.و.گرمایشی.فعالند.و.آخرین.نوآوری.های.خود.را.در.این.عرصه.
به.بازدیدکنندگان.و.عالقه.مندان.ارائه.کردند.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.ش��رکت.ونوس.شیش��ه.نیز.به.عنوان.یک.شرکت.ایرانی.در.
این.نمایشگاه.حضور.داشته.است.

 دومین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران برگزار شد

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.پایاناتا.قصد.دارد.به.منظور.رفاه.حال.مش��تریان.خود،.در.و.

پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.این.شرکت.را.به.صورت.نقد.و.اقساط.در.اختیار.مصرف.
کنندگان.قرار.دهد..

بر.اساس.خبری.که.س��هراب.دهقانی.مدیر.عامل.شرکت.پایاناتا.در.اختیار.خبرنگار.
نشریه.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.این.شرکت.جهت.تسهیل.در.خرید،.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.در.استان.های.البرز.و.قزوین،.اقدام.به.فروش.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.

صورت.نقد.و.اقساط.کرده.است.
گفتنی.اس��ت،.ش��رکت.پایاناتا.به.تازگی،.توانس��ته.اس��ت.نمایندگی.رسمی.پروفیل.

وینتک.و.سیندژ.در.استان.البرز.و.قزوین.را.اخذ.کند.

به همت شرکت پایاناتا: فروش نقد و اقساط در و پنجره در استان البرز و قزوین 
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پنجره.ایرانیان:.فهرست.اکثر.نمایشگاه.های.ساختمان.و.همچنین.در.و.پنجره.سراسر.کشور.که.تا.کنون.منتشر.شده.است،.به.شرح.زیر.می.باشد:

فهرست نمایشگاه های مرتبط با صنعت در و پنجره

نمایشگاه های تخصصی در و پنجره

زمانعنوان نمایشگاهشهر

4 تا 7 خردادسومین دوره نمایشگاه در و پنجره، یراق آالت وماشین آالت مربوطهارومیه

1۰ تا 13 خرداداولین دوره نمایشگاه در و پنجره ماشین آالت و صنایع وابسته گرگان

22 تا 2۵ تیرسومین دوره نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته گیالن

29 تیرتا 1 مردادچهاردهمین دوره نمایشگاه لوله و اتصاالت در و پنجرهکرمانشاه

19 تا 22 مردادسومین دوره نمایشگاه در و پنجرهاصفهان

2 تا ۵ شهریورسومین دوره نمایشگاه در و پنجره، آسانسور و صنایع مربوطهقزوین

نهمین دوره نمایشگاه تخصصی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایش و گرمایش در و مازندران
23 تا 26 شهریورپنجره و صنایع وابسته

6 تا 9 مهرهفتمین دوره نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابستهمشهد

11 تا 14 آبانهشتمین دوره نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ماشین آالت مربوطهتبریز

3۰ آذر تا 3 دیپنجمین دوره نمایشگاه تخصصی در و پنجرهشیراز

6 تا 1۰ دیاولین دوره نمایشگاه در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابستهزنجان

۵ تا 8 بهمنهشتمین دوره نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابستهتهران

3 تا 6 اسفندنمایشگاه تخصصی مسکن، مصالح ساختمانی، در و پنجره و خدمات فنی و مهندسیاردبیل

نمایشگاه های صنعت ساختمان و صنایع وابسته

4 تا 7 خردادسیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان، تاسیسات و سیستم های سرمایش و گرمایش اردبیل

4 تا 7 خرداددوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان، معماری و انبوه سازیارومیه

4 تا 8 خرداددهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمانشهرکرد

1۰ تا 13 خردادچهار دهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشیگرگان

1۰ تا 14 خردادهجدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمانشیراز
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نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان )معماری و عمران(، تجهیزات سرمایشی و مشهد
21 تا 2۵ تیرگرمایشی

29 تیر تا 1 مردادششمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایش و گرمایشکرمانشاه

4 تا 8 مردادشانزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان، نما، دکوراسیون داخلی و تجهیزات ساختمانیبیرجند

4 تا 8 مردادچهارمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابستهکرج

۵ تا 8 مرداددهمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان وتاسیسات سرمایشی و گرمایشیزنجان

11 تا 1۵ مرداداولین دوره نمایشگاه تکنولوژی صنعت ساختمانبوشهر

11 تا 1۵ مردادپنجمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمانبابل

22 تا 2۵ مردادشانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمانتهران

8 تا 12 شهریورشانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمانهمدان

6 تا 9 مهرنوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمانکرمان

26 تا 3۰ مهرنوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان )مصالح، معماری، فناوری نوین ساختمان(اصفهان

11 تا 14 آباندوازدهمین دوره نمایشگاه ساختمانزاهدان

11 تا 14 آباننمایشگاه ساختمان 2تبریز

11 تا 14 آباننمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 2گیالن

18 تا 21 آبانبیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات برج ها و ساختمان های مرتفعمشهد

18 تا 21 آبانششمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی، فناوری های نوین صنعت ساختمانمشهد

24 تا 28 آباننمایشگاه صنعت ساختمان، کاشی و سرامیکلرستان

16 تا 19 آذردومین دوره نمایشگاه بین المللی تکنولوژی نوین ساختمانیتهران

3۰ آذر تا 3 دیهفتمین دوره نمایشگاه مصالح، تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانشیراز

6 تا 1۰ دینهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابستهبوشهر

6 تا 1۰ دیچهارمین دوره نمایشگاه تخصصی و تکنولوژی های نوین و هوشمندسازی در تولید مسکنزنجان

6 تا 1۰ دیچهارمین نمایشگاه انبوه سازان ساختمان و ماشین آالت راهسازی، عمرانی و ساختمانیزنجان

21 تا 24 دیپنجمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ساختمان و انبوه سازیگرگان

۵ تا 8 بهمننمایشگاه ساختمان و صنایع وابستهمازندران

26 تا 29 بهمنپانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمانقزوین
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پنجره.ایرانیان:.مدیر.دهمین.نمایش��گاه.ایران.پالس��ت.از.

آغاز.پیش.ثبت.نام.یازدهمین.نمایش��گاه.ایران.پالست.از.بین.

شرکت.های.داخلی.حاضر.در.نمایشگاه.دهم.خبر.داد.و.گفت:.

برخی.از.تشکل.های.صنفی.صنعت.پالستیک.برای.حضور.در.
نمایشگاه.یازدهم.اظهار.تمایل.کرده.اند.

به.گ��زارش.س��تاد.خبری.دهمی��ن.نمایش��گاه.بین.المللی.

ایران.پالس��ت،.مهندس.محمد.مقاره.در.گفتگو.با.ستاد.خبری.

با.اشاره.به.توضیح.فرم.های.پیش.ثبت.نام.یازدهمین.نمایشگاه.

بین.المللی.ایران.پالس��ت،.گفت:.این.فرم.ه��ای.پیش.ثبت.نام.

در.بی��ن.حدود.400.ش��رکت.حاض��ر.در.دهمین.نمایش��گاه.
ایران.پالست.توزیع.شده.است.

مدیر.دهمین.نمایش��گاه.بین.المللی.ایران.پالس��ت.با.تاکید.

بر.اینکه.بالغ.بر.380.ش��رکت.حاضر.در.نمایش��گاه.فرم.های.

پیش.ثبت.ن��ام.را.تکمیل.و.به.س��تاد.اجرایی.نمایش��گاه.ارائه.

کرده.اند،.تصریح.کرد:.در.این.فرم.ها.س��ه.پرس��ش.خطاب.به.
غرفه.گذاران.نمایشگاه.دهم.ارائه.شده.است.

ای��ن.مقام.مس��ئول.ب��ا.بیان.اینک��ه.حض��ور.و.ثبت.نام.در.

نمایش��گاه.یازدهم،.اس��تفاده.از.موقعیت.جغرافیایی.غرفه.در.

نمایش��گاه.دهم.و.یا.تغییر.متراژ.غرفه،.س��ه.سوالی.بود.که.در.

قالب.فرم.پیش.ثبت.نام.مطرح.ش��ده.است،.اظهار.داشت:.با.به.

پایان.رس��یدن.نمایشگاه.دهم.ایران.پالست،.بررسی.و.ارزیابی.
فرم.های.پیش.ثبت.نام.انجام.و.اعالم.خواهد.شد.

مدیر.دهمین.نمایشگاه.بین.المللی.ایران.پالست.با.یادآوری.

اینکه.اکثر.ش��رکت.های.حاضر.در.نمایش��گاه.دهم.به.صورت.

ش��فاهی.از.امکانات.و.زیرس��اخت.های.کمی.و.کیفی.دهمین.

نمایش��گاه.ایران.پالست.در.بازدید.از.س��الن.ها.اظهار.رضایت.

می.کنند،.اظهار.داشت:.قطعا.شرکت.هایی.که.فرم.پیش..ثبت.نام.

را.تکمی��ل.و.ارائه.کرده.اند.در.اولویت.برای.تخصیص.متراژ.و.
غرفه.برای.نمایشگاه.یازدهم.ایران.پالست.قرار.دارند.

مقاره.همچنین.در.پاسخ.به.این.پرسش.که.تکلیف.برخی.از.

ش��رکت.های.غایب.در.نمایشگاه.دهم.که.تمایل.برای.حضور.

در.نمایش��گاه.یازدهم.دارند،.چه.می.ش��ود؟.توضیح.داد:.قطعا.

پس.از.انجام.پیش.ثبت.نام.ش��رکت.های.حاضر.در.نمایشگاه.

دهم،.پیش.ثبت.نام.الکترونیکی.برای.دوره.یازدهم.نمایشگاه.

ایران.پالس��ت.به.زودی.به.طور.گسترده.اطالع.رسانی.و.انجام.
خواهد.شد.

این.مقام.مس��ئول.با.اش��اره.به.ورود.دو.س��الن.جدید.برای.

عرضه.در.یازدهمین.نمایشگاه.بین.المللی.ایران.پالست،.تبیین.

کرد:.تا.مهرماه.سال.آینده.و.همزمان.با.برگزاری.دوره.یازدهم.

ایران.پالس��ت.،.سالن.های.5.و.5A.با.حدود.سه.هزار.مترمربع.
فضای.نمایشگاهی.در.مدار.بهره.برداری.قرار.می.گیرد.

مق��اره.همچنین.با.اش��اره.به.انجام.مذاک��رات.و.گفتگوها.

با.برخی.از.تش��کل.های.صنفی،.صنایع.تکمیلی.پتروش��یمی.

و.پالس��تیک.که.در.دوره.دهم.نمایش��گاه.حضور.نداش��تند،.

خاطرنشان.کرد:.برخی.از.این.تشکل.ها.مذاکرات.خود.را.برای.
حضور.گسترده.در.نمایشگاه.یازدهم.اعالم.کرده.اند.

گفتنی.اس��ت،.در.سومین.روز.از.نمایش��گاه.ایران.پالست،.

پوس��تر.نمایش��گاه.یازدهم.با.حضور.معاون.وزیر.نفت.در.امور.

پتروشیمی.رونمایی.شد..تاریخ.برگزاری.این.نمایشگاه.4.تا.7.
مهرماه.1396.خواهد.بود.

 پیش ثبت نام ایران پالست یازدهم آغاز شد

.پنجره.ایرانیان:.اقبال.شاکری.رئیس.کمیته.عمران.شورای.اسالمی.شهر.تهران.با.

اعالم.تجمع.برخی.از.مهندسان.عضو.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.جلوی.شورای.

ش��هر.تهران،.گفت:.در.آخرین.جلس��ه.مقرر.شد.تا.ش��هرداری.تهران،.موارد.اصالحی.
فرآیند.را.انجام.دهد.

به.گزارش.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.اقبال.ش��اکری.درباره.تجمع.31.

فروردین.ماه.مهندس��ان.عضو.سازمان.نظام.مهندسی.س��اختمان.جلوی.شورای.شهر.

تهران،.گفت:.مهندس��انی.که.جلوی.شورای.ش��هر.تهران.تجمع.کردند،.نگران.بودند.

که.مبحث.دوم.مقررات.ملی.س��اختمان.و.ماده.33.احتمال.دارد.دچار.مش��کل.شود.و.
حقوق.مهندسان.تضییع.شود.

رئیس.کمیته.عمران.ش��ورای.اسالمی.ش��هر.تهران،.درباره.نتیجه.اختالف.نظرهای.

س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.و.شهرداری.تهران.اظهار.کرد:.در.آخرین.جلسه.ای.

که.در.شورای.شهر.تهران.و.با.حضور.اعضای.کمیسیون.عمران.شورای.شهر،.ریاست.

شورای.ش��هر،.نمایندگان.وزارت.راه.و.شهرسازی،.نظام.مهندسی.ساختمان،.معاونت.

شهرس��ازی.ش��هرداری،.هیئت.پنج.نفره.قانون.نظام.مهندسی.ساختمان.و.استانداری.

ته��ران.تش��کیل.دادیم،.جمع.بندی.این.ش��د.که.ش��هرداری.تهران.م��وارد.اصالحی.
فرایندی.را.برطرف.کند.

شاکری.ادامه.داد:.قرار.شد.صدور.پروانه.ها.به.مدت.یک.هفته.متوقف.شود.و.طرفین.

اقدامی.نکنند.تا.موارد.اصالحی.در.کمیته.ای.که.از.س��وی.دو.طرف.تش��کیل.می.شود.

اعمال.شود.و.امروز.آخرین.روز.توافق.است.و.باید.طرفین.با.حضور.همدیگر.اشکاالت.
را.برطرف.کنند.

این.عضو.ش��ورای.اس��المی.ش��هر.تهران.افزود:.معتقدم.اگر.اطالع.رسانی.مناسبی.

درباره.برگزاری.این.جلس��ه.انجام.می.شد،.مهندس��ان.عضو.نظام.مهندسی.در.مقابل.
شورای.شهر.تجمع.نمی.کردند.

ش��اکری.در.پاس��خ.به.اینکه.انتخاب.ناظر.طبق.قانون.باید.توس��ط.نظام.مهندسی.

ساختمان.باشد.یا.خیر؟.گفت:.طبق.آیین.نامه،.انتخاب.ناظر.باید.توسط.سازمان.نظام.

مهندس��ی.ساختمان.باش��د.و.انتظار.این.اس��ت.تا.پس.از.یک.هفته.مهلتی.که.به.هر.

دو.س��ازمان.داده.ش��ده،.روند.به.روال.سابق.بازگردد.اما.هیئت.پنج.نفره.مرتبط.با.این.

موضوع.باید.اعالم.کنند.که.انتخاب.ناظر.س��اختمانی.بار.دیگر.بر.عهده.سازمان.نظام.
مهندسی.خواهد.بود.یا.نه.

وی.در.پایان.درباره.پیش.بینی.خود.از.جلس��ه.هیئت.پنج.نفره.حل.اختالفات.افزود:.

احتمال.دارد.در.یکی.دو.بند.همچنان.اختالف.نظر.وجود.داش��ته.باشد.اما.به.نظرم.در.

کلیات.باید.توافق.صورت.گرفته.باش��د.و.کار.بار.دیگر.آغاز.ش��ود..بدین.معنا،.صدور.

پروانه.را.باید.ش��هرداری.انجام.دهد.و.نظام.مهندسی.با.اصالحاتی.که.انجام.می.دهد.

ناظ��ران.را.انتخ��اب.کند.و.یا.تایید.نقش��ه.را.انجام.دهد..ضم��ن.این.که.اگر.همچنان.

مس��ئله.ای.بین.این.دو.س��ازمان.وجود.داشته.باشد.نباید.باعث.ش��ود.روند.انجام.امور.
متوقف.شود.

 تضییع حقوق؛ نگرانی مهندسان تجمع کننده جلوی شورای شهر
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پنج��ره.ایرانی��ان:.مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.از.

بی.توجهی.گسترده.نس��بت.به.نابودی.بناهای.ارزشمند.

تاریخ��ی.اظهار.تاس��ف.ک��رد.و.گفت:.در.بس��یاری.از.

ش��هرهای.تاریخی.آثار.منحصر.به.فردی.داش��تیم.که.
متاسفانه.آنها.را.از.دست.دادیم.

به.گزارش.ایس��نا،.محمدس��عید.ای��زدی.اظهار.کرد:.

متاس��فانه.به.لحاظ.عملکرد.دس��تگاه.های..مس��وول.و.

کم.توجهی.ارگان.هایی.که.نس��بت.به.حفظ.و.نگه.داری.

بناهای.تاریخی.در.کش��ور.مسوولیت.دارند.در.وضعیت.

بحرانی.به.س��ر.می.بری��م،.ضمن.این.که.م��ردم.نیز.به.

دلیل.عملکرد.مس��ووالن.و.کم.توجهی.در.هر.دو.عرصه.

مدیریت.و.آگاهی.رسانی.عمومی،.ذهنیت.مثبتی.نسبت.

ب��ه.اقدامات.انجام.ش��ده.در.این.زمین��ه.ندارند..معتقدم.

بی.توجهی.گسترده.ای.نسبت.به.بناهای.ارزشمند.وجود.

دارد.که.باع��ث.ضربه.های.فراوانی.ش��ده.به.حدی.که.

می.گویم.امروز.و.در.ش��رایط.فعلی.از.نظر.حفظ.بناهای.
تاریخی.در.وضعیت.بحرانی.به.سر.می.بریم.

وی.اف��زود:.در.بس��یاری.از.ش��هرهای.تاریخی،.آثار.

منحصربه.فردی.داش��تیم.که.متاس��فانه.آنها.را.از.دست.

دادی��م.و.در.ح��ال.حاضر.نی��ز.تعداد.اندک��ی.از.بناهای.

تاریخ��ی.به.ج��ا.مانده.اند.که.باید.در.حف��ظ.آنها.نهایت.

تالش.خود.را.به.کار.ببندیم..به.عنوان.نمونه،.در.ش��هر.

اصفهان،.معدود.ساختمان.های.ارزشمندی.داریم.که.به.

نظر.می.رس��د.از.ویران.کردن.آنها.احس��اس.شرم.وجود.

دارد،.ولی.بقیه.ساختمان.ها.به.راحتی.از.ثبت.ملی.خارج.
و.تخریب.شده.اند.

مدیرعامل.ش��رکت.عمران.و.بهسازی.شهری.ایران.

با.اش��اره.به.اینکه.عالوه.بر.کم.توجهی.مس��ووالن.در.

دوره.های.مختلف.و.عدم.آگاهی.رس��انی.به.عامه.مردم.

برای.پاسداشت.آثار.تاریخی.با.ارزش.قدیمی.و.معاصر،.

وجهه.های.دیگ��ری.نیز.برای.بی.توجه��ی.و.بی.تفاوتی.

نس��بت.به.بناهای.تاریخی.قابل.بررس��ی.است،.گفت:.

منحص��ر.کردن.دی��د.و.نگاه.به.س��اختمان.های.متعلق.

به.ی��ک.دوره.خ��اص.ن��وع.دیگ��ری.از.بی.توجهی.به.

میراث.با.ارزش��ی.است.که.در.ش��هرها.موجود.هستند..

معتقدم،.اساس��ا.نس��بت.به.میراث.معاصر.در.سال.های.

اخیر.کم.توجهی.ش��ده.و.همین.مس��ئله.باعث.ش��ده.تا.

طی.سالیان.اخیر،.روند.تخریب.بناهای.تاریخی.سرعت.
بیشتری.به.خود.بگیرد.

ای��زدی.خاطرنش��ان.کرد:.ت��الش.ما.در.س��ال.های.

گذش��ته.این.بوده.که.عالوه.بر.ساختمان.های.ارزشمند.

و.تاریخی.که.متعلق.به.پیش.از.دوران.معاصر.هس��تند،.

س��اختمان.های.دوران.معاصر.را.نیز.ب��ه.عنوان.میراث.

معاص��ر.و.صنعتی.مورد.توجه.ویژه.ق��رار.دهیم.و.برای.
حفظ.آنها.تالش.کنیم.

وی.با.تاکید.بر.اینکه.بی.توجهی.تنها.شامل.بناها.و.آثار.

باارزش.و.قدمت.تاریخی.نبوده.و.ش��امل.میراث.معاصر.

نیز.می.ش��ود،.گفت:.ای��ن.بی.توجهی.نه.تنه��ا.دامنگیر.

س��اختمان.ها.و.بناه��ای.تاریخی.ش��ده.بلک��ه.دامنگیر.

محیط.اطراف.بناها.نیز.ش��ده.اس��ت..ب��ه.عنوان.نمونه،.

راه.های.تاریخی،.عناصر.وابس��ته.ب��ه.راه.های.تاریخی.

همچ��ون.پل.ها،.ایس��تگاه.های.راه.آه��ن،.کارخانه.های.

تاریخی.ارزش��مند،.متاسفانه.در.دوره.های.مختلف.مورد.

بی.توجه��ی.قرار.گرفته.و.برخی.از.آنها.نیز.دچار.تخریب.
و.آسیب.های.جدی.شده.اند.

 بی توجهی تاریخی نسبت به نابودی بناهای تاریخی

پنج��ره.ایرانی��ان:.بعد.از.اینکه.بانک.مرکزی.در.س��ال.گذش��ته.پیش.بینی.کرد.که.

تحوالت.در.فضای.اقتصادی.کشور.و.همچنین.افزایش.تسهیالت.اعطایی.بانک.ها.در.

حوزه.مس��کن.می.تواند.موجب.رونق.در.این.بخش.شود،.اولین.پیش.بینی.آن.در.سال.
جاری.نیز.حاکی.از.تدوام.رونق.در.بازار.معامالت.مسکن.است.

به.گزارش.ایسنا،.تازه.ترین.گزارش.بانک.مرکزی.نشان.می.دهد.که.در.فروردین.ماه.

امس��ال.تعداد.معامالت.آپارتمان.های.مسکونی.در.شهر.تهران.به.59.18.واحد.رسیده.
که.بیانگر.رشد.20.4.درصدی.نسبت.به.ماه.مشابه.سال.قبل.است.

همچنین.متوسط.قیمت.خرید.و.فروش.یک.مترمربع.زیربنای.واحد.مسکونی.معامله.

شده.از.طریق.بنگاه.های.معامالت.ملکی.در.تهران.حدود.چهار.میلیون.تومان.بوده.که.
در.مقایسه.با.فروردین.ماه.سال.گذشته.4.3.درصد.رشد.دارد.

در.ماه.مورد.بررسی.از.میان.مناطق.22.گانه.تهران.نیز.بیشترین.متوسط.قیمت.یک.

مترمربع.زیربنای.مس��کونی.معامله.شده.حدود.8.5.میلیون.تومان.و.متعلق.به.منطقه.
یک.و.کمترین.آن.با.حدود.دو.میلیون.تومان.به.منطقه.18.اختصاص.دارد.

این.گزارش.حاکی.از.آن.اس��ت.که.در.اولین.ماه.سال.جاری.شاخص.کرایه.مسکن.

اج��اری.در.تهران.حدود.9.8.و.در.کل.مناطق.ش��هری.نزدیک.به.11.1.درصد.رش��د.

دارد..آن.طور.که.بانک.مرکزی.توضیح.داده.است.ماهیت.قرار.دادهای.اجاره.مسکن.که.

غالبا.یک.ساله.تنظیم.می.شود.و.نیز.اثرپذیری.شاخص.اجاره.بهای.آن.از.سیاست.های.

کنترلی.و.مهار.تورم،.موجب.رش��د.متناس��ب.اجاره.بها.با.تحوالت.نرخ.تورم.در.کشور.
شده.است.

با.توجه.به.افزایش.حجم.معامالت.و.متوسط.قیمت.هر.متر.خانه.نسبت.به.فروردین.

سال.قبل،.بانک.مرکزی.اینگونه.تحلیل.کرده.که.هرچند.در.فروردین.ماه.سال.جاری.

حج��م.معامالت.مطاب��ق.روال.همه.س��اله.و.تحت.تاثیر.تعطیالت.ن��وروز.با.کاهش.

محسوس��ی.نسبت.به.اسفندماه.مواجه.شده،.اما.با.این.حال.رشد.معامالت.در.مقایسه.

با.ماه.مش��ابه.سال.قبل.حکایت.از.تداوم.رونق.معامالت.حاکم.شده.بر.بازار.مسکن.از.
ابتدای.زمستان.سال.گذشته.دارد.

این.در.حالی.است.که.بانک.مرکزی.پیش.تر.نیز.از.به.رونق.افتادن.بازار.مسکن.در.

س��ال.جاری.خبر.داده.بود..دلیل.این.بان��ک.برای.این.پیش.بینی.این.بود.که.با.توجه.

به.ثباتی.که.در.متغیرهای.کالن.اقتصادی.حاکم.ش��ده.و.از.س��ویی.دیگر.تس��هیالت.

جدیدی.که.در.حوزه.مسکن.از.طریق.شبکه.بانکی.عرضه.شده.است.می.تواند.عامل.
تحرک.و.رونق.در.بازار.مسکن.باشد.

  رونق معامالت مسکن ادامه دارد
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پنجره.ایرانی��ان:.مدیرکل.دفت��ر.برنامه.ریزی.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.گفت:.چند.برنام��ه..اجرایی.در.جهت.

اقتص��اد.مقاومت��ی.تا.افق.1400.در.نظ��ر.گرفته.ایم.که.

یکی.از.آن.ها.شامل.بهس��ازی.پنجره.ها.مطابق.مبحث.

19.مقررات.ملی.س��اختمان.و.دیگری.هوشمندسازی.و.

استفاده.از.تجهیزات.مناسب.کنترل.گرمایش،.سرمایش،.
روشنایی.و.استفاده.از.المپ.های.کم.مصرف.است.

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

نخستین.جلسه.کارگروه.اقتصاد.مقاومتی.حوزه.مسکن.

ک��ه.صب��ح.روز.یکش��نبه.29.فروردین.ماه.ب��ا.حضور.

نمایندگان.بخش.های.مختلف.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

در.حوزه.مس��کن.برگزار.شد.به.معرفی.پروژه.های.حوزه.

مسکن.با.رویکرد.اقتصاد.مقاومتی.اختصاص.داشت..در.

این.نشس��ت.ضمن.ارائه.پیش��نهادهایی.در.این.زمینه،.

راهکاره��ای.پیاده.س��ازی.دیدگاه.اقتص��اد.مقاومتی.در.

بخش.مس��کن.ش��امل.رونق..بخش.مسکن.و.بهسازی.
حاشیه.کالنشهرها.مورد.بررسی.قرار.گرفتند.

رامین.یعقوبی،.مدیرکل.دفت��ر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.

حمل.و.نقل.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.در.سخنان.خود.

با.اش��اره.به.جزئیات.پروژه.های.مصوب.سال.95،.تاکید.

ک��رد.که.دو.موضوع.رونق.بخش.مس��کن.و.بهس��ازی.
حاشیه.کالنشهرها.به.این.پروژه.ها.اضافه.شده.اند.

مدی��رکل.دفت��ر.برنامه.ریزی.و.اقتص��اد.حمل.و.نقل.

وزارت.راه.و.شهرسازی.با.تاکید.بر.این.که.این.برنامه.ها.

به.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ابالغ.ش��ده.اند،.افزود:.باید.

برنامه.های.5.تا.10.ساله.برای.عملیاتی.کردن.پروژه.ها.

داش��ته.باش��یم.ت��ا.در.پایان.س��ال.پیش��رفت.پروژه.ها.
محسوس.باشد.

وی.همچنین.به.برنامه.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.

برای.کاهش.ش��دت.مص��رف.انرژی.در.س��اختمان.ها.

اشاره.کرد.و.گفت:.چند.برنامه..اجرایی.در.جهت.اقتصاد.

مقاومتی.تا.افق.1400.در.نظر.گرفته.ایم.که.یکی.از.آن.ها.

ش��امل.بهس��ازی.پنجره.ها.مطابق.مبحث.19.مقررات.

ملی.س��اختمان.و.دیگری.هوشمندس��ازی.و.استفاده.از.

تجهیزات.مناسب.کنترل.گرمایش،.سرمایش،.روشنایی.

و.استفاده.از.المپ.های.کم.مصرف.است..ضمن.این.که.

در.ساختمان.های.دولتی.نیز.برنامه.هایی.مانند.بازسازی.

موتورخانه.و.آموزش.و.فرهنگ.سازی.کارکنان.پیشنهاد.

ش��ده.است.که.اجرایی.شدن.آن.گامی.در.جهت.اقتصاد.
مقاومتی.است.

سعید.متمول.معاون.س��اماندهی.و.بازآفرینی.شهری.

شرکت.مادر.تخصصی.عمران.و.بهسازی.شهری.ایران.

با.اش��اره.به.تعیین.»بهسازی.حاش��یه.کالنشهرها«.به.

عن��وان.یکی.از.برنامه.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.

حوزه.اقتص��اد.مقاومتی.گفت:.در.بافت.های.نابس��امان.

شهری.فعالیت.های.مختلفی.صورت.گرفته.است..آنچه.

در.حوزه.ساماندهی.بافت.های.نابسامان.شهری.اهمیت.

بسزایی.دارد.جریان.س��ازی.است.نه.پروژه.سازی..ما.در.

صدد.هس��تیم.از.فرایند.ساماندهی.حمایت.کنیم،.در.راه.

تسهیل.پرداخت.وام.بهسازی.گام.برداریم.و.شرایطی.را.

فراهم.آوریم.تا.مردم.نس��بت.به.ساماندهی.این.مناطق.

از.خود.اشتیاق.نشان.دهند..وی.افزود:.از.آن.جا.که.اکثر.

س��ازمان.ها.با.توجه.ب��ه.بودجه،.پروژه.های��ی.را.تعریف.

کرده.اند.برای.گام.برداش��تن.در.مسیر.اقتصاد.مقاومتی.
باید.به.اولویت.بندی.اجرای.پروژه.ها.بپردازیم.

معاون.س��اماندهی.و.بازآفرینی.ش��هری.شرکت.مادر.

تخصصی.عمران.و.بهسازی.شهری.ایران.درباره.عنوان.

انتخابی.»بهس��ازی.حاشیه.کالنشهرها«.نیز.گفت:.این.

بهس��ازی.نباید.الزاما.به.حاش��یه.کالنش��هرها.محدود.

ش��ود..گاه.س��اماندهی.در.ش��هرهای.میان��ی.می.تواند.

تاثیر.به.مراتب.بیش��تری.از.پرداختن.به.این.معضل.در.
کالنشهرها.داشته.باشد.

 بهسازی پنجره ها؛ یکی از برنامه های مصوب سال 1395

پنجره.ایرانیان:.مطرح.شدن.نظام.پس.انداز.به.عنوان.اصلی.ترین.راه.خانه.دار.شدن،.

موضوعی.است.که.باید.در.طول.سال.های.آینده.در.جامعه.ایران.پیگیری.شود..خرید.
خانه.امری.است.که.باید.برای.آن.از.سال.ها.قبل.برنامه.ریزی.و.هدفگذاری.کرد.

به.گزارش.ایس��نا،.عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.بیان.این.مطلب.تصریح.

کرد:.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.دولت.یازدهم.تالش.کردن.با.اس��تفاده.از.ابزارهایی.

که.در.اختیار.دارد،.تمام.توان.خود.را.برای.خانه.دار.کردن.اقش��ار.مختلف.مردم.به.کار.

بندد..طراحی.وام.های.مختلف.و.تالش.برای.افزایش.مبلغ.آنها.بخش��ی.از.این.برنامه.
را.شامل.می.شود.

وی.ادامه.داد:.با.این.وجود.هنوز.خرید.خانه.برای.بخش��ی.از.مردم.س��خت.و.دشوار.

اس��ت.و.این.ش��اید.به.ش��رایطی.باز.می.گردد.که.باید.فکری.جدی.به.حال.آن.کرد..

متاسفانه.در.ایران.پس.انداز.طوالنی.مدت.برای.مسکن.چندان.مورد.توجه.نبوده.و.این.

امر.باعث.می.ش��ود.زمانی.که.متقاضی.برای.خری��د.اقدام.می.کند،.منابع.مالی.چندانی.

در.اختیار.نداشته.باشد.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.به.تجربه.کشورهای.توس��عه.یافته.در.این.زمینه.اشاره.کرد.
و.گفت:.خرید.خانه.در.بس��یاری.از.کش��ورها.پدیده.ای.طوالنی.مدت.و.نیازمند.منابع.
مالی.مناسب.است..در.این.کشورها.بسیاری.از.والدین.تالش.می.کنند.از.سنین.پایین.

پس.انداز.برای.کودکان.خود.را.آغاز.کنند.و.تا.منابع.مالی.مورد.نظر.فراهم.شود.
آخون��دی.افزود:.در.چنین.ش��رایطی.پس.انداز.طوالنی.مدت.از.پیش.طراحی.ش��ده.

اثر.گذار.می.شود.و.فرد.می.تواند.در.زمان.خرید.از.آن.استفاده.کند.
وی.با.بیان.اینکه.محوریت.یافتن.نظام.پس.انداز.باید.در.بازار.مسکن.ایران.نیز.پیاده.
ش��ود،.اظهار.کرد:.ما.تالش.کرده.ایم.با.مطرح.کردن.اولویت.های.مهم.در.این.عرصه،.
پس.انداز.برای.مس��کن.را.بیش.از.پیش.مطرح.کنیم..واقعیت.این.است.که.در.صورت.
حرکت.به.سمت.آن.مسیر.می.توان.انتظار.داشت.بسیاری.از.مشکالت.مربوط.به.تامین.

مالی.و.تسهیالت.خانه.حل.خواهد.شد.

 نظام پس انداز اصلی ترین راه حل مشکالت مسکن ایران
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.پنجره.ایرانیان:.محمد.هاش��م.بت.شکن،.مدیرعامل.بانک.

مس��کن.با.بیان.این.که.بخش.مس��کن.پیشران.اقتصاد.کشور.

محس��وب.می.شود.و.130.رش��ته.صنعت.به.آن.وابسته.است،.

گفت:.بنا.داریم.در.سال.جاری.135.هزار.میلیارد.ریال.سپرده.

ج��ذب.کنیم.ک��ه.70.درصد.آن.باید.از.حس��اب.های.تعهدی.
)حساب.ممتاز.و.صندوق.یکم(.باشد.

ب��ه.گ��زارش.پای��گاه.خب��ری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.

محمدهاش��م.بت.شکن.در.گردهمایی.مدیران.ارشد.و.روسای.

شعب.سراسر.کشور.بانک.مسکن.که.با.حضور.عباس.آخوندی.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.در.پژوهش��گاه.نیرو.برگزار.ش��د،.به.

تشریح.عملکرد.این.بانک.در.سال.94.و.ارائه.برنامه.عملیاتی.

در.س��ال.جاری.پرداخت.و.گفت:.س��ال.گذشته.بانک.مسکن.

دس��تاوردهای.خوبی.داش��ت.که.راه.اندازی.صندوق.پس.انداز.

مس��کن.یکم،.یکی.از.اس��تراتژیک.ترین.محص��والت.بانک.

مس��کن.در.ماه.های.ابتدایی.سال.94.بود..این.صندوق.برای.

نخستین.بار.به.متقاضیان.دریافت.تسهیالت.خرید.مسکن.در.
کالنشهرها.تا.سقف.80.میلیون.تومان.وام.می.دهد.

مدیرعام��ل.بانک.مس��کن.با.اش��اره.ب��ه.دیگ��ر.اقدامات.

انجام.ش��ده.از.سوی.مدیران.بانک.مس��کن.برای.گستردگی.

محصوالت.و.خدمات.آن.افزود:.صندوق.آباد،.افزایش.س��قف.

کلی.تس��هیالت.مس��کن.مهر.ب��ه.550.هزار.میلی��ارد.ریال،.

افزایش.س��قف.تس��هیالت.از.محل.حساب.س��پرده.ممتاز.و.

صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.برای.زوجین.در.تهران.تا.160.

میلیون.تومان.که.این.افزایش.تس��هیالت.در.آخرین.جلس��ه.

ش��ورای.پول.و.اعتبار.در.س��ال.94.به.تصویب.رسید،.بخشی.

از.موفقیت.های.بانک.مس��کن.در.اجرای.اهداف.و.برنامه.های.
سال.94.بود.

وی.امسال.را.با.توجه.به.ش��عار.»اقتصاد.مقاومتی،.اقدام.و.

عمل«.س��ال.تالش.بیش��تر.برای.تحرک.بخشیدن.به.چرخ.

اقتصاد.کشور.دانست.و.ادامه.داد:.ما.در.بانک.مسکن.در.سال.

94.به.بخش.عمده.ای.از.اهداف.راهبردی.خود.)تا.70.درصد(.

دس��ت.یافتیم..به.عنوان.مثال.مجموع.منابع.بانک.در.س��ال.

گذش��ته.از.384.هزار.میلیارد.ریال.به.512.هزار.میلیارد.ریال.

افزایش.یافت..همچنین.در.بخش.تسهیالت.عقود.مشارکتی.

56.در.درصد.رش��د.داشتیم..207.هزار.واحد.مسکن.مهر.را.به.

فروش.اقس��اطی.رساندیم.که.البته.هدف.گذاری.ما.400.هزار.

واحد.بود.ولی.به.دلیل.ش��رایط.خاصی.که.بر.اقتصاد.کش��ور.

حاکم.بود.این.میزان.حاصل.نش��د..ضمن.اینکه.سال.گذشته.

توانس��تیم.123.هزار.میلیارد.ریال.از.مطالبات.جاری.بانک.را.

وصول.کنیم.و.رش��د.17.درصدی.در.ص��دور.ضمانتنامه.های.
بانکی.را.در.کارنامه.بانک.شاهدیم.

رئی��س.هیئت.مدیره.بانک.مس��کن.گفت:.بخش.مس��کن.

پیش��ران.اقتصاد.کش��ور.است.که.130.رش��ته.صنعت.به.آن.

وابس��ته.اس��ت.و.اگر.این.بخش.رونق.یاب��د،.بخش.مهمی.از.
اقتصاد.کشور.به.راه.می.افتد.

وی.یکی.دیگر.از.برنامه..های.امس��ال.بانک.مسکن.را.ارائه.

تسهیالت.به.انبوه.س��ازان.و.تولیدکنندگان.مصالح.ساختمانی.

عنوان.و.خاطرنش��ان.کرد:.به.انبوه.س��ازانی.که.رعایت.موارد.

صنعتی.س��ازی.س��اختمان.همزمان.با.رعایت.به��ره.وری.در.

مصرف.بهینه.انرژی.را.در.ساخت.و.سازهایشان.داشته.باشند،.

به.ازای.هر.واحد.مس��کونی.150.میلیون.تومان.تس��هیالت.

می.دهی��م..ضمن.اینکه.به.تولیدکنندگان.مصالح.س��اختمانی.
برای.خرید.ماشین.آالت.تولیدی.شان.تسهیالت.می.دهیم.

بت.ش��کن.ادامه.داد:.می.خواهیم.در.س��ال.95.یک.میلیون.

واحد.مسکونی.را.تامین.مالی.کنیم.که.شامل.تسهیالت.برای.

س��اخت،.خرید،.نوسازی.بافت.فرسوده،.جعاله.مسکن،.فروش.

اقس��اطی.و.مس��کن.مهر.اس��ت..همچنین.بنا.داریم.در.سال.

ج��اری.135.هزار.میلیارد.ریال.س��پرده.ج��ذب.کنیم.که.70.

درصد.آن.باید.از.حساب.های.تعهدی.)حساب.ممتاز.و.صندوق.

یکم(.باش��د.از.دیگر.برنامه.های.امسالمان.پرداخت.182.هزار.

میلیارد.ریال.تس��هیالت.به.مش��تریان.ارزشمند.بانک.مسکن.

اس��ت.و.فروش.اقس��اطی.200.هزار.واحد.مسکن.مهر.را.در.

دس��تور.کار.داریم..وی.با.تاکید.بر.لزوم.ارائه.همه.محصوالت.

و.خدم��ات.بانک.مس��کن.در.کلیه.ش��عب.از.طریق.معرفی.و.

بازاریابی.آنها.به.مشتریان.و.همچنین.لزوم.تسلط.همه.نیروها.

خصوصا.روس��ای.ش��عب.به.این.خدمات.بانک،.تصریح.کرد:.

مدیران.ش��عب.بانک.مس��کن.باید.بتوانند.ارتباط.مناس��بی.با.

مش��تریان.برقرار.کرده.و.مشکالت.بانکی.و.مسکنی.مردم.و.
مراجعه.کنندگان.را.همراه.با.ارائه.راهکار.برطرف.کنند.

 تامین مالی یک میلیون واحد مسکونی

پنجره.ایرانیان:.در.آخرین.جلس��ه.برگزار.ش��ده.در.خصوص.بازگش��ت.سامانه.ارجاع،.معاون.

معماری.و.شهرسازی.شهرداری.و.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.در.خصوص.سه.
موضوع.چالش.برانگیز.مورد.اختالف.به.توافق.رسیدند.

به.گ��زارش.معماری.نیوز،.با.برگزاری.هفتمین.و.آخرین.جلس��ه.مذاک��ره.معاون.معماری.و.

شهرس��ازی.شهرداری.تهران.با.ریاست.سازمان.نظام.مهندسی.استان.تهران.پرونده.اختالفات.
درباره.سامانه.ارجاع.بسته.شد..

از.ده.مورد.اصالحات.موردنظر.ش��هرداری.برای.بازگش��ت.س��امانه.ارجاع،.سه.مورد.چالش.

برانگیز.مورد.اختالف.باقی..مانده.بود.که.در.نهایت.در.این.جلسه.به.نتیجه.رسید..بر.اساس.این.

توافق،.تایید.آزمایش��ات.ژئوتکنیک.از.مرحله.پیش.نویس.پروانه.حذف.و.با.جابه.جایی.به.مرحله.
طراحی.به.طور.موازی.انجام.خواهد.شد.تا.این.گلوگاه.صدور.پروانه.حل.شود.

درباره.مسئله.مجری.ذی.صالح.و.اخذ.تعهد.از.مالکان.که.به.قراردادهای.صوری.با.شرکت.ها.

و.افراد.دارای.مجوز.اجرا.منجر.ش��ده.اس��ت.نی��ز.توافق.نهایی.صورت.گرف��ت..به.دلیل.عدم.

ساماندهی.به.مجریان.ذی.صالح.این.بخش.از.فرایند.صدور.پروانه.منجر.به.فساد.و.قراردادهای.

صوری.ش��ده.اس��ت..همچنین.بر.اس��اس.این.توافق.سازمان.نظام.مهندس��ی.تا.اول.تیر.و.در.

صورت.وقوع.موانع.تا.اول.مهرماه.فرصت.دارد.این.وضعیت.را.س��امان.داده.در.غیر.این.صورت.
اخذ.تعهد.از.مالکین.در.این.باره.از.فرایند.صدور.پروانه.حذف.خواهد.شد.

با.توافق.صورت.گرفته.قرار.ش��د.درباره.پروژه.ها.و.پروانه.های.صادر.ش��ده.در.سه.هفته.اخیر.

و.خارج.از.س��امانه.ارجاع.نظام.مهندس��ی.که.به.دلیل.تعلیق.از.طرف.ش��هرداری.بوده.است،.با.

نظر.معاونت.شهرس��ازی.ضمن.ادامه.فعالیت.عادی.پروژه.های.فوق،.س��ازمان.نظام.مهندسی.

حق.ارجاع.این.مهندس��ین.به.شورای.انتظامی.خودداری.کرده.ولی.مختار.است.با.تغییر.جایگاه.

این.مهندسین.در.صف.ارجاع.و.کاهش.متراژ.پروژه.ها.از.ظرفیت.های.مجاز.ایشان.روال.اداری.
درونی.خود.را.بدون.ارجاع.این.مهندسین.به.شورای.انتظامی.پیگیری.کند.

 شهرداری و نظام مهندسی با حل موارد اختالفی به توافق رسیدند
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پنجره.ایرانیان:.بعد.از.آن.که.در.سال.گذشته.وزارت.راه.

و.شهرس��ازی.انتقاداتی.به.نظام.مدیریت.شهری.داشت،.

ظاهرا.در.س��ال.جاری.عزم.خود.را.جزم.کرده.تا.با.پدیده..
شهرفروشی.مقابله.کند.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.آن.طور.که.مش��اور.مدیرکل.راه.و.

شهرس��ازی.اس��تان.تهران.گفت��ه.اس��ت،.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.نظر.دارد.در.س��ال.1395.پروژه.بررسی.

مغایرت.س��اخت.و.سازهای.اس��تان.تهران.با.طرح.های.

تفصیلی.با.محوریت.کالن.ش��هر.تهران.را.مالک.عمل.
قرار.دهد.

در.س��ال.گذش��ته.عباس.آخوندی.هم��واره.انتقاداتی.

نس��بت.به.عملکرد.نظام.مدیریت.شهری.داشت..در.این.

زمینه.نشست.ها.و.همایش.هایی.برگزار.شد.که.محوریت.

آنها.به.پدیده.شوم.شهرفروشی،.ساخت.و.سازهای.خارج.

از.ضابطه،.خرید.و.فروش.قانون،.تاثیر.بلندمرتبه.س��ازی.

در.آلودگی.هوا.و.ترافیک.شهر.تهران.و.عدول.سازندگان.

آس��مان.خراش.های.منطق��ه.22.از.طرح.ه��ای.جام��ع.و.
تفصیلی.شهر.تهران.اختصاص.داشت.

آخون��دی.معتقد.بود:.در.ش��هر.تهران.هم��ه.چیز.قابل.

خرید.و.فروش.است..شهرفروش��ی،.تهران.را.به.کارگاه.

بی.پایان.با.هدف.سوداگری.محض.تبدیل.کرده.و.در.این.
شرایط.حق.نفس.کشیدن.مردم.در.حال.فروش.است.

یک��ی.از.انتقادات��ی.ک��ه.در.مجموع��ه.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.نس��بت.به.عملک��رد.ش��هرداری.ها.دارند،.

کس��ب.درآمدهای.ناپایدار.ش��هرداری.از.طریق.عوارض.

س��اختمانی.اس��ت..به.گفته..پیروز.حناچ��ی،.معاون.وزیر.

راه.و.شهرس��ازی.در.حال.حاض��ر.79.درصد.درآمدهای.

ش��هرداری.های.کالن.شهرهای.کش��ور.از.محل.فروش.

عوارض.س��اختمانی.تامین.می.ش��ود.که.ای��ن.رویه.باید.

اص��الح.ش��ود.و.درآمده��ای.ناپای��دار.جای.خ��ود.را.به.
درآمدهای.پایدار.بدهد.

وزارت.نش��ینان.معتقدند.شهرداری.حدود.سه.برابر.نیاز.

خود.نیروی.انس��انی.جذب.کرده.و.به.همین.دلیل.مجبور.
است.شهر.را.بفروشد.تا.حقوق.کارکنان.خود.را.بدهد.

در.س��وی.مقابل،.قالیباف.شهردار.تهران.ضمن.اذعان.

به.کاهش.درآمدهای.ش��هرداری.تهران.از.س��ال.92.به.

این.طرف.که.پروانه.های.س��اختمانی.80.درصد.کاهش.

یافته،.اظهار.کرد.که.به.دلیل.مش��کالت.مالی.پرس��نل.

شهرداری.باید.کاهش.پیدا.کند..او.هم.چنین.معتقد.است:.

اگر.به.ش��هرداری.اختیارات.قانونی.داده.شود.می.تواند.در.

یک.بازه.زمانی.میان.مدت.مش��کل.آلودگی.هوای.تهران.

را.حل.کند.و.هم.چنین.ب��دون.نیاز.به.درآمدهای.دولتی،.
شهر.را.اداره.کند.

اما.روزهای.پایانی.سال.گذشته.در.حالی.که.کشمکش.

بین.ش��هرداری.ها.و.وزارت.راه.و.شهرسازی.درخصوص.

تخط��ی.از.طرح.های.جامع.و.تفصیلی.ادامه.داش��ت،.23.

اس��فندماه.کمیسیون.توافقات.ش��هرداری.منحل.شد.که.

مدی��رکل.دفتر.نظارت.ب��ر.طرح.های.توس��عه.و.عمران.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.ضم��ن.ابراز.خرس��ندی.از.این.

مسئله،.کمیسیون.توافقات.را.محلی.برای.فروش.ضوابط.
و.مقررات.شهرسازی.عنوان.کرد.

مسعود.حمزه.ای.گفت:.اصوال.وجود.کمیسیون.توافقات.

از.زمان.تشکیل.تا.امروز.جای.سوال.داشت.زیرا.طرح.های.

وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.ضوابط.و.مقررات.شهرسازی.

توس��ط.مراجع.دیگری.همچون.شورای.عالی.معماری.و.

شهرس��ازی.و.کمیسیون.ماده.5.مصوب.و.جهت.اجرا.به.

شهرداری.ابالغ.می.شود.که.با.این.روند.منظم.و.نظام.مند.
اصوال.جایی.برای.توافق.باقی.نمی.ماند.

طی.روزهای.اخیر.نیز.تارانتاش.مش��اور.مدیرکل.راه.و.

شهرس��ازی.اس��تان.تهران.از.قول.فریبرز.واحدی.گفت:.

حسب.ماده.35.قانون.نظام.مهندسی.و.کنترل.ساختمان.

مس��ئولیت.نظارت.عالی��ه.بر.اجرای.ضواب��ط.و.مقررات.

شهرسازی.و.مقررات.ملی.ساختمان.در.طراحی.و.اجرای.

تمامی.س��اختمان.ها.و.طرح.های.شهرس��ازی.و.عمرانی.

ش��هری.بر.عه��ده.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.خواهد.بود..

به.منظور.اعمال.این.نظارت.مراجع.و.اش��خاص.موظف.

هس��تند.در.صورت.درخواست،.حسب.مورد،.اطالعات.و.

نقشه.های.فنی.الزم.را.در.اختیار.این.وزارتخانه.قرار.دهند.

و.در.صورتی.که.وزارت.یاد.ش��ده.به.تخلفی.برخورد.کند،.

با.ذکر.دالیل.و.مس��تندات.دستور.اصالح.یا.جلوگیری.از.

ادام��ه.کار.را.ب��ه.مرجع.صدور.پروانه.س��اختمانی.ذیربط.

ابالغ.کند.و.تا.رفع.تخلف،.موضوع.قابل.پیگیری.اس��ت..

همچنی��ن.در.اج��رای.ای��ن.وظیفه.کلیه.مراج��ع.ذیربط.
موظف.به.همکاری.هستند.

وی.افزود:.ب��رای.اجرایی.کردن.ای��ن.تکلیف.قانونی،.

ما.به.پرسش��گرانی.ب��ا.اندوخته.تجرب��ی.و.نظری.کافی.

احتیاج.داریم..این.پرسش��گران.به.عن��وان.دیدبان.های.

ش��هرها.در.مناط��ق.و.محالت.ش��هری.ق��دم.می.زنند،.

شواهد.و.مشکالت.را.بررسی.و.از.شهروندان.می.پرسند،.

اس��ناد.و.مدارک.را.بررسی،.و.برای.مراجع.تصمیم.گیری.
تصمیم.سازی.می.کنند.

 پروژه ای برای مقابله با شهرفروشی

پنج��ره.ایرانیان:.دهمین.نمایش��گاه.ایران.پالس��ت.در.دومی��ن.روز.از.فعالیت.خود.

میزبان.هیئت.هاي.تجاري.از.کشورهاي.لبنان،.تونس،.پاکستان،.هند،.عراق،.بالروس،.
ترکیه.و.افغانستان.بود.

به.گزارش.ایرنا،.نمایش��گاه.ایران.پالس��ت.با.هدف.فراهم.کردن.فرصت.کس��ب.و.

کار.جهاني.براي.صنایع.داخلي،.ایجاد.همگرایي.میان.صنایع.پایین.دس��ت.و.فرصتي.
براي.معرفي.و.عرضه.و.رقابت.میان.تولیدکنندگان.داخلي.و.خارجي.برگزار.مي.شود.

دهمین.نمایشگاه.ایران.پالست.با.حضور.500.شرکت.خارجي.و.400.شرکت.داخلي.

برگزار.ش��د..آلمان،.اتریش،.ایتالیا،.فرانس��ه،.انگلیس،.اس��پانیا،.چک،.سوئیس،.هلند،.

دانمارک،.روس��یه،.بلژیک،.چین،.کره.جنوبي،.تایوان،.هند،.س��نگاپور،.ترکیه،.امارات.

متحده.عربي،.عراق،.بحرین،.پاکستان،.آفریقاي.جنوبي.و.استرالیا.از.جمله.کشورهاي.
حاضر.در.این.نمایشگاه.بودند.

دهمین.نمایشگاه.بین.المللي.ایران.پالست.در.چهار.حوزه.مواد.اولیه،.ماشین.آالت،.

محصوالت.ساخته.و.نیمه.ساخته،.خدمات.فني.و.مهندسي.از.25.تا.29.فروردین.ماه.
امسال.در.نمایشگاه.بین.المللي.تهران.دایر.بوده.است.

 بازدید هشت هیئت تجاري از نمایشگاه ایران پالست
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پنج��ره.ایرانی��ان:.قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.امور.

تامین.مالی.و.س��رمایه.گذاری.با.اش��اره.به.دیدار.با.هیئت.65.

نفره.سوییس��ی.در.تهران.گفت:.شیوه.های.همکاری.ایران.با.
بخش.های.خصوصی.خارجی.برای.سوییسی.ها.تشریح.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.اصغر.فخریه.کاش��ان.با.اشاره.به.دیدار.

خود.با.هیئت.سوییس��ی.گفت:.گروهی.65.نفره.از.حوزه.های.

مختلف.اقتصادی.همچون.توس��عه.و.تجارت،.بانکداری،.امور.

مالی،.گردش��گری.و.بهداش��ت.به.هم��راه.پی.یر.مودت.عضو.

شورای.اجرایی.استان.ژنو.سوئیس،.به.عبارتی.وزیر.محلی.آن.

کشور.به.ایران.سفر.کردند.و.مالقاتی.با.بخش.های.خصوصی.
و.دولتی.ایران.داشتند.

وی.ب��ا.بی��ان.اینک��ه.هیئ��ت.سوییس��ی.درباره.تس��هیل.

برق��راری.ارتب��اط.تج��اری،.بازرگانی،.بانک��ی.و.اقتصادی.با.

ای��ران.صحبت.هایی.انجام.دادند.افزود:.ش��یوه.های.همکاری.

بخش.ه��ای.خصوص��ی.خارج��ی.ب��ا.ای��ران.و.اقداماتی.که.

ب��رای.تس��هیل.همکاری.ها.ب��ه.ویژه.حمایت.ه��ای.دولت.از.

سرمایه.گذاری.خارجی،.فاینانس.و.تامین.مالی.پروژه.ها.انجام.

می.شود.برای.آنها.تشریح.شد..قائم.مقام.وزیر.راه.و.شهرسازی.

در.امور.تامین.مالی.و.س��رمایه.گذاری.یادآور.ش��د:.پروژه.های.

زیربنایی.مدهای.مختلف.حمل.و.نقل.ریلی،.جاده.ای.و.هوایی.

همچون.توسعه.شبکه.ریلی،.احداث.آزادراه.و.بزرگراه،.ساخت.

فرودگاه.ه��ای.جدید.و.توس��عه.فرودگاه.های.ته��ران،.تبریز.و.

مشهد.معرفی.ش��دند..اهمیت.نوس��ازی.ناوگان.حمل.و.نقل.

ریلی.و.جاده.ای.در.ایران.به.طور.مثال.برنامه.نوسازی.ناوگان.

حم��ل.و.نقل.جاده.ای.اع��م.از.اتوبوس.و.کامی��ون.به.اطالع.

اعضای.هیئت.سوییسی.رسید..در.حوزه.مسکن.نیز.پروژ.ه.های.

بازآفرینی.و.احیای.بافت.فرسوده.و.ساخت.شهرهای.جدید.به.
سوییسی.ها.معرفی.شد.

وی.اف��زود:.اعض��ای.هیئت.سوییس��ی.نیز.درب��اره.میزان.

ریس��ک.س��رمایه.گذاری،.ش��کل.س��رمایه.گذاری.خارج��ی،.

پروژه.ه��ای.اولوی��ت.دار.ح��وزه.زیربنایی.راه.و.شهرس��ازی،.

س��هم.س��رمایه.گذاری.دولت.و.بودجه.عمومی.در.پروژه.ها.و.

پروژه.های��ی.که.در.کریدورهای.ش��رق.به.غرب.و.ش��مال.به.

جنوب.واقع.هستند.س��واالتی.را.مطرح.کردند.که.توضیحات.
الزم.به.آنها.ارایه.شد.

فخریه.کاش��ان.یادآور.شد:.در.نشس��ت.با.هیئت.سوییسی.

موضوع��ات.همکاری.و.مذاکرات.ایران.با.کش��ورهای.چین،.

آلم��ان،.ژاپن،.کره،.ایتالی��ا.و.فرانس��ه.در.حوزه.های.مختلف.

حمل.و.نقلی.تش��ریح.ش��د.و.ب��ه.اطالع.آنها.رس��ید.که.چه.

قراردادهایی.با.کش��ورهای.خارج��ی.داریم..وی.با.بیان.اینکه.

درباره.مکانیزم.داوری.پروژه.ها.نیز.سوال.شد،.به.پایگاه.خبری.

وزارت.راه.افزود:.به.س��وال.کننده.سوییس��ی.توضیح.دادم.که.

ایران.عضو.نهاد.داوری.بین.المللی.ICC.مس��تقر.در.سوییس.

اس��ت.و.مکانیزم.داوری.آن.را.می.پذیرد..قائم.مقام.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی.در.امور.تامین.مالی.و.س��رمایه.گذاری.ادامه.داد:.

ب��ه.این.هیئت.یادآور.ش��دیم.تحریم.ها.در.ای��ران.برغم.همه.

مش��کالتی.که.داش��ت.دارای.مزایایی.هم.بود.چون.کشور.را.
به.استقالل.و.خودکفایی.رساند.و.بخش.خصوصی.قوی.شد.
وی.روش.های.س��رمایه.گذاری.خارج��ی.در.ایران.را.وام،.
لی��ز.و.BOT.خواند.و.افزود:.پیش��نهاد.دادیم.سوییس��ی.ها.
پروژه.هایی.را.مبتکرانه..برای.س��رمایه.گذاری.در.حوزه.راه.و.
شهرسازی.ایران.تعریف.کنند.که.این.پیشنهاد.مورد.استقبال.

نیز.قرار.گرفت.

 معرفی پروژه های راه وشهرسازی به سوییسی ها

.پنجره.ایرانیان:.معاون.اول.رئیس.جمهور.با.تاکید.بر.اهمیت.بخش.مسکن.و.تاثیر.مستقیم.

آن.در.رش��ته.های.صنعتی.و.تولیدی.کش��ور،.گفت:.در.س��ال.جاری.حتما.باید.اتفاق.و.تحرک.
جدی.در.بخش.مسکن.به.وجود.آید.و.این.بخش.از.وضعیت.رکود.فعلی.خارج.شود.

ب��ه.گ��زارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.دولت،.دکتر.اس��حاق.جهانگیری.عصر.روز.دوش��نبه.6.

اردیبهش��ت.ماه.در.جلس��ه.رونق.بخش.مس��کن.و.تکمیل.واحدهای.مس��کن.مهر.با.اشاره.به.

گزارش.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.مبنی.بر.وجود.واحدهای.تکمیل.ش��ده.مس��کونی.مهر.که.با.

مس��ائل.زیربنایی.و.روبنایی.مواجه.هستند،.اظهار.داش��ت:.مردم.با.این.امید.برای.مسکن.مهر.

ثب��ت.نام.کرده.اند.که.بتوانند.صاحب.خانه.ش��وند.از.این.رو.بای��د.به.صورت.جدی.برای.اتمام.و.
آماده.سازی.این.واحدها.تالش.کنیم.و.دغدغه.های.این.افراد.را.مرتفع.سازیم.

معاون.اول.رئیس.جمهور.از.سازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کشور،.وزارت.راه.و.شهرسازی.

و.وزارت.نیرو.خواس��ت.جلس��ه.ای.در.این.زمینه.تشکیل.دهند.و.راهکارهایی.برای.تامین.منابع.

مالی.مورد.نیاز.جهت.تکمیل.زیربناها.و.روبناهای.ضروری.این.واحدهای.مس��کونی.تدوین.و.
آن.را.به.عنوان.پیشنهاد.به.دولت.ارائه.دهند.

وی.همچنین.از.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.خواس��ت.تا.جلس��ه.آتی.برنامه.عملیاتی.جامع.این.

وزارتخانه.را.برای.بخش.مسکن.در.سال.95.ارائه.دهد.به.گونه.ای.که.هماهنگی.های.الزم.با.

سایر.دستگاه.های.مرتبط.نیز.صورت.گرفته.باشد.
دکتر.جهانگیری.با.اش��اره.به.گزارش.رئیس.بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی.در.این.جلس��ه.
پیرامون.طرح.جامع.مس��کن.روس��تایی.و.پیشنهاد.این.بنیاد.برای.بهس��ازی.و.نوسازی.و.حل.
چالش.های.بخش.مس��کن.روستایی،.خواستار.نهایی.شدن.این.پیشنهاد.و.ارائه.آن.جهت.طرح.

در.جلسه.هیئت.وزیران.شد.
در.این.جلسه.که.وزرای.راه.و.شهرسازی،.امور.اقتصادی.و.دارایی،.رئیس.کل.بانک.مرکزی،.
مشاور.اقتصادی.رئیس.جمهور،.رئیس.بنیاد.مسکن.انقالب.اسالمی.و.رئیس.سازمان.بورس.و.
اوراق.بهادار.نیز.حضور.داش��تند،.وزیر.راه.و.شهرسازی.گزارشی.از.آخرین.وضعیت.پروژه.های.
مس��کن.مهر.و.نیز.مش��کالت.و.موانع.موجود.در.س��اخت،.اتمام.و.تحویل.پروژه.های.مسکن.
مهر.ارائه.کرد..رئیس.بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی.هم.در.این.نشست.گزارشی.از.طرح.ویژه.
بهسازی.و.نوسازی.مسکن.روستایی.ارائه.کرد.و.توضیحاتی.را.در.خصوص.اقدامات.انجام.شده.
و.طرح.پیشنهادی.این.بنیاد.برای.حل.چالش.ها.و.مشکالت.مسکن.روستایی.کشور.مطرح.کرد.
مدیرعامل.و.رئیس.هیئت.مدیره.بانک.مس��کن.نیز.در.این.جلس��ه.گزارش��ی.از.برنامه.های.
اجرایی.بانک.مسکن.در.سال.95.و.نیز.برنامه.تامین.مالی.این.بانک.برای.ساخت.یک.میلیون.

واحد.مسکونی.ارائه.کرد.

 دکتر جهانگیری: امسال باید تحرکی جدی در بخش مسکن رخ دهد
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پنجره.ایرانیان:.بررس��ی.آمار.عرضه.مسکن.نسبت.به.

خانه.های.فروخته.شده.در.مشاوران.امالک.شهر.تهران.
نشان.می.دهد.عرضه.20.برابر.تقاضاست.

به.گزارش.ایس��نا،.جس��تجوی.فایل.های.دفاتر.مشاور.

امالک.از.هجوم.عرضه.حکایت.دارد.و.در.مقابل،.آن.چه.

به.خرید.منجر.می.ش��ود،.قطره.چکانی.اس��ت..در.اغلب.

دفاتر.تقاضا.برای.فروش.20.برابر.بیش��تر.از.تقاضا.برای.

خرید.است..البته.حسام.عقبایی.رئیس.اتحادیه.مشاوران.

امالک.تهران.اواخر.س��ال.گذش��ته.از.افت.90.درصدی.
خرید.مسکن.طی.سه.سال.اخیر.خبر.داد.

بررسی.های.میدانی.نشان.می.دهد.دفاتر.مشاور.امالک.

روزهای.بدون.مش��تری.را.س��پری.می.کنن��د.و.به.گفته..

یکی.از.کارشناس��ان.مش��اور.امالک.در.شمال.پایتخت،.

بس��یاری.از.دالالن.از.این.شغل.خارج.شده.اند..به.گفته..

او.روند.ریزش.کارشناس��ان.مش��اور.امالک.از.سه.سال.

گذشته.آغاز.شده.و.در.سال.94.شدت.گرفته.است..علت.

خروج.ش��اغالن.امالک.از.این.بخش.نیز.به.یک.مسئله.
مربوط.می.شود:.نبود.مشتری.

همچنی��ن.آمار.خری��د.و.فروش.یکی.از.س��ایت.های.

فروش.مس��کن.ش��هر.تهران.نش��ان.می.دهد.خانه.های.

عرضه.ش��ده.در.این.س��ایت.طی.فروردین.ماه.37.هزار.

و.355.م��ورد.و.در.مقابل،.واحدهای.فروش.رفته.هزار.و.
868.مورد.بوده.است.

ب��ا.این.که.بخ��ش.مس��کن.روزهای.مش��قت.باری.را.

س��پری.می.کند،.برخی.مسووالن.و.کارشناسان.معتقدند.

روزهای.خوب.مسکن.در.سال.95.از.راه.می.رسد..در.این.

خصوص.حس��ام.عقبایی.رئیس.اتحادیه.امالک.تهران.

می.گوی��د:.با.توجه.به.امضای.برج��ام،.اولین.خیز.خروج.

از.رکود.مسکن.از.خردادماه.برداشته.می.شود.و.در.پایان.

شهریور.مسکن.وارد.دوران.رونق.می.شود؛.پیش.بینی.که.
بعضی.ها.تردیدهایی.نسبت.به.صحت.آن.دارند.

رونق.مس��کن.مستلزم.افزایش.س��طح.تقاضاست.که.

بر.اس��اس.آمارها.طی.سه.س��ال.اخیر.خریداران.مسکن.

به.یک.دهم.رس��یده.اند.و.هم.اکن��ون.عرضه.تا.20.برابر.

تقاضا.رس��یده.است؛.چرا.که.در.کشور.1.6.میلیون.خانه.

خال��ی.وجود.دارد.و.این.رقم.در.ش��هر.تهران.240.هزار.

واحد.اس��ت.و.بدیهی.اس��ت.تا.پیدا.شدن.مشتری.برای.

این.واحدها،.بازار.فروش.در.کسادی.قرار.خواهد.داشت.
در.این.ش��رایط.پیش.بینی.کارشناس��ان.این.است.که.
س��رعت.تولید.مسکن.از.س��رعت.فروش.کمتر.شود.اما.
تس��هیالت.بانکی.خالف.این.نظ��ر.را.ثابت.می.کند..بر.
اس��اس.اطالعات.دریافتی.از.بانک.مرکزی.تقاضای.وام.
ساخت.مسکن.در.11.ماه.سال.94.نسبت.به.مدت.مشابه.
سال.قبل.22.درصد.رش��د.داشته.اما.تسهیالت.خرید.با.

کاهش.20.درصدی.از.نظر.تعداد.همراه.بوده.است.
از.سوی.دیگر.بخش.مس��کن.به.شدت.از.درآمدهای.
نفت��ی.تاثیر.می.پذی��رد..تجربه.نش��ان.داده.که.افزایش.
فروش.نفت.با.افزایش.تقاضای.مسکن.رابطه.ای.همسو.
دارن��د..با.این.وجود.درآمدهای.نفتی.دولت.به.دلیل.افت.
قیمت.نفت.کاه��ش.یافته.و.بودج��ه.ی.دولت.انقباضی.
بس��ته.ش��ده.اس��ت..بخش.خصوصی.نیز.به.دلیل.افت.
شدید.ارزش.افزوده.بخش.ساختمان.طی.سه.سال.اخیر،.
رغب��ت.چندانی.برای.تولید.نش��ان.نمی.دهد.که.کاهش.
80.درصدی.صدور.پروانه.های.ساختمانی.از.سال.92.تا.

کنون.این.مساله.را.تایید.می.کند.
بر.اس��اس.اس��تدالالت.فوق،.تنها.امید.بخش.مسکن.
برای.خ��روج.از.رکود.این.اس��ت.ک��ه.قیمت.ها.به.کف.
برس��د..با.این.که.بانک.مرکزی.از.اواخر.س��ال.گذش��ته.
تاکید.می.کند.قیمت.مس��کن.به.کف.رس��یده.اما.تعداد.
معامالت.چنگی.به.دل.نمی.زند..البته.معامالت.مس��کن.
از.مهرماه.س��ال.گذش��ته.روند.صعودی.نس��بی.به.خود.
گرفت.اما.حس��ام.عقبایی.می.گوید:.این.تعداد.معامالت.
آن.قدرها.نیس��ت.ک��ه.بتوان.گفت.بخش.مس��کن.دچار.

تحول.شده.است.
بنابراین.گزارش،.تعداد.معامالت.مس��کن.کل.کش��ور.
در.ماه.های.مهر،.آبان،.آذر،.دی.و.بهمن.سال.گذشته.به.
ترتیب.77.ه��زار،.81.هزار،.85.هزار،.107.هزار.و.106.
هزار.مورد.بود.و.البته.در.اس��فندماه.نصف.ش��د.و.به.57.
هزار.مورد.رس��ید..پیش.بینی.می.شود.کس��ادی.بازار.در.
اردیبهش��ت.هم.ادامه.یابد.و.احتماال.در.خردادماه.شاهد.

افزایش.معامالت.خواهیم.بود.

 عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست

پنجره.ایرانیان:.علیرضا.محجوب.در.میان.تجمع.ش��ماری.از.متقاضیان.مسکن.مهر.مقابل.

س��اختمان.مجلس،.ضمن.اشاره.به.آماده.نبودن.زیرساخت.این.واحدها.گفت:.تحویل.مسکن.
مهر.برای.مردم.خطرناک.است.

به.گزاش.خبرگزاری.تس��نیم،.تحویل.4500.واحد.از.مسکن.مهر.شهر.پردیس.یکبار.دیگر.
به.دلیل.آماده.نبودن.زیرساخت.های.خدماتی.به.تعویق.افتاد.

به.همین.دلیل.ش��ماری.از.متقاضیان.مس��کن.مهر.مقابل.ساختمان.مجلس.تجمع.کرده.و.

خواستار.پیگیری.موضوع.تحویل.این.واحدها.شدند.
علیرضا.محجوب،.نماینده.مجلس.نهم.یکی.از.نمایندگانی.بود.که.در.این.جمع.حاضر.شد..
وی.به.متقاضیان.گفت:..مس��کن.مهر.را.باالی.کوه.ها.ساخته.اند.و.هزار.مشکل.پیدا.می.کند.و.
متقاضیان.مسکن.مهر،.پس.از.تحویل.این.واحدها،.دعا.می.کنند.ای.کاش.همچنان.مستاجر.
می.ماندند..گفتنی.است،.کیفیت.بسیار.پایین.اغلب.پروژه.های.مسکن.مهر،.به.مشکلی.بزرگ.

برای.دولت.و.همچنین.خریداران.این.واحدها.تبدیل.شده.است..

 تحویل مسکن مهر برای مردم خطرناک است
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پنج��ره.ایرانی��ان:.محس��ن.نریمان،.مع��اون.وزیر.راه.

و.شهرس��ازی.با.تاکی��د.براینکه.همکاری.دس��تگاه.های.

خدمات.رس��ان.مهمترین.راه.برای.پایان.هرچه.س��ریع.تر.

واحدهای.مسکن.مهر.در.ش��هرهای.جدید.است،.گفت:.

پس.از.تکمیل.این.پروژه،.طرح.مس��کن.اجتماعی.را.در.

راس��تای.تامین.مس��کن.برای.اقش��ار.کم.درآمد.در.این.
مناطق.آغاز.خواهیم.کرد.

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

محس��ن.نریم��ان.در.رابطه.با.سیاس��ت.جدید.س��اخت.

ش��هرهای.جدی��د.مبنی.ب��ر.محله.محوری.اع��الم.کرد:.

مسکن.مهر.مهم.ترین.اقدام.باقی.مانده.از.دولت.قبل.بود.

که.ما.در.ش��هرهای.جدید.موظف.به.تکمیل.آن.هستیم..

از.آنجا.که.برخورداری.یک.ش��هروند.از.تمامی.امکانات.

ورزشی،.فرهنگی،.آموزشی،.تجاری،.رفاهی،.راه.مناسب،.

فضای.س��بز.و.امنی��ت.پس.از.س��کونت.در.یک.منطقه.

از.محوره��ای.اصل��ی.اجرا.و.رعایت.حقوق.ش��هروندی.

محس��وب.می.شود،.بر.آن.شدیم.تا.به.جای.تمرکز.صرف.

بر.افتتاح.واحدهای.مس��کونی.در.س��ایت.مس��کن.مهر،.

ایج��اد.محل��ه.را.در.اولویت.قرار.دهی��م.و.یک.محله.را.
افتتاح.کرده.و.به.متقاضیان.واگذار.کنیم.

مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.افزود:.از.این.

جهت.سیاس��ت.محله.مح��وری.را.در.برنامه.افتتاحی.خود.

قرار.داده.و.این.اقدام.را.از.محله.»سالم«.شهر.جدید.پرند.
و.محله.»ایران.شهر«.شهر.جدید.پردیس.آغاز.کردیم.

نریم��ان.با.تاکید.بر.اینکه.درح��ال.حاضر.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.مجبور.به.انجام.وظایف.س��ایر.دستگاه.های.

خدمات.رس��ان.نیز.ش��ده.اس��ت.گفت:.با.توج��ه.به.متن.

صریح.قانون.مس��وولیت.س��اخت.واحدهای.آموزش��ی،.

درمانی،.انش��عابات.آب،.ب��رق،.گاز.و.فاضالب.به.عهده.

دس��تگاه.های.خدمات.رسان.اس��ت.که.در.حال.حاضر.با.

مجوزهایی.که.از.مجمع.عمومی.و.وزیر.راه.و.شهرسازی.

اخذ.ش��ده.است،.مشغول.ساخت.و.تامین.آنها.هستیم.که.

نه.تنها.مش��کالتی.را.در.بخش.مال��ی.ایجاد.کرده.بلکه.
زمان.افتتاح..پروژه.ها.را.نیز.به.تاخیر.انداخته.است.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.بدون.ش��ک.کمک.بیش��تر.س��ایر.

دس��تگاه.های.متول��ی.به.ما.مهمترین.راه.برای.پیش��برد.

هرچه.س��ریع.تر.اقدامات.در.تکمیل.س��ایت.مسکن.مهر.

به.ش��مار.م��ی.رود،.بیان.ک��رد:.اگر.واقعا.ام��کان.تزریق.

اعتب��ار.مس��تقیم.در.این.بخش.وجود.ندارد،.درخواس��ت.

داریم.تا.موارد.و.ضوابط.قانونی.که.به.تس��هیل.فعالیت.ها.

می.انجامد.تصویب.ش��ده.و.ما.را.در.رفع.نیازهای.به.حق.
مردم.یاری.کند.

مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.این.بخش.به.تاخیر.

ایجاد.ش��ده.در.زمان.افتتاح.واحدهای.مسکن.مهر.شهر.

جدی��د.پردی��س.اش��اره..کرد.و.گف��ت:.ای��ن.واحدها.نیز.

هم.اکنون.آماده.است.ولی.به.دلیل.بروز.برخی.مشکالت.

کوچ��ک.به.تعویق.افتاده.که.امید.اس��ت.هرچه.زودتر.با.

رفع.این.موانع.محله.ایران.شهر.در.این.شهر.جدید.نیز.به.
متقاضیان.تحویل.داده.شود.

مدیرعامل.شرکت.عمران.شهرهای.جدید.درخصوص.

پروژه.مس��کن.برای.اقش��ار.کم.درآمد.پس.از.اتمام.طرح.

مس��کن.مهر.در.ای��ن.مناطق.بیان.ک��رد:.درحال.حاضر.

تفاهم.نامه.های��ی.را.با.بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی.و.

سازمان.بهزیستی.امضا.کرده.و.به.دنبال.پیشبرد.آن.برای.
کمک.به.تامین.مسکن.اقشار.ضعیف.در.جامعه.هستیم.
نریمان.ضمن.اش��اره.به.طرح.مسکن.اجتماعی.نیز.در.

این.بخش.بیان.کرد:.مس��کن.اجتماعی.هم.اکنون.یکی.

از.برنامه.ه��ای.دول��ت.به.ش��مار.می.رود.که.قرار.اس��ت.

ب��ه.صورت.مش��خصی.پس.از.اتمام.طرح.مس��کن.مهر.

اجرا.ش��ود..در.این.طرح.بناس��ت.که.دیگر.دولت.محور.

اقدامات.نبوده.و.مردم.بخش.بیش��تر.مس��ئولیت.ها.را.به.

عهده.بگیرن��د..درحال.حاضر.ش��یوه.نامه.های.این.طرح.

در.حال.تنظیم.اس��ت.که.س��ازمان.های.دیگری.ازجمله.

شهرداری،.سازمان.بهزیستی،.هالل.احمر.و.بنیاد.مسکن.
نیز.مشارکت.دارند.

وی.همچنین.خاطرنش��ان.کرد:.مخاطبان.و.متقاضیان.

این.طرح.از.س��وی.نهادهای.ذکر.ش��ده.معرفی.ش��ده.و.

برای.ادامه.روند.اقدامات.براس��اس.ش��یوه.نامه.در.لیست.
قرار.خواهد.گرفت.

مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.باتاکید.بر.اینکه.س��عی.

می.کنیم.از.تجربه.های.قبلی.حاصل.از.اقدامات.و.مشکالت،.

مس��کن.مهر.در.اجرای.هر.چه.بهتر.این.طرح.بهره.بگیریم.

اضاف��ه.کرد:.س��اخت.طرح.های.زیربنای��ی.و.روبنایی.پیش.

از.س��اخت.و.توزی��ع.ای��ن.واحده��ا.در.کل.ش��هر.از.جمله.
اولویت.های.ما.در.اجرای.مسکن.اجتماعی.خواهد.بود.

به.گفته.وی.مشارکت.با.بخش.خصوصی.نیز.بر.اساس.

قوانین.ش��یوه.نامه.نهایی.در.س��اخت.مس��کن.اجتماعی.
انجام.خواهد.گرفت.

 آغاز طرح مسکن اجتماعی پس از تکمیل مسکن مهر 

پنجره.ایرانیان:.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.ساختمان.اس��تان.تهران.بر.لزوم.

اس��تفاده.از.ظرفی��ت.ایرانی.در.عرصه.شهرس��ازی.مدرن.دنی��ا.و.همچنین.تالش.
مهندسان.برای.رفع.چالش.های.شهری.در.کشور.تاکید.کرد.

به.گزارش.ایس��نا،.حبیب.اهلل.بیطرف.طی.س��خنانی.در.همایش.ملی.شهرسازی.با.

تاکید.بر.لزوم.طراحی.ش��هری.بر.مبنای.آس��ایش.انس��ان.ها،.حاشیه.نشینی،.آلودگی.

محیط.زیس��ت،.نامناس��ب.بودن.معابر،.کندی.حرکت.و.به.حراج.گذاش��تن.ضوابط.

و.مقررات.شهرس��ازی.و.مقررات.ملی.س��اختمان.را.از.جمل��ه.مهم.ترین.چالش.های.
شهری.در.کشور.برشمرد.

رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.تصریح.کرد:.مهندسان.باید.برای.برطرف.کردن.این.

چالش.ها.تالش.جدی.کنند.
وی.با.اشاره.به.آمار.1000.نفری.اعضای.رسمی.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.
در.استان.تهران،.بر.ضرورت.به.کارگیری.همه.ظرفیت.ها.با.اتخاذ.راهکارهای.مناسب.
تاکید.کرد.و.ادامه.داد:.امروزه.در.حوزه.شهرهای.هوشمند،.تمام.اطالعات.مورد.نیاز.
هر.ش��هروند.برای.زندگی.و.رفت.و.آمد.در.شهر.یا.تامین.مایحتاج.به.صورت.برخط.

از.طریق.تلفن.همراه.در.اختیار.وی.قرار.می.گیرد.
رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.اس��تان.همچنین.با.بیان.اینکه.مجری.بسیاری.از.
پروژه.های.پیچیده.شهرس��ازی.در.دنیا.ایرانیان.هس��تند،.خاطرنشان.کرد:.در.عرصه.

شهرسازی.مدرن.دنیا.می.توانیم.از.ظرفیت.های.ایرانی.استفاده.کنیم.

 حراج کردن مقررات شهرسازی یک چالش جدی است



10
ه.4

�ار
شم

..
95
داد.

خر
..
هم

ل.ن
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ساز
ت و 

اخ
رس

بـا
اخ

64

پنجره.ایرانیان:.ش��یرازیان.با.بیان.اینکه.در.کشور.ما.

تبعی��ض.و.آپارتاید.پلیمری.وج��ود.دارد،.گفت:.امکانات.

نف��ت.و.گاز.کش��ور.به.س��هولت،.ارزان.تری��ن.قیمت.و.

روش.اعتباری.در.اختیار.پتروشیمی.هاس��ت،.اما.سیستم.

قیمت.گذاری.مناس��بی.وجود.ندارد.که.قیمت.به.دس��ت.
ما.برسد.

ب��ه.گ��زارش.ایلنا،.مس��عود.ش��یرازیان،.عضو.هیئت.

مدیره.تعاونی.صنایع.پالس��تیک.اس��تان.تهران.درباره.

وضعیت.تامین.مواد.اولیه.مورد.نیاز.صنایع.پایین.دستی.

پتروش��یمی.ها.گفت:.ش��رکت.تعاونی.صنایع.پالستیک.

800.عض��و.دارد.و.بزرگ.ترین.هلدینگ.مصرف.کننده.

محصوالت.پلیمری.در.کش��ور.است.که.به.جهت.عدم.

تامین.محصوالت.مورد.نیاز.از.جانب.پتروشیمی.ها.دچار.
رکود.شده.و.از.آن.ها.گالیه.دارد.

وی.اف��زود:.پتروش��می.های.خارج��ی.آماده.ان��د.که.

امکان��ات.در.اختیار.م��ا.قرار.دهند.حت��ی.آمادگی.دارند.

که.محصوالتش��ان.را.در.کارخانه.به.م��ا.تحویل.دهند.

ولی.در.کش��ور.خودمان.با.این.هم��ه.امکانات.به.دلیل.

واگذاری.های.سال.های.گذشته.پتروشیمی.ها.نمی.توانیم.

محصوالت.مورد.نیازمان.را.تهیه.کنیم.و.پتروش��یمی.ها.
از.تامین.خواست.ما.سر.باز.می.زنند.

شیرازیان.در.ادامه.تصریح.کرد:.شرکت.تعاونی.صنایع.

پالس��تیک.که.یکی.از.بزرگ.ترین.هلدینگ.هایی.است.

که.هش��تصد.واحد.تولیدی.دارد.اب��دا.از.نحوه.عملکرد.

پتروش��یمی.ها.در.رابط��ه.با.تحویل.محص��ول.رضایت.
نداشته.و.نداریم.

وی.در.ادام��ه.ب��ا.اش��اره.ب��ه.مزیت.ه��ای.عرض��ه.

محصوالت.پتروش��یمی.در.بورس.اظهار.داشت:.مزیت.

عرضه.در.بورس.این.است.که.شفافیت.دارد.و.هر.کس.

که.ظرفیت.باالت��ری.دارد.به.فراخور.م��واد.اولیه.مورد.

نیاز.خ��ود.را.خریداری.می.کند..ام��ا.نکته.منفی.عرضه.

در.بورس.این.اس��ت.که.شرکت.های.پتروشیمی.داخلی.

حت��ی.یک.درصد.از.امکاناتی.که.دارن��د.را.در.اختیار.ما.

ق��رار.نمی.دهند،.باید.حتما.پول.مان.را.نقد.پرداخت.کنیم.

ی��ا.طبق.مقررات.آنها.کار.انج��ام.دهیم.و.حتما.ضمانت.
نامه.بانکی.بیاوریم.

عضو.هیئت.مدیره.تعاونی.صنایع.پالس��تیک.اس��تان.

ته��ران.با.بیان.اینکه.در.کش��ور.ما.تبعی��ض.و.آپارتاید.

پلیم��ری.وج��ود.دارد،.اف��زود:.صنای��ع.پایین.دس��تی.

پتروش��یمی.که.فرزرندان.خانواده.پتروشیمی.هستند.از.
ارث.و.امکانات.این.خانوار.برخوردار.نیستند.

وی.توضیح.داد:.امکانات.نفت.و.گاز.کشور.به.سهولت،.

ارزان.ترین.قیمت.و.روش.اعتباری.در.اختیار.پتروشیمی.

هاست.اما.سیستم.قیمت.گذاری.مناسبی.وجود.ندارد.که.

قیمت.به.دست.ما.برسد.و.صنایع.پایین.دستی.نیز.سودی.

از.کیمیاگری.پتروش��یمی.ها.نمی.برند.به.این.صورت.که.

س��ر.آنها.که.بزرگ.شده.و.بدنه.که.صنایع.پایین.دستی.

باشد.به.سبک.افریقایی.ها.رشد.کرده.اند.
ش��یرازیان.با.بیان.اینکه.باید.بین.صنایع.باالدستی.و.
پایین.دستی.تعادل.برقرار.شود،.به.زمان.قبل.از.واگذاری.
پتروشیمی.ها.نیز.اشاره.و.اظهار.داشت:.در.زمان.قبل.نیز.
که.هنوز.پتروش��یمی.ها.واگذار.نش��ده.بودند.این.صنایع.
در.اختی��ار.بورس.نبود.و.پتروش��یمی.ها.در.آن.زمان.نیز.
از.ران��ت.و.البی.برخوردار.بودند.االن.هم.که.خصوصی.
شده.اند.به.بهانه.اینکه.مصوبه.هیات.مدیره.تعیین.کننده.

است.توجهی.به.درخواست.ما.ندارند.
عضو.هیئت.مدیره.تعاونی.صنایع.پالستیک.تاکید.کرد:.
دولت.و.کس��انی.که.امکانات.را.در.اختیار.پتروشیمی.ها.
قرار.می.دهن��د.باید.مقرراتی.بگذارند.ک��ه.این.امکانات.
شامل.تمام.اصناف.ش��ود،.باید.بدانیم.چرا.صنایع.پایین.
دس��تی.پتروشیمی.رو.به.رکود.و.تعدیل.کارگر.هستند.و.
در.مقابل.پتروش��یمی.ها.آنقدر.دارایی.دارند.که.حکومت.

می.کنند.و.اجناس.خود.را.صادر.می.کنند.

 حکمرانی آپارتاید پلیمری در ایران

پنجره.ایرانیان:.طرح.فروش.اقس��اطی.مسکن.که.از.ابتدا.قرار.بود.بعضی.مشکالت.

رکود.بخش.ساخت.و.س��از.را.حل.کند.و.همچنین.قدرت.خرید.برخی.متقاضیان.را.باال.
ببرد،.با.تعیین.سود.بانکی.22.درصد.عمال.به.مسیر.ایده.آل.بانک.ها.تغییر.جهت.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.از.زمانی.که.در.س��ال.1393.انبوه.س��ازان.به.دنبال.رکود.بخش.

مسکن،.طرح.فروش.اقساطی.را.به.دولت.ارائه.کردند،.کش.وقوس.ها.برای.تعیین.نرخ.
کارمزد.بین.انبوه.سازان.و.بانک.ها.آغاز.شد.

طرح.مدنظر.انبوه.س��ازان.این.بود.که.واحدهای.خود.را.اقساطی.به.متقاضیان.واگذار.

کنند.و.بانک.ها.الزم.نیس��ت.منابعی.اختصاص.دهند،.بلکه.تنها.تضمین.اقس��اط.را.با.

نرخ.سود.حداکثر.2.درصد.بر.عهده.بگیرند..اما.بانک.ها.به.کمتر.از.5.درصد.قانع.نبودند.

تا.این.که.س��رانجام.طی.هفته.های.اخیر.که.وام.150.میلیونی.به.بخش.ساخت.و.س��از.

تصویب.شد.که.بانک.ها.آن.را.طرح.فروش.اقساطی.مسکن.نام.گذاشتند..حال.آن.که.

این.توافق.آن.چیزی.نیس��ت.که.انبوه.س��ازان.از.ابتدا.دنبال.می.کردند،.بلکه.نوعی.وام.
بانکی.با.بهره.22.درصد.است.

این.که.چرا.پس.از.ماه.ها.گفت.وگو.بین.انبوه.س��ازان.و.بانک.مسکن.چنین.نتیجه.ای.

بیرون.آمده.مشخص.نیس��ت،.اما.ظاهرا.آن.چه.در.جلسات.پیگیری.می.شده.این.بوده.

که.انبوه.سازان.خانه.های.خود.را.با.سود.متناسب.با.نرخ.تورم.با.اقساط.حداکثر.5.ساله.
بفروشند.و.به.بانک.مسکن.هم.5.درصد.کارمزد.بدهند.

ی��ک.عضو.هیئت.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان.در.این.ب��اره.گفت:.طرح.ما.این.بود.که.

خودمان.با.مشتریان.وارد.مذاکره.شویم.و.بر.سر.مدت.اقساط.و.سود.تسهیالت.توافق.
کنیم،.بانک.مسکن.هم.تضامین.اقساط.را.بر.عهده.بگیرد.

ایرج.رهبر.با.بیان.این.که.ما.از.بانک.ها.درخواس��ت.منابع.نداش��تیم.افزود:.آنچه.که.

هم.اکنون.بانک.مسکن.تصویب.کرده.این.است.که.50.درصد.مبلغ.خانه.را.وام.بدهد.

ک��ه.حداکثر.مبل��غ.آن.150.میلیون.تومان.با.بهره.22.درصد.اس��ت،.آن.هم.از.منابع.

بانک.ها..بدین.صورت.که.اگر.متقاضی.اقساطش.را.پرداخت.نکرد.بانک.150.میلیون.

توم��ان.به.ما.پرداخت.کند..بدین.ترتیب.هیچ.تضمین.و.پش��توانه.ای.برای.50.درصد.
مابقی.مبلغ.که.قرار.است.ما.تامین.کنیم.باقی.نمی.ماند..

 دوربرگردان فروش اقساطی مسکن به مسیر بانک ها
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پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.

به.اجرای.سیاس��ت.های.خروج.از.رکود.مس��کن،.گفت:.

وقتی.خرید.و.فروش.مسکن.بر.پایه.سیستم.تسهیالت.
و.پس.انداز.باشد،.بر.کاهش.تورم.اثر.گذار.است.

ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر،.حام��د.مظاهریان.در.

خصوص.راهکارهای.خروج.غیرتورمی.مسکن.از.رکود،.

گفت:.سیاست.ما.مبتنی.بر.بازار.رهن.و.پس.انداز.است،.

بنابراین.وقتی.خرید.و.فروش.مس��کن.بر.پایه.سیس��تم.

تس��هیالت.و.پس.انداز.باش��د،.اثرات.کاهش��ی.بر.تورم.
داشته.و.اقتصاد.سالمی.را.به.وجود.می.آورد.

وی.با.بیان.اینکه.در.نتیجه.اجرای.چنین.سیس��تمی،.

مسکن.از.رکود.خارج.شده.و.تورمی.را.هم.در.این.بخش.

نداری��م،.افزود:.ابزارهای.تامی��ن.مالی.که.تاکنون.پیش.

بینی.ش��ده.برای.اجرای.این.سیاس��ت.است،.چرا.که.ما.

ب��رای.خروج.از.رکود.نیاز.به.س��رمایه.گذاری.داریم؛.به.

همین.منظور.هم.برای.طرف.عرضه.و.هم.برای.تقاضا.
ابزارهای.مالی.پیش.بینی.شده.است.

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

با.اش��اره.به.تس��هیالت.صندوق.پس.انداز.مسکن.یکم.

و.دریافت.وام.از.محل.اوراق.تسه،.گفت:.این.تسهیالت.

برای.افزایش.توان.مالی.در.طرف.تقاضا.تعریف.شده.تا.
توان.اقتصادی.متقاضیان.را.افزایش.دهد.

معاون.مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی..به.

برنامه.های.افزایش.تمایل.س��رمایه.گذاران.برای.ورود.

به.بازار.مس��کن.اش��اره.کرد.و.افزود:.وام.150.میلیون.

تومانی.س��اخت.مس��کن.هم.که.از.سوی.بانک.مسکن.

اعالم.ش��ده،.ش��رایط.تامین.مالی.را.ب��رای.پروژه.های.

بخش.مس��کن.فراهم.می.کند.که.پیشنهاد.جذابی.برای.
سرمایه.گذاران.بخش.مسکن.است.

براس��اس.مصوب��ه.هیئ��ت.مدی��ره.بانک.مس��کن،.

سازندگان.و.شرکت.های.انبوه.سازی.که.اقدام.به.ساخت.

مس��کن.با.تکنولوژی.جدید.کنند،.تس��هیالت.س��اخت.

مس��کن.بدون.س��پرده.انجام.خواهد.ش��د،.بنابراین.اگر.

سازنده.ها.تکنولوژی.را.وارد.ساخت.و.ساز.کنند.که.موجب.

صرفه.جویی.در.انرژی.شود.تا.سقف.150.میلیون.تومان.
نیز.تسهیالت.پرداخت.می.شود.

این.اقدام.برای.اولین.بار.اس��ت.که.در.تهران،.شیراز،.

کرج،.مش��هد،.اهواز.و.اصفهان.انجام.خواهد.شد،.یعنی.

اگر.س��ازنده.ها.قصد.دارند.اقدام.به.ساخت.با.تکنولوژی.

جدی��د.کنند،.130.میلیون.تومان.و.اگر.اقدام.به.واردات.

تکنولوژی.جدید.به.کش��ور.کنند.ک��ه.موجب.بهره.وری.

انرژی.ش��ود.تا.سقف.150.میلیون.تومان.نیز.تسهیالت.
بدون.سپرده.پرداخت.خواهد.شد.

 جزئیات برنامه دولت برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود

.پنج��ره.ایرانیان:.مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.قضاوت.آثار.و.بناهای.ش��هر.و.

انتخ��اب.معماران.برتر،.راهکار.موثری.اس��ت.برای.قدردان��ی.از.معمارانی.که.چهره.و.

نمای.ش��هر.برایشان.ارزش��مند.بوده.و.ایجاد.هویت،.آرامش.و.رضایت.در.شهروندان.
دغدغه.اصلی.آنهاست.

به.گزارش.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرسازی،.حامد.مانی.فر.در.نخستین.جشنواره.

بناهای.ارزش��مند.معماری.اس��تان.قزوین.با.اشاره.به.اینکه.این.جشنواره.در.سال.های.

آینده.در.س��طحی.گس��ترده.تر.برگزار.ش��ده.و.آثار.برتر.عالوه.بر.بناه��ای.با.کاربری.

عموم��ی.در.حوزه.های.دیگر.نیز.معرفی.خواهند.ش��د،.گفت:.معماری.س��اختمان.های.

ب��ا.کارب��ری.عمومی.از.نگاه.مردم.مهم.بوده.و.اثرگذار.اس��ت،.از.اینرو.یکی.از.اهداف.

این.جش��نواره.تالش.برای.جلب.نظر.معماران.به.مولفه.های.اساس��ی.در.ساخت.این.
بناهاست.

وی.در.ادامه.افزود:.از.س��وی.دیگر.این.جش��نواره،.قضاوتی.است.بر.بناهای.احداث.

ش��ده.تا.طراح��ان.و.معمارانی.که.برای.ایج��اد.آرامش.مردم.و.زیبایی.ش��هر.تالش.
می.کنند،.بدانند.که.تالش.و.دقت.نظرشان.در.نگاه.مسئوالن.ارزشمند.است.

مانی.فر.با.اش��اره.به.اینکه.هویت..بخش��ی.در.معماری.بسیار.حائز.اهمیت.است.بیان.

کرد:.باید.تعریف.درس��تی.از.معماری.داش��ته.باشیم.تا.بتوانیم.ساختمان.های.با.هویت.

ایجاد.کنیم،.بی.تردید.این.معماری.است.که.از.مصالح.بی.جان.و.بی.روح،.اثری.ماندگار.
و.روح.افزا.می.سازد.

مانی.ف��ر.با.اش��اره.به.اینکه.س��اختمان.ها.در.بافت.های.تاریخی.ه��ر.کدام.هویت.و.

شخصیت.خود.را.دارند،.مطرح.کرد:.قرار.گرفتن.این.بناها.در.کنار.هم.آشفتگی.ایجاد.

نمی.کن��د،.زیرا.هماهنگی.و.هم.آوایی.میان.آنها.باعث.می.ش��ود.تا.انس��ان.احس��اس.
آرامش.کند.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.با.بیان.اینکه.تفکری.که.برای.بنا.کردن.شکل.می.گیرد.

از.موجودیت.خود.س��اختمان.مهمتر.است،.یادآور.شد:.جاری.کردن.اندیشه.و.تفکر.در.

س��اختمان.ها.بر.عهده.معمار.بوده.و..اوس��ت.که.هوش��مندانه.و.هدفمند.هویت.را.در.
ساختمان.ایجاد.می.کند.

وی.با.بیان.اینکه.باید.در.صنعت.ساختمان.به.اصالت.و.ریشه.های.شهر.توجه.کنیم،.

گف��ت:.اگر.قرار.اس��ت.بدانیم.از.کج��ا.آمده.و.به.کجا.می.رویم.بای��د.اهمیت.دادن.به.
مولفه.های.یاد.شده.در.دستور.کار.همه.معماران.قرار.گیرد.

مدیرکل.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.کارهای.مناس��بی.که.در.حوزه.صنعت.ساختمان.

عمومی.اعم.از.دولتی.و.غیردولتی.در.س��طح.ش��هر.قزوین.انجام.شده،.در.نگاه.مردم.

تاثیر.گذار.بوده.و.مهندس��ینی.که.در.صنعت.س��اختمان،.فعالی��ت.دارند،.باید.به.بنای.

عمومی.توجه.بیشتری.داشته.باشند،.زیرا.عملکرد.آنان.از.سوی.مردم.و.دیگران.مورد.
قضاوت.قرار.خواهد.گرفت.

مانی.ف��ر.در.پای��ان.گفت:.بافت.ه��ای.تاریخی.هر.یک.در.گذش��ته.هویت.و.جایگاه.

اجتماعی.خود.را.داش��ته.اند،.اما.اگر.امروز.با.چنین.ساخت.وس��ازهایی.هویت.شهرها.از.

میان.رفته.و.نمود.عینی.آن.در.س��طح.جامعه.محو.ش��ده،.همه.مس��ئوالن.کشور.باید.
پاسخگو.باشند.

 راز ماندگاری بناهای دیروز، معماری اندیشمندانه است 
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پنجره.ایرانیان:.وزیر.راه.و.شهرسازی.گفت:.به.زودی.

با.تبدیل.بانک.مس��کن.از.حالت.تخصصی.و.تجاری.به.

بانک.توسعه.ای،.تحوالت.ویژه.ای.در.حوزه.تامین.مالی.
مسکن.رخ.می.دهد.

به.گزارش.ایس��نا،.عباس.آخوندی.با.حضور.در.جمع.

مدیران.ارش��د.بانک.مس��کن.با.بیان.ای��ن.مطلب.و.با.

اش��اره.به.اینکه.اصالحیه.اساسنامه.بانک.مراحل.پایانی.

را.پش��ت.س��ر.می.گذارد،.از.ارائه.این.اصالحیه.به.دولت.

ب��رای.تبدیل.این.بان��ک.به.بانک.توس��عه.ای.در.آینده.
نزدیک.خبر.داد.

وزیر.راه..و..شهرس��ازی.از.تالش.برای.کس��ب.مجوز.

تامین.مالی.ساخت.شهرک.های.مسکونی.)ساخت.و.ساز.

در.مقیاس.های.بزرگ(.در.ش��ورای.پ��ول.و.اعتبار.خبر.

داد.ک��ه.با.ص��دور.این.مجوز.اج��ازه.راه.اندازی.صندوق.

پس.انداز.و.تسهیالت.مس��کن.پروژه.ای.و.منطقه.ای.به.
بانک.مسکن.داده.می.شود.

عب��اس.آخوندی.گف��ت:.این.صندوق.ها.ک��ه.قبل.از.

پیروزی.انقالب.اس��المی.هم.س��ابقه.فعالیت.در.تامین.

مالی.پروژه.های.بزرگ.س��اختمانی.را.داشتند.با.اتکا.به.

سپرده.های.متقاضیان.مسکن.در.همان.منطقه.یا.محله.

و.همچنین.جذب.س��رمایه.های.نقدی.س��رمایه.گذاران.

س��اختمانی.مقیم.همان.منطقه،.مناب��ع.مالی.مورد.نیاز.

برای.ساخت.شهرک.یا.ساخت.وسازهای.انبوه.مسکونی.
را.تامین.می.کنند.

آخوندی.با.اش��اره.به.فعالیت.بانک.مس��کن.در.حوزه.

مس��کن.از.گذش��ته.تاکنون،.تصریح.کرد:.در.ش��رایط.

رکودی.بازار.مس��کن،.بانک.توسعه.ای.مسکن.می.تواند.

ای��ن.س��یکل.رک��ودی.را.با.ی��ک.مداخله.س��امان.مند.
اقتصادی.به.مسیر.رونق.هدایت.کند.

وی.ادامه.داد:.بنابراین.پیش��نهادی.که.من.داش��تم.و.

اخیرا.دولت.هم.توجه.بیش��تری.به.آن.کرده،.این.است.

که.بانک.مس��کن.ماموریت.توس��عه.ای.خود.را.که.طی.

سال.های.اخیر.از.دس��ت.داده.بود.و.به.بانک.تخصصی.

تجاری.تبدیل.شده.بود،.به.طور.مجدد.به.دست.آورد..در.

واقع.بانک.توسعه.ای.مس��کن.ابزاری.باشد.برای.اینکه.

تمام.منابع.دولت.در.بخش.مس��کن.را.اهرم.کند.و.این.

بخش.را.از.حالت.رکودی.خارج.کند..به.همین.دلیل.به.

زودی.اصالحیه.اساسنامه.بانک.مسکن.و.تبدیل.آن.به.
بانک.توسعه.ای.را.به.دولت.تقدیم.می.کنیم.

آخون��دی.اف��زود:.به.دنبال.این.هس��تیم.ک��ه.بانک.

مسکن.به.عنوان.بانک.توس��عه.ای.تمام.ابزارهای.پولی.

و.مالی.برای.تجهی��ز.منابع.را.فعال.کند؛.به.این.مفهوم.

که.مج��ددا.صندوق.پروژه.برای.تامین.مالی.پروژه.های.

بزرگ.داش��ته.باش��یم..به.عن��وان.نمون��ه.صندوق.های.

پس.انداز.و.تامین.مالی.برای.توسعه.شهری.و.شهرهای.

جدید.به.طور.مشخص.در.حوزه.جنوبی.ایران.در.حاشیه.

خلیج.ف��ارس.و.دریای.عم��ان.که.بتوانی��م.پروژه.های.

بزرگ.مقیاس.را.آغاز.کنیم..در.این.مس��یر.به.طور.قطع.

باید.به.س��مت.توسعه.و.راه.اندازی.صندوق.های.زمین.و.

ساختمان.و.اس��تفاده.از.ابزارهای.بازار.سرمایه.و.بورس.
برای.تامین.مالی.بخش.مسکن.حرکت.کنیم.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.همچنی��ن.با.تاکید.ب��ر.اینکه.

شعب.بانک.مس��کن.باید.از.حالت.گیشه.ای.خارج.شود.

و.به.س��متی.برود.ک��ه.بتواند.ب��ه.خانوارها.به.خصوص.

خانوارهای.متقاضی.خرید.مس��کن.مشاوره.مالی.بدهد،.

گفت:.در.بحث.اقتصاد.خرد.بس��یار.مهم.اس��ت.که.یک.

ش��عبه.بانک.بتواند.به.یک.خانوار.کمک.کند.و.مشاوره.
مالی.بدهد.

وی.افزود:.بانک.مس��کن.نی��از.به.این.دارد.که.در.هر.

ش��عبه.ای.یک.مشاور.مالی.داش��ته.باشد.که.وقتی.یک.

خان��وار.و.فردی.به.بانک.مراجع��ه.می.کند.و.درباره.این.

که.چگونه.خانه.دار.شوم.س��ئوال.می.کند،.به.او.مشاوره.

مالی.بدهد.و.بتواند.تمام.فرآیند.خانه.دار.ش��دن.را.برای.
هر.خانوار.مراجعه.کننده.به.تفکیک.به.وی.ارائه.کند.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.همچنین.تاکی��د.کرد:.به.زودی.

مصوب��ه.صندوق.ه��ای.پس.انداز.مس��کن.پ��روژه.ای.و.

تس��هیالت.منطقه.ای.را.از.شورای.پول.و.اعتبار.دریافت.

می.کنیم.که.فصل.تازه،.بنیه.جدید.و.تحول.قابل.توجهی.
در.ساخت.وساز.و.بازار.مسکن.محسوب.می.شود.

 خبرهای آخوندی از تحوالت ویژه  در تامین مالی مسکن

پنجره.ایرانیان:.عضو.شورای.اسالمی.شهر.تهران.عنوان.کرد:.متاسفانه.مسکن.مهر.
در.کشور.ما.به.آمار.بافت.های.فرسوده.افزوده.شده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.احمد.مس��جدجامعی.چهارش��نبه.15.اردیبهشت.ماه،.در.

افتتاحیه.همایش.بین.المللی.س��کونتگاه.های.فقیرنش��ین.شهری.به.سوی.بهسازی.و.

بازآفرینی.پایدار.که.در.تاالر.مولوی.دانش��گاه.کردس��تان.برگزار.شد،.با.اشاره.به.اینکه.

اگر.به.تمامی.جوانب.ش��هرها.توجه.نکنیم.بی.ش��ک.مقابله.با.فقر.شهری.امکان.پذیر.

نخواهد.بود.،.عنوان.کرد:.اگر.تصور.شود.با.ساخت.مسکن.مناسب.امکان.مقابله.با.فقر.
شهری.وجود.دارد.قطعا.به.بیراهه.رفته.ایم.و.شکست.چنین.برنامه.ای.حتمی.است.

وی.یکی.از.جنبه.های.مبارزه.با.فقر.را.ساخت.مسکن..و.همکاری.و.همدلی.اجتماعی.

خواند.و.افزود:.اکنون.آمارهای.متعددی.از.تعداد.س��اکنان.حاش��یه.شهرها.وجود.دارد..

عده.ای.این.آمار.را.10.میلیون.تن.و.تعدادی.هم.16.میلیون.نفر.عنوان.کردند.و.برای.
موفقیت.در.مقابله.با.فقر.شهری.نیاز.به.آمار.و.ارقام.صحیحی.است.

مس��جدجامعی.بیان.کرد:.در.برنامه.های.چهارم.و.پنجم.توس��عه.قرار.بر.این.گذاشته.

ش��د.که.ظرف.یک.دهه.مسئله.س��کونتگاه.های.فقیرنشین.در.کشورمان.حل.شود.که.

حدود.15.درصد.از.این.مسیر.تاکنون.پیموده.شده.است..وی.بیان.کرد:.اگر.در.برنامه.

شش��م.توسعه.هم.فرض.بر.این.باشد.که.دو.برابر.ظرفیت.موجود.در.این.سکونتگاه.ها.
کار.شود،.هنوز.75.درصد.از.بافت.فرسوده.باقی.خواهد.ماند.

وی.با.بیان.اینکه.مسکن.مهر.از.نگاه.کارشناسی.به.بافت.های.فرسوده.کشور.افزوده.

شده.است.،.عنوان.کرد:.مشکل.مسکن.مهر.این.است.که.الگوی.واحدی.برای.ساخت.
آن.در.کل.کشور.اعمال.و.اجرا.شد.

 مسکن مهر در کشور به آمار بافت فرسوده اضافه شده است
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پنج��ره.ایرانیان:.عضو.هیئت..مدیره.ش��رکت.عمران.

ش��هرهای.جدید.از.امضای.تفاهم.نام��ه.جدید.مبنی.بر.

تبادل.تجارب.توسعه.شهری.بین.ایران.و.کره.جنوبی.با.
محوریت.شهرهای.جدید.خبر.داد.

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

محم��ود.میری��ان،.عضو.هیئت..مدیره.ش��رکت.عمران.

شهرهای.جدید.درخصوص.تفاهم.نامه.اخیر.این.شرکت.

با.س��ازمان.زمین.و.مس��کن.کره.جنوبی.اعالم.کرد:.از.

آنجا.که.فعالیت.های.توس��عه.شهری.خصوصا.در.حوزه.

شهرهای.جدید.در.کشور.کره.جنوبی.در.سازمان.زمین.

و.مس��کن.برگزار.می.شود.طی.جلسه.ای.با.مقامات.این.

سازمان.به.گفتگو.پرداخته.و.در.زمینه.های.مختلفی.نیز.
به.توافق..دست.یافتیم.

محمود.میریان.در.ادامه.س��خنان.خ��ود.اظهار.کرد:.

بر.اس��اس.این.تفاهم.نامه.هم��ه.فعالیت.های.مربوط.به.

شهرسازی.در.زمینه.ش��هرهای.جدید،.تجارب.موجود.

در.ای��ن.رابط��ه.و.س��اختار.مدیریتی.هر.دو.کش��ور.در.

امر.شهرس��ازی.و.آموزش.در.مبحث.برنامه.ریزی.های.

توس��عه.ش��هری.با.محوریت.ش��هرهای.جدید.بین.دو.
کشور.مبادله.خواهد.شد.

عضو.هیئت..مدیره.ش��رکت.عمران.شهرهای.جدید.

ب��ا.بی��ان.اینکه.تفاهم.نام��ه.مذکور.بی��ن.وی.و.معاون.

س��ازمان.زمین.ومس��کن.کره.جنوبی.به.امضا.رس��یده.

اس��ت،.گفت:.قصد.داریم.پس.از.بررسی.ها.و.مطالعات.

انجام.ش��ده.زمینه.آغاز.برخی.از.فعالیت.های.اجرایی.و.
سرمایه.گذاری.در.شهرهای.جدید.را.ایجاد.کنیم.

وی.در.ای��ن.خص��وص.تاکید.کرد:.در.ح��ال.حاضر.

بیش��تر.بحث.ب��رای.همکاری.با.این.کش��ور.آس��یایی.

پیرامون.فعالیت.های.علمی،.مطالعاتی،.آموزش.و.تبادل.
تجربیات.و.سرمایه.گذاری.خواهد.بود.

به.گفته.این.مقام.مس��ئول.کش��ور.کره.جنوبی..600.

ش��هرک.در.دس��ت.احداث.دارد.که.حدود.20.مورد.آن.
بزرگ.و.در.مقیاس.شهرهای.جدید.هستند.

 تبادل تجارب توسعه شهری بین ایران و کره 

پنجره.ایرانیان:.جلس��ه.رونق.بخش.مسکن.و.تکمیل.واحدهای.مسکن.مهر.عصر.
روز.شنبه.18.اردیبهشت.به.ریاست.معاون.اول.رئیس.جمهور.برگزار.شد.

به.گزارش.پایگاه.اطالع.رس��انی.دولت،.دکتر.اس��حاق.جهانگیری.در.جلسه.رونق.

بخش.مس��کن.و.تکمیل.واحدهای.مسکن.مهر.که.عصر.روز.18.اردیبهشت.برگزار.

شد،.بر.اهتمام.جدی.دولت.برای.راه.اندازی.بخش.مسکن.تاکید.کرد.و.با.بیان.اینکه.

رونق.بخش.مسکن.به.رونق.رشته.های.مختلف.صنعتی.منجر.خواهد.شد،.از.وزارت.

راه.و.شهرس��ازی.خواست.برنامه.ریزی.و.پیگیری.الزم.برای.ایجاد.تحرک.در.بخش.
مسکن.را..با.جدیت.بیش.از.پیش.انجام.دهد.

در.این.جلس��ه.که.وزرای.راه.و.شهرسازی.و.نیرو،.مشاور.اقتصادی.رئیس.جمهور.

و.رییس.بنیاد.مس��کن.انقالب.اس��المی.نیز.حضور.داش��تند،.نماین��ده.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.گزارش��ی.در.خصوص.طرح.جامع.بخش.مس��کن.کش��ور.و.اقدام.ها.و.

برنامه.های.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.در.بخش.مس��کن.و.بخش.تامین.زمین.برای.
سال.95.ارائه.کرد.

در.این.نشس��ت.همچنین.موضوع.بهسازی.و.نوسازی.بافت.های.فرسوده.شهری.

و.نی��ز.تکمیل.زیربنا.و.روبنای.واحدهای.مس��کن.مهر.مورد.بحث.و.تبادل.نظر.قرار.
گرفت.و.تصمیمات.مقتضی.در.این.خصوص.اتخاذ.شد.

 تاکید جهانگیری بر ایجاد تحرک و رونق در بخش مسکن

پنج��ره.ایرانیان:.مدیر.طرح.و.برنامه.بانک.مس��کن.

با.بی��ان.اینکه.وام.160.میلی��ون.تومانی.اثر.تورمی.در.

بازار.نخواهد.داش��ت،.اظهار.داش��ت:.ب��ا.افزایش.مدت.

زمان.بازپرداخت.اقس��اط.وام.به.20.س��ال،.300.هزار.

تومان.از.مبلغ.اقساط.کم.اما.50.میلیون.تومان.به.سود.
تسهیالت.اضافه.می.شود.

به.گزارش.ایلنا،.محمد.حسن.مرادی.اظهار.داشت:.به.

ازای.160.میلیون.تومان.وام.خرید.مس��کن.متقاضیان.

در.نهایت.با.س��ود.13.درصد.در.م��دت.بازپرداخت.12.

س��ال،.214.میلیون.و.500هزار.تومان.می.پردازند.که.

از.این.مبلغ.160.میلیون.تومان.اصل.مبلغ.تس��هیالت.
است.و.حدود.156.میلیون.تومان.هم.سود.وام.است.

وی.افزود:.تقریبا.معادل.اصل.تس��هیالت.باید.س��ود.

پرداخت.ش��ود.البته.این.س��ود.در.بازه.زمانی.12.سال.
پرداخت.خواهد.شد.

م��رادی.گفت:.اگر.ای��ن.دوره.بازپرداخت.12.س��ال.

را.ب��ه.20.س��ال.افزایش.دهیم.و.به.240.ماه.برس��یم،.

نرخ.اقس��اط.که.به.روش.مس��تقیم.دو.میلیون.و.199.

هزار.تومان.در.بازپرداخت.12.س��اله.اس��ت،.با.افزایش.

مدت.بازپرداخت،.میزان.اقس��اط.ماهانه.به.یک.میلیون.

و.800.ه��زار.تومان.می.رس��د.و.تنها.300.هزار.تومان.

از.س��قف.اقساط.کم.می.شود،.اما.از.طرف.دیگر.به.سود.

این.وام.50.میلیون.تومان.اضافه.خواهد.شد.که.صرفه.
اقتصادی.برای.متقاضیان.ندارد.

مدیر.طرح.و.برنامه.بانک.مس��کن.تاکید.کرد.احتمال.

اثر.تورمی.وام.مس��کن.در.بازار.در.چند.سال.گذشته.را.

بررس��ی.کردیم.و.خوشبختانه.وام.مسکن.نمی.تواند.اثر.
تورمی.در.بازار.داشته.باشد.

وی.ادامه.داد:.وام.مس��کن.اثر.تورم��ی.ندارد.چراکه.

هنوز.160.میلیون.تومان.درصد.باالیی.از.قیمت.امالک.

را.پوشش.نمی.دهد،.در.یک.دهه.اخیر.به.لحاظ.تورمی.

بس��یار.کمت��ر.از.160.میلیون.تومان.فعلی.ب��ود..اما.از.

لحاظ.پوش��ش.قیمت��ی.درصد.باالتری.داش��ت.ضمن.

اینکه.هنوز.تقاضای.چندان.باالیی.در.بازار.وجود.ندارد.

و.نکته.بعد.هم.این.اس��ت.که.این.وام.شامل.همه.افراد.
متقاضی.نمی.شود.

 وام 160 میلیون تومانی اثر تورمی ندارد
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 راهکار صرفه جویی 50 درصدی انرژی در مصارف خانگی

 آغاز پروژه احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی تولید برق در دامغان

پنج��ره.ایرانیان:.مهندس��ان.نبای��د.از.معیاره��ای.مباحث.

مق��ررات.ملی.س��اختمان.اغماض.کنند.ت��ا.صرفه.جویی.50.
درصدی.مصرف.انرژی.در.نظام.ساخت.و.ساز.ممکن.شود.

به.گزارش.ایسنا،.اکبر.ترکان،.رئیس.سازمان.نظام.مهندسی.

ساختمان.کشور.گفت:.برنامه.ششم.توسعه.که.در.حال.حاضر.

در.مجلس.در.دس��ت.بررس��ی.اس��ت.با.چالش.های.عمده.ای.

مواجه.است.و.برنامه.ریزی.یعنی.حل.این.چالش.های.عمده.ای.
که.اگر.حل.نشوند.مشکالت.حادتر.خواهند.شد.

ترکان.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.با.اشاره.به.چالش.

انرژی،.اظهار.داشت:.مصرف.انرژی.در.کشور،.ناهنجار.است..

بدین.معنا.که.در.برابر.استانداردهایی.که.در.دنیا.برای.مصرف.

انرژی.وجود.دارد،.ای��ران.مصرفی.چندین.برابر.دارد..در.حال.

حاض��ر.ما.یک.میلی��ارد.و.800.میلیون.بش��که.نفت.مصرف.

انرژی.در.کشور.داریم.و.تولید.ناخالص.داخلی.ما.400.میلیارد.

دالر.است..یعنی.به.ازای.هر.1000.دالر.تولید.ناخالص.داخلی.

4.5.بشکه.نفت.مصرف.می.کنیم..در.کشورهای.دیگر.دنیا.این.
عدد.نزدیک.به.یک.و.یا.یک.بشکه.است.

ای��ن.مقام.مس��ئول.و.سیاس��تگذار.حوزه.نظام.مهندس��ی.

س��اختمان.کشور.ادامه.داد:.در.همس��ایگی.ایران.و.در.کشور.

ترکیه.تولید.ناخالص.داخل��ی.2.5.برابر.ایران.و.میزان.انرژی.

مصرفی.آنها.نصف.ایران.اس��ت..بدین.معنا.به.ازای.هر.واحد.

تولی��د،.ایران،.پنج.برابر.ترکی��ه،.انرژی.مصرف.می.کند.و.این.
قابل.قبول.نیست.

ت��رکان.تاکید.کرد:.مجاز.نیس��تیم.با.ث��روت.و.دارایی.های.

نس��ل.های.آینده.اینگونه.رفتار.کنیم..از.سوی.دیگر.کشوری.

که.نمی.تواند.طرح.های.عمران��ی.اش.را.تخصیص.اعتبار.کند.
چگونه.چنین.ثروتی.را.در.سال.هدرسوزی.می.کند.

رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.س��اختمان.کشور.در.ادامه.

اف��زود:.آنچه.که.معم��اران.می.توانند.کم��ک.کنند.در.بحث.

چالش.انرژی.اس��ت..ما.برای.نگه.داری.ثروت.و.دارایی.های.

بین.نس��لی.خود.که.منابع.هیدروکربوری.اع��م.از.نفت.و.گاز.

مهمترین.آنهاس��ت.باید.جلوی.هدرسوزی.را.بگیریم..بخش.

عمده.ای.از.این.هدرس��وزی.در.س��اختمان.اتف��اق.می.افتد..

می.دانید.که.متوس��ط.ساخت.و.ساز.اخیر،.سالی.100.میلیون.

متر.مربع.بوده.که.در.طی.یک.دهه.رقمی.معادل.یک.میلیارد.

مت��ر.مرب��ع.و.نزدیک.به.50.درصد.س��اختمان.های.کش��ور.

می.شود..در.همه.ساختمان.هایی.که.در.10.ساله.اخیر.ساخته.

ش��د.ما.و.شما.نوش��تیم.باید.مبحث.19.مقررات.ملی.رعایت.

ش��ود.و.گرنه.پای��ان.کار.نمی.دهند..آیا.مبح��ث.19.به.طور.
واقعی.رعایت.شد!؟

وی.با.اظهار.تاس��ف.از.رعایت.نش��دن.قوانی��ن.و.مقررات.

ملی.س��اختمان.در.نظام.س��اخت.و.ساز.کش��ور،.افزود:.همه.

ساختمان.های.ساخته.شده.پایان.کار.دارند.و.این.بدین.معناست.

که.مبحث.19.باید.در.آن.رعایت.می.ش��د.که.متاسفانه.نشده.

اس��ت..این.ها.اشکاالتی.است.که.جامعه.مهندسان.باید.آن.را.

حل.کند..نمی.توانم.چش��مم.را.ببندم.به.اینکه.ما.در.س��اخت.

و.س��از،.مقررات.ملی.داری��م.که.یک��ی.از.مهم.ترین.مباحث.

مق��ررات.ملی،.مبحث.19.اس��ت.که.به.انرژی.مربوط.اس��ت.

و.دس��تورالعمل.های.بس��یار.س��اده.ای.دارد.که.می.گوید.باید.
صرفه.جویی.کنیم.و.در.عین.حال.آن.را.نادیده.می.گیریم.

مش��اور.رئیس.جمهوری.یادآوری.ک��رد:.مصرف.انرژی.در.

ایران.به.ازای.یک.متر.مربع.س��اختمان.حدود.500.کیلووات.

س��اعت.انرژی.اس��ت..این.در.حالی.اس��ت.که.در.کشورهای.

اروپای��ی،.مصرف.یک.متر.مربع.انرژی.در.س��اختمان.اعم.از.

سرمایش،.گرمایش.و.روش��نایی.حدود.200.کیلووات.ساعت.

است.و.اروپایی.ها.دارند.می.روند.به.سمتی.که.این.مقدار.را.به.
50.کیلووات.ساعت.در.سال.کاهش.دهند.

این.مقام.مس��ئول.در.بیان.راهکارهای.خ��ود.گفت:.ایران.

می.تواند.با.اصالح.روش.کار.و.اجرای.مقررات.ملی.ساختمان.

در.مبح��ث.19.و.مص��رف.بهین��ه.انرژی.این.هدرس��وزی.را.

کاهش.دهد..مهندسان.دقت.کنند.که.اگر.مبحث.19.مقررات.
ملی.ساختمان.رعایت.نشد.زیربار.نروند.

وی.مشکالت.آلودگی.ش��هر.تهران.را.یکی.از.چالش.های.

مهم��ی.عنوان.کرد.ک��ه.در.صورت.مصرف.بهین��ه.انرژی.و.
رعایت.آن.در.ساخت.و.ساز،.می.تواند.کاهش.یابد.

ت��رکان.در.این.باره.افزود:.ش��هر.تهران.در.پنج.ماهه.س��رد.

س��ال،.روزانه.80.میلیون.متر.مکعب.گاز.و.روزانه.24.میلیون.

لیتر.بنزین.و.گازوئیل.می.س��وزاند..اگرچه.بیش��تر.تمرکزها.بر.

س��وخت.بنزین.و.گازوییل.اس��ت،.زیرا.آنها.بیش.از.س��وخت.

خانگی.در.آلودگی.موثر.هس��تند،.اما.س��هم.مصارف.خانگی.

س��وخت.در.5.ماهه.س��رد.س��ال.3.برابر.بنزین.و.گازوئیل.در.

تولید.گازهای.کربنی.اس��ت.که.باعث.وارونگی.هوا.می.شوند.

و.لحافی.از.دی.اکس��یدکربن.را.روی.شهر.تهران.می.کشد..به.

همین.دلیل.می.توان.با.رعایت.مبحث.19،.در.بازدهی.مصارف.
انرژی.خانگی.50.درصد.صرفه.جویی.کرد.

وی.در.پای��ان.افزود:.از.جامعه.مهندس��ی.تقاضا.می.کنم.در.

رعایت.مبحث.19.مقررات.ملی.س��اختمان.بدون.گذش��ت.و.

اغماض.رفتار.کنند.و.همگی.در.31.اس��تان.کشور.همت.کنند.

تا.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.ها.محقق.شود.
که.این.دستاوردی.مهم.برای.کل.کشور.محسوب.می.شود.

.پنجره.ایرانیان:.مدیر.عامل.شرکت.برق.منطقه.ای.سمنان.از.آغاز.عملیات.اجرایی.پروژه.

احداث.نیروگاه.10.مگاواتی.خورش��یدی.تولید.برق.در.دامغان.همزمان.با.س��فر.ریاس��ت.
جمهوری.خبر.داد.

به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.س��یدعلی.اکبر.ضمن.اش��اره.به.آغاز.عملیات.اجرایی.پروژه.

اح��داث.نیروگاه.10مگاواتی.خورش��یدی.تولید.ب��رق.در.دامغان.اظهار.داش��ت:.پیرو.عقد.

تفاهم.نامه.در.سمینار.سرمایه.گذاری.اسفند.ماه.سال.گذشته.در.استانداری.سمنان،.عملیات.

اجرایی.این.پروژه.مهم.توسط.شرکت.فرپام.از.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.و.همزمان.
با.سفر.رئیس.جمهوری.اسالمی.ایران.به.استان.آغاز.خواهد.شد.

وی.اعتبار.پیش.بینی.ش��ده.برای.اجرای.این.پ��روژه.را.500.میلیارد.ریال.عنوان.کرد.و.

اف��زود:.به.دلیل.ایجاد.انگیزه.برای.س��رمایه.گذاری.بخش.خصوص��ی.وزارت.نیرو،.انرژی.

الکتریکی.تولیدی.توس��ط.نیروگاه.های.انرژی.نو.را.با.قیمت.مناسب.و.تضمینی.خریداری.

می.کن��د.و.ب��ه.این.ترتیب.یکی.از.مس��ائل.مهم.مورد.توجه.در.بن��گاه.اقتصادی.به.عنوان.

فروش.محصوالت.حل.خواهد.ش��د..مدیر.عامل.شرکت.برق.منطقه.ای.سمنان.این.استان.

را.با.توجه.به.ش��رایط.خاص.جغرافیایی.و.وجود.ش��بکه.انتقال.و.فوق.توزیع.برق.با.قابلیت.

اطمینان.و.پایداری.مناس��ب.را.از.قابلیت.های.خوب.منطقه.برای.س��رمایه.گذاری.بخش.
خصوصی.در.حوزه.انرژی.های.نو.به.ویژه.انرژی.خورشیدی.عنوان.کرد.
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 آمادگی دانشگاه چمران برای اجرای طرح های انرژی خورشیدی
پنج��ره.ایرانیان:.معاون.پژوهش��ی..و.فناوری.دانش��گاه.
ش��هید.چمران.اهواز.ب��ا.بیان.این.که.کار.طراحی.س��امانه.
تولید.انرژی.خورش��یدی.در.این.دانشگاه.انجام.شده.است،.
گفت:.اگر.حمایتی.وجود.داشته.باشد.دانشگاه.این.آمادگی.
را.دارد.که.پروژه.های.انرژی.خورش��یدی.را.در.بخش.های.
مختلف.اس��تان.اجرا.کند.و.اکنون.به.دنبال.س��رمایه.گذار.
برای.اجرای.طرح.های.انرژی.خورشیدی.در.استان.هستیم.
به.گزارش.ایس��نا،.دکتر.ابراهیم.حاجی.دولو،.با.اشاره.به.
نیروگاه.خورش��یدی.دانشگاه.ش��هید.چمران،.اظهار.کرد:.
این.نیروگاه.براس��اس.یک.پروژه.علمی.از.س��وی.معاونت.
علمی..و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.در.دانشگاه.نصب.شده.
و.اکنون.در.مدار.تولید.اس��ت.و.برق.بخش��ی.از.دانشگاه.را.

تامین.می.کند.
وی.با.تصریح.بر.این.که.90درصد.پروژه.تولید.سلول.های.
خورشیدی.نسل.جدید.در.دانشگاه.انجام.شده.است،.گفت:.
دس��تیابی.به.فناوری.ساخت.س��لول.های.خورشیدی.نسل.
جدید.از.پروژه.های.پژوهش��ی.فعال.در.دانش��گاه.است.که.
دس��تاوردهای.بسیاری.داش��ته.و.به.صورت.ویژه.در.دست.

اجرا.است.
مع��اون.پژوهش��ی..و.فناوری.دانش��گاه.ش��هید.چمران.
اهواز.با.بیان.این.ک��ه.برنامه.ریزی.و.مطالعات.در.خصوص.
راه.اندازی.مرکز.تحقیقات.س��اخت.سلول.های.خورشیدی.
در.حال.انجام.است،.تصریح.کرد:.در.خصوص.سلول.های.
خورش��یدی.ابع��اد.تج��اری.و.تخصصی.موض��وع.مطرح.
می.ش��ود..در.بعد.تجاری.این.گونه.اس��ت.که.از.سلول.های.
موج��ود.به.عن��وان.نیروی.جایگزی��ن.نیروگاه.ها.اس��تفاده.
می.ش��ود.و.ش��رکت.های.بس��یاری.این.موضوع.را.دنبال.

می.کنند.که.این.برنامه.تجاری.است.

حاجی.دولو.ادامه.داد:.این.نوع.فعالیت.با.همکاری.شرکت.

برق.منطقه.ای.خوزس��تان.در.دانشگاه.شهید.چمران.اهواز.

در.حال.انجام.اس��ت.اما.مش��کل.موجود.این.است.که.به.

دلی��ل.گردوخاک،.از.س��طح.تماس.با.انرژی.خورش��یدی.
کاسته.می.شود.و.در.نتیجه.راندمان.کاهش.پیدا.می.کند.

وی.اظه��ار.کرد:.با.ش��رکت.برق.منطقه.ای.خوزس��تان.

مکاتباتی.ش��ده.اس��ت.که.در.صورت.وجود.س��رمایه.گذار،.

پارکینگ.های.دانشگاه.شهید.چمران.به.سقف.های.مجهز.
تولید.انرژی.خورشیدی،.مسقف.شود.

معاون.پژوهش��ی..و.فناوری.دانشگاه.شهید.چمران.اهواز.

عنوان.کرد:.پروژه.تولید.سلول.های.خورشیدی.نسل.جدید.

با.همکاری.شرکت.برق.منطقه.ای.خوزستان.به.سرعت.در.

حال.انجام.اس��ت.و.تاکنون.90درصد.کار.انجام.شده.و.از.

مراحل.سخت.گذر.شده.است.
حاجی.دولو.با.اش��اره.به.ظرفیت.های.دانش��گاه.ش��هید.
چمران.اهواز.برای.تولید.انرژی.خورشیدی.عنوان.کرد:.کار.
طراحی.سامانه.تولید.انرژی.خورشیدی.و.مباحث.تخصصی.
آن.در.دانشگاه.انجام.شده.است..تنها.موضوع.اقتصادی.آن.
مطرح.است.که.آیا.سلول.ها.صرفه.اقتصادی.دارند؛.وزارت.
نیرو.قیمت.خرید.برق.نیروگاه.های.خورش��یدی.را.باالتر.از.

قیمت.برق.دیگر.نیروگاه.تعیین.کرده.است.
وی.در.پایان.خاطرنش��ان.کرد:.اگر.حمایتی.وجود.داشته.
باش��د.دانش��گاه.این.آمادگی.را.دارد.که.پروژه.های.انرژی.
خورش��یدی.را.در.بخش.های.مختلف.اس��تان.اجرا.کند.و.
اکنون.به.دنبال.سرمایه.گذار.برای.اجرای.طرح.های.انرژی.

خورشیدی.در.استان.هستیم.

 کارگاه آموزشی انرژی باد با همکاری سفارت دانمارک برگزار شد
پنج��ره.ایرانی��ان:.کارگاه.آموزش��ی.دو.روزه.انرژی.ب��اد.و.مدیریت.ش��بکه.توزیع.برق.با.
همکاری.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران،.سفارت.دانمارک.و.شرکت.وستاس.در.31.فروردین.
در.محل.سالن.شهید.مطهری.سانا.آغاز.گردید..این.کارگاه.به.منظور.بهره.مندی.از.تجربیات.
کش��ورهای.پیش��رو.برای.توس��عه.و.کاربرد.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.با.حضور.متخصصان.و.

سرمایه.گذاران.این.عرصه.برگزار.شد.
به.گزارش.روابط.عمومی.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.)س��انا(:.در.ابتدای.جلسه.معاون.
فنی.و.اجرایی.س��انا.ضمن.خوشامدگویی.به.شرکت.کنندگان.در.کارگاه.آموزشی،.به.ظرفیت.
نس��بتا.باالی.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.ایران.اش��اره.کرد.و.گفت.که.س��هم.تاثیرگذاری.از.
انرژی.کش��ور.را.می.توان.ازطریق.انرژی.بادی.تامین.ک��رد..وی.به.پروژه.های.مختلفی.که.
س��انا.در.دس��ت.اجرا.دارد.اشاره.کرد.و.گفت.اکنون.در.حال.به.روز.رسانی.اطلس.بادی.کشور.
هستیم،.چراکه.کسانی.که.برای.سرمایه.گذاری.به.ایران.می.آیند.می.بایست.اطالعات.مکانی.
دقیقی.در.اختیار.داش��ته.باشند.و.این.اطلس.که.توسط.اطالعات.ماهواره.ای.در.حال.طراحی.
اس��ت.و.تا.یک.سال.آینده.نهایی.خواهد.ش��د.می.تواند.کمک.بسیار.خوبی.در.این.زمینه.به.

سرمایه.گذاران.کند.
دکتر.ش��عبانی.کیا.در.ادامه.افزود:.تالش.ما.این.اس��ت.که.بتوانیم.بس��تری.پایدار.در.حوزه.
تجدیدپذیرها.ایجاد.کنیم.مانند.بومی.س��ازی.تجهیزات.و.آموزش.نیروی.انس��انی.ماهر،.و.در.

این.راستا.می.بایست.از.تجربه.شرکت.های.قدرتمند.و.حرفه.ای.استفاده.کنیم.
در.ادامه.قائم.مقام.مدیرعامل.ش��رکت.وستاس.در.توس��عه.جهانی.بازار.با.اشاره.به.سوابق.
کاری.این.ش��رکت.دانمارکی.درایران.اعالم.کرد.ش��روع.تازه.ای.برای.توسعه.انرژی.بادی.در.
ایران.در.پیش.رو.دارند..وی.گفت:.انرژی.بادی.انرژی.اصلی.34.کشور.دنیاست،.ولی.در.ایران.

هنوز.نابالغ.است.و.اکنون.فرصت.خوبی.برای.توسعه.آن.درایران.می.باشد.
دکتر.س��اباتر.افزود:.ما.متخصصین.خودمان.را.با.هدف.اعالم.چگونگی.توسعه.این.انرژی.در.
ایران،.نحوه.ساخت.نیروگاه.های.بادی،.نحوه.ساخت.و.عملکرد.توربین.های.بادی.و.توضیح.در.
مورد.ادغام.شبکه.های.بادی.در.دانمارک.برای.این.کارگاه.آموزشی.به.ایران.آورده.ایم..دانمارک.

اکنون.100.درصد.برق.خود.را.از.انرژی.بادی.تامین.می.کند.که.این.بسیار.اقتصادی.است..
این.گزارش.می.افزاید:.در.ادامه.آقای.مهندس.نظری.مدیر.دفتر.مهندس��ی.س��انا.به.ارائه.
مطلب.پرداخته.و.هدف.این.همایش.را.بحث.های.زیست.محیطی.دانست..وی.اعالم.داشت.

که.سوخت.های.فسیلی.رو.به.پایان.است.و.تجدیدپذیرها.بهترین.جایگزین.آن.می.باشند.
در.ادامه.برگزاری.این.کارگاه.نیز.مدیران.و.کارشناس��ان.ش��رکت.وس��تاس.به.ارائه.مطلب.
در.خصوص.معرفی.ش��رکت.وس��تاس،.اقتصاد.انرژی.بادی،.توسعه.مزارع.بادی،.مشخصات.
فنی.توربین.بادی،.س��اخت.و.نگهداری.مزارع.بادی.پرداخته.و.به.س��واالت.شرکت.کنندگان.

پاسخ.دادند.
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 تاثیر تولید مصالح ساختمانی استاندارد در کاهش مصرف انرژی 
پنج��ره.ایرانیان:.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.
شهرس��ازی.در.حاش��یه.افتتاح.نمایش��گاه.پروژه.ایران.گفت:.
این.نمایش��گاه.با.رشد.سه.برابری.حضور.شرکت.های.خارجی.
نسبت.به.سال.قبل،.می.تواند.زمینه.ساز.استفاده.تولیدکنندگان.
و.ش��رکت.های.فنی.و.مهندسی.ایرانی.از.تکنولوژی.های.نوین.

جهانی.باشد.
ب��ه.گ��زارش.صما،.حام��د.مظاهریان.در.خص��وص.دومین.
نمایش��گاه.بین.المللی.پروژه.ایران.که.5.اردیبهش��ت.در.محل.
دائم��ی.نمایش��گاه.های.بین.المللی.تهران.افتتاح.ش��د،.اظهار.
کرد:.طبق.طرح.جامع.مس��کن.باید.ساالنه.یک.میلیون.واحد.
مس��کونی.در.کشور.ساخته.شود،.همچنین.ساالنه.سه.میلیون.
واحد.مسکونی.ش��هری.و.دو.میلیون.واحد.مسکونی.روستایی.
باید.بازس��ازی.ش��ود..بنابراین.یک.بازار.بزرگ.ساختمانی.در.
ایران.داریم.که.تا.س��ال.گذشته.در.رکود.بود..امید.می.رود.که.
امسال.با.خروج.از.رکود.بخش.مسکن.و.صنعت.ساخت.و.ساز،.
بتوانیم.یک.بازار.فعال.داشته.باشیم.و.بتوانیم.از.تکنولوژی.هایی.
که.در.چنین.نمایشگاه.هایی.در.خصوص.کاهش.مصرف.انرژی.
ارائه.می.ش��ود،.صنعت.ساختمان.کش��ور.را.ارتقا.دهیم..معاون.
مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.حضور.
شرکت.های.خارجی.در.این.نمایشگاه.گفت:.هدف.از.برگزاری.
نمایش��گاه.پ��روژه.ایران،.جذب.مش��ارکت.و.س��رمایه.گذاری.
شرکت.های.خارجی.در.ایران.و.همچنین.آشنایی.شرکت.های.
ساختمانی.ایرانی.با.محصوالت.و.تکنولوژی.های.نوین.جهانی.
در.حوزه.ساخت.و.ساز.است..وی.با.بیان.اینکه.هدف.از.برگزاری.
این.نمایش��گاه.صرفا.نمایش.آخرین.فناوری.های.روز.صنعت.
جهانی.س��اختمان.به.شرکت.های.ایران.است.خاطرنشان.کرد:.
نقشی.که.این.نمایش��گاه.می.تواند.در.بازار.ساختمان.ایفا.کند،.
همین.آش��نایی.و.انعقاد.قراردادهای.جدید.میان.ش��رکت.های.
ایرانی.و.ایجاد.گردش.مالی.در.بازار.س��اختمان.است..در.ادامه.
نیز.س��ازندگان.ایرانی.خودش��ان.راس��ا.اقدام.می.کنند.و.نقش.
دول��ت.ایجاد.محلی.ب��رای.برقراری.ارتب��اط.میان.طرف.های.
داخلی.و.خارجی.اس��ت..مظاهریان.با.اش��اره.ب��ه.ارائه.مصالح.
س��اختمانی.نوین.در.این.نمایشگاه.ادامه.داد:.نمایشگاه.امسال.
نسبت.به.سال.گذشته.رشد.چشمگیری.داشته.است.که.از.15.
کش��ور.و.100.ش��رکت.خارجی.حاضر.در.نخستین.نمایشگاه.
بین.المللی.پروژه.ایران،.امس��ال.به.34.کش��ور.و.بیش.از.300.

ش��رکت.رسیده.ایم.که.رشدی.300.درصدی.را.نشان.می.دهد..

مهندس��ان.ایرانی.می.توانند.با.کاالهای.نوین.س��اختمانی.در.

فضای.رقابتی.بین.المللی.آشنا.شوند.و.از.این.فناوری.ها.استفاده.

کنند.که.این.نمایش��گاه.نوعی.تبادل.تکنول��وژی.هم.خواهد.

ب��ود..وی.با.تاکید.بر.اهمیت.اس��تفاده.از.تکنولوژی.های.جدید.

س��اختمانی.به.خصوص.در.زمینه.به��ره.وری.انرژی.و.کاهش.

مصرف.سوخت.در.ساختمان.ها.افزود:.توجه.به.کاهش.مصرف.

انرژی.یک.گرایش.جهانی.است.و.در.صحنه.رقابت.بین.الملل،.

هر.محصول،.کاال.یا.خدمتی.که.نتواند.کاهش.مصرف.انرژی.

را.هدف.بگیرد.عمال.از.صحنه.رقابت.حذف.می.ش��ود.و.بازاری.

ناموف��ق.خواهد.داش��ت..در.بس��یاری.از.غرفه.ه��ای.موجود،.

محصوالتی.عرضه.می.ش��ود.که.مدع��ی.افزایش.بهره.وری.و.
کاهش.مصرف.انرژی.در.تولیدات.خود.هستند..

عضو.هیئت.علمی.دانش��گاه.تهران.با.بیان.اینکه.ما.از.نظر.

مصرف.ان��رژی.رتبه.خوبی.در.جهان.نداریم.بر.ضرورت.توجه.

به.اص��ول.اقتصاد.مقاومت��ی.تاکید.کرد.و.ادام��ه.داد:.کاهش.

مصرف.ان��رژی.که.یکی.از.ش��اخصه.های.اقتص��اد.مقاومتی.

اس��ت.به.نف��ع.اقتصاد.کش��ور.خواهد.بود.و.بای��د.از.هدررفت.

منابع.و.س��رمایه.های.ملی.جلوگیری.کنی��م..البته.در.کاهش.

مصرف.انرژی.در.حوزه.مس��کن.به.موفقیت.هایی.رس��یده.ایم.

که.کافی.نیس��ت.و.با.ایده.آل.ها.بسیار.فاصله.دارد..ضمن.اینکه.

بخش.دیگری.از.مش��کالت.به.قیم��ت.پایین.انرژی.در.ایران.

برمی.گ��ردد..متاس��فانه.قیمت.انرژی.در.ای��ران،.قیمت.واقعی.

آن.نیس��ت.و.نه.تولیدکنندگان.مصالح.س��اختمانی.و.نه.مردم.

تالش��ی.در.زمینه.مصرف.بهینه.انرژی.ندارن��د..اما.می.توانیم.

با.سیاس��ت.گذاری.در.زمینه.تولید.مصالح.ساختمانی.استاندارد.

از.یک.س��و.و.آموزش.مصرف.بهینه.انرژی.م��داوم.به.مردم،.

در.یک.بازه.زمانی.5.س��اله.به.مصرف.بهینه.و.س��رانه.جهانی.

انرژی.دس��ت.یابیم..ما.در.حال.حاضر.دو.و.نیم.برابر.میانگین.

جهان��ی.هدررفت.انرژی.در.س��اختمان.هایمان.داریم.که.رقم.

قابل.توجهی.است..وی.با.تاکید.بر.لزوم.استفاده.از.ابزار.مالیات.

ب��رای.کاهش.هدررفت.انرژی.تاکید.کرد:.پیش.بینی.ش��ده.تا.

پای��ان.برنامه.پنج.س��اله.پنجم.به.رش��د.اقتصادی.8.درصدی.

دس��ت.یابیم.که.این.رقم.می.تواند.از.طریق.افزایش.بهره.وری.

در.س��اختمان.ها.و.کاهش.مصرف.انرژی.دست.یافتنی.باشد..

مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ب��ا.بیان.اینکه.یک��ی.دیگر.از.

دس��تاوردهای.این.نمایش��گاه.راه.اندازی.کارخانج��ات.تولید.

مصالح.نوین.س��اختمانی.بر.اس��اس.آخرین.یافته.های.صنعت.

س��اختمان.و.در.واقع.انتقال.تکنولوژی.س��اخت.مصالح.جدید.

ساختمانی.به.داخل.کشور.باشد،.گفت:.بر.اساس.سیاست.قرار.

اس��ت.طی.یک.دوره.پنج.ساله.عضو.WTO.)سازمان.تجارت.

جهانی(.شویم.و.باید.شرکت.های.ایرانی.اعم.از.تولیدکنندگان.

کاالها.و.خدمات.فنی.و.مهندس��ی.آمادگی.رسیدن.به.سطوح.

قابل.قبول.س��ایر.کشورهای.عضو.این.سازمان.را.داشته.باشند.

که.برگزاری.چنین.نمایشگاه.هایی.می.تواند.تا.حدوی.زمینه.ساز.
این.سطح.آمادگی.باشد.

 نیروگاه خورشیدی 50مگاواتی در قشم با مشارکت ایتالیا ساخته می شود
پنج��ره.ایرانیان:.به.گفت��ه.مدیرعامل.منطقه.آزاد.قش��م،.نیروگاه.خورش��یدی.50.مگاواتی.با.

مشارکت.ایتالیایی.ها.در.قشم.ساخته.می.شود.
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر،.به.نقل.از.منطقه.آزاد.قش��م،.حمیدرضا.مومنی.در.نشس��تی.با.
مدیرعامل.شرکت.کارلو.مارسکا.ایتالیا.ضمن.اشاره.به.سفر.نخست.وزیر.ایتالیا.به.ایران.و.امضای.
چندین.تفاهم.نامه.اقتصادی.میان.دو.کشور.بیان.داشت:.سهم.جزیره.قشم.از.این.سفر.مهم.سیاسی.
و.اقتصادی،.امضای.تفاهم.نامه.احداث.نیروگاه.خورش��یدی.50.مگاواتی.با.شرکت.کارلو.مارسکا.
ایتالیا.بود.که.می.توان.از.آن.به.عنوان.بخشی.از.دستاوردهای.مهم.برجام.و.دوران.پسا.تحریم.نام.
برد..مومنی.با.استقبال.از.احداث.نیروگاه.خورشیدی.در.این.جزیره.گفت:.با.بهره.بردن.از.فناوری.

مدرن.در.پی.توسعه.و.تقویت.فعالیت.های.کالن.اقتصادی.در.قشم.هستیم..وی.ادامه.داد:.ارتباط.

اقتصادی.بین.ایران.و.ایتالیا.با.رفع.تحریم.ها.وارد.مرحله.جدیدی.ش��ده.و.منطقه.آزاد.قشم.نیز.بر.

اساس.سیاست.های.توسعه.ای.مورد.توجه.بسیاری.از.کشورهای.اروپایی.از.جمله.فعاالن.اقتصادی.

ایتالیا.قرار.گرفته.است..فابیو.مارسکا.مدیرعامل.شرکت.کارلو.مارسکا.ایتالیا.هم.ضمن.استقبال.از.

همکاری.با.منطقه.آزاد.قش��م،.گفت:.با.دریافت.مجوزهای.الزم.آماده.ایم.ظرف.مدت.هش��ت.ماه.

نخستین.نیروگاه.خورشیدی.را.در.قشم.راه.اندازی.کنیم..قرار.بود.تفاهم.نامه.احداث.این.نیروگاه.در.

حضور.رئیس.جمهور.کشورمان.و.نخست.وزیر.ایتالیا.در.تهران.امضا.شود.که.به.دلیل.حجم.باالی.
برنامه.های.سفر.هیئت.عالی.رتبه.ایتالیا.به.ایران،.امضای.آن.در.تهران.امکان.پذیر.نشد.
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پنجره.ایرانیان:.درحالي.که.کشورهاي.آسیایي.ازجمله.حوزه.

جنوب.ش��رقي.آسیا.اس��تفاده.از.انرژي.هاي.تجدیدپذیر.را.در.

اولویت.خود.قرار.داده.اند،.تقاضاي.باالي.انرژي.از.جمله.برق.

در.این.منطقه،.بستر.مناسبي.براي.سرمایه.گذاري.شرکت.هاي.
معتبر.بین.المللي.فراهم.کرده.است.

ب��ه.گ��زارش.ایرنا،.افزای��ش.آگاه��ي.ازتاثی��ر.انرژي.هاي.

تجدیدناپذی��ر.ب��ر.آلودگي.هوا.و.تغییرات.ج��وي.باعث.جذب.

س��رمایه.گذاري.بیش��تر.در.بخش.انرژي.تجدیدپذیر.ش��ده.و.

بس��یاري.ازدولت.هاي.منطقه.استفاده.ازاین.قبیل.انرژي.ها.را.
درچشم.انداز.برنامه.هاي.خود.قرار.داده.اند.

در.منطقه.جنوب.شرق.آس��یا.یافتن.ترکیب.انرژي.مناسب.

همواره.براي.دولت.ها.که.در.تالش.براي.کس��ب.اطمینان.از.

رش��د.اقتصادي.و.حفاظت.از.محیط.زیست.هستند،.به.چالش.
اساسي.تبدیل.شده.است.

ماکسیموس.جانیتي.اونکیلي.وزیر.انرژي،.فناوري.هاي.سبز.

و.آب.مالزي.پیش.تر.در.کنفرانسي.در.تایلند.عنوان.کرده.بود،.

چالش��ي.که.کشورهاي.در.حال.توس��عه.با.آن.مواجه.هستند.
متعادل.کردن.هزینه.برق.و.حفاظت.از.محیط.زیست.است.

تکیه.بر.منابعي.ازقبیل.س��وخت.هاي.فسیلي.از.جمله.ذغال.

س��نگ.یکي.از.اصلي.ترین.دغدغه.هاي.کش��ورهاي.منطقه.
است.که.برق.خود.را.از.این.روش.تامین.مي.کنند.

به.نوشته.تارنماي.بانکوک.پست،.ویرافونح.ویراونگ.معاون.

وزی��ر.انرژي.و.معدن.الئوس.نیز.در.این.کنفرانس.بر.ضرورت.

برجس��ته.کردن.سیاست.ها.و.انجام.سرمایه.گذاري.هاي.بیشتر.
در.پروژه.هاي.انرژي.سبز.تاکید.کرد.

برخالف.بیشتر.کشورهاي.آسیایي،.الئوس.بخش.بیشتري.

از.برق.خ��ود.را.از.طریق.نیروي.آب.تولید.مي.کند.و.ظرفیت.
تولید.حدود.26.هزار.مگاوات.برق.را.دارد.

معاون.وزیر.انرژي.و.معدن.الئوس.از.تعهد.کشورش.براي.

توسعه.کامل.این.ظرفیت.با.هدف.توسعه.وضعیت.اقتصادي.و.

اجتماعي.که.مي.تواند.در.کاهش.فقر.در.الئوس.نقش.داش��ته.

باشد.و.براي.سایر.کش��ورهاي.منطقه.نیز.سودمند.باشد،.خبر.

داد..وي.که.کشورش.نه.تنها.ظرفیت.تامین.برق.داخلي.بلکه.

امکان.تولید.برق.بیشتر.را.نیز.دارد،.از.سایر.کشورهاي.منطقه.

خواست.براي.توسعه.ش��بکه.برق.آسیا.همکاري.هاي.خود.را.

افزایش.دهند..این.مقام.الئوس.براین.اعتقاد.است.که.تجارت.

برق.درآینده.براي.منطقه.جنوب.شرقي.آسیا.از.اهمیت.خاصي.

برخوردار.اس��ت.و.مي.تواند.ضمن.تامین.نیاز.فصلي.از.سویي.

دیگر.کاه��ش.هزینه.هاي.مصرف.کنن��دگان.را.نیز.به.دنبال.
داشته.باشد.

تجارت.برق.در.بین.کش��ورهاي.منطقه.س��ال.گذشته.رشد.

قابل.توجهي.داشته.است..به.عنوان.مثال.این.تجارت.از.سال.

1993.تاکنون.بین.تایلند.و.الئوس.چهار.برابر.ش��ده.و.تایلند.
توانسته.بخشي.از.نیاز.خود.را.از.طریق.الئوس.تامین.کند.

س��رمایه.گذاري.ها.در.بخ��ش.انرژي.پاک.توانس��ته.اس��ت.

ازس��ال.2005.تاکنون.به.کاه��ش.گازهاي.گلخانه.اي.در.این.

منطقه.کمک.کند.و.در.ادامه.این.مس��یر.کشورهاي.منطقه.با.

سرمایه.گذاري.دربخش.هاي.انرژي.تجدیدپذیر.خواستار.تدوام.
کاهش.گازهاي.گلخانه.اي.هستند.

این.قبیل.اقدامات.باعث.ش��د.کشورهاي.جنوب.شرق.آسیا.

بتوانند.در.مقایس��ه.با.سایر.کشورهاي.آس��یایي،.به.استثناي.

چی��ن،.صنع��ت.ان��رژي.تجدیدپذیر.خ��ود.را.توس��عه.دهند،.

به.گونه.اي.که.تولید.انرژي.هاي.تجدیدپذیر.در.این.کش��ورها.

مي.تواند.تا.س��ال.2035.به.طور.میانگین.س��الیانه.7.1.درصد.
رشد.داشته.باشد.

از.جمل��ه.مس��ائلي.که.باعث.روند.رو.به.رش��د.تولید.انرژي.

از.مناب��ع.تجدیدپذیر.ش��ده.را.مي.توان.ب��ه.قوانین.موجود.در.

کش��ورهایي.از.قبیل.تایلند،.فیلیپین.و.اندونزي.نسبت.داد.که.

در.مقایسه.با.برخي.کشورهاي.دیگر.از.جمله.استرالیا،.موفق.تر.
عمل.کرده.اند.

اگرچه.این.کش��ورها.از.برخي.منابع.از.قبیل.تامین.مالي.در.

بخش.پروژه.هاي.انرژي.تجدیدپذیر.رنج.مي.برند،.اما.استفاده.

از.منابع.بین.المللي.از.جمله.راهکاري.هایي.اس��ت.که.مي.تواند.
مسیر.دستیابي.به.موفقیت.را.براي.آنها.هموار.سازد.

جمعی��ت.600.میلیون.نفري.جنوب.ش��رق.آس��یا.و.وجود.

ظرفیت.هاي.گوناگون.براي.تولید.انرژي.توسط.سرمایه.گذاران.

خارجي،.این.منطقه.را.به.محیط.مساعدي.براي.سرمایه.گذاري.
شرکت.هاي.بین.المللي.تبدیل.کرده.است.

 انرژي تجدیدپذیر اولویت جنوب شرق آسیا 

 افتتاح نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی
پنجره.ایرانیان:.یادداشت.تفاهم.پروژه.احداث.وبهره.برداری.از.نیروگاه.10.مگاواتی.خورشیدی.

بین.یک.شرکت.آلمانی.و.شرکت.برق.منطقه.ای.خوزستان.امضا.شد.
به.گزارش.روابط.عمومی.ش��رکت.برق.منطقه.ای.خوزس��تان،.محمود.دشت.بزرگ،.مدیرعامل.
ش��رکت.برق.منطقه.ای.خوزس��تان.در.ابتدای.این.مراس��م.اظه��ار.کرد:.با.توج��ه.به.ظرفیت.و.
پتانسیل.های.موجود.در.استان.خوزستان.به.منظور.جذب.سرمایه.گذاری.خارجی.به.ویژه.در.بخش.
تولید.برق.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.مانند.خورشیدی.و.بادی.در.ساخت.نیروگاه.با.استفاده.از.این.
منابع.پایان.ناپذیر.و.مساعد.بودن.شرایط.الزم.سرمایه.گذاری.در.این.زمینه.در.استان،.خوشبختانه.
توانستیم.در.این.مقطع.تاریخی.با.شرکت.سرمایه.گذار.آلمانی.Green Energy.برای.ساخت.

نیروگاه.10.مگاواتی.خورشیدی.به.تفاهم.رسیده.و.یادداشت.همکاری.امضا.کنیم.
وی.اف��زود:.از.جمله.نیازه��ای.اولیه.برای.آغاز.کار.پروژه.ه��ای.این.چنینی.وجود.زمین.و.نقطه.
اتصال.مناسب.به.شبکه.انتقال.برق.است.که.به.دلیل.مجاورت.محل.تعیین.شده.با..ایستگاه.برق.
اهواز.جنوبی.این.مهم.فراهم.شد..محمود.دشت.بزرگ.در.خصوص.اهمیت.استفاده.از.انرژی.های.

تجدیدپذی��ر.نیز.گفت:.ب��ا.توجه.به.محدودیت.منابع.فس��یلی.در.جهان،.آس��یب.جدی.گازهای.

گلخانه.ای.حاصل.از.این.س��وخت.ها.به.محیط.زیس��ت.و.گرم.ش��دن.کره.زمین،.استفاده.از.سایر.

انرژی.های.پاک.به.خصوص.انرژی.خورشیدی.به.عنوان.منبع.الیزال.خدادادی.و.دوستدار.محیط.

زیست.ضروری.است.و.استان.خوزستان.با.دارا.بودن.زمین.های.بیابانی،.ارتفاع.کم.از.سطح.دریا..و.

320.روز.آفتابی.در.سال،.شرایط.بسیار.مناسبی.برای.توسعه.و.بهره.برداری.از.این.دست.نیروگاه.ها.

را.دارد.مدیرعامل.شرکت.برق.منطقه.ای.خوزستان.ادامه.داد:.در.حال.حاضر.در.اغلب.کشورهای.

پیشرفته.به.طور.متوسط.10درصد.از.انرژی.تولیدی.از.منابع.انرژی.تجدیرپذیر.تامین.می.شود.در.
صورتی.که.در.ایران.این.میزان.کمتر.از.یک.درصد.است.

سپس.لوتزآندریاس.رنکر.مدیرعامل.شرکت.آلمانی.Green Energy.به.عنوان.سرمایه.گذار.

این.طرح.با.ابراز.خرس��ندی.از.امضای.این.یادداش��ت.تفاهم.گفت:.کشور.ایران،.سرزمین.زیبایی.

اس��ت.و.مردمانش.زیبایی.آن.را.برایم.دو.چندان.کرده.و.نوع..ارتباطات.و.قوانین.موجود.در.ایران.
سبب.افزایش.انگیزه.در.ادامه.راهم.شده.است.
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 اقتصادی ترین نوع انرژی های تجدیدپذیر در ایران کدام است؟
پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.شرکت.انرژی..های.تجدیدپذیر.
مپنا.با.اش��اره.به.پتانسیل.باالی.کش��ور.برای.تولید.برق.از.
انرژی.های.خورشیدی.و.بادی،.اظهار.کرد:.تولید.هرکیلووات.
ب��رق.از.انرژی.ب��اد.از.دیگر.انواع.انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر،.

ارزان.تر.است.
به.گزارش.س��یناپرس،.اکبر.ادیب.فر.ب��ا.بیان.اینکه.ایران.
پتانسیل.بس��یار.باالیی.برای.انرژی..های.تجدیدپذیر.7گانه.
دارد،.گفت:.خوشبختانه.زمینه.اس��تفاده.از.انواع.انرژی.های.
تجدیدپذیر.در.داخل.کشور.فراهم.است،.اما.نیاز.به.مدیریت.
و.بهره.برداری.مناسب.داریم..اهمیت.انرژی..های.تجدیدپذیر.
از.آنجاس��ت.که.کامال.به.مباحث.توس��عه.پای��دار.و.محیط.
زیست.ارتباط.مستقیم.دارد..این.انرژی..ها.نه.تنها.آسیبی.به.
محیط.زیست.وارد.نمی..کند.بلکه.از.مصرف.دیگر.حامل.های.

انرژی.هم.جلوگیری.می..کند.
مدیرعامل.شرکت.انرژی..های.تجدیدپذیر.مپنا.افزود:.اگر.
ما.بتوانیم.به.نحو.مقتضی.مجموعه..های.انرژی.که.در.ایران.
وجود.دارد.را.مدیریت.کنیم،.قطعا.امکان.دستیابی.به.توسعه.
پایدار.را.خواهیم.یافت..تا.به.امروز.تنها.بحث..های.اقتصادی.
در.این.زمینه.مطرح.ش��ده.اس��ت.و.در.ح��ال.حاضر.هزینه.
س��وخت.را.برای.نیروگاه..های.حرارتی.خودمان.صفر.در.نظر.
می.گیریم،.لذا.تولید.ب��رق.در.نیروگاه..های.حرارتی.ارزان..تر،.
سریع..تر.و.راحت..تر.بوده.است.که.این.موضوع.به.مانع.بزرگی.
برای.توسعه.انرژی..های.تجدیدپذیر.تبدیل.شده.است..البته.
رویکرد.دولت.در.دو.س��ال.اخیر.اصالح.این.روند.بوده.است،.
به.نحوی.که.قیمت.تمام..ش��ده.را.با.توجه.به.هزینه.سوخت.
صادرات��ی.در.نظر.گرفته..اند.که.باعث.منطقی.ش��دن.قیمت.

انرژی..های.تجدیدپذیر.برای.سرمایه.گذاران.شده.است.
وی.تصری��ح.ک��رد:.به.یقی��ن.نیروگاه..ه��ای.تجدیدپذیر.
جایگزی��ن.صددرص��دی.نیروگاه.ه��ای.فس��یلی.نخواهند.
بود،.اما.ب��ا.برنامه..ای.ک��ه.توانی��ر.دارد.می..توانند.جایگزین.
نیروگاه..های.فرس��وده.حرارتی.باش��ند..معم��وال.طول.عمر.
نیروگاه..های.حرارتی.20.س��ال.است.که.اغلب.بیش.از.این.

مدت.بهره..برداری.می.کنیم..با.این.حساب.ساالنه.چند.درصد.

از.نیروگاه..های.حرارتی.از.ش��بکه.خارج.می..ش��وند.و.توانیر.
می..خواهد.آنها.را.با.نیروگاه..های.تجدیدپذیر.جایگزین.کند.

ادیب.فر.در.پاس��خ.به.این.پرس��ش.که.کدام.یک.از.انواع.

انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.ب��رای.ما.مزیت.بیش��تری.دارند؟.

اظهار.کرد:.ما.باید.پتانس��یل.انرژی.های.7گانه.را.بسنجیم.و.

ببینیم.کدام.یک.را.بیش��تر.داریم..طبق.برآورد.اولیه.سازمان.

انرژی.ه��ای.نو،.حدود.20.تا.30.هزار.مگاوات.ظرفیت.تولید.

برق.از.انرژی.بادی.وجود.دارد..در.زمینه.انرژی.خورش��یدی.

ظرفیتمان.خیلی.باال.تر.از.این.عدد.است..به.این.دلیل.که.از.

انرژی.باد.تنها.در.مناطقی.می..توان.استفاده.کرد.که.تونل.باد.

است.و.بر.اساس.شناسایی.اولیه.حدود.45.تونل.باد.در.داخل.

ای��ران.داریم.و.البته.با.تکمیل.مطالع��ات.این.عدد.افزایش.

خواهد.یافت..اما.در.زمینه.انرژی.خورشیدی.از.باال.ترین.نقاط.

ایران.در.ش��مال.غرب.کشور.تا.جزایر.جنوبی.خلیج.فارس،.
نیروگاه..های.خورشیدی.قابل.بهره.برداری.است.

مدیرعامل.ش��رکت.انرژی..های.تجدیدپذیر.مپنا.ادامه.داد:.

مورد.دیگری.که.در.تصمیم..گیری.موثر.است،.مباحث.قیمتی.

است..قیمت..ها.به.قیمت.تولید.برق.در.هر.کیلووات.بستگی.

دارد..هرک��دام.که.ارزان..تر.تولید.ش��ود.از.دی��دگاه.دولت.در.

اولویت.باالتری.قرار.می..گیرد..قیمت.هرکیلووات.تولید.برق.

از.انرژی.باد.از.دیگر.انواع.انرژی.ارزان.تر.اس��ت.و.در.مرحله.

بعد،.انرژی.خورشیدی.قرار.دارد..لذا.این.دو.انرژی.می..توانند.

در.اولویت.ق��رار.بگیرند..بایومس.هم.که.در.اثر.س��وزاندن.

ضایعات.طبیعی.حاصل.می..ش��ود،.می..تواند.در.اولویت.سوم.

جای.بگیرد..پتانس��یل.ژئوترمال.هم.در.کش��ور.وجود.دارد،.

اما.یک.مقدار.محدود.اس��ت.و.هزینه.تمام.شده.آن،.قدری.
باال.است.

وی.در.پایان.خاطرنش��ان.کرد:.اولوی��ت.دیگری.هم.که.

می..بایست.به.آن.اشاره.کنم.بحث.تامین.آب.است..نیروگاه..ها.

به.ازای.هر.کیلووات.س��اعت.برق��ی.که.تولید.می..کنند.باید.

مقداری.آب.مصرف.کنند..در.نیروگاه..های.حرارتی.بیشترین.

مصرف..کننده.آب،.سیس��تم..های.خنک.کننده.هستند..تنها.

نیروگاه��ی.ک��ه.در.مجموع��ه.نیروگاه..ه��ای.تجدیدپذیر.و.

حرارتی،.هیچ.آبی.مصرف.نمی..کند،.نیروگاه.های.بادی.است..
بنابراین.نیروگاه..های.بادی.در.اولویت.اول.هستند.

 پیروزی بزرگ برای انرژی های نو
پنجره.ایرانیان:.به.تازگی.یک.شرکت.چینی.که.بزرگ.ترین.شرکت.تولیدکننده.ذغال.سنگ.
در.جهان.محسوب.می.شود،.برنامه.ریزی.های.ویژه.ای.را.به.عمل.آورده.است.که.به.موجب.آن.

قرار.است.تا.این.شرکت.به.تولید.مزرعه.های.غول.آسای.خورشیدی.دست.بزند.
به.گزارش.س��یناپرس،.امروزه.یکی.از.دغدغه.های.اصلی.بس��یار.از.شرکت.ها.و.دولت.ها.را.
می.توان.مهاجرت.از.انرژی.های.فس��یلی.به.انرژی.های.پاک.و.تجدیدپذیر.دانس��ت..به.این.
ترتیب.ممکن.است.که.درآمد.و.سود.شرکت.های.تولید.کننده.سوخت.های.فسیلی.مانند.ذغال.
س��نگ.را.در.خطر.دانس��ت.و.انتظار.مقاومت.و.حتی.کارشکنی.از.سوی.آنها.را.داشت..با.این.
حال.به.نظر.می.رسد.که.بزرگ.ترین.تولید.کننده.ذغال.سنگ.در.جهان.قصد.دارد.تا.به.جای.
مقاومت،.به.موج.تغییر.پیوسته.و.خود.را.به.عنوان.یک.پیشگام.مطرح.کند..این.امر.می.تواند.

یک.پیروزی.بزرگ.برای.انرژی.های.نو.محسوب.شود.
گروه.ش��ن.هوا.به.عنوان.بزرگ.ترین.تولیدکننده.ذغال.سنگ.در.چین.در.حال.ساخت.یک.
نیروگاه.خورشیدی.غول.پیکر.است..ساخت.نیروگاه.خورشیدی.یاد.شده.در.همکاری.با.کمپانی.

کالیفرنیایی.سوالر.ریزرو.ساخته.خواهد.شد..الزم.به.ذکر.است.که.این.کمپانی.کالیفرنیایی.در.
زمینه.ساخت.نیروگاه.های.خورشیدی.برای.تامین.برق.یک.شبکه.فعالیت.دارد.

شاید.بتوان.بزرگ.ترین.دستاورد.این.کمپانی.در.زمینه.ذخیره.انرژی.را.این.دانست.که.این.

شرکت.توانسته.است.تا.از.برجک.های.نمک.ذوب.شده.برای.ذخیره.انرژی.به.دست.آمده.از.
نیروگاه.های.خورشیدی.استفاده.کند.

ای��ن.نیروگاه.جدید.در.کش��ور.چین.مق��دار.یک.هزار.مگاوات.برق.تولی��د.خواهد.کرد.که.

ای��ن.میزان.در.برابر.ظرفیت.65.هزار.مگاواتی.ش��ن.ه��وا.در.تولید.برق.اندکی.ناچیز.به.نظر.

می.رس��د..ب��ا.این.حال.با.کنار.گذاش��تن.این.اعداد.و.ارقام.باید.گفت.ک��ه.ایجاد.این.نیروگاه.

می.تواند.قدمی.بزرگ.در.کاهش.آلودگی.های.کش��ور.چین.باش��د..مشکالت.جدی.در.زمینه.

آلودگی.هوا.موجب.ش��ده.است.که.کشور.چین.تا.5.س��ال.آینده.به.نصب.10.هزار.مگاوات.

پنل.خورشیدی.روی.بیاورد.که.قراردادهایی.این.چنینی.را.می.توان.به.عنوان.شواهدی.برای.
تحقق.این.امور.دانست.
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 اعتراض سرمایه گذاران بخش خصوصی به کاهش قیمت خرید برق
پنج��ره.ایرانیان:.س��رمایه.گذاران.بخ��ش.خصوصی.
باورنکردن��ی. اقدام��ی. در. نی��رو. وزارت. می.گوین��د.
بخش.نام��ه.ای.را.با.امضای.وزیر.نیرو.صادرکرده.اس��ت.
که.بر.اس��اس.آن.نرخ.خرید.هر.کیلووات.ساعت.برق.از.
منابع.تجدیدپذیر.به.صورت.میانگین.حدود.2هزار.ریال.

کاهش.یافته.است.
ب��ه.گزارش.ایس��نا،.جمعی.از.س��رمایه.گذاران.بخش.
خصوصی.در.تماس.با.ایس��نا.از.ص��دور.مصوبه.ای.خبر.
دادن��د.که.ب��ر.اس��اس.آن.قیمت.خری��د.تضمینی.برق.
تولی��دی.از.انرژی.های.تجدیدپذی��ر.برخالف.افزایش،.

کاهش.یافته.است.
بر.اساس.مصوبه.وزارت.نیرو.که.به.امضای.وزیر.نیرو.
رسیده.اس��ت،.از.روز.دوشنبه.نرخ.خرید.برق.تولیدی.از.
منابع.تجدیدپذیر.)ش��امل.برق.زمین.گرمایی.�.بادی.و.
خروش��یدی(.به.صورت.میانگین.در.حدود.2.هزار.ریال.
کاهش.یافته.اس��ت..این.اتفاق.درست.در.شرایطی.رخ.
داده.است.که.به.دلیل.اصرار.دولت.در.جذب.سرمایه.های.
بخش.خصوصی.شماری.از.کارآفرینان.و.سرمایه.گذاران.
داخلی.و.خارج��ی.در.تدارک.حضور.در.حوزه.تولید.برق.
تجدیدپذی��ر.به.ویژه.برق.خورش��یدی.بودن��د.که.با.این.
مصوب��ه.عمال.پیام.عدم.توجیه.اقتصادی.این.صنعت.به.

آنها.مخابره.شد.
پیش.تر.بارها.وزارت.نیرو.بر.توس��عه.صنایع.مبتنی.بر.
انرژی.ه��ای.تجدیدپذیر.تاکید.کرده.و.تالش.ش��ده.بود.
که.ن��رخ.خرید.تضمینی.برق.از.س��رمایه.گذاران.بخش.
خصوصی.افزایش.پیدا.کند..این.درحالی.است.که.ایران.
به.عنوان.یکی.از.کش��ورهای.متعه��د.در.کاهش.تولید.
گازهای.گل.خانه.ای.وباتوجه.به.افت.تولید.برق.آبی.به.
دلیل.کاهش.میانگین.بارش.در.کش��ور.و.نیز.با.توجه.به.

مشکالت.زیست.محیطی.س��ال.های.اخیر.در.اثر.تولید.

کربن،.برنامه.توس��عه.صنعت.ب��رق.از.منابع.تجدیدپذیر.

را.ب��ه.اج��را.درآورد.عالوه.ب��ر.این.قواع��د.بین.المللی.

همچون.کنوانس��یون.پاریس.نیز.که.چندماهی.بیش.از.

آن.نمی.گذرد.یکی.دیگر.از.دالیل.الزام.ایران.به.توسعه.
پرشتاب.صنعت.برق.از.منابع.تجدیدپذیر.و.سبز.است.

بر.همین.اس��اس.با.توجه.به.ش��رایط.اقلیمی.ایران.و.

بهره.مندی.بخش.عمده.ای.از.کش��ور.از.تابش.مس��تمر.

خورش��ید.و.ارتفاع.مناس��ب.از.س��طح.دریا.کش��ورمان.

یکی.از.مس��تعد.ترین.مناطق.غرب.آس��یا.در.تولید.برق.

خورش��یدی.به.حس��اب.می.آید،.این.درحالی.اس��ت.که.

باوجود.همه.این.مزای��ا،.انرژی.های.تجدیدپذیر.چندان.
در.کشور.توسعه.پیدا.نکرده.اند.

اق��دام.اخی��ر.در.کاه��ش.نرخ.خری��د.ب��رق.از.منابع.

تجدیدپذیر.در.حالی.اس��ت.که.هنوز.هیچ.واحد.گسترده.

تولید.برق.خورش��یدی.خارج.از.پلنت.های.تحقیقاتی.به.

مرحله.ساخت.و.بهره.برداری.وسیع.نرسیده.است.و.این.

اقدام.قطعا.در.صورت.عدم.توجیه.کافی.می.تواند.سرمایه.

گذاری.آتی.در.حوزه.تولید.برق.خورشیدی.را.تحت.تاثیر.
قرار.دهد.

در.همین.حال.مستثنی.کردن.قراردادهای.امضا.قبلی.

از.ش��مول.این.مصوبه.از.سوی.سرمایه.گذاران.معترض.

به.این.معناس��ت.که.صاحبان.قراردادهای.قبلی.اکنون.

عمال.برگه.ای.طالیی.در.دست.دارند.و.می.توانند.صرفا.

با.انتقال.این.قرارداد.به.سرمایه.گذاران.واقعی.یک.شبه.
به.سودهای.کالن.دست.یابند.

 ساخت 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی چینی در ایران
پنجره.ایرانیان:.شرکت.Shanxi Energy.چین.600.مگاوات.نیروگاه.فتوولتائیک.

در.ایران.احداث.خواهد.کرد.
.Shanxi Energy.به.گزارش.خبرگزاری.تس��نیم،.طبق.مذاکرات.مدیران.شرکت
چین.با.مس��ئوالن.س��ازمان.انرژی.های.نو.ایران.مقرر.ش��ده.تا.این.شرکت.چینی.برای.

احداث.و.راه.اندازی.600.مگاوات.نیروگاه.فتوولتائیک.در.ایران.سرمایه.گذاری.کنند.

این.شرکت.که.در.سال.2007.ساخت.یک.نیروگاه.برق..آبی.کوچک.در.ایران.با.ظرفیت.

100.مگاوات.را.به.انجام.رس��انده.بود،.اکنون.قرار.است.نخستین.نیروگاه.خورشیدی.را.

با.ظرفیت.50.مگاوات.احداث.کند.و.پس.از.آن.در.خصوص.احداث.طرح.های.دیگر.در.

زمینه.انرژی.خورش��یدی.تا.ظرفیت.550.مگاوات.در.نقاط.مختلف.کشور،.برنامه.ریزی.
و.اقدام.کند.

 ایران رتبه 15 جهان در مصرف برق
پنجره.ایرانیان:.س��ال.گذشته.مصرف.برق.کشور.حدود.220.
میلیارد.کیلووات.س��اعت.بوده.و.ایران.در.مصرف.برق.رتبه.15.

جهان.را.به.خود.اختصاص.داد.
به.گزارش.ایسنا،.آرش.کردی.با.بیان.این.که.شبکه.برق.یک.
شبکه.گسترده.و.به.هم..پیوسته.است،.اظهار.کرد:.درحال.حاضر.

شبکه.برق.32.میلیون.و.800.هزار.مشترک.دارد.
وی.با.اشاره.به.پیک.بار.مصرف.برق.در.سال.گذشته.گفت:.
در.س��ال.گذش��ته.پیک.مصرف.برق.50.هزار.و.77.کیلووات.

س��اعت.بوده.که.ای��ن.رقم.ب��رای.اولین.بار.به.ثبت.رس��یده.

اس��ت..مدیر.عامل.توانیر.ادامه.داد:.امس��ال.یک.رش��د.سه.تا.

پن��ج.درصدی.را.در.مصرف.برق.خواهیم.داش��ت.و.براس��اس.

پیش.بینی.های.صورت.گرفته.مصرف.برق.به.53.هزار.کیلووات.
ساعت.خواهد.رسید.

کردی.در.خصوص.برنامه.های.صورت.گرفته.برای.حل.این.

مس��ئله.گفت:.باید.به.بحث.مدیریت.مصرف.امسال.بیش.از.

س��ال.های.گذشته.توجه.شود..وی.با.بیان.این.که.امیدواریم.با.

راهکارهای.در.نظر.گرفته.ش��ده.بتوانیم.ایام.پیک.را.به.خوبی.

پش��ت.س��ر.بگذاریم،.اظهار.کرد:.از.هم.اکن��ون.برنامه.های.

گس��ترده.ای.را.برای.گذر.از.خاموش��ی.در.فصل.تابستان.در.
نظر.گرفته.ایم.

ک��ردی.با.بیان.اینک��ه.در.این.میان.تنه��ا.مدیریت.مصرف.

می.تواند.حالل.مشکل.خاموشی.باشد،تاکید.کرد:.فرهنگ.سازی.

و.ترویج.مدیریت.مصرف.اصلی.ترین.راه.برای.نجات.کش��ور.از.
خاموشی.است.



ی
ور

فنا
ـار

خب
ا

74

10
ه.4

�ار
شم

..
95
داد.

خر
..
هم

ل.ن
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

 از سرگیری پرواز هواپیمای خورشیدی به دور دنیا
پنج��ره.ایرانی��ان:.هواپیم��ای.خورش��یدی.س��والر.
ایمپالس.2.آماده.ادامه.س��فر.به.دور.دنیاست.تا.رکوردی.

جاودانه.را.به.ثبت.برساند.
ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مهر،.س��ال.گذش��ته.س��فر.
هیجان.انگیز.هواپیمای.خورش��یدی.سوالر.ایمپالس.2.
به.دور.زمین.به.دلیل.مشکلی.که.در.قسمت.باتری.های.

آن.به.وجود.آمد.متوقف.شد.
برتراند.پیکارد.و.آندره.بورشبرگ.دو.خلبان.جسور.این.
هواپیمای.خورش��یدی.پس.از.رسیدن.به.هاوایی.متوجه.
ش��دند.که.س��اختار.باتری.آن.به.دلیل.بیش.از.حد.گرم.
ش��دن.تخریب.شده.و.به.همین.دلیل.امکان.ادامه.سفر.
وجود.نداشت..اما.اکنون.همه.چیز.برای.از.سرگیری.این.

ماراتن.بی.سابقه.مهیا.شده.است..
هواپیم��ای.خورش��یدی.س��والر.ایمپال��س.2.ح��اال.
باتری.های.جدیدی.دارد.و.در.عین.حال.از.سیستم.های.
سرمایشی.و.پایدارسازی.پیشرفته.تری.نیز.بهره.می.برد..
این.هواپیما.در.مدتی.که.در.هاوایی.حضور.داش��ته.13.
پرواز.آزمایش��ی.را.با.این.به.روزرس��انی.ها.انجام.داده.و.
هرگونه.نقصی.در.آن.شناسایی.و.برطرف.شده.است.

بررس��ی.های.صورت.گرفته.حکای��ت.از.آن.دارد.که.

همه.چیز.برای.ادامه.س��فر.به.دور.دنیا.آماده.است..این.

دو.خلبان.طی.س��اعات.گذش��ته.در.وضعیت.آماده.باش.

برای.از.سرگیری.ماموریتشان.قرار.گرفته.اند..آنها.ضمن.

بررسی.دقیق.اوضاع.جوی.و.پیش.بینی.های.هواشناسی.
منتظر.پرواز.مناسب.هستند.

ب��ا.توجه.ب��ه.متغیر.ب��ودن.اوض��اع.جوی.ک��ه.تاثیر.

مس��تقیمی.بر.عملک��رد.هواپیما.خواهد.داش��ت،.مقصد.

بع��دی.آن.فنیکس،.س��ان.فرانسیس��کو،.لس.آنجلس.

ی��ا.ونکوور.خواهد.بود..در.صورت��ی.که.همه.چیز.طبق.

برنامه.ریزی.ها.پیش.رود،.هواپیمای.خورش��یدی.سوالر.

ایمپالس.2.از.نیویورک،.اروپا.یا.آفریقای.ش��مالی.عبور.

کرده.و.در.نهایت.به.نقطه.آغازین.این.سفر.هیجان.انگیز.
یعنی.ابوظبی.خواهد.رسید.

 موشک برقی خورشیدی جدید برای انتقال انسان به مریخ

 نخستین توربین بادی »مگنوس« بدون محدودیت در تولید انرژی 
پنجره.ایرانیان:.س��اخت.نخس��تین.توربین.بادی.مگنوس.ب��دون.محدودیت.در.تولید.انرژی.
توس��ط.محققان.ایرانی.انجام.ش��د.و.با.پش��تیبانی.صندوق.حمایت.از.پژوهش��گران.و.فناوران.

معاونت.علمی.ثبت.بین.المللی.شد.
ب��ه.گزارش.روابط.عمومی.معاونت.علمی.و.فن��اوری،.حمیدرضا.خیراندیش،.مخترع.توربین.
بادی.مگنوس.درباره.این.اختراع.اظهار.کرد:.سال.1997.در.آمریکا.توربین.بادی.ساخته.شد.که.
به.علت.راندمان.پایین.شکست.خورد.و.پس.از.آن.ژاپن.در.سال.2004.با.رابطه.مستقیم.سرعت.
باد.و.راندمان.توربین.این.مش��کل.را.حل.کرد،.اما.نتوانس��تند.س��اخت.توربین.را.در.ابعاد.بزرگ.
انج��ام.دهد..وی.با.بیان.اینکه.با.توجه.به.کارآیی.توربین.های.بادی.مگنوس.در.س��رعت.های.
کم.وزش.باد،.این.نوع.توربین.ها.مورد.توجه.بسیاری.از.محققان.بوده.است،.بیان.کرد:.در.سال.
2016.موفق.به.ساخت.این.توربین.های.مگنوس.بدون.محدودیت.تولید.انرژی.شدیم،.یعنی.با.

توجه.به.تقاضا.برای.هر.توانی.این.توربین.ها.س��اخته.می.شوند..این.مخترع.عنوان.کرد:.در.این.

اختراع.با.توجه.به.ابعاد.ساخت،.تولید.هر.توانی.از.انرژی.با.تغییر.طول.پره.ها.امکان.پذیر.می.شود..

یک.ش��رکت.آمریکایی.نیز.برای.خرید.این.توربین.وارد.مذاکره.ش��ده.پس.از.توافق.با.شرکت.

مذکور.وارد.فاز.تجاری.سازی.خواهیم.شد..به.گفته.وی،.استفاده.از.انرژی.های.تجدید.ناپذیر.در.

دنیا.بس��یار.مورد.توجه.قرار.گرفته.اس��ت،.اما.به.علت.ارزان.بودن.قیمت.برق.در.کش��ور.تمایل.

زیادی.برای.اس��تفاده.از.توربین.بادی.و.تولید.انرژی.ب��ه.این.روش.وجود.ندارد؛.لذا.با.توجه.به.

پ��اک.بودن.و.مقرون.به.صرفه.بودن.این.نوع.انرژی،.می.بایس��ت.برغم.گس��ترش.این.نوع.از.

تکنولوژی.در.کش��ور..فرهنگسازی.مناسبی.نیز.در.راستای.استفاده.از.انرژی.های.پاک.صورت.

پذیرد..این.اختراع.با.حمایت.صندوق.حمایت.از.پژوهشگران.و.فناوران.معاونت.علمی.و.فناوری.
ریاست.جمهوری.ثبت.بین.المللی.شد.

پنجره.ایرانیان:.یک.شرکت.هوافضای.آمریکایی.موفق.به.

کس��ب.قرارداد.67.میلیون.دالری.ناسا.برای.طراحی.سیستم.
پیش.رانش.فضایی.نسل.آینده.با.انرژی.خورشید.شد.

.Aerojet.به.گ��زارش.ایس��نا،.سیس��تم.جدید.ش��رکت

Rocketdyne.یک.نس��خه.اصالح.شده.از.فناوری.مورد.

اس��تفاده.از.دهه.1950.تاکنون.اس��ت.و.ناسا.اظهار.کرده.که.

می.تواند.به.عنوان.بخشی.از.ماموریت.ها.از.جمله.کاوش.مریخ.
به.کار.گرفته.شود.

سیس��تم.های.پیش.رانش.الکتریکی.با.ش��تاب.دادن.ذراتی.

مانند.یون.ه��ا.و.تولید.یک.نور.آبی.رنگ.متمایز.کار.می.کنند..

آنها.بخش.اصلی.اکتشافات.فضایی.توسعه..یافته.هستند،.زیرا.

با.وجود.اینکه.نیروی.محرکه.کمتری.نس��بت.به.موشک.های.

ش��یمیایی.منتقل.کننده.فضاپیماها.به.مدار.تولید.می.کنند،.اما.
به.سوخت.کمتری.نیاز.دارند..

ب��رای.ماموریت.های.فضای��ی.طوالنی.م��دت.در.خارج.از.

گرانش.س��یاره.ای،.این.بهره.وری.از.اهمیت.بیش��تری.نسبت.

به.انرژی.خام.برخوردار.اس��ت..پیش.رانش.الکتریکی.در.چند.

ماموریت.اکتش��افی.رباتیک.فضای.عمیق.از.جمله.ماموریت.

داون.ب��ه.مقصد.س��رس.به.کار.گرفته.ش��ده.اس��ت..به.گفته.

ناس��ا،.سیس��تم.جدید.باید.10.برابر.کارآمدتر.از.یک.موشک.

ش��یمیایی.و.دو.براب��ر.قدرتمندتر.از.سیس��تم.های.الکتریکی.

موجود.باشد..یک.کاربرد.بالقوه.برای.این.سیستم.به.روزرسانی.

شده.می.تواند.در.ماموریت.تغییر.مسیر.سیارک.)ARM(.باشد.

که.قصد.دارد.یک.س��یارک.نزدیک.زمین.را.گرفته.و.آن.را.به.
مداری.در.اطراف.ماه.برای.تحقیق،.تغییر.مسیر.دهد.

ش��رکت.Aerojet.Rocketdyne.ممکن.اس��ت.به.

بزرگی.شرکت.های.اسپیس.ایکس.الون.ماسک.یا.بلواوریجین.

جف.بزوس.نباشد،.اما.یک.بازیکن.مهم.و.قدیمی.در.خدمات.

و.مهندس��ی.فضایی.خصوصی.محسوب.می.شود..این.شرکت.

موتور.ش��اتل.فضایی.را.ساخته.اس��ت..موتور.AR1.آن.قرار.

اس��ت.در.کنار.ی��ک.موتور.ش��رکت.بلواوریجین.ب��ه.عنوان.

جایگزین.موتور.RD-180.روس��یه.در.موشک.های.حامل.و.
ماموریت.های.اکتشافی.استفاده.شود.
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 تولید ابرخازن هایی با ظرفیت باال در ذخیره سازی انرژی 
پنجره.ایرانیان:.محققان.ایرانی.در.تحقیقات.آزمایشگاهی.
خ��ود.ب��ا.س��نتز.نان��وذرات.س��رامیکی.موف��ق.به.س��اخت.

نانوکامپوزیت.های.پلیمری.�.سرامیکی.شدند.
به.گزارش.ستاد.ویژه.توسعه.فناوری.نانو،.رشد.روزافزون.
فناوری.ه��ای.نوی��ن.و.صنعتی.ش��دن.زندگی.م��ردم.لزوم.
اس��تفاده.از.سیس��تم.های.ذخیره..انرژی.ب��ا.ظرفیت.باالتر،.
وزن.س��بک.تر.و.قیمت.مناس��ب.را.ضروری.ساخته.است،.
به.گونه.ای.که.امکان.اس��تفاده.از.تجهیزات.الکترونیکی.در.

هر.مکان.و.زمان.میسر.شود.
ازاین.رو،.طراح��ی.ابرخازن.هایی.با.ویژگی.های.مذکور.از.
اهمیت.باالیی.برخوردار.است..امروزه.تحقیقات.گسترده.ای.
به.منظور.تولی��د.ترکیباتی.جدید.جه��ت.جایگزینی.با.مواد.
گران.قیمتی.همچون.روتینیم.اکسید.به.عنوان.ابرخازن.رایج.

در.سرتاسر.جهان.صورت.گرفته.است.
عل��ی.احس��انی،.مجری.این.ط��رح،.گف��ت:.در.این.کار.
تحقیقاتی.س��عی.ش��ده.اس��ت.با.س��اخت.مقرون..به..صرفه..
پلیم��ری.و. نانوکامپوزیت.های��ی. س��رامیکی،. نان��وذرات.
سرامیکی.مناسب.جهت.استفاده.در.ابرخازن.هایی.با.کارایی.

بهتر.تهیه.شود.
وی.در.خص��وص.اهمیت.اجرای.ای��ن.طرح.گفت:.تولید.
نان��وذرات.پای��دار.س��رامیکی.با.درج��ه.خلوص.ب��اال.و.با.
روش.های.نوین.و.اقتص��ادی.به.دلیل.کاربردهای.ویژه.در.
س��اخت.لیزرهای.جامد.و.تولید.نانوکامپوزیت.های.پلیمری.
و.س��رامیکی.مورد.استفاده.در.ابرخازن.ها.از.اهمیت.ویژه.ای.

برخوردار.است.
محقق.این.طرح.در.ادامه.با.بیان.دس��تاوردهای.اجرای.
این.طرح.خاطرنش��ان.کرد:.با.سنتز.نانوذرات.»پودر.ایتریم.
آلومینیوم.گارنت.خالص«.به.روش.الکتروشیمیایی.به.عنوان.
یک.ماده..س��رامیکی.پیش��رفته..دوس��تدار.محیط.زیس��ت،.
ساخت.این.ابرخازن.ها.به.روشی.ساده.و.کم.هزینه.صورت.

گرفته.است.
ب��ه.گفت��ه.وی،.افزایش.پای��داری.مکانیک��ی.و.ظرفیت.
انعطاف.پذی��ری.ب��االی. ان��رژی،.وزن.ک��م.و. ذخی��ره.ی.
ابرخازن.ه��ای.تولید.ش��ده.از.دیگر.مزیت.های.اس��تفاده.از.

نانوذرات.در.طراحی.آنها.است.

وی.اف��زود:.مزی��ت.مه��م.روش.الکتروش��یمیایی.به.کار.

رفته،.اس��تفاده.از.ش��رایط.دما.و.فشار.معمولی.است.که.سنتز.

نانوکامپوزی��ت.را.در.مقیاس.ه��ای.صنعت��ی.مقرون.به.صرفه.

می.س��ازد..همچنین.س��نتز.الکتروش��یمیایی.برخالف.سنتز.

ش��یمیایی.به.علت.عدم.اس��تفاده.از.واکنشگرهای.شیمیایی.

در.فرایند.اکس��ایش.بر.طبق.اس��تانداردهای.جهانی،.روشی.
سبز.است.

احسانی.خاطر.نشان.کرد:.کاربرد.این.نانوکامپوزیت.با.توجه.

به.بحران.انرژی،.در.راستای.گسترش.استفاده.از.سیستم.های.
انرژی.غیر.فسیلی.و.پاک.می.تواند.بسیار.مهم.باشد.

وی.با.اش��اره.به.نحوه..س��اخت.و.عملکرد.وی��ژه..نانوذرات.

در.طراح��ی.ابرخازن.های.مذکور.افزود:.ابتدا.نانوذرات.ایتریم.

آلومینی��وم.گارنت.به.روش.پالس.الکتروش��یمیایی.در.دما.و.

فشار.معمولی.س��نتز.شد.و.در.مرحله..بعد.نانوذرات.سرامیکی.

س��نتز.ش��ده.به.کمک.امواج.التراس��ونیک.در.محلول.پیرول.
پخش.شد.

وی.با.بیان.اینکه.س��پس.با.روش.س��اده.الکتروشیمیایی،.

پلیم��ر.دارای.نانوذرات.س��رامیکی.به.ص��ورت.فیلم.نازک.در.

سطح.الکترود.کار.تشکیل.می..شود،.ادامه.داد:.به.دلیل.نسبت.

س��طح.به.حجم.باالی.نانوذرات.و.پخ��ش.یکنواخت.آنها.بر.

تمامی.س��طح.فیلم،.فیلم.تشکیل.شده.بر.سطح.الکترود.هم..

س��طح.فعال.باالی��ی.دارد.و.هم.به.علت.ش��رکت.در.فرایند.

اکس��ایش.�.احی��ا.از.دو.طریق.فارادیک.و.غی��ر.فارادیک.بار.
را.ذخیره.می.کند.

وی.افزود:.پخش.نانوس��اختارهای.اکس��ید.فلزی.در.بستر.

پلیمر،.اتصاالت.فیلم.را.افزایش.داده.و.اس��تحکام.مکانیکی.

قابل.مالحظه.ای.طی.چرخه.های.شارژ.و.تخلیه..متوالی.ایجاد.

می.کن��د؛.آزمون.ه��ای.الکتروش��یمیایی.از.قبی��ل.ولتامتری.

چرخه.ای،.ش��ارژ.�.تخلیه..متوالی،.امپدانس.الکتروش��یمیایی.

و.آزم��ون.پایداری،.قابلیت.ب��االی.نانوکامپوزیت.تولیدی.در.

استفاده.به.عنوان.ابرخازن.در.سیستم.های.ذخیره.کننده..انرژی.
را.تایید.می.کند.

احس��انی.عنوان.ک��رد:.ای��ن.نانوکامپوزیت.ه��ا،.در.تولید.

ابرخازن.ها.کاربرد.دارد..ابرخازن.های.تولیدشده.دارای.ظرفیت.

ذخی��ره.ی.انرژی.باال،.قیمت.تمام.ش��ده..کمتر.و.قابلیت.تولید.
ساده.تر.هستند.

 با رسیدن به کالیفرنیا؛ رکورد پرواز با هواپیمای خورشیدی شکسته شد
.پنجره.ایرانیان:.هواپیمای.خورش��یدی.»سوالر.ایمپالس.2«.با.رسیدن.به.کالیفرنیا.

رکورد.پرواز.توسط.این.نوع.از.هواپیما.در.جهان.را.شکست.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.هواپیمای.خورشیدی..سوالر.ایمپالس.2.با.سپری.کردن.
پهنه.اقیانوس.آرام.و.رسیدن.به.فرودگاه.کالیفرنیا.موفق.شد.رکوردی.جدیدی.در.حوزه.

هواپیماهای.خورشیدی.از.خود.بر.جای.بگذارد.
این.هواپیما.توانست.از.فرودگاه.هاوایی.به.مقصد.کالیفرنیا.62.ساعت.و.29.دقیقه.را.
با.موفقیت.بر.فراز.اقیانوس.آرام.پرواز.داشته.باشد..حداکثر.ارتفاع.از.سطح.دریا.توسط.
س��والر.ایمپالس.2.به.8,634.متر.رسید.و.با.میانگین.سرعت.65.4.کیلومتر.بر.ساعت.

مسیر.4,523.کیلومتری.از.هاوایی.تا.کالیفرنیا.را.طی.کرد.

این.هواپیما.انرژی.موتور.خود.را.در.طول.روز.از.طریق.نور.خورشید.تامین.می.کند.و.

در.هنگام.شب.باتری.های.مخصوصی.بر.روی.بال.های.آن.تعبیه.شده.اند.که.به.ادامه.

پرواز.س��والر.ایمپالس.2.کمک.می.کند..با.به.پرواز.درآمدن.سوالر.ایمپالس.2.بر.فراز.

اقیانوس.آرام.هم.زمان.رکورد.بیشترین.پیمایش،.سرعت،.ارتفاع.از.سطح.دریا.و.مدت.
زمان.پرواز.ثبت.شد.

مقصد.بعدی.این.هواپیما.نیویورک.و.بعد.از.آن.اروپا.و.شمال.آفریقا.خواهد.بود.و.در.

نهایت.به.نقطه.مبدا.خود.یعنی.ابوظبی.باز.می.گردد..هواپیمای.س��والر.ایمپالس.2.در..

25.مارس.س��ال.گذشته.میالدی.در.راستای.ثبت.رکورد.سفر.به.دور.دنیا.با.هواپیمای.
برق.خورشیدی.از.ابوظبی.به.پرواز.در.آمد..
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 شیرین سازی آب به کمک انرژی خورشیدی
.پنج��ره.ایرانیان:.محقق��ان.تکنیکی.طراحی.کرده.اند.
که.با.انرژی.خورش��یدی.آب.شور.را.در.مقیاس.کوچک.
نمک.زدای��ی.می.کند..این.سیس��تم.هزینه..زیادی.ندارد،.
ط��وری.که.حتی.خانه.های.عادی.ه��م.می.توانند.از.آن.

استفاده.کنند.
ب��ه.گ��زارش.انرژی.هاب،.ای��ن.سیس��تم.در.واقع.از.
تکنولوژی.قدیمی.تقطیر.خورش��یدی.که.یک.مخزن.با.
پوشش.پالستیکی.یا.شیش��ه.ای.است.استفاده..می.کند..
آب.ش��ور.به.این.مخزن.ه��ا.هدایت.می.ش��وند..آب.در.
معرض.نور.آفتاب.تبخیر.ش��ده.و.سپس.روی.پالستیک.
یا.شیش��ه.ب��ه.دام.افتاده.و.متراکم.می.ش��ود..نمک.هم.
ته.نش��ین.می.شود..اما.مش��کل.اصلی،.ظرفیت.تولیدی.
این.سیستم.است..خورشید.آب.را.با.سرعت.بسیار.کمی.
تبخیر.می.کند،.به.همین.دلیل.میزان.بسیار.کمی.از.آب.
ش��یرین.تولید.می.ش��ود..این.میزان.آنقدر.کم.است.که.

ارزش.دردسرش.را.ندارد.
محققان.برای.حل.این.مشکل،.آب.شور.را.با.الیه.ای.
شناور.روی.آب.می.پوشانند،.روی.این.الیه.ذرات.فلزی.
نانو.ب��ه.صورت.نقطه.نقطه.ق��رار.دارد،.این.ذرات.فلزی.
معم��وال.از.جن��س.طال.هس��تند..طال.نور.خورش��ید.را.
به.خوبی.جذب.می.کند.و.این.ذرات.نانو.انرژی.خورش��ید.
را.به.مکان.مشخصی.هدایت.کرده.و.آب.تبخیر.می.شود..
اما.ط��ال.و.دیگر.فلزهای.کم.یاب.گران.قیمت.هس��تند..
حاال.گروهی.از.محققان.به.سرپرس��تی.»جیا.ژو«،.یک.
مهن��دس.برق.از.دانش��گاه.»نانجین��گ«.در.چین.این.
سیستم.جذب.کننده..خورش��یدی.را.با.آلومینیوم.طراحی.
کرده.ان��د..آلومینیوم.یک��ی.از.فراوان.ترین.و.ارزان.ترین.
فلزهای.روی.زمین.اس��ت..در.حال��ت.عادی،.آلومینیوم.
فقط.می.تواند.نور.فرابنفش.را.به.خوبی.جذب.کند.و.این.
تنها.بخش.کوچکی.از.طیف.نوری.خورش��ید.است..اما.
تیم.ژو.در.دو.مرحله.دامنه..جذب.این.فلز.را.گس��ترده.تر.
کردند..اول.آنها.در.ورقه..آلومینیوم.ردیف.هایی.از.سوراخ..
ب��ه.قطر.300.نانومتر.ایجاد.کردند..این.س��وراخ.ها.مانع.

از.بازتاب.نور.از.س��طح.آلومینیوم.ش��ده.و.آن.را.پراکنده.

می.کن��د.و.میزان.جذب.را.افزای��ش.می.دهند..محققان.

همچنین.ورقه..آلومینیوم.اکسید.را.با.آلومینیوم.بخارشده.

ان��دود.کردند..ای��ن.آلومینیوم.اضافه.ی��ک.الیه..نازکی.

روی.س��طح.ورقه.تشکیل.داد..اما.اتم.های.آلومینیوم.در.

س��وراخ.ها.در.قالب.جزایر.کوچکی.جمع.ش��ده.و.میزان.
جذب.نور.خورشید.را.افزایش.دادند.

ای��ن.جزایر.آلومینیومی.مثل.ذرات.طال.عمل.می.کنند.

و.میزان.تبخیر.آب.را.افزایش.می.دهند..این.روش.چنان.

خوب.کار.می.کرد.که.محققان.توانس��تند.آب.ش��ور.را.با.

سه.برابر.سرعت.بیش��تری.خالص.کنند..یک.متر.مربع.

ورق��ه..آلومینیومی.به.طور.میانگین.می.تواند.بین.2.تا.8.

لیتر.در.س��اعت.آب.شیرین.تولید.کند..آزمایش.ها.نشان.

می.دهن��د.که.ای��ن.آب.خالص.محتوی.مقادیر.بس��یار.

ناچیزی.از.نمک.اس��ت..میزان.نمک.موجود.در.این.آب.

از.میزان.تعیین.ش��ده.توسط.س��ازمان.بهداشت.جهانی.
کمتر.است.

البته.ای��ن.روش.جدید.ب��ه.این.زودی.ه��ا.جایگزین.

تکنیک.های.صنعتی.شیرین.سازی.آب.نخواهد.شد..این.

تکنیک.ها.در.حال.حاض��ر.می.توانند.در.مقیاس.بزرگی.

و.با.بازدهی.خوبی.در.هر.س��اعت.65.لیتر.آب.ش��یرین.

تولید.کنند..اما.در.این.مرحله،.کارخانه.های.نمک.زدایی.

به.انرژی.بس��یار.زیادی.نی��از.دارند.که.معموال.منبع.آن.

هم.سوخت.های.فسیلی.است..به.همین.دلیل.هزینه.آن.

برای.بس��یاری.از.کشورهای.در.حال.توسعه.و.خانوارها.

زیاد.اس��ت..بنابراین،.تکنیک.جدید.روشی.را.در.اختیار.

خانواره��ا.قرار.می.دهد.تا.با.هزینه..کمی.خودش��ان.آب.
شیرین.تهیه.کنند.

 شهری برای دوستداران انرژی خورشیدی
پنجره.ایرانیان:.در.آمریکا.ش��هری.ساخته.شده.اس��ت.که.100.درصد.انرژی.مورد.

نیازش.را.از.خورشید.تامین.می.کند.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.ش��رکتی.موس��وم.به.Kitson.& Partners.پروژه.
جاه.طلبانه.ش��هری.را.که.100.درصد.انرژی.مورد.نیازش.از.خورش��ید.تامین.می.شود،.
از.س��ال.2006.آغاز.کرده.و.ح��اال.مدیرعامل.آن.می.گوید:.کمتر.از.یک.س��ال.دیگر.
نخس��تین.گروه.از.س��اکنان.این.ش��هر.در.خانه.های.خود.مستقر.می.ش��وند.تا.زندگی.

جدیدی.را.تجربه.کنند.
این.ش��هر.فوق.مدرن.که.می.توان.آن.را.پایدار.ترین.ش��هر.دنیا.نیز.به.ش��مار.آورد،.
در.ایالت.فلوریدا.واقع.ش��ده.که.زمین.آن.به.قیمت.چند.صد.میلیون.دالر.از.ش��خصی.
خریداری.شده.و.حاال.برای.ساخت.شهری.جدید.و.متفاوت.به.کار.گرفته.شده.است.
برق.مورد.نیاز.س��اکنان.این.شهر.از.تاسیسات.تولید.برق.خورشیدی.74.5.مگاواتی.

تامین.می.ش��ود..خانه.ها.و.س��اختمان.های.اداری.و.تجاری.که.در.این.ش��هر.س��اخته.

می.ش��وند.مجهز.به.پیشرفته.ترین.سلول.های.خورش��یدی.هستند.تا.از.این.طریق.آن.

دس��ته.از.افرادی.که.به.برق.پاک.بیش��تری.نیاز.داشته.باش��ند.بتوانند.آن.را.به.دست.

آورند..گذش��ته.از.استفاده.از.انرژی.خورشید،.مقامات.این.شهر.در.نظر.دارند.تا.با.کنار.

گذاشتن.رانندگی.به.معنای.شناخته.شده.آن،.از.سیستم.نوینی.استفاده.کنند.که.مبتنی.

بر.اپلیکیش��نی.شبیه.Uber.است..در.این.سیستم.نوین.از.خودروهای.کرایه.ای.برای.

جابجایی.اس��تفاده.ش��ده.و.جالب.اینکه.در.اختیار.گرفتن.خودرو.به.این.شکل.به.طرز.
کامال.هوشمندانه.خواهد.بود.

مقامات.این.ش��هر.اع��الم.کرده.اند.که.این.پروژه.را.با.توجه.ب��ه.نحوه.به.کارگیری.

خودروهای.برقی.و.خودکار.می.سازند..پس.از.تکمیل.شدن.این.شهر،.19.هزار.و.500.
نفر.در.فاز.نخست.و.در...نهایت.50.هزار.تن.در.آن.ساکن.خواهند.شد.
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 توسعه پنل های خورشیدی با بهره گیری از باکتری ها
پنج��ره.ایرانیان:.ی��ک.تیم.از.محقق��ان.آمریکایی.برای.
اولین.بار.یک.پنل.زیس��تی.خورش��یدی.ایج��اد.کردند.که.

می.تواند.5.59.میکرووات.انرژی.تولید.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.این.یک.گام.بزرگ.در.تکامل.انرژی.
باکتری.ها.برای.راه.اندازی.دستگاه.های.کوچک.در.مناطق.
دور.افتاده.اس��ت.که.در.آن.جایگزینی.باتری.به.طور.منظم.

امکان.پذیر.نیست.
ب��ه.گفته.محققان.ای��ن.پژوهش،.اگر.این.پنل.زیس��تی.
خورش��یدی.کارب��ردی.در.دس��ترس.قرار.گی��رد،.می.تواند.
ب��ه.یک.منب��ع.قدرت.دائم��ی.برای.تامی��ن.بلندمدت.برق.
سیس��تم.های.کوچ��ک.تله.مت��ری.بی.س��یم.و.همچنی��ن.
حس��گر.های.بی.سیم.تبدیل.ش��ود.که.از.آنها.در.محل.های.
دورافت��اده.که.جایگزینی.باتری.ها.به.صورت.مکرر.در.آنجا.

غیرعملی.است،.استفاده.می.شود.
محققان.9.س��لول.بیولوژیکی.�.خورش��یدی.)زیس��تی.
خورش��یدی(.را.برای.س��اخت.یک.پنل.خورشیدی.زیستی.
مقیاس.پذی��ر.ب��ه.یکدیگر.متصل.کردند..ای��ن.پنل.به.طور.
مداوم.و.بیش.از.60.ساعت.برق.را.از.فتوسنتز.و.فعالیت.های.
تنفس��ی.باکتری...در.12.س��اعت.چرخه.روز.و.ش��ب.تولید.
می.کند..یک.صفحه.خورش��یدی."سنتی" معمولی.بر.روی.
س��قف.یک.خانه.مسکونی.که.از.60.سلول.ساخته.شده.در.

حدود.200.وات.برق.در.یک.لحظه.معین.تولید.می.کند.
در.حال��ی.که.س��لول.های.حاصل.از.ای��ن.پژوهش،.در.

یک.پیکربندی.مش��ابه،.ح��دود.0.00003726.وات.برق.

تولید.می.کنند؛.بنابراین.ای��ن.روش.کارآیی.چندانی.ندارد.

و.چگالی.بس��یار.پایین.و.بهره.وری.پایین.انرژی.آنها،.این.

س��لول.ها.را.برای.کاربردهای.عملی.نامناسب.کرده.است،.

ام��ا.ای��ن.یافته.ها.راه.را.ب��رای.تحقیقات.آین��ده.در.زمینه.

باکتری.هموار.می.کند.
محققان.این.پژوهش.بر.این.باورند.که.برای.درک.بیشتر.
از.سوخت.وس��از.و.ان��رژی.بالقوه.ای��ن.باکتری.ها.در.زمینه.
ایجاد.برنامه.های.کاربردی.زیستی.خورشیدی.به.تحقیقات.

بیشتری.نیاز.است.

 احداث پارک انرژی در بوستان نیلوفر تهران
پنج��ره.ایرانی��ان:.پ��ارک.انرژی.با.ه��دف.اس��تفاده.کاربردی.و.علم��ی.از.فناوری.
انرژی.های.تجدیدپذیر،.کاهش.آالینده.های.زیست.محیطی.از.جمله.دی.اکسیدکربن.
و.توسعه.فرهنگ.و.آگاهی.عمومی.نسبت.به.کاربرد.انرژی.های.تجدیدپذیر.در.بوستان.

نیلوفر.راه.اندازی.شد.
ب��ه.گزارش.خبرگزاری.ف��ارس،.مهرداد.زنگنه.فر.معاون.خدمات.ش��هری.و.محیط.
زیس��ت.منطقه.10.با.اعالم.این.خبر.گفت:.با.توجه.به.نیاز.روز.افزون.به.منابع.انرژی.
و.کم.ش��دن.منابع.انرژی.فسیلی،.ضرورت.س��الم.نگه.داشتن.محیط.زیست،.کاهش.
آلودگ��ی.ه��وا.و.غیره.با.اس��تفاده.از.انرژی.های.نو.مانند:.انرژی.باد،.انرژی.خورش��ید.

هیدروژن.و.....می.تواند.جایگاه.ویژه.ای.داشته.باشد.

وی.یادآور.ش��د:.اداره.محیط.زیس��ت.منطقه.10.در.راستای.اشاعه.فرهنگ.کاهش.

مصرف.انرژی.و.اس��تفاده.از.انرژی.خورش��ید.اقدام.به.احداث.پارک.انرژی.در.بوستان.
نیلوفر.کرد.

معاون.خدمات.ش��هری.و.محیط.زیس��ت.منطقه.با.اشاره.به.اقدامات.انجام.شده.در.

این.بوس��تان.یادآور.شد:.احداث.نیروگاه.خورش��یدی.به.منظور.تبدیل.انرژی.خورشید.

ب��ه.برق،.ایجاد.پمپ.حرارت��ی.زمین.گرمایی.به.منظور.تامین.س��رمایش.و.گرمایش.

س��اختمان.بوستان.نیلوفر،.تامین.روش��نائی.20عدد.پایه.چراغ.توسط.انرژی.خورشید،.

تولید.آب.گرم.از.طریق.نصب.آبگرمکن.خورش��یدی.از.فعالیت.های.انجام.ش��ده.در.
بوستان.انرژی.می.باشد.

 انتقال گرما با استفاده از پرتوهای نور
پنجره.ایرانیان:.محققان.دریافتند.که.می.توان.صرفا.با.
اس��تفاده.از.پرتوهای.نور،.انرژی.حرارتی.را.در.محیط.و.

در.بین.اجسام.حرکت.داد.
به.گ��زارش.خبرگ��زاری.ایس��نا،.محققان.دانش��گاه.
اس��تنفورد.در.یک.پروژه.مش��ترک.با.محققان.دانشگاه.
کلمبی��ا.بر.روی.روند.انتقال.ان��رژی.در.محیط.دریافتند.
در.صورتی.که.دو.جس��م.با.دمای.متفاوت.در.مجاورت.
هم.قرار.داشته.باش��ند،.حرارت.حدود.100.برابر.بیشتر.
از.تص��ور.قبلی.بین.دو.جس��م.از.طری��ق.پرتوهای.نور.

منتقل.می.شود.
پروفسور.میشل.لیپسون،.متخصص.مهندسی.مواد.از.
دانش��گاه.کلمبیا.عنوان.کرد:.محققان.با.بررسی.میزان.
تشعش��ع.مواد.در.مقیاس.40.نانومتر.دریافتند.که.انتقال.
ان��رژی.حرارت��ی.از.طری��ق.تابش.بی��ش.از.100.برابر.

محاسبات.قبلی.است.
وی.در.ادام��ه.اف��زود:.نتیجه.این.مطالعه.نش��ان.داد.
ک��ه.می.توان.از.پرتوهای.نور.به.عنوان.روش��ی.مطمئن.
برای.انتقال.گرما.از.طریق.کانال.حرارتی.اس��تفاده.کرد.

هنگامی.که.محققان.اجس��امی.ب��ا.دمای.متفاوت.را.در.

فاصله.بس��یار.نزدیک.در.حدود.100.نانومتر.قرار.دادند،.

ام��کان.مش��اهده.روند.انتق��ال.گرم��ا.از.طریق.تابش.
امکان.پذیر.شد.

پژوهش��گران.اعقاد.دارند.که.مهم.ترین.دس��تاوردی.

که.از.این.مطالعه.به.دس��ت.آمده.است،.شناخت.روش.

انتقال.گرما.با.اس��تفاده.از.پرتوزایی.و.تابش.نور.اس��ت.

به.طوری.ک��ه.در.آینده.نزدیک.این.فن��اوری.تحولی.در.
صنعت.ایجاد.خواهد.کرد.
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دومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته
 در مصالی امام خمینی برگزار شد

ره:
شـا

ا

برگزاری نخسـتین نمایشـگاه تخصصی امسال در نخستین هفته از اردیبهشـت ماه، به نوبه خود می تواند نویدگر به حرکت درآمدن 
موتور رونق صنعت سـاختمان در سـال 139۵ باشد. 1۵8 شرکت مرتبط با صنعت ساختمان از دوم تا پنجم اردیبهشت در مصالی 
بزرگ امام خمینی )ره( گرد هم آمدند تا نخستین گردهمایی این صنعت بزرگ کشورمان را برگزار کنند. ضمن اینکه امسال در حاشیه 

این نمایشگاه، نخستین همایش راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز برگزار شد. 
با اینکه شرکت های انگشت شماری از بخش های مرتبط با در و پنجره در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، نکته قابل توجه اینکه 
نیمی از اسپانسرهای آن  را شرکت های فعال در این حوزه تشکیل می دادند. بدین ترتیب که شرکت های پنجره دیبا، هافمن و مرات 

ماشین سه شرکت از شش شرکت اسپانسر این نمایشگاه بودند. 
در حالی که برگزاری شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، امسال با ابهاماتی روبه روست، 
مصالی تهران میزبان دومین نمایشـگاه صنعت سـاختمان و صنایع وابسـته بود. به هر حال روشـن نیسـت اگر برگزاری نمایشگاه 
ساختمان مطلوب است، چرا برگزاری شانزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با اما و اگرهایی 
روبه رو شـده اسـت؛ به گونه ای که سـال گذشـته و پس از پایان برگزاری پانزدهمین دوره آن مسـئوالن ذی صالح رسـما از توقف 
برگزاری این نمایشگاه خبر دادند. البته بگذریم از این مطلب که بر اساس اخبار رسیده احتمال برگزاری شانزدهمین دوره نیز، برغم 
تصمیم گیری مسئوالن در سال گذشته، بسیار باالست؛ و این موضوع نشان از وجود تشتت در تصمیم گیری های کالن، در این عرصه 

مهم و کلیدی دارد . 
گذشـته از این موارد، سـوالی که شـاید پاسـخ به آن اندکی دشوار باشـد این اسـت که با توجه به وجود محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران که اختصاصا برای این منظور سـاخته شـده و از امکاناتی مناسـبی هم برخوردار اسـت، و شاید آن را بتوان یکی از 
بزرگترین مجموعه های نمایشگاهی خاورمیانه برشمرد، چرا باید چنین نمایشگاهی در مکانی غیرتخصصی برگزار شود و مشکالت 
بسیاری را برای شرکت کنندگان خود به وجود بیاورد. به هرحال کاربری مصالی بزرگ تهران و محدودیت های امنیتی آن روشن است 
و بر کسی پوشیده نیست. اما استلزامات یک مکان نمایشگاهی نیز موضوع مبهمی نبوده و امکاناتی که چنین مکانی باید به مشتریان 

خود ارائه دهد نیز واضح است.
پنجره ایرانیان نیز بنا بر رسم همیشگی خود در این نمایشگاه حضور یافت و با فعاالن صنعت در و پنجره گفتگوی کوتاهی انجام داد. 

با هم این گفتگوها را می خوانیم:
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 آیـا محصـول یا خدمـات جدیـدی را در این 
نمایشگاه عرضه کرده اید؟

به.تازگ��ی.اقدام.ب��ه.وارد.کردن.سیس��تمی.در.زمینه.
تست.و.بازرسی.سیستم.های.در.و.پنجره،.شیشه.و.نماهای.آلومینیومی.کرده.ایم..در.واقع.یک.
نوع.خالء.در.این.زمینه.در.کش��ور.احساس.می.ش��د،.چراکه.هیچ.نوع.مرجع.یا.مالک.معینی.
برای.ارزیابی.این.محصوالت.در.کش��ور.وجود.ن��دارد..این.مجموعه.به.صورت.تخصصی.در.
مورد.تست.و.بازرسی.سیستم.های.در.و.پنجره.شیشه.و.نما.و.مصالح.سبکی.که.در.نما.استفاده.
می.ش��ود،.فعالیت.می.کند.و.یک.شرکت.بین.المللی.است.که.اکثر.شرکت.های.جهانی.از.این.
ش��رکت.گواهینامه.دریافت.داش��ته.اند..این.سیس��تم.برای.کارخانه.های.ایرانی.بسیار.مناسب.
اس��ت.چون.ما.در.کشورمان.چنین.تست.هایی.را.نداشته.ایم..این.امر.باعث.می.شود.که.خیال.

فعاالن.این.عرصه.راحت.شود.که.کسی.نمی.تواند.به.سیستم.آنها.خللی.وارد.کند.
 دومیـن دوره نمایشـگاه صنعت سـاختمان را که در مصـالی تهران برگزار 

می شود، چطور ارزیابی می کنید؟
این.نمایشگاه.با.توجه.به.اینکه.دومین.دوره.آن.در.حال.برگزاری.است،.از.سطح.متوسطی.
برخوردار.اس��ت؛.و.بزرگترین.ایراد.آن.عدم.اطالع.رس��انی.مناس��ب.آن.می.باشد..باید.به.این.
نکته.توجه.داشت.که.تبلیغات.نمایشگاهی.فقط.به.برپایی.چند.بنر.در.خیابان.ها.اطراف.محل.

نمایشگاه.محدود.نمی.شود.و.باید.سراسر.استان.تهران.را.در.بربگیرد.
یکی.از.نقاط.قوت.این.نمایشگاه.نیز.فضای.آن.است.که.من.شخصا.از.آن.بسیار.لذت.بردم..
معماری.بسیار.چشم.نواز.و.تهویه.هوای.مناسب.از.ویژگی.های.فضای.نمایشگاهی.مصالست.

 امـا بسـیاری عقیده دارند چـون فضای اینجـا برای برگزاری نمایشـگاه 
طراحی نشـده، و کاربری آن اصوال چیز دیگری بوده اسـت، از کمبود امکانات 

الزم رنج می برد؟
به.نظر.من.این.طور.نیست..من.از.امکانات.و.خدمات.ارائه.شده.در.این.نمایشگاه.رضایت.
دارم..حت��ی.می.توان��م.بگویم.غرفه.های.این.نمایش��گاه.از.برخی.جهات.بهت��ر.از.غرفه.های.
نمایش��گاه.بین.المللی.تهران.بوده.و.به.روزتر.هس��تند..تنها.موردی.که.چندان.مناسب.به.نظر.
نمی.رسد،.وجود.برخی.شغل.های.نامرتبط.است.که.باعث.کاهش.اعتبار.وجهه.تخصصی.این.
نمایشگاه.می.شود..واقعا.متوجه.نشدم.غرفه.هایی.که.محصوالت.پالستیکی.یا.ساعت.عرضه.

می.کنند.با.صنعت.ساختمان.چه.سنخیتی.دارند.
 آیا از نحوه عملکرد ستاد برگزاری این نمایشگاه رضایت دارید؟

اگر.از.بحث.تبلیغات.بگذریم.می.توان.گفت.کار.مدیریت.خوب.و.قابل.قبول.بوده.است.
سال آینده در نمایشگاه مصلی شرکت خواهید کرد؟

ما.همواره.تمایل.داشته.ایم.که.در.نمایشگاه.ها.مختلف.شرکت.کنیم..سال.آینده.نیز.با.توجه.
به.شرایط.در.این.باره.تصمیم.می.گیریم.

شهرام علیزاده – آلوکد

 محصـول جدید هافمن در این نمایشـگاه چه 
بوده است؟

همانطور.که.قبال.هم.اعالم.کرده.بودیم،.پروفیل.های.
هافمن.با.فرموالس��یون.جدید.و.به.صورتی.کامال.تقویت.ش��ده.تولید.و.عرضه.می.شوند..عالوه.
بر.این.ما.در.این.نمایش��گاه.پنجره.هایی.با.سیس��تم.های.فولکس.واگنی.و.کشویی،.با.طراحی.

جدید.عرضه.کرده.ایم.
 نمایشگاه مصلی را چطور ارزیابی می کنید؟

این.برای.اولین.باری.اس��ت.که.ما.در.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.و.صنایع.وابسته.که.در.

مصلی.برگزار.می.ش��ود،.ش��رکت.می.کنیم..به.نظر.من.این.نمایش��گاه.می.توانست.بهتر.از.این.

برگزار.شود..نخستین.مشکل.این.نمایشگاه.مکان.آن.است،.که.به.هیچ.وجه.برای.برگزاری.یک.

نمایش��گاه.تخصصی.مناسب.نیست..مسئله.بعدی.زمان.برگزاری.آن.است.که.مناسب.نبود،.از.

4.روز.نمایشگاه.دو.روز.آن.تعطیل.رسمی.بود.که.باعث.شد.بازدیدکنندگان.کم.شماری.به.این.
نمایشگاه.بیایند..اما.نقطه.مثبت.این.نمایشگاه.بازدیدکنندگان.آن.بود.که.غالبا.تخصصی.بودند.

 نحوه برگزاری نمایشگاه چطور بود ؟
مدیریت.نمایش��گاه.کمال.همکاری.را.با.ما.داش��ت،.اما.با.توجه.ب��ه.اینکه.این.مکان.محل.
نمایشگاهی.تخصصی.نیست،.به.همین.جهت.امکانات.قابل.توجهی.نیز.در.اختیار.غرفه.داران.
قرار.نمی.گیرد..زمان.ورود.هم.بازرس��ی.های.بسیاری.صورت.می.گیرد.که.مشکالت.بسیاری.را.
فراهم.می.کرد..البته.حق.هم.دارند.به.خاطر.اینکه.اینجا.مصلی.اس��ت.و.باید.س��ختگیری.های.

خودش.را.داشته.باشد.
 آیا سال آینده در این نمایشگاه شرکت خواهید کرد؟

اگر.این.نمایشگاه.در.سال.آینده.در.نمایشگاه.بین.المللی.باشد.ما.شرکت.می.کنیم.در.غیر.این.
صورت.نمی.توانیم.در.این.نمایشگاه.حضور.داشته.باشیم.

امیر حجازی ـ هافمن

 ممکن است محصوالت جدید مرات ماشین 
را نام ببرید؟

خط.س��ینگل.الین.و.خط.سی.ان.سی،.از.جمله.
محصوالتی.اس��ت.که.در.کنار.ماش��ین.آالت.همیش��گی.مرات.در.این.نمایش��گاه.به.

نمایش.گذاشته.ایم.
 نمایشگاه مصلی را چطور ارزیابی می کنید؟

حقیقت��ا.انتظ��ارات.را.برآورده.نکرد.و.اس��تقبال.چندانی.هم.از.آن.نش��د..البته.این.عدم.
استقبال.می.تواند.دالیل.مختلفی.داشته.باشد،.اما.به.هر.حال.به.هیچ.وجه.راضی.کننده.نبود.

 به نظر شما دلیل این عدم استقبال چه بوده است؟
فکر.می.کنم.رکود.موجود.تاثیر.خود.را.گذاش��ته.و.همه.به.نوعی.منتظرند.که.ببینند.چه.
اتفاقی.می.افتد..مش��تریان.بسیاری.از.ما.می.پرسند.که.آیا.صنعت.ساختمان.از.رکود.خارج.
می.ش��ود.یا.نه؟.در.واقع.هنوز.مشخص.نیس��ت.که.سرمایه.گذاری.در.این.صنعت.مناسب.

است.یا.نیست.
 از نحوه برگزاری نمایشگاه رضایت داشتید؟

از.مدیریت.و.نحوه.برگزاری.رضایت.نداریم،.به.این.جهت.که.این.مکان.برای.نمایشگاه.

مناسب.نیست..مدیران.و.مسئوالن.عمال.با.همان.دیدی.که.به.نمایشگاه.پوشاک.و.کتاب.

نگاه.می.کنند.به.صنعت.ما.نیز.نگاه.می.کنند..در.واقع.آنها.باید.دیدی.صنعتی.به.ما.داشته.
باشند.تا.با.این.مشکالت.مواجه.نشویم..

 با این وجود سال آینده در نمایشگاه مصلی شرکت می کنید؟
با.این.ش��رایط.من.به.مدیریت.شرکت.پیش��نهاد.خواهم.داد.که.دیگر.در.این.نمایشگاه.

شرکت.نکنیم.

حامد خیری ـ مورات ماشین 

 محصول جدید سکو ایران در این نمایشگاه 
چه بوده است؟

در.این.نمایش��گاه.پروفیل.ه��ای.آلومینیوم.ترمال.
برک.و.نان.ترمال.خود.را.عرضه.کردیم.

 نمایشگاه مصلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نمایشگاه.مصلی،.نمایشگاه.نسبتا.خوبی.است..به.نظر.من.این.نمایشگاه.نسبت.به.سال.

گذشته.حالت.جدی.تری.به.خود.گرفته.است.
 از مدیریت و نحوه برگزاری این نمایشگاه رضایت دارید؟

به.نظر.من.اطالع.رس��انی.در.این.زمینه.بسیار.محدود.بود..بیشتر.مشتریان.ما.اطالعات.
مربوط.به.زمان.برگزاری.این.نمایشگاه.را.از.ما.جویا.می.شدند.

حسن شهرآبادی ـ سکو ایران
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 محصول جدید برای نمایشگاه آورده اید؟
بله..سیستم.های.کشویی.سه.ریل.را.در.نمایشگاه.
عرض��ه.کرده.ایم..همچنین.سیس��تم.های.لیف.اند.

اس��الید.که.برای.اولین.بار.خودمان.آن.را.تولی��د.کرده.ایم..از.دیگر.محصوالت.جدید.

خودمان.می.توانم.به.پنجره.های.آلو.اس��کین.��.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.با.روکش.
آلومینیوم.��.و.نیز.شیشه.های.هوشمند.اشاره.کنم.

 نمایشگاه مصلی را چطور ارزیابی می کنید؟
در.مجموع.نمایشگاه.خوبی.بود..به.جز.دو.روزی.که.تعطیل.بود.در.بقیه.روزها.بازدید.

خوب.و.امیدوارکننده.بود..
 با توجه به اینکه اینجا مصلی اسـت و برای برگزاری نمایشـگاه سـاخته 

نشده است، امکانات نمایشگاه را چطور دیدید؟
قبال.هم.در.این.مکان.نمایش��گاه.برگزار.شده.و.مشکل.خاصی.وجود.نداشته.است..
ضمن.اینکه.چون.مصال.در.مرکز.اداری.ش��هر.قرار.گرفته.اس��ت،.استقبال.خوبی.نیز.

صورت.می.گیرد.
 تبلیغات این نمایشگاه در چه سطحی بود؟

تبلیغات.هم.نس��بتا.خوب.بوده.است.و.در.سطح.ش��هر.بیلبوردهای.خوبی.را.نصب.

کرده.اند..اما.برخالف.س��ال.گذش��ته،.امس��ال.از.پوش��ش.تلویزیونی.و.کال.رسانه.ای.
خبری.نبود.

 نحوه برگزاری نمایشگاه را چطور دیدید؟
از.نحوه.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.داشتیم..نمایشگاه.منظم.و.با.برنامه.برگزار.شد.

 اگر نمایشـگاه سـال آینده با همین شرایط برگزار شود، آیا در آن شرکت 
خواهید کرد؟

بله،.به.امید.خدا.شرکت.می.کنیم.

شاهد کاشانی ـ نانو وین

 شـرکت یلکن چه محصـوالت جدیدی را 
برای این نمایشگاه آورده است؟

بل��ه.ما.در.این.نمایش��گاه.ی��راق.آالت.لیفت.اند.
اسالید.را.ارائه.کرده.ایم؛.و.به.طور.کلی.هر.یراقی.که.صنف.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیوم.
نیاز.داش��ته.باشد.در.این.نمایشگاه.عرضه.کرده.ایم.و.سبد.کاالی.کاملی.را.برای.ارائه.

به.مشتریان.آورده.ایم.
 نمایشگاه مصلی را چطور دیدید؟

نمایشگاه.مصلی.نس��بت.به.نمایشگاه.های.دیگر.ضعیف.تر.بوده.است،.ولی.برای.ما.

خوب.بود..بازدیدکنندگان.این.نمایش��گاه.تخصصی.بودند.نه.افراد.عادی،.و.شرکت.ما.
از.حضور.در.این.نمایشگاه.راضی.بوده.است.

 با توجه به اینکه این مکان به منظور برگزاری نمایشـگاه ها ساخته نشده 
اسـت، شما نمایشـگاه مصلی را در مقایسـه با نمایشـگاه بین المللی تهران 

چطور ارزیابی می کنید؟
نسبت.به.نمایشگاه.های.دیگر،.کنترل.و.محدودیت.بسیاری.وجود.دارد.و.رفت.و.آمد.

بازدیدکنندگان.و.خود.ما.با.مشکل.روبه.رو.بوده.است..
 نحوه برگزاری نمایشگاه را چطور دیدید؟

خوب.بود.و.ما.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.کامل.داریم..
 سال دیگر در این نمایشگاه شرکت می کنید؟

بس��تگی.به.موقعیت.آن.زمان.دارد.و.االن.نمی.ش��ود.گفت.که.شرکت.می.کنیم.یا.
خیر..اما.از.نظر.نمایشگاهی.مشکلی.وجود.ندارد،.فقط.بستگی.به.زمان.برگزاری.دارد.

اوزجان شاهین – یلکن

 مجموعه کلبه شیشـه لیان در چه زمینه ای 
فعالیت می کند؟ 

کلبه.شیشه.ای.لیان.در.زمینه.شیشه.های.جمع.شو.
فعالیت.دارد..

 نحوه برگزاری نمایشگاه چطور بوده است؟
نس��بت.به.سال.گذش��ته.ضعیف.تر.بود..البته.به.نظرم.چون.دو.روز.از.برگزاری.این.

نمایشگاه.با.تعطیالت.رسمی.مصادف.بود،.با.استقبال.قابل.توجهی.روبه.رو.نشد.
 باتوجـه به اینکه نمایشـگاه در مصلی برگزار می شـود، شـما با مشـکل 

خاصی روبه رو نبودید؟
نه.خوشبختانه.امسال.مشکالت.موجود.بسیار.کمتر.از.سال.گذشته.بود.

جهان جاوید فر ـ کلبه شیشه ای لیان

 بسـت ویژن برای این نمایشگاه محصول 
جدیدی را عرضه است؟

محصول.جدید.ما.در.س��ال.95،.پروفیل.رنگی.و.
قاب.بازسازی.است.که.به.سبد.محصوالت.شرکت.اضافه.کرده.ایم.

 نمایشگاه مصلی را چطور ارزیابی می کنید؟
ب��ا.توج��ه.به.نوپا.بودن.این.نمایش��گاه.نمی.توان.توقع.چندانی.از.آن.داش��ت.و.باید.
فرصت.بیش��تری.به.آن.داد..در.این.نمایشگاه.بیشتر.بازدیدکنندگان.از.بخش.انبوه.ساز.
هس��تند.و.ما.براساس.سیاس��ت.کاری.خودمان.پروژه.هایی.که.در.این.نمایشگاه.به.ما.

ارجاع.شده.به.کارگاه.های..مونتاژکاری.که.با.ما.مرتبط.هستند،.معرفی.می.کنیم.
 نحوه برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

از.جمله.نقاط.ضعف.این.نمایش��گاه.می.توان.به.ضعیف.بودن.تبلیغات.اش��اره.کرد..
همچنین.در.زمینه.تحویل.غرفه.نیز.مشکالتی.وجود.داشت.

 سال آینده در نمایشگاه شرکت می کنید؟
بله..ما.سعی.می.کنیم.همه.ساله.در.نمایشگاه.ها.شرکت.کنیم..

فرید شیبانی ـ پترو پویا )بست ویژن(

 در مـورد محصوالتی که به این نمایشـگاه 
آورده اید توضیح دهید.

همانط��ور.ک��ه.می.دانید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.
آلوپالس��ت.تولید.کش��ور.آلمان.است..ما.در.این.نمایش��گاه.در.دو.غرفه.از.شرکت.های.
همکار.مش��ارکت.داشته.ایم..پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.پوشش.آلومینیومی.از.جمله.
محصوالت.آلوپالست.است.که.در.این.نمایشگاه.در.معرض.دید.عموم.قرار.گرفته.است.

 نمایشگاه مصلی را چطور دیدید؟
از.آنجایی.که.اکثریت.بازدیدکنندگان.این.نمایش��گاه.مصرف.کنندگان.نهایی.هستند،.

نمایشگاه.بسیار.خوبی.بوده.است.
 بـه لحاظ مدیریتی عملکرد سـتاد برگزاری نمایشـگاه مصلـی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
نمایش��گاه.مصلی.ب��ه.جهت.موقعیت.مکانی.مناس��ب.خود.و.دسترس��ی.راحت.تر،.با.
اس��تقبال.خوبی.مواجه.می.شود..اما.از.س��وی.دیگر.چون.این.نمایشگاه.هنوز.نوپاست،.
مس��ئوالن.آن.با.امور.نمایشگاه.آشنایی.چندانی.ندارند.که.امیدواریم.در.سال.های.آینده.

مشکالت.ناشی.از.بی.تجربگی.مسئوالن.از.میان.برداشته.شود.

بهرام جعفری  ـ آلوپالست
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بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی
 ساختمان تبریز برگزار شد

ره:
شـا

ا

نشریه پنجره ایرانیان جهت پوشش خبری بیست و یکمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز به این محل اعزام شده بود. این نمایشگاه، 
در 6 سـالن شـهریار 1 و 2، امیرکبیر، سـتارخان، پروین اعتصامی و آذربایجان و از تاریخ 21 الی 24 اردیبهشت از ساعت 1۵ الی 21 در محل 

دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می شد.
اولین چیزی که نظرها را به خود جلب می کرد، حضور گرم بازدیدکنندگان بود. البته با توجه به صنعتی بودن شهر تبریز، این انتظار وجود داشت 
که استقبال خوبی از این نمایشگاه صورت گیرد. اما ای کاش ستاد برگزاری نیز برنامه ریزی دقیق تری انجام می داد تا در روز نخست نمایشگاه 
شـاهد برخی غرفه سـازی ها نمی بودیم؛ ضمن اینکه هیچگاه متوجه نشـدیم که چه ضرورتی داشت به خاطر حضور معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت، در سالن ها بر روی عالقه مندان تا ساعت 18:3۰ بسته بماند.
در بیسـت و یکمین دوره نمایشـگاه صنعت سـاختمان تبریز مشکل همیشگی اغلب نمایشگاه های کشـور نیز وجود داشت و اکثر غرفه داران از 
کمبود تبلیغات گالیه داشـتند. روشـن اسـت که یکی از دالیل صرف هزینه از سوی شـرکت ها و حضور در چنین نمایشگاه هایی، اطالع رسانی 
همگانی اسـت که قاعدتا باید توسـط برگزارکنندگان انجام شـود. امیدواریم مسئوالن مربوطه از این پس به این موضوع مهم توجه جدی تری 

داشته باشند. 
 به هرحال بیست و یکمین دوره این نمایشگاه، به معنای بیست و یک سال تجربه در برگزاری و مدیریت نمایشگاهی است، که کمترین نتیجه 
این همه سال تجربه، می بایست برنامه ریزی های دقیق در امور مختلف و مدیریت سالن باشد، که متاسفانه این امر چندان محسوس و ملموس 
نبود.امید اسـت با توجه به حضور گرم شـرکت کنندگان و غرفه داران، در سـال های آتی این نمایشگاه با مرتفع کردن مشکالت، گامی رو به جلو 

بردارد. 
در ادامه نظر شـما را به گفتگوهای کوتاه نشـریه پنجره ایرانیان با فعاالن صنعت در و پنجره در این نمایشـگاه، جلب می کنیم. به همین منظور 

سه سوال مشترک از غرفه دارن پرسیده شد:
پرسش 1: زمینه فعالیت شما چیست؟ چه محصول جدیدی را به نمایشگاه ساختمان تبریز آورده اید؟

پرسش 2: استقبال بازدید کنندگان چطور بود؟
پرسش 3: عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور دیدید؟

.1..ش��رکت.م��ا.در.زمینه.تولی��د.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.سی.با.پروفیل.ویستابست.کار.می.کند..

محصول.جدید.ما.نیز.برای.عرضه.در.نمایش��گاه،.
یراق.آالت.آکاردئونی.است.

.2..با.توجه.به.اینکه.روز.دوم.نمایش��گاه.اس��ت.در.مورد.استقبال.بازدیدکنندگان.
نمی.توان.نظر.داد،.اما.به.نظرم.این.نمایشگاه.با.استقبال.خوبی.مواجه.می.شود.

.3..خدمات.خوب.بوده.است.اما.اطالع.رسانی.نامطلوب.بوده.و.تبلیغات.ضعیفی.در.
سطح.شهر.صورت.گرفته.است..

 حامد فرج زاده ـ  دیدآوران

.1..م��ا.نماین��ده.انحص��اری.پروفی��ل.یو.پی.
وی.سی.آرارات،.آک.پروفیل.در.آذربایجان.شرقی.
هستیم.و.پروفیل.یو.پی.وی.سی.آرارات.را.در.این.
نمایشگاه.به.عنوان.محصول.جدید.عرضه.کرده.ایم.

.2..اس��تقبال.بازدیدکنندگان.خوب،.اما.عمومی.اس��ت.و.برخ��ی.فقط.برای.نگاه.
کردن.می.آیند.و.استقبال.تخصصی.به.نسبت.به.سال.های.گذشته.کمتر.است..

.3..نمایش��گاه.تبریز.امس��ال،.انتظارات.را.از.نظر.خدمات.برآورده.نکرده.اس��ت.و.
تبلیغات.هم.خوب.نبوده.است.

وحید مستقیم بخشایش ـ آرارات

.1..در.زمینه.فروش.محصوالت.شرکت.طالپروفیل.

ارس.با.برند.نووا.ویتا.در.منطقه.آزاد.تجاری.ارس.فعالیت.

داری��م..محصول.جدیدی.که.در.نمایش��گاه.س��اختمان.
تبریز.از.آن.رونمایی.کرده.ایم،.پروفیل.نووا.ویتا.است.

.2..اس��تقبال.بازدیدکنندگان.در.حد.متوس��ط.اس��ت..اما.با.برنامه.ریزی.می.توان.اس��تقبال.
بازدیدکنندگان.از.نمایشگاه.را.بیشتر.کرد.

.3..عملکرد.ستاد.برگزاری.رضایت.بخش.نبوده.است.به.جهت.اینکه.خدمات.خوبی.را.برای.

نمایش��گاه.و.غرفه.داران.انجام.نمی.دهند..اما.ما.سعی.می.کنیم.با.همین.خدمات.اندک.کار.خود.
را.پیش.ببریم..از.نظر.تبلیغات.و.اطالع.رسانی.هم،.فعالیت.ستاد.برگزاری.چنگی.به.دل.نمی.زد.

پیام کاظمی ـ  شرکت بازرگانی آریان

.1..ش��رکت.ما.در.زمینه.تولی��د.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.فعالیت.می.کند..ما.پروفیل.های.سری.60.و.70.
وینتک.و.پروفیل.های.آلمانی.آلوپالست.را.برای.ارائه.به.

مشتریان.آورده.ایم.
.2..با.توجه.به.لغو.تحریم.ها.تغییرات.چش��مگیری.را.نس��بت.به.س��ال.گذش��ته.در.زمینه.
ساختمان.شاهد.بودیم،.که.این.باعث.شده.است.نمایشگاه.ساختمان.از.استقبال.بهتری.نسبت.

به.گذشته.برخوردار.شود.
.3..از.س��تاد.برگزاری.رضایت.داریم.و.امیدوار.هس��تیم.که.در.سال.های.آتی.عملکرد.ستاد.

بهتر.شود.

حسین غنایی ـ  آرین پنجره ثمین
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.1..ما.برای.این.نمایشگاه.پروفیل.سری.70.شرکت.

را.عرض��ه.کرده.ایم..از.ویژگی.ای��ن.پروفیل.می.توان.به.

اقتصادی.بودن.و.ش��کل.ظاهری.آن.اشاره.کرد..که.این.
مزایا.باعث.شده.است.تا.این.محصول.منحصر.به.فرد.شود.

.2..بازدیدکننده.نمایشگاه.زیاد.بودند،.اما.گویا.فقط.برای.تفریح.آمده.بودند.و.بازیدکننده.ها.
بیشتر.عمومی.بودند..در.مورد.حضور.دیگر.همکاران.نیز.امسال.از.سال.گذشته.بهتر.بود.

.3..همکاری.گروه.برگزارکننده.با.غرفه.داران.به.مانند.س��ال.های.گذش��ته.بوده.و.تغییری.

نکرده.اس��ت..چیزی.که.بیش.از.همه.دیده.می.شود.بی.برنامگی.است..باید.برنامه.ریزی.صورت.

گیرد.تا.هر.صنف.در.س��الن.مجزایی.جای.گیرد..در.ادوار.گذش��ته.س��الن.شهریار.بیشتر.برای.

شرکت.های.در.و.پنجره..بود،.درحالی.که.در.این.دوره.سالن.پروین.اعتصامی.بیشتر.شرکت.های.

در.و.پنجره.را.در.خود.جای.داده.اس��ت..عملکرد.س��تاد.از.نظر.تبلیغات.هم.راضی.کننده.نبود.و.
بنرهای.تبلیغاتی.انگشت.شمار.بود.

موسی خسروشاهی ـ مهر وین

.1..در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

فعالیت.داری��م.و.یراق.آالت.فولکس.واگنی.آلمانی.
و.ترک.را.برای.رونمایی.در.نمایشگاه.آورده.ایم..

.2..در.ای��ن.دو.روز.که.اتفاقی.رخ.نداده.اس��ت،.اما.امی��دوارم.که.در.روزهای.آتی.
استقبال.خوبی.از.نمایشگاه.ساختمان.تبریز.صورت.گیرد.

.3..از.مدیریت.و.عملکرد.آن.رضایت.کامل.داریم.

علی طباطبایی ـ گروه تولیدی طباطبایی

.1..زمین��ه.فعالیت.ش��رکت.بیش��تر.تولی��د.پروفیل.

آلومینی��وم.در.ان��واع.مقاطع.اس��ت.و.در.کن��ار.آن.ارائه.

خدمات.پولیش،.آنادایزینگ،.پراش��ینگ.و.خدمات.رنگ.
پودری.و.طرح.چوب.است..به.تازگی.هم.خط.ریخته.گری.و.کوره.DC.را.فعال.کرده.ایم.و.امکان.
تولید.بیلت.6.متری.هم.به.وجود.آمده.است..محصول.جدید.شرکت.هم.سیستم.های.کرتین.وال.

است.که.برای.نمایشگاه.عرضه.می.کنیم..
.2..با.توجه.به.اینکه.تنها.دو.روز.از.نمایش��گاه.گذش��ته.اس��ت،.نمی.توان.در.مورد.استقبال.
بازدیدکنندگان.اظهارنظر.کرد.و.جهت.اینکه.افتتاحیه.در.روز.نخس��ت.تا.ساعت.7.طول.کشید،.
عمال.روز.اول.را.از.دس��ت.دادیم..اما.ش��رایط.طوری.است.که.در.دو.روز.باقیمانده.از.نمایشگاه.

استقبال.خوبی.صورت.خواهد.گرفت.
.3..ش��رکت.حدودا.10.سالی.است.که.با.همین.غرفه.در.نمایشگاه.ساختمان.تبریز.شرکت.
می.کند.و.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.داریم..اما.از.ستاد،.بابت.تبلیغات.ناراضی.هستیم..

کمال نوبخت ـ صنایع حکمتی

.1..ما.در.زمینه.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.
و.کرکره.های.برقی.فعالیت.می.کنیم.

.2..اس��تقبال.خ��وب.ب��وده.اس��ت.و.از.میزان.
بازدیدکنندگان.رضایت.داریم.

.3..خدمات.بد.نبوده،.اما.تبلیغات.ضعیف.بوده.است.

احسان حاجی زاده ـ شرکت مارال درب 

.1..در.زمینه.پروفیل.و.یراق.آالت.یو.پی.وی.س��ی.و.
ملزومات.شیشه.دو.جداره.فعالیت.می.کنیم..

.2..اس��تقبال.امس��ال.خیلی.خوب.بوده.است.و.ما.از.
استقبال.بازدیدکنندگان.رضایت.کامل.داریم.

.3..ما.از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.از.نظر.خدمات.و.مدیریت.نمایشگاهی.رضایت.داریم.اما.
از.نظر.تبلیغات.نه،.ستاد.برگزاری.در.این.مقوله.موفق.عمل.نکرده.است.

هادی محمد صادقی ـ شرکت ُدر وین

.1..ما.در.زمینه.پرده.زبرا.و.توری.پلیسه.فعالیت.

می.کنیم..ش��رکت.برای.این.نمایشگاه.از.پرده.های.

زبرا.رونمایی.کرده.اس��ت،.که.ویژگی.این.نوع.پرده.
این.است.که.قابل.تنظیم.در.برابر.نور.خورشید.و.دارای.طیف.رنگی.می.باشد.

.2..استقبال.نسبت.به.سال.گذشته،.رشد.چشمگیری.داشته.است..
.3..از.س��تاد.برگزاری.نمایشگاه.به.طور.نسبی.رضایت.داریم،.اما.تبلیغات.خوبی.از.

سوی.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.صورت.نگرفت.

ابراهیم اصلی ـ تور آذر

.1..در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی،.

ترمال.بریک،.نمای.کامپوزیت.و.شیشه.ای.مشغول.
به.فعالیت.هستیم.

.2..استقبال.نسبت.به.سال.های.قبل.تغییر.چندانی.نکرده.است.
.3..خدمات.بهتر.بود،.اما.مانند.همه.ساله.تبلیغات.ضعیف.بوده.است..

محمود خلیلی ـ گروه صنعتی بن افراز

.1..زمین��ه.فعالیت.ش��رکت.در.واردات.پروفیل.

کاروین.از.کش��ور.ترکی��ه.و.تولید.در.و.پنجره.های.

یو.پی.وی.س��ی.است.و.محصول.جدید.شرکت.در.
نمایشگاه.تبریز،.توری.پلیسه.است.

.2..امیدوار.هستیم.تا.استقبال.بازدیدکنندگان.در.روزهای.آتی.بهتر.شود.
.3..خدا.را.ش��کر.خدمات.خوب.بوده.اس��ت.و.از.نظر.تبلیغات.هم،.نس��بت.به.سال.

گذشته.بهتر.شده.است.

حسین الهوتی ـ  بازرگانی الهوتی

.1..شرکت.در.زمینه.ساخت.و.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.
وی.س��ی.و.فروش.پروفیل.روتولند.فعالیت.دارد.و.محصول.

جدید.برای.نمایشگاه.تبریز.هم.پروفیل.روتولند.است.
.2..به.نسبت.سال.پیش.استقبال.بهتر.بوده.است..

.3..ما.از.عملکرد.س��تاد.برگزاری.نمایش��گاه.رضایت.نداریم.و.تبلیغات.هم.در.س��طح.شهر.
خیلی.کم.بود.

نیما بهمنش ـ گروه صنعتی بهبقا
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.1..ش��رکت.آری��ن.پ��اژن.با.14.س��ال.س��ابقه.در.

زمین��ه.مونت��از.و.تولی��د.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.

فعالیت.می.کند..محصول.جدید.برای.نمایش��گاه.تبریز.
پنجره.های.ترمال.بریک.است.

.2..با.توجه.به.اینکه.روز.دوم.نمایشگاه.است،.استقبال.بد.نیست،.اما.اصوال.نمایشگاه.در.
شهرستان.ها.بیشتر.در.آخر.هفته.ها.مورد.استقبال.قرار.می.گیرد.

.3..عملکرد.س��تاد.برگزاری.و.همچنین.تبلیغات.س��طح.ش��هری.نمایشگاه.تبریز.خوب.
بوده.است.

سعید نجایی ـ  آرین پاژن

.1..ما.در.زمینه.فروش.پروفیل.یو.پی.وی.سی.

با.برنده��ای.وینتک.و.پالس��ت.پن.در.آذربایجان.
شرقی.فعالیت.داریم..

.2..استقبال.خوب.است.و.با.توجه.به.اینکه.روزهای.پایانی.نمایشگاه.پنج.شنبه.و.
جمعه.است،.استقبال.بهتر.خواهد.شد.

.3..ما.از.عملکرد.نمایش��گاه.رضایت.داریم.و.تبلیغات.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.
خوب.بوده.است.

سونیا نصیری فرد ـ  بازرگانی فیضی

.1..زمینه.فعالیت.ش��رکت،.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.اس��ت..در.نمایش��گاه.امس��ال.تبریز.با.همان.

تولیدات.قبلی.شرکت.کرده.ایم.
.2..با.توجه.به.اینکه.روز.دوم.نمایش��گاه.است.نمی.شود.نظر.داد،.اما.امیدواریم.که.استقبال.

خوب.باشد.
.3..مدیریت.ستاد.خوب.نبود،.نمونه.اش.همین.آلودگی.صوتی.است.که.بعضی.از.غرفه.داران.
ایجاد.می.کنند..شما.توجه.داشته.باشید.که.از.ساعت.15.تا.21.که.نمایشگاه.دایر.است،.برخی.از.
دوستان.با.این.حجم.صدای.موسیقی،.مشکل.ایجاد.می.کنند.که.مدیریت.نیز.هیچگونه.توجهی.
به.این.قضایا.ندارد..س��تاد.برگزاری.نمایشگاه.نسبت.به.پولی.که.می.گیرند.خدمات.خوبی.ارائه.
نمی.دهند.و.وضع.غرفه.سازی.نمایشگاه.ساختمان.تبریز.حال.و.روز.خوبی.ندارد..از.تبلیغات.نیز.

رضایت.ندارم،.چون.اطالع.رسانی.ضعیف.بوده.است.

علیرضا داوران ـ  آذر خزر

.1..زمینه.فعالیت.شرکت،.تولید.پروفیل.یو.پی.
وی.س��ی.4.و.5.کاناله.است..و.محصول.جدیدی.
که.برای.عرضه.آورده.ایم.پروفیل.کشویی.دو.ریل،.

تک.ریل.و.فریم.های.بازسازی.است.
.2..نمایش��گاه.ش��لوغ.اس��ت،.اما.فقط.بازدیدکننده.هس��تند.و.کس��ی.به.صورت.

تخصصی.به.نمایشگاه.نیامده.است.
.3..در.م��ورد.عملکرد.س��تاد.هم.نظری.نمی.توانم.بدهم،.چ��ون.نماینده.ما.پیگیر.

قضایا.بوده.است.

رضا غالمی ـ  دکتر وین

.1..زمینه.فعالیت.ش��رکت.در.تولید.و.فروش.پروفیل.
وین.کالس.در.آذربایجان.شرقی.است..

.2..اس��تقبال.فعال.خوب.بوده.اس��ت.اما.در.روزهای.
آتی.بهتر.می.شود.

.3..عملکرد.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.از.هر.نظر.خوب.بوده.است.

فردین باقری ـ  شرکت تایماز

.1..در.زمین��ه.در.و.پنج��ره.یو.پی.وی.س��ی.و.

آلومینیوم.فعالیت.می.کنیم..سقف.ریلی،.بالکن.های.

شیش��ه.ای.یا.پنجره.های.تاش��و.و.پرده.های.جدید.
پلیسه.از.محصوالت.جدید.ما.در.این.نمایشگاه.محسوب.می.شوند..

.2..پیچیده.ترین.و.س��خت.ترین.نمایش��گاه.س��اختمان.تبریز.در.طول.10.س��ال.

گذشته،.امسال.بود..بازدیدکننده.زیاد.بوده.است..باید.دید.در.روزهای.آتی.چه.اتفاقی.
خواهد.افتاد.

.3..انتقادات.بسیاری.بر.عملکرد.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.در.تبریز.وارد.است..اما.

مجبور.هس��تیم.که.در.این.نمایشگاه.ش��رکت.کنیم،.چون.شرکت.ما.در.تبریز.است..

تبریز.در.کشور،.شهر.صنعتی.شناخته.شده.است..با.توجه.به.اینکه.این.نمایشگاه.21.

دوره.را.پش��ت.سر.گذاشته.اس��ت،.انتظارات.از.این.نمایشگاه.باالتر.است،.اما.از.نظر.
کیفی.رشد.چندانی.نداشته.است..تبلیغات.هم.ضعیف.بوده.است..

علی اعتمادی ـ سپید درب اعتماد

.1..ش��رکت.در.زمین��ه.عرض��ه.ی��راق.آالت.و.

پروفیل.فعالی��ت.می.کند..محصول.جدیدی.که.در.

نمایشگاه.س��اختمان.تبریز.آورده.ایم،.پروفیل.آک.
پروفیل.می.باشد.

.2..استقبال.خوب.بوده.است.و.صرفا.هدف.ما.از.حضور.در.نمایشگاه.ها.این.است.
که.تجدید.دیدار.با.همکاران.خود.داشته.باشیم.

.3..س��تاد.برگزاری.نمایشگاه.از.نظر.تبلیغات.و.خدمات.ضعیف.ظاهر.شده.است..

به.جای.اینکه.خدماتی.از.قبیل.سرویس.برای.تسهیل.در.رفت.و.آمد.شرکت.کنندگان.

ق��رار.دهند،.از.ش��رکت.کنندگان.ورودی.ه��م.دریافت.می.کنند.چی��زی.که.در.اغلب.
نمایشگاه.های.سراسر.کشور.دیده.می.شود.

غالمرضا عسگری ـ بازرگانی سفیر

.1..ما.در.زمینه.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.

شیش��ه.دوجداره.فعالیت.می.کنیم..محصول.جدید.

که.نه،.اما.طرح.جدیدی.از.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.
ارائه.کرده.ایم،.بدین.صورت.که.وقتی.لنگه.باز.می.شود،.داخل.آن.نیز.یک.لنگه.دیگر.

باز.می.شود..
.2..استقبال.بازدیدکنندگان.رضایت.بخش.بوده.است.

.3..عملکرد.س��تاد.برگزاری.از.نظر.تبلیغات،.مانند.س��ال.گذش��ته.بوده.است.که.

می.توانس��ت.بهتر.صورت.گیرد.و.از.نظر.خدمات.هم.وضعیت.نسبت.به.سال.گذشته.
بدتر.شده.است.

امیر خلیل زاده ـ تبریز درب
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رهاو؛ پروفیلی 
به قدمت صنعت یو.پی.وی.سی 
)بخش اول(

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
 مدیر فنی شرکت رهاو در ایران مطرح شد:

 در مورد شرکت رهاو توضیح مختصری بفرمایید؟
ش��رکت.رهاو،.سالیان.بسیاری.است.که.به.صورت.تخصصی.در.زمینه.پلیمر.فعالیت.
می.کند..رهاو.یک.شرکت.فامیلی.است.که.تمام.سرمایه.این.شرکت.متعلق.به.خانواده.
واگنر.می.باشد..این.شرکت.به.هیچ.بانک.و.هلدینگی.وابسته.نیست.و.همه.مخارج.آن.
از.طریق.این.خانواده.تامین.می.ش��ود...البته.این.شرکت.در.چند.حوزه.مشغول.به.کار.

است.که.یکی.از.آنها.تولید.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.است.
رهاو.را.می.توان.مبدع.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.جهان.برشمرد..حدود.سال.1958.
بود.که.یک.ش��رکت.پنجره.س��از.آلمانی.که.پنجره.های.آهن��ی.تولید.می.کرد،.از.رهاو.
درخواست.می.کند.برای.پنجره.های.آهنی.روکش.طراحی.کنند.که.دیگر.نیاز.به.رنگ.
کردن.مس��تمر.پنجره.ها.نباشد..تا.سال.1964.رهاو.10.سیستم.مختلف.ارائه.داد.و.در.
این.سال.اولین.سیستم.پروفیل.خود.را.معرفی.کرد..در.حال.حاضر.نیز.رهاو.در.سراسر.

دنیا.190دفتر.و.17000.کارمند.دارد.
 شرکت رهاو به غیر از پروفیل چه محصوالت دیگری تولید می کند؟

رهاو.محصوالت.متعدد.پلیمری.دارد.که.می.توان.به.تولید.انواع.پروفیل.های.یو.پی.
وی.س��ی.و.لوله.های.ساختمانی.در.حوزه.س��اختمان.و.همچنین.قطعات.خودرو.اشاره.
کرد..س��پر،.داش��بورد،.لوله.های.آب.و.دیگ��ر.قطعات.پالس��تیکی.خودروهایی.مانند.
مرس��دس.بنز،.ب.ام.و،.آئودی.و.کرایسلر،.تعدادی.از.محصوالت.شرکت.رهاو.هستند..
همچنین.رهاو.قطعات.هواپیماهای.ایرباس.را.نیز.تولید.می.کند..قطعاتی.مانند.پنجره.،.
سیستم.های.لوله.و.داکت.های.برق.این.هواپیماها.نیز.در.شرکت.رهاو.ساخته.شده.اند.

 فعالیت های رهاو در ایران از چه زمانی شروع شد؟
رهاو.پیش.از.ورود.به.بازار.ایران.هزینه.سنگینی.را.برای.انجام.مطالعات.در.خصوص.
ش��رایط.اقلیمی.و.عوامل.مهم.دیگر.انجام.داد.و.در.نهایت.نقشه.های.کامل.فشار.باد،.

نقشه.میزان.تشعشع.یو.وی.و.نقشه.های.دیگری.از.این.دست.را.از.سراسر.ایران.فراهم.

ک��رد.و.با.برخورداری.از.اطالعات.کامل.وارد.ایران.ش��د..ام��ا.این.مقطع.زمانی.دقیقا.

مصادف.با.زمانی.بود.که.اغلب.برند.های.مطرح.خارجی.در.حال.خروج.از.ایران.بودند..

با.این.حال.در.این.پنج.س��ال.که.بازار.ایران.دچار.رکود.بود،.رهاو.روندی.صعودی.را.

طی.کرده.است..روشن.است.که.این.موفقیت.مرهون.اِشراف.و.تسلطی.بوده.است.که.

رهاو.بر.ش��رایط.بازار.داشته.و.با.برنامه.ریزی.های.دقیق.و.تالش.های.فراوان.توانسته.

اس��ت.روند.رو.به.رش��دی.را.در.این.سال.ها.طی.کند..در.حال.حاضر.نیز.دفتر.رهاو.در.
ایران.در.شرف.تاسیس.است.

 نحوه قبول نمایندگی رهاو به چه صورتی است و چه شرایطی  دارد؟
سیستم.این.شرکت.به.صورتی.است.که.به.هنگام.رجوع.مشتری.برای.خرید.پروفیل،.رهاو.
به.هیچ.عنوان.لیس��ت.قیم��ت.را.در.اولین.قدم.ارائه.نمی.ده��د..متقاضیان.مورد.ارزیابی.های.
دقیق.قرار.می.گیرند؛.آنها.هم.از.جهت.امکانات.مادی.و.سخت.افزاری.و.هم.از.جهت.عوامل.
مانند.ش��رایط.روانشناختی،.مورد.بررس��ی.و.تجزیه.تحلیل.قرار.می.گیرند،.و.در.صورت.مثبت.
بودن.نتیجه.این.ارزیابی.ها،.مرحله.بعدی.یعنی.آموزش.آغاز.می.ش��ود..بدین.صورت.که.تیم.
فن��ی.ره��او.در.کارگاه.مورد.نظر.حضور.پی��دا.کرده.و.روند.پنجره.س��ازی.را.به.صورت.کامل.
آموزش.داده.و.در.نهایت.نیز.گواهینامه.ای.به.آن.کارگاه.داده.می.شود..البته.این.نظارت.ها،.هم.
در.قس��مت.تولید.و.هم.در.زمان.نصب.در.محل،.به.صورت.مداوم.انجام.می.شود.و.در.صورت.
مش��اهده.خطا.در.کار.این.دوستان،.گواهینامه.آنها.ابطال.می.گردد؛.و.در.این.صورت.شرکت.
رهاو.به.هیچ.وجه.دیگر.به.چنین.افرادی.پروفیل.نمی.فروش��د..به.طور.کلی.س��خت.گیری.های.
رهاو.بس��یار.بی.رحمانه.اس��ت..کارگاه.های.ما.ملزم.هس��تند.که.اقالمی.مانند.پیچ،.گسگت،.
گالوانیزه،.کانکتور.و.غیره.را.از.خود.شرکت.تهیه.کنند.و.نمی.توانند.از.هر.جنسی.که.خواستند.
استفاده.کنند..در.واقع.غیر.از.یراق.و.شیشه،.کلیه.ملزومات.پنجره.باید.از.شرکت.رهاو.تامین.

ره:
شـا

ا

پروفیل رهاو در ایران آنقدر آوازه به هم زده است که نیاز چندانی به معرفی ندارد. این شرکت که  می توان آن را یکی از پایه گذاران اصلی صنعت 
یو.پی.وی.سی قلمداد کرد، فعالیت های خود را در ایران حدودا ۵ سال پیش آغاز کرده است، اما در همین مدت اندک نام خود را با باالترین سطح 
کیفیت پنجره در کشورمان گره زده است؛ و البته همه این موفقیت ها مرهون برنامه ریزی های دقیقی است که ویژگی صنعت آلمان به شمار می رود. 
رهاو پیش از ورود به ایران مطالعات بسیاری را برای شناخت شرایط مختلف کشورمان انجام داد. همچنین پس از شروع فعالیت های خود، بدون 
هیچ هیاهویی با برنامه ای مدون و مشخص توانست نام خود را در کنار بهترین برندهای این حوزه تثبیت کند. فرصتی به دست آمد تا گفتگویی را 
با مهندس بابک ثقه االسالم، مدیر فنی رهاو در ایران انجام دهیم. در این گفتگوی مفصل که در دو بخش از حضور گرامیتان خواهد گذشت، ایشان 
ضمن توصیف فعالیت های شـرکت رهاو، در خصوص معیارهاوی یک پنجره اسـتاندارد و همچنین دالیل افت کیفیت در بازار یو.پی.وی.سی ایران 

توضیحاتی جامع ارائه داد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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شود..همچنین.در.خصوص.یراق.نیز.مونتاژکاران.ما.ملزم.به.استفاده.از.یراق.آلمانی.هستند.
 رهاو در زمینه آموزش چه برنامه هایی را اجرا می کند؟

سیس��تم.آموزش��ی.رهاو.یک.سیس��تم.دائمی.و.همیشگی.است..ش��رکت.ما.مرتبا.

س��مینارهای.آموزش��ی.برگزار.می.کن��د..آموزش.های.تک.به.تک.نی��ز.چه.در.محل.

شرکت.چه.در.محل.کارگاه.ها.صورت.می.گیرد..همچنین.تیم.رهاو.در.ایران.نیز.تحت.

آموزش.ه��ای.مداوم.قرار.دارند..همچنی��ن.بولتن.ها.خبری.در.خصوص.موارد.جزئی.و.
مهم.دائما.منتشر.شده.و.در.اختیار.مونتاژکاران.و.مشتریانمان.قرار.می.گیرد.

 به نظر شما پنجرهایی که از پروفیل رهاو ساخته شده چه مزیت هایی دارد؟
توجه.داش��ته.باش��ید.که.رهاو.به.دنبال.ساختن.پنجره.های.عجیب.و.غریب.نیست..
اتفاقا.از.نظر.ما.پنجره.می.تواند.کامال.س��اده.هم.باش��د..منتها.باید.تمام.مواردی.را.که.
از.یک.پنجره.انتظار.می.رود.لحاظ.کرده.باشد..یعنی.این.پنجره.در.درجه.نخست.باید.
ما.را.از.عوامل.بیرونی.مانند.سرما،.گرما،.سروصدا.و.گرد.و.غبار.محافظت.کند..ضمن.
اینکه.زیبا.و.بادوام.باشد..فکر.می.کنم.شاخصه.های.اصلی.یک.پنجره.این.موارد.است.

که.رهاو.نیز.همواره.به.دنبال.تامین.کردن.این.معیارهاست.
 چگونه می  توان یک پنجره خوب و استاندارد را تولید کرد؟

ابتدا.باید.طراحی.مناسبی.برای.یک.پنجره.ارائه.داد..منظورم.از.طراحی.کشیدن.شکل.

و.ابعاد.پنجره.نیس��ت،.بلکه.محاسبه.تمامی.فاکتورهاوی.تاثیرگذار.است..ازسوی.دیگر.

به.این.نکته.نیز.باید.توجه.داش��ت.که.در.بس��یاری.موارد.ما.مجبور.هستیم.میان.زیباتر.

ش��دن.و.کارایی.یکی.را.انتخاب.کنیم..که.از.نظر.ش��رکت.رهاو.در.این.موارد.همواره.

کارایی.ترجیح.دارد..در.زمینه.ابعاد.پنجره.نیز.باید.شرایط.موجود.را.به.صورت.واقع.نگرانه.

م��ورد.ارزیابی.قرار.دهیم..برای.مثال.در.بس��یاری.از.ش��هرهای.بزرگ.کش��ورمان.به.

خصوص.تهران.پنجره.های.بس��یار.بزرگ.بی.معنا.هس��تند،.زیرا.اوال.در.تهران.به.دلیل.

آلودگی.و.بی.نظمی.در.معماری.شهری.منظره..چندانی.باقی.نمانده.است؛.از.سوی.دیگر.

به.دلیل.مس��ائل.فرهنگی،.غالبا.خانواده.های.ما.از.پرده.های.ضخیم.و.چندالیه.استفاده.

می.کنند..با.لحاظ.کردن.واقعیت.هایی.از.این.دست،.چرا.باید.پنجره.های.بزرگ.طراحی.
کرد.و.در.بسیاری.مواقع.کارایی.را.فدای.بزرگی.بیهوده.پنجره.ها.کرد؟

ضمن.اینکه.پنجره.بزرگ.همیشه.زیبا.نیست..اگر.سنت.های.ارزشمند.خودمان.را.بررسی.

کنی��م.خواهیم.دید.که.خانه.های،.حتی.مجلل،.پدران.ما.پنجره.هایی.کوچک.و.بس��یار.زیبا.
داشتند..یعنی.شاید.سبک.زندگی،.روحیه.و.فرهنگ.ما.به.چنین.پنجره.هایی.نزدیک.تر.باشد.
به.نظر.من.ابعاد.پنجره.نباید.بیش��تر.از.9.متر.مربع.باش��د..تازه.در.خصوص.چنین.
ابعادی.نیز.فاکتورهای.بسیاری.مانند.فشار.باد،.سایز.بازشو،.ممان.اینرسی.بازشوها.باید.
به.طور.کامل.در.نظر.گرفته.ش��وند..یکی.از.فاکتورهای.مهم.پنجره.که.در.ایران.هنوز.
جا.نیافتاده.اس��ت،.حداکثر.خم.پذیری.شیشه.یا.»فاکتور.ال«.شیشه.است..یعنی.میزان.
قوسی.که.شیشه.در.مقابل.فشار.باد.بر.می.دارد،.باید.مشخص.باشد..متاسفانه.در.ایران.
در.خصوص.فاکتور.ال.آگاهی.چندانی.وجود.ندارد..در.حالی.که.ش��ما.با.توجه.به.ابعاد.
پنجره.و.ارتفاعی.که.این.پنجره.نصب.خواهد.ش��د،.باید.شیشه.هایی.با.انعطاف.پذیری.

متفاوتی.را.به.کار.برید.
معیار.دیگر.پنجره.اس��تاندارد.نفوذناپذیری.آن.در.خصوص.انواع.آلودگی.هاس��ت..با.
توجه.به.گرد.و.خاک.و.آلودگی.هوا.و.مواردی.از.این.دس��ت،.نکته.بس��یار.مهم.برای.

خانواده.های.ما.عدم.نشت.چنین.آلودگی.هایی.به.داخل.خانه.هاست.
 ملزومات دیگری مانند گالوانیزه و گسکت چقدر در کیفیت یک پنجره نقش دارند؟
یکی.از.معضالت.دیگر.صنعت.پنجره.یو.پی.وی.سی،.گالوانیزه.است..گالوانیزه.هایی.
که.در.بازار.هس��تند،.اصال.شناس��نامه.ندارند..متاس��فانه.اغلب.پنجره.سازها.نیز.عموما.
گالوانیزه.هایی.را.می.خرند.که.بتوانند.در.پروفیل.های.مختلفی.از.آن.اس��تفاده.کنند..در.
واقع.به.نقش.گالوانیزه.توجهی.نمی.ش��ود..گالوانیزه.تقویت.کننده.پنجره.اس��ت.و.باید.
نیروهای.وارد.بر.پنجره.را.جذب.کند.و.از.طریق.پیچ.ها.به.سازه.ساختمان.منتقل.کند..
اگر.گالوانیزه.این.قابلیت.را.نداش��ته.باش��د.به.هیچ.دردی.نمی.خ��ورد..حال.وقتی.این.
تقویت.کننده.ها.اصال.شناسنامه.نداشته.باشند،.در.واقع.امکان.انجام.محاسبات.مختلف.
وجود.نخواهد.داش��ت..برای.مثال،.آیا.می.توان.صرفا.گفت،.تیرآهن.16.خوب.اس��ت؟.
مسلما.نه..ما.باید.بتوانیم.بگوییم.این.تیرآهن.برای.کدام.شرایط.مناسب.است.یا.نیست.

از.سوی.دیگر.به.این.نکته.نیز.باید.توجه.داشت.که.گالوانیزه.مناسب.حتما.باید.نورد.سرد.

شده.باشد.و.به.شکلی.باشد.که.حفره.درون.پروفیل.را.کامال.پر.کند..متاسفانه.این.معیارها.

به.ندرت.در.صنعت.پنجره.س��ازی.کشورمان.رعایت.می.ش��ود..با.چنین.شرایطی.گالوانیزه.

هرگ��ز.نقش.اصلی.خود.را.ایفا.نمی.کند.و.حت��ی.در.طول.زمان.لطماتی.را.به.پنجره.وارد.

می.کن��د..بدین.معنی.ک��ه.وقتی.میان.گالوانیزه.و.پروفیل.فاصله.باش��د.و.پیچی.هم.روی.

آن.نصب.ش��ود،.پروفیل.اندکی.می.تابد..پس.از.نصب.به.مرور.و.در.اثر.انبساط.و.انقباض.

تابیدگ��ی.پروفیل.افزایش.می.یابد..بدی��ن.ترتیب.پنجره.های.که.روز.اول.آب.بندی.خوبی.
داشته.است،.هفته.دوم.به.سر.و.صدا.می.افتد.و.هفته.سوم.اصال.بسته.نمی.شود.

کاربرد.گس��کت.نیز.در.کش��ورمان.چندان.آگاهانه.نیس��ت..بس��یاری.فکر.می.کنند.

گس��کت.برای.زیبایی.اس��ت..در.حالی.که.نقش.گس��کت.این.اس��ت.که.مانع.ورود.

هرگونه.گرد.و.غبار.از.قس��مت.بازش��و.به.داخل.خانه.ش��ود..هرچه.انعطاف.پذیری.و.

قابلیت.کشس��انی.گسکت.باالتر.باش��د،.برای.اس��تفاده.در.پنجره.ها.مناسب.تر.است..
متاسفانه.به.این.موارد.توجه.چندانی.نمی.شود.

 آیا نرم افزارهای طراحی تمامی این فاکتورها را محاسبه نمی کنند؟
هم��ه.نرم.افزاره��ا.نه..البته.ش��رکت..رهاو.نرم.اف��زار.اختصاص��ی.را.در.اختیار.اغلب.
کارگاه.های.خود.گذاشته.است.که.به.صورت.کامل.تمامی.جزئیات.تاثیرگذار.بر.پنجره.
را.محاس��به.می.کند:.وزن.بازش��و.را.محاس��به.می.کند،.نوع.یراق.و.شیشه.را.پیشنهاد.
می.دهد..حتی.مواقعی.را.که.باید.از.پروفیل.کمکی.اس��تفاده.کنید.نیز.به.ش��ما.گوشزد.
می.کند.و.تا.تمامی.مشکالت.یک.واحد.پنجره.حل.نشده.باشد،.شما.نمی.توانید.طراحی.

پنجره.دیگری.را.آغاز.کنید.
 مشـکلی کـه در ایـن زمینه وجـود دارد این اسـت که غالبا طـرح اصلی 
پنجره ها توسط ساختمان سـازها ارائه می شود، و مونتاژکاران فقط طرح های 

آنها را اجرا می کنند.
به.نظر.من،.یکی.از.وظایف.ما.پنجره.س��ازها.این.است.که.با.ساختمان.سازها.در.مورد.
آداب.پنجره.صحبت.کنیم..نباید.هر.طرحی.را.که.به.ما.داده.می.شود.بسازیم..به.هر.حال.
مواردی.وجود.دارد.که.ساختمان.س��ازها.از.آنها.اطالعاتی.ندارند.یا.به.خاطر.سود.بیشتر.
م��واردی.را.از.م��ا.طلب.می.کنند..اگر.ما.آنها.را.توجیه.نک��رده.و.در.مقابل.منفعت.طلبی.
برخی.از.آنها.نیایستیم،.این.وضعیت.بر.همین.منوال.بوده.و.حتی.وخیم.تر.نیز.خواهد.شد.

 به نظر شما این افت کیفیت در ایران چه دالیلی داشته است؟
دالیلی.بسیاری.را.می.توان.برشمرد..یکی.از.این.دالیل.رواج.معامله.های.مدت.دار.و.
چکی.در.این.صنعت.است..بسیاری.از.این.مشکالت،.از.جمله.نسیه.خری.ساختمان.ساز.ها.
و.غیره.همه.به.خاطر.رواج.این.س��نت.غلط.اس��ت،.در.حالی.که.اگر.خرید.و.فروش.ها.
همه.نقدی.باش��ند،.این.مشکالت.به.وجود.نمی.آیند..در.واقع.پنجره.سازها.برای.رقابت.
با.یکدیگر.دس��ت.به.نوعی.خودزنی.زده.اند،.و.ش��رایط.به.گونه.ای.شده.است.که.امروز.
ساختمان.ساز.ها.در.ازای.ساخت.پنجره.حتی.حاضر.به.پرداخت.پول.نیستند.و.واحدهای.
س��اخته.شده.خود.را.ارائه.می.دهند..این.فش��ار.به.نوبه.خود.به.فروشندگان.مواد.اولیه.
منتقل.می.شود..همانطوری.که.می.دانید.بسیاری.از.این.شرکت.ها.امروز.تعداد.فراوانی.
چک.واخورده.دارند..در.حالی.که.ش��رکت.رهاو.به.هیچ.وجه.با.این.مش��کالت.مواجه.

نیست،.چون.فقط.به.صورت.نقدی.می.فروشد.
 آیا استفاده از پنجره های یو.پی.وی.سی در پروژه های مختلف محدودیتی 

نیز دارد؟
مهد.پنجره.یو.پی.وی.سی.آلمان.است..اما.شما.در.این.کشور.نمی.بینید.که.در.البی..
هتل.ها،.ویترین.مغازه.ها.و.مواردی.از.این.دست.از.یو.پی.وی.سی.استفاده.شده.باشد..
ببینید.دلیل.اصلی.استفاده.از.یو.پی.وی.سی،.عایق.بودن.است،.بنابراین.باید.در.جایی.
اس��تفاده.شود.که.این.مزیت.مورد.نیاز.باش��د..بحث.دوم.سایز.پنجره.است.که.یو.پی.

وی.سی.در.این.زمینه.محدودیت.هایی.دارد.
به.ط��ور.کی.هر.ماده.اولیه.جایگاه.خاص.خود.و.همچنین.محدودیت.هایی.دارد..اگر.
این.محدودیت.ها.ش��ناخته.ش��وند،.می.توان.بهترین.پنجره.دنیا.را.س��اخت..از.نظر.ما.
بهترین.پنجره.از.نظر.قیمت،.کیفیت.و.دوام.پنجره.یو.پی.وی.سی.است.و.محصوالت.

رهاو.این.ادعا.را.به.اثبات.رسانده.است.
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با مدیریت صحیح رکود بی معناست
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت گروه صنعتی انعکاس و بازرگانی سبحان مطرح شد:

 ابتدا در مورد پیشینه و وضعیت فعلی گروه صنعتی انعکاس توضیحاتی را 
برای خوانندگان ما بفرمایید.

گ��روه.صنعت��ی.انعکاس.در.س��ال.1386.در.یک.کارگاه.115.مت��ری،.با.یک.خط.

تکس��ر.ایلم��از.و.دو.نفر.نیرو،.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.را.آغ��از.کرد..در.آن.

زمان.قصد.داشتیم،.با.پروفیل.ویستابست.کار.خود.را.آغاز.کنیم،.اما.به.دلیل.کوچکی.

کارگاه،.با.تحویل.این.پروفیل.به.ما.موافقت.نمی.ش��د،.و.ما.به.دش��واری.توانس��تیم،.

پروفیل.ویستابس��ت.تهیه.کنیم..یراق.آالت.را.نیز.از.همان.ابتدا.از.ش��رکت.س��اتیان.

تهیه.می.کردیم..پس.از.گذش��ت.حدود.یکس��ال.محل.کارگاه.را.توسعه.داده.و.به.یک.

س��الن.800.متری.نقل.مکان.کردیم.و.در.همین.زمان.خط.تولید.شیش��ه.دوجداره.را.

نیز.راه.اندازی.کردیم.
گ��روه.صنعت��ی.انعکاس.به.تدریج.توس��عه.یاف��ت،.تا.ام��روز.که.تولید.ان��واع.در.و.
پنجره.یو.پی.وی.س��ی.و.توری،.در.زمینی.به.مس��احت.1800.متر.با.48.پرس��نل.و.با.
ماش��ین.آالت.دوس��ر.در.حال.انجام.است..ما.س��ه.تیم..خدماتی.را.نیز.به.صورت.کامال.
منس��جم.س��ازماندهی.کرده.ایم؛.به.این.ترتیب.که.یک.تیم.صرفا.جهت.خدمات.پس.
از.فروش،.یک.تیم.جهت.نصب.بازس��ازی.و.یک.تیم.برای.نصب.نوسازی،.به.همراه.
خودروهای.اختصاصی.و.کلیه.امکانات.الزم،.به.صورت.24.س��اعته.آماده.ارائه.خدمات.

به.مشتریان.هستند.
 ظاهـرا در زمینـه مدیریت کارگاهی و افزایش راندمـان نیز موفقیت هایی 

ره:
شـا

ا

 داود سمیع پور، یکی از مدیران موفقی است که دو مجموعه بزرگ در کمال شهر را به خوبی اداره کرده و آنها را در مسیر رشد و توسعه قرار 
داده اسـت. با اینکه کمتر از ده سـال از آغاز به فعالیت وی در این صنعت، و راه اندازی گروه صنعتی انعکاس، آن هم با کمترین امکانات و 
فقط با دو نیروی کار می گذرد، امروز این مجموعه در کنار بازرگانی سبحان با بیش از 6۰ پرسنل و با تمام ظرفیت مشغول به کار هستند. 
نکته قابل توجه آنکه بخش اعظم رشـد این مجموعه ها در بازه ای از زمان روی داده اسـت که در نظر بسـیاری از ما، رکود کمرشـکنی بر 
صنعت یو.پی.وی.سـی حاکم شـده و دایره کار و فعالیت و سودآوری بسیار تنگ شده است؛ و جالب تر آنکه مدیریت مجموعه برنامه های 
بسیاری را در دستور کار دارد تا توان تولید و سطح فعالیت های مجموعه خود را افزایش دهد. در سفر هیئت خبری پنجره ایرانیان به استان 
البرز، فرصتی به دست آمد تا دیداری با این مدیر کوشا داشته باشیم، و از روش های مدیریتی موفقیت آمیز وی جویا شویم. در این گفتگو 
آنچه بیش از همه به چشم می آمد، مثبت اندیشی و خوشبینی مهندس سمیع پور بود که حکایت از این نکته داشت که شرط اول موفقیت 

امیدواری و داشتن نگرشی مثبت به جهان پیرامون خود است. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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چشمگیری داشته اید.
بل��ه..در.ابت��دا.راندمان.تولید.کارگاه.م��ا.روزانه.20.یونیت.پنجره.ب��ود..که.با.اتخاذ.
روش.های.جدید.مدیریتی.و.تغییر.چیدمان.دس��تگاه.ها،.این.تعداد.را.در.حال.حاضر.به.
میانگین.38.4.یونیت.پنجره.در.روز.رسانده.ایم..البته.در.شرایط.کارگاهی.هیچ.تغییری.
صورت.نگرفته.است؛.بدین.معنی.که.با.همان.ماشین.آالت.و.با.همان.تعداد.پرسنل.به.
این.افزایش.راندمان.رس��یده.ایم..به.عالوه.اضافه.کاری.ها.نیز.نسبت.به.گذشته.کاهش.
یافته.است.که.این.امر.نشاندهنده.اهمیت.نقش.شیوه.های.مدیریتی.در.امر.تولید.است.
برنام��ه.بع��دی.ما.رس��اندن.این.راندمان.ب��ه.60.یونیت.پنجره.در.روز.اس��ت.که.با.

برنامه.ریزی.های.انجام.شده.امیدواریم.این.هدف.را.نیز.محقق.کنیم.
 با توجه به رکود موجود در بازار، آیا شـما همه ظرفیت تولید خود را مورد 

استفاده قرار می دهید؟
بل��ه..همانطور.گه.گفتم.برنامه.هایی.را.نیز.ب��رای.افزایش.ظرفیت.تولید.خود.داریم..
ببینی��د،.من.به.طور.کلی.اعتقادی.به.وجود.رکود.در.بازار.ندارم..به.همین.خاطر.نیز.در.
همین.چند.س��اله،.نه.تنها.فعالیت.های.ما.کاهش.نیافته،.بلکه.افزایش.هم.یافته.است..
البته.ما.در.سال.1393.با.کاهش.فروش.روبه.رو.شدیم،.که.من.علت.آن.را.نیز.خرابی.
ب��ازار.نمی.دانم؛.بلکه.مدیریت.ناصحیح.باعث.افت.فروش.ش��ده.بود..بنابراین.تالش.
کردیم.تا.اشتباهات.مدیریتی.موجود.را.بیابیم.و.آنها.را.رفع.کنیم..پس.از.یافتن.عیوب.
موج��ود.با.ی��ک.برنامه.ریزی.تازه.و.به.کارگیری.روش.های.نوی��ن.مدیریتی.در.زمینه.
ف��روش،.این.کاهش.را.نیز.جبران.کردیم،.و.خوش��بختانه.این.رقم.نیز.همواره.رش��د.

صعودی.داشته.و.دارد.
 ممکن است درباره تغییر روش مدیریت در مجموعه خود توضیح بیشتری بدهید؟
ما.در.گام.نخس��ت،.یکی.از.کارشناسان.خبره.فروش.را.به.خدمت.گرفتیم..در.ادامه.
تیم.های.فروش��ی.تش��کیل.دادیم.و.آنها.را.با.روش.های.متنوع.فروش.از.جمله.نحوه.
عمل.در.ش��رایط.بحرانی.آشنا.کردیم..همچنین.گروهی.از.مدیران.را.تشکیل.دادیم.و.
به.این.نفرات.آموزش.های.مقدماتی.اخالق.حرفه.ای.و.فروش.را.ارائه.دادیم.و.در.ادامه.

از.آنها.خواستیم.این.آموزش.ها.را.به.صورت.عملی.پیاده.کنند.
به.هر.حال.این.تغییرات.به.همراه.انجام.اصالحاتی.در.خط.تولید،.هر.دو.در.کنار.هم.
توانس��ت.راندمان.تولید.و.فروش.را.افزایش.دهد..به.صورتی.که.امس��ال.دو.دس��تگاه.
نیز.به.مجموعه.خود.اضافه.کردیم..البته.یکی.از.این.دس��تگاه.ها.س��اخت.کارشناسان.

فنی.خودمان.است.
 منظور شما این است که دستگاه جدیدی را در مجموعه خود ساخته اید؟
بله،.موفق.ش��دیم.دستگاه.پانچ.گالوانیزه.را.با.سیس��تم.هیدروپنوماتیک.بسازیم..با.
اس��تفاده.از.این.دستگاه.دیگر.نیازی.نیس��ت.که.گالوانیزه.در.محل.دستگیره.ها.برش.
بخورد..در.همین.مدت.اندک.هم.از.این.دس��تگاه.اس��تقبال.خوبی.ش��ده.و.با.توجه.به.

قیمت.مناسب.آن.چند.عدد.از.آن.را.به.فروش.رسانده.ایم.
 چطور شد که به فکر راه اندازی بازرگانی سبحان افتادید؟

ب��ا.توج��ه.به.خالیی.که.در.زمینه.ف��روش.یراق.آالت.در.این.منطقه.وجود.داش��ت،.

چهار.س��ال.پیش.به.عنوان.نماینده.شرکت.ساتیان.در.اس��تان.البرز.فعالیت.خود.را.به.

عنوان.نخس��تین.توزیع.کننده.یراق.آالت.در.اس��تان.آغاز.کردیم..در.زمینه.پروفیل.نیز،.

نمایندگی.فروش.ویستابس��ت.در.این.اس��تان.را.در.اختیار.داری��م..همچنین.بازرگانی.

س��بحان.نمایندگی.محصوالت.ندکس.از.ش��رکت.کیمیا.صنعت.شیما.و.ماشین.آالت.
ایلماز.را.در.دست.دارد.و.کلیه.لوازم.مربوط.به.تولید.شیشه.را.نیز.به.فروش.می.رسانیم.
بازرگانی.سبحان.در.حال.حاضر.در.انباری.به.مساحت.کف.350.مترمربع،.150.متر.

واحد.فروش.و.حدود.200.متر.فضای.اداری.مشغول.فعالیت.است.
 اگر درسـت اسـتنباط  کرده باشـم، شـما به طور کامل بر رکود بازار غلبه 

کرده اید. درست است؟
م��ن.نمی.گویم.که.بر.رکود.غلبه.کردم،.بلکه.نگرش.من.این.اس��ت.که.بازار.خراب.
وجود.ندارد..فقط.این.ش��رایط.بازار.اس��ت.که.در.حال.تغییر.اس��ت.و.شما.باید.با.این.
تغییرات.روش.های.متفاوتی.را.برای.فروش.به.کار.برید..اگر.در.مواقع.بحران.مدیریت.
درستی.داشته.باشیم،.مطمئن.باشید.که.هیچگاه.با.بازار.خراب.روبه.رو.نخواهید.شد.

واقعا.از.ش��نیدن.کلماتی.مانند.این.متاس��ف.می.شوم..به.نظر.من.مدام.از.رکود.بازار.

دم.زدن،.سخنانی.فرسایشی.و.تخریبی.و.کامال.غیر.حرفه.ای.است..بحران.ها.نیز.یکی.

از.ش��رایط.بازار.به.حس��اب.می.آیند.که.وظیفه.پیش.بینی.آنها.بر.عهده.مدیران.ارش��د.

می.باش��د..مدیران.باید.با.پیش.بینی.چنین.ش��رایطی.آمادگی.الزم.برای.مواجهه.با.آن.

را.برای.مجموعه.خود.فراهم.آورند.و.مدیران.پایین.دس��ت.و.پرسنل.به.هیچ.وجه.نباید.

درگیر.چنین.مسائل.و.سخنانی.شوند..باید.به.هر.طریق.که.شده.از.ورود.جمالتی.که.
بار.منفی.دارند.به.داخل.مجموعه.خود.جلوگیری.کنید.

به.عبارت.دیگر.اعتقاد.من.این.اس��ت.که.بازار.خوب.وجود.ندارد،.بلکه.بازار.را.باید.
خوب.کرد..

 یکی از بزرگترین مشـکالت صنف ما این است که کیفیت یو.پی.وی.سی 
پایین آمده است، که مسلما لطماتی را نیز به اعتبار این صنعت می تواند وارد 

کند. به نظر شما دلیل این افت کیفیت چیست؟  
فک��ر.می.کنم.مقصر.اصلی.افت.کیفیت.یو.پی.وی.س��ی.خود.ما.هس��تیم..در.وهله.
اول.این.وظیفه.تولیدکننده.و.توزیع.کننده.اس��ت.که.جنس.نامرغوب.تحویل.مشتریان.
خود.ندهد..ما.در.این.دو.مجموعه.همواره.تالش.کرده.ایم.که.چنین.خط.مش��ی.داسته.
باشیم..به.همین.دلیل.است.که.استفاده.از.مواد.اولیه.باکیفیت.در.ساخت.در.و.پنجره.در.
اولویت.نخست.ما.بوده.است..ما.از.همان.ابتدای.شروع.به.کار.گروه.انعکاس.از.پروفیل.
ویستابس��ت.استفاده.کرده.ایم.و.امروز.نیز.70.درصد.پروفیل.مصرفی.ما.ویستابست.و.
30.درصد.آن.پروفیل.وینتک.اس��ت..یراق.آالت.مصرفی.ما.نیز.بدون.اس��تثناء.روتو.و.
وی.اچ.اس.است..ما.بر.این.موضوع.آنقدر.تاکید.داریم.که.اگر.پروفیل.یا.یراق.بی.کیفیت.

را.رایگان.نیز.در.اختیار.ما.بگذارند،.حاضر.نیستیم.با.آن.پنجره.تولید.کنیم.
در.بازرگانی.سبحان.نیز.به.هیچ.وجه.حاضر.به.فروش.محصوالت.نامرغوب.نیستیم..
به.عقیده.من،.فروش.این.قبیل.اجناس.گذش��ته.از.اینکه.به.کل.بازار.یو.پی.وی.س��ی.
و.اعتب��ار.آن.لطمه.وارد.می.کند،.در.بلندمدت.برای.مجموعه.ها.س��ودآور.هم.نخواهد.
بود..زی��را.با.فروش.اجناس.بی.کیفیت،.هم.تعداد.مش��تریان.به.تدریج.کاهش.خواهند.
یاف��ت.و.هم.مرجوعی.اجناس.افزایش.می.یابد؛.در.نتیجه.باعث.ضرر.و.زیان.مجموعه.

خواهد.شد.
گذش��ته.از.این،.با.توجه.به.ش��رایط.موج��ود.و.برای.اینکه.حتی.االم��کان.از.اعتبار.
صنعت.یو.پی.وی.س��ی.در.منطقه.خود.محافظت.کنیم،.مشکالت.پنجره.های.یو.پی.
وی.س��ی.این.منطقه.را.پوش��ش.داده.ایم..به.این.ترتیب.که.هر.تماس��ی.که.با.واحد.
خدماتی.گروه.صنعتی.انعکاس.گرفته.شود.و.خرابی.یک.پنجره.یو.پی.وی.سی.اطالع.
داده.ش��ود،.تیمی.از.کارشناس��ان.ما.به.محل.اعزام.می.ش��وند.و.بدون.توجه.به.اینکه.
پنجره.مورد.نظر.س��اخت.چه.ش��رکتی.اس��ت،.به.تعمیر.آن.اقدام.و.تنها.هزینه.ایاب.
ذه��اب.دریافت.می.کنن��د..در.واقع.با.این.عمل.دو.هدف.را.دنبال.می.کنیم:.نخس��ت.
آنکه.اجازه.نمی.دهیم.ذهن.ها.نس��بت.به.یو.پی.وی.سی.مکدر.شوند؛.دوم.اینکه.برای.
شرکت.خود.تبلیغ.می.کنیم..به.هر.حال.همه.می.دانیم.که.بهترین.تبلیغات،.تبلیغ.سینه.

به.سینه.است.
 نظر شـما در مورد پنجره های تیپ چیسـت؟ آیا در صورت رواج این نوع 

تولید، می توان اوضاع صنعت یو.پی.وی.سی را سروسامان داد؟
ب��دون.تردید.این.ش��یوه،.اثرات.مثبتی.ب��ر.تولیدکنندگان.ما.خواهند.داش��ت..اما.از.
آنجا.که.در.جامعه.ما.تعداد.فراوانی.س��اختمان.در.حال.ساخت.وجود.دارد،.پنجره.تیپ.
نمی.تواند.چندان.موثر.باش��د..این.نوع.پنجره.ها.برای.سیستم.های.انبوه.سازی.مناسب.
هستند..البته.اگر.ساختمان.های.نیمه.ساز.موجود.از.تعدادشان.کاسته.شود،.شاید.بتوان.
با.برنامه.ریزی.هایی.این.ش��یوه.را.در.کشور.جا.انداخت..اما.در.حال.حاضر.این.شیوه.را.

چندان.مفید.نمی.بینم.
از.سوی.دیگر.بسیاری.از.ساختمان.های.ما.نیاز.به.تعویض.پنجره.دارند،.که.این.امر.
با.تیپ.س��ازی.به.هیچ.وجه.انجام.نمی.ش��ود..گذشته.از.آنکه.برای.تولید.پنجره.تیپ.به.
امکانات.بیش��تری.نیز.نیاز.است..برای.مثال.شما.برای.این.کار.باید.ماشین.آالت.چهار.
س��ر.تمام.اتوماتیک.در.اختیار.داش��ته.باشید..به.نظر.من.به.این.زودی.ها.این.اتفاق.در.

کشور.ما.نمی.افتد.
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نقش مهم توزیع کنندگان در ارتقای آگاهی  عمومی
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل بازرگانی دلتا مطرح شد:

 فعالیت های بازرگانی دلتا در چه زمینه ای است؟
م��ا.در.زمینه.پخ��ش.کلیه.ملزوم��ات.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم.فعالیت.
می.کنیم..یراق.آالت.و.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.و.آلومینیوم،.ملزومات.شیش��ه.دوجداره،.
ملزومات.توری.های.پلیسه،.ساده.و.رولینگ،.ملزومات.نصب،.ابزارآالت.کارگاهی،.پیچ،.چسب.
و.گالوانی��زه.از.جمله.محصوالتی.هس��تند.که.بازرگانی.دلتا.آنه��ا.را.عرضه.می.کند..همچنین.
نمایندگ��ی.محصوالت.کاتس��ان.را.نیز.در.اختیار.داری��م..در.زمینه.ی��راق.آالت.نیز.برندهای.
وی.اچ.اس.و.روت��و.را.عرض��ه.می.کنی��م.و.در.نظر.داری��م.نمایندگی.محص��والت.آکپن.را.نیز.

دریافت.کنیم.
 این اقالم را به چه نحو تهیه می کنید؟

بازرگانی.دلتا.تمامی.این.محصوالت.را.به.صورت.مستقیم.از.شرکت.های.مربوطه.تهیه.کرده.
و.به.مشتریان.خود.عرضه.می.کند..بنابراین.هیچ.واسطه.دیگری.در.میان.نیست.

 وضعیت بازار در و پنجره استان البرز را چگونه ارزیابی می کنید؟
در.استان.البرز.ساخت.وساز.نسبت.به.دیگر.شهرهای.پیرامون.تهران.بسیار.بیشتر.است..البته.
در.تهران.هم.صنعت.س��اختمان.رونق.بسیاری.داشت،.که.در.این.چند.سال.به.شدت.فروکش.
کرده.و.در.حال.حاضر.نس��بت.به.جمعیت.این.ش��هر،.حجم.ساخت..وساز.بسیار.اندک.است..اما.
البرز.اس��تانی.رو.به.توسعه.اس��ت،.و.با.وجود.رکود.حاکم.بر.صنعت.ساختمان.کشور،.همچنان.

بازار.خوبی.برای.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.و.آلومینیومی.وجود.دارد.
 به نظر شما چرا تولیدات یو.پی.وی.سی در کشورمان دچار افت کیفیت شده اند؟
به.نظر.من.یکی.از.دالیل.اصلی.آن.رقابت.ناس��الم.اس��ت..می.دانیم.که.ابتدای.شروع.به.کار.
این.صنعت.در.کشورمان،.با.یک.حباب.رونق.در.بازار.مسکن.همزمان.شده.بود..از.سوی.دیگر.
این.تصور.به.وجود.آمده.بود.که.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.س��ود.بسیار.باالیی.دارد..به.این.جهت،.
افراد.بس��یاری.بدون.داشتن.اطالعات.و.مهارت.های.الزم.وارد.این.حرفه.شدند،.و.بدون.توجه.
به.کیفیت.محصوالت.خود.و.فقط.برای.فایده.بیش��تر،.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.تولید.کردند..
با.افزایش.تعداد.تولیدکنندگان.و.مصادف.ش��دن.با.رکود.بازار،.تقاضا.به.شدت.کاهش.پیدا.کرد.
و.بازهم.کیفیت.محصوالت.فدای.ارزان.فروشی.شد..روشن.است.که.در.چنین.شرایطی.رقابت.
ناس��الم.درمی.گی��رد.و.همه.چیز.از.جمل��ه.کیفیت.و.حتی.قیمت.واقع��ی.محصوالت.نیز.فدای.

فروش.بیشتر.می.شود.
متاس��فانه.به.علت.اینکه.برخی.از.دانش.فروش.سررش��ته.ای.ندارند،.به.آسان.ترین.راه.برای.
ف��روش.رو.می.آورند،.یعنی.کاه��ش.قیمت..با.پایین.آم��دن.قیمت.ه��ا،.تولیدکنندگان.مجبور.
می.شوند.کیفیت.محصوالت.را.تنزل.بدهند،.یا.از.خدمات.پس.از.فروش.به.مشتریان.صرفنظر.
کنن��د،.تا.بتوانند.کاهش.قیمت.را.جبران.کنند..به.عبارت.دیگر،.بس��یاری.از.قیمت.هایی.که.در.
ابتدا.به.مشتریان.داده.می.ش��وند،.هیچ.پشتوانه.محاسباتی.ندارند،.بنابراین.هنگام.تولید.مجبور.

ره:
شـا

ا

در سفر هیئت خبری نشریه پنجره ایرانیان به استان البرز، موفق شدیم بازدیدی داشته باشیم از بازرگانی دلتا در کمال شهر و گفتگویی با مدیر 
عامل جوان و کوشای آن، محمدرضا بنادکوکی، انجام دهیم. ایشان مدیریت مجموعه ای را بر عهده دارد که تقریبا تمامی مواد اولیه و ملزومات 
سـاخت در و پنجره یو.پی.وی.سـی و آلومینیومی را به هم استانی های خود عرضه می کند. در این گفتگو، مهندس بنادکوکی ضمن توضیح درباره 
فعالیت هـای شـرکت دلتـا، به تحلیل بازار در و پنجره در منطقه و آسیب شناسـی این صنعت پرداخت. یکی از نـکات مهم در اظهارات مدیریت 
شرکت دلتا، اصرار و تاکیدی بود که وی بر انتقال اطالعات فنی به خریداران داشت. ایشان یکی از راه های مقابله با افت کیفیت تولیدات یو.پی.

وی.سی را دلسوزی توزیع کنندگان و به خرج دادن صبر و تحمل برای روشن کردن ذهن خریداران بر شمرد. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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ت
آال

ق 
ـرا

ی
گو

گفت

می.ش��وند.کیفیت.را.فدا.کنند.تا.تولید.انجام.ش��ده.برایشان.مقرون.به.صرفه.شود؛.و.در.نهایت.
چیزی.شبیه.در.و.پنجره.تحویل.مشتری.می.شود.

در.نتیجه.اعتبار.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.از.بین.می.رود.و.پروژه.های.قابل.توجه.نیز.به.س��وی.

انواع.پنجره.های.دیگر.گرایش.پیدا.می.کنند..متاس��فانه.در.حال.حاضر.ش��اخصه.اصلی.صنعت.

یو.پی.وی.سی.شده.است.قیمت؛.من.فکر.می.کنم.همه.اهالی.این.صنعت.باید.تمام.تالش.خود.
را.بکنند.تا.این.شرایط.را.تغییر.دهند.

بنابراین.به.طور.خالصه.می.توان.مشکالت.موجود.در.این.صنعت.را.عدم.وجود.نظارت،.عدم.
وجود.آموزش.و.فقدان.یک.متولی.و.ناظر.مشخص.برشمرد.

 به نظر شما چه راهکاری وجود دارد تا صنعت پنجره از این وضعیت خارج شود؟
ب��ه.نظر.م��ن.تولیدکنندگان.و.عرضه.کنندگان.پروفیل.و.ی��راق.در.این.زمینه.نقش.مهمی.را.
می.توانند.ایفا.کنند..یکی.از.این.اقدامات.می.تواند.نظارت.بر.کارگاه.ها.و.نحوه.تولید.آنها.و.حتی.
نظارت.بر.پروژه.ها.باشد..همچنان.که.برخی.از.تولیدکنندگان.بزرگ.پروفیل.به.این.کار.مبادرت.
ورزیده.اند..چرا.که.به.هر.حال.باید.یک.مرجع.نظارتی.برای.کنترل.محصوالت.تولید.شده.وجود.
داشته.باشد..از.سوی.دیگر.این.صنعت.به.شدت.از.فقدان.اطالعات.فنی.و.آموزشی.رنج.می.برد..
در.واق��ع،.یکی.از.دالیل.تولید.بی.کیفیت،.ناآگاهی.ش��اغالن.این.صنف.اس��ت..زیرا.هیچ.نهاد.
آموزش��ی.آکادمیکی.وجود.ندارد.که.تولیدکنندگان.پنجره.بخواهند.در.آنجا.آموزش.های.دقیق.
را.ببینن��د.و.غیر.از.دوره.های.آموزش��ی.مقدماتی.و.کوتاه.برخ��ی.مراکز.فنی.حرفه.ای،.هیچ.نهاد.
دیگ��ری.در.این.زمینه.وجود.ندارد؛.و.غالب.مهارت.ها.نیز.تا.کنون.به.صورت.س��ینه.به.س��ینه.
منتقل.ش��ده.اس��ت،.بنابراین.هیچ.معیار.و.ضابطه.مش��خصی.وجود.ندارد..ضمن.اینکه.غالب.
کارگاه.ها.نیز.س��بک.کاری.خودش��ان.را.دارند..بنابراین.باید.تدابیری.اندیش��ید.تا.اطالعات.و.

مهارت.های.فنی.فعاالن.این.صنعت.را.ارتقا.داد.و.معیار.و.ضابطه.ای.برای.تولید.معین.کرد.
من.حتی.ش��اهد.مواردی.بودم.که.تولیدکننده.اعتقاد.داش��ته.اس��ت.بازش��و.پنجره.نیازی.به.
پروفیل.گالوانیزه.ندارد،.به.این.دلیل.که.شیش��ه.باعث.استحکام.و.حفظ.بازشو.می.شود..روشن.
است.که.چنین.اعتقادی.فقط.از.کمبود.اطالعات.فنی.ناشی.می.شود..مطمئنا.چنین.فردی.این.
مطلب.را.از.کسی.دیگری.شنیده.و.اکنون.در.حال.انجام.و.ترویج.آن.است..به.عبارتی.می.توان.

گفت.تولید.در.و.پنجره.کامال.سلیقه.ای.شده.است.
نکته.س��وم.بحث.آموزش.در.امر.فروش.اس��ت..اگر.فردی.در.بحث.فروش.اطالعات.الزم.را.
داش��ته.باشد،.می.تواند.مش��تری.را.مجاب.کند.که.از.محصوالت.مرغوب.استفاده.کنند.و.برای.
آنها.روشن.سازند.که.اگر.یک.جنس.ارزان.است،.حتما.دلیلی.برای.آن.وجود.دارد.و.حتما.عواقب.
و.هزینه.هایی.بیش��تری.در.پی.خواهد.داشت..فروش��نده.باید.این.توانایی.را.داشته.باشد.که.در.
بسیاری.مواقع.خریداری.جنس.گران.تر،.در.نهایت.مقرون.به.صرفه.تر.از.استفاده.از.اقالم.ارزان.

با.هزینه.های.بعدی.آن.خواهد.بود.
 بـا این تفاصیـل و با توجه به رونق بـازار پنجره های دیگر، آینـده صنعت یو.پی.

وی.سی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به.هرحال.بازار.یو.پی.وی.سی.تثبیت.شده.است.و.دیگر.ممکن.نیست.که.کامال.از.بین.برود..

در.این.میان.عده.ای.وارد.این.بازار.شده.و.در.آن.رشد.می.کنند.و.عده.ای.از.آن.خارج.می.شوند..

به.نظر.من.آینده.متعلق.به.ش��رکت.های.تولیدکننده.بزرگ.و.معتبر.خواهد.بود.که.با.شناسنامه.

فعالیت.می.کنند..زیرا.برای.ادامه.فعالیت.واحدهای.کوچکی.که.هیچگونه.استاندارد.و.قواعدی.

را.رعای��ت.نمی.کنند،.هیچ.تضمینی.وجود.ندارد..دلیل.آن.هم.روش��ن.اس��ت:.وقتی.ش��ما.کار.

ضعیفی.را.تحویل.می.دهید،.مس��لما.پول.ضعیف.و.کم.توان��ی.را.نیز.دریافت.می.دارید،.بنابراین.
توانایی.بقا.در.بازار.و.رقابت.با.دیگران.را.نخواهید.داشت..

من.فکر.می.کنم.در.س��ال.های.پیش.رو،.برعکس.امروز.که.اکثریت.با.تولیدکنندگان.خرد.و.
زیرپله.ای.است،.تولیدکنندگان.بزرگ.نبض.بازار.را.در.دست.خواهند.گرفت.

 در صحبت های خود به فقدان مراجع نظارتی در این صنعت اشاره کردید. به نظر 
می رسد تشکل های تخصصی نقش مهمی در این خصوص می توانند ایفا کنند. آیا در 

استان البرز تشکلی در این زمینه شکل گرفته است؟
تا.آنجا.که.من.اطالع.دارم.در.اس��تان.البرز.در.زمینه.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.تش��کلی.وجود.

ندارد،.اگر.هم.باشد.من.از.آن.بی.خبرم..
روی.ه��م.رفته.یو.پی.وی.س��ی،.صنف.کامال.س��ردرگمی.اس��ت،.که.حت��ی.نمی.داند.دقیقا.
زیرمجموعه.کدام.بخش.قرار.دارد،.و.معموال.مجوزهای.رس��می.را.نیز.از.صنوف.دیگر.دریافت.
می.کند..یعنی.وقتی.می.خواهید.جواز.دریافت.کنید.باید.به.سراغ.کسانی.بروید.که.نه.تنها.هیچ.
اطالعاتی.از.یو.پی.وی.سی.ندارند،.بلکه.در.رقابت.با.این.صنعت.هستند..این.امر.دقیقا.گویای.
وضعیت.آش��فته.این.صنف.است..از.سوی.دیگر.هیچ.اتحادی.نیز.میان.اعضای.صنف.مشاهده.
نمی.کنید.که.بش��ود.حرکتی.انجام.داد.و.برای.احقاق.حقوق.این.صنف.تش��کلی.به.راه.انداخت..

در.نتیجه،.ادامه.این.روند.فقط.به.ضرر.صنعت.یو.پی.وی.سی.خواهد.بود.
 به نظر شما رواج پنجره تیپ می تواند در بهبود وضعیت موجود موثر واقع شود؟
روش��ن.اس��ت.که.این.طرح.می.تواند.به.تولیدکنندگان.و.همچنی��ن.مصرف.کنندگان.نهایی.
کم��ک.بزرگی.کند..در.این.صورت.تولیدکنندگان،.به.خصوص.افرادی.که.س��رمایه.گذاری.های.
س��نگینی.در.زمینه.کارگاه.و.ماش��ین.آالت.خود.انجام.داده.اند،.می.توانند.ب��ا.تولید.مداوم.خود،.
پنجره.های.بس��یار.بیشتری.را.با.قیمت.تمام.ش��ده.کمتر.تولید.کنند..از.سوی.دیگر.بسیاری.از.
ساختمان.س��ازها.نیز.بر.اساس.استانداردهای.موجود،.ساختمان.خود.را.طراحی.کرده.و.به.راحتی.
و.ب��دون.فوت.وقت.و.ب��ا.قیمتی.ارزان.تر.در.و.پنجره.های.مورد.نی��از.خود.را.خریداری.خواهند.
کرد..در.عین.حال.توزیع.کنندگان.و.شرکت.های.بازرگانی.نیز.با.فروش.این.پنجره.ها.می.توانند.

فعالیت.های.خود.را.توسعه.ببخشند.
اما.واقعیت.این.است.که.با.توجه.به.فضای.موجود،.این.طرح.بیشتر.شبیه.یک.رویاست.و.به.
این.زودی..رواج.این.ش��یوه.در.کش��ور.ممکن.نیست..زیرا.در.وهله.نخست.و.پیش.از.هر.عامل.
دیگری،.پیاده.سازی.این.طرح.مستلزم.اتحاد.و.نوعی.همکاری.میان.فعاالن.صنف.و.ارگان.های.

مختلف.است،.که.در.شرایط.حاضر.امید.چندانی.به.آن.نیست.
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حامی صنعت؛ حامی صنعت یو.پی.وی.سی در البرز
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مرتضی کرمانی مطرح شد:

 شـرکت حامی صنعت کار خود را از چه زمانی آغاز کرده و در چه زمینه هایی 
فعالیت می کند؟

تولی��د.در.و.پنجره.را.از.س��ال.1388.آغاز.کردیم..از.هم��ان.ابتدا.تا.به.امروز.نیز.فقط.با.

پروفیل.ویستابست.کار.کرده.ایم..از.سه.سال.گذشته.نیز.پخش.یراق.آالت.را.شروع.کرده.

و.نمایندگی.یلکن.در.سراسر.استان.البرز.را.اخذ.کردیم..در.کنار.آن.نماینده.شرکت.تورآسا.

هستیم.و.خدمات.خم.پروفیل.های.یو.پی.وسی.را.نیز.به.مشتریان.ارائه.می.دهیم..بنابراین.

حامی.صنعت.در.حال.حاضر.در.س��ه.محور.اصلی.یراق.آالت،.پخش.توری.و.خم.پروفیل.
در.حال.فعالیت.است.

 چرا یراق آالت یلکن را انتخاب کرده اید؟
محصوالت.یلکن.تنوع.بس��یار.باالیی.داش��ته.و.س��بد.محصولی.آن.کامل.است؛.و.به.
تازگی.یراق.آالت.آلومینیومی.لیفت.اند.اس��الید،.فولکس.واگن��ی.را.نیز.عرضه.کرده.ایم..
همچنین.یلکن.اغلب.اس��تانداردهای.بین.المللی.را.دارا.می.باشد.و.یکی.از.برندهای.معتبر.

در.جهان.به.حساب.می.آید.
ضم��ن.اینکه.دفت��ر.یلکن.در.ایران،.به.صورت.کامل.از.م��ا.حمایت.می.کند:.هم.از.نظر.
تبلیغاتی.و.هم.از.نظر.آموزش��ی.و.ارتقاء.توان.فنی.مش��تریان.ما..روشن.است.که.حمایت.

شرکت.مادر،.مهمترین.عامل.جهت.موفقیت.در.فروش.یک.محصول.است.
این.را.هم.باید.اضافه.کنم.که.ما.برای.مشتریان.ثابت.خود.امتیاز.خاصی.قائل.شده.ایم..
یعنی.افرادی.که.به.طور.ثابت.از.ما.یراق.آالت.یلکن.را.خریداری.می.کنند،.سفارشات.آنها.
را.بدون.دریافت.کرایه.حمل.و.به.صورت.رایگان.تحویل.می.دهیم.و.غالبا.در.همان.روزی.

که.سفارشی.دریافت.شد،.تحویل.نیز.انجام.می.شود.
 به نظر شما ویژگی یک یراق مرغوب چیست؟

مهمترین.بخش.یک.یراق.،.مواد.اولیه.آن.است..به.این.عامل.باید.توجه.کامل.شود..اما.

از.آنجا.که.ش��اید.همه.ما.تخصص.الزم.برای.تشخیص.مواد.اولیه..خوب.را.از.بد.نداشته.

باش��یم،.باید.به.اس��تانداردها.و.گواهینامه.های.یراق.مورد.نظر.اس��تناد.کرد..برای.نمونه.

ی��راق.آالت.یلکن.اغلب.اس��تانداردهای.معتبر.دنیا.از.جمله.رال.آلمان.را.دارا.می.باش��ند،.
بنابراین.از.این.جهت.می.توان.به.این.یراق.آالت.اطمینان.کرد.

در.وهله.دوم.یک.یراق.خوب.باید.تنوع.باالیی.داش��ته.باش��د،.تا.دس��ت.تولیدکننده.را.

برای.س��اخت.انواع.پنجره.باز.بگذارد.و.محدودیتی.برای.استفاده.از.انواع.یراق.آالت.مانند.

آکاردئونی.و.فولکس.واگنی.و.غیره.وجود.نداش��ته.باش��د..همانطور.که.اشاره.کردم.سبد.

محصولی.شرکت.یلکن.کامل.است،.و.مصرف.کنندگان.یراق.یلکن.از.این.نظر.نیز.هیچ.

ره:
شـا

ا

شـرکت حامی صنعت یکی از مراکز اصلی توزیع کننده یراق آالت در منطقه کمال شـهر به شـمار می رود. این شـرکت تحت مدیریت دو 
جـوان و باتدبیـر خود، آقایـان مرتضی کرمانی و میالد صوفی نژاد، با اخذ نمایندگی از یکی از برندهای مطرح و معتبر جهانی، یعنی یلکن، 
تـالش بسـیار به خرج می دهند تا تولیدکنندگان ایـن منطقه از یراق باکیفیت در تولید در و پنجره اسـتفاده کنند. همچنین حامی صنعت 
نماینده برند معتبر توری آسـا در منطقه بوده و محصوالت این تولیدکننده مطرح کشـورمان را در غرب استان توزیع می کند. ضمن اینکه 
خمکاری پروفیل های یو.پی.وی.سـی نیز یکی دیگر از خدماتی اسـت که حامی صنعت به تولیدکنندگان شریف استان البرز ارائه می دهد. 
در گفتگویی که با مرتضی کرمانی داشتیم، نحوه فعالیت های متنوع حامی صنعت را از ایشان جویا شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

گو
گفت
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نگرانی.ندارند.
 بازار یراق آالت در استان البرز را چگونه ارزیابی می کنید؟

در.استان.البرز.فضای.وسیعی.برای.فعالیت.وجود.دارد..اگر.توجه.کرده.باشید.در.همین.

کمال.ش��هر.چندین.برند.مختلف.وجود.دارد.که.به.صورت.جدی.در.حال.فعالیت.هس��تند..

در.حالی.که.چند.س��ال.پیش.وضعیت.این.گونه.نبود.و.مشتریان.مجبور.بودند.برای.خرید.

جنس.به.تهران.یا.جاجرود.بروند..اما.امروز.استان.البرز،.به.خصوص.کمال.شهر.به.یکی.از.
مراکز.اصلی.توزیع.یراق.در.منطقه.تبدیل.شده.است.

 در زمینه توری، شما چرا شرکت تورآسا را انتخاب کردید؟
ما.نماینده.شرکت.تورآسا.هستیم.و.پخش.توری.را.در.غرب.استان.البرز.انجام.می.دهیم..
یعنی.اهالی.ش��هرهای.هشتگرد،.نظرآباد،.کمال.ش��هر،.گوهردشت.و.سایر.مناطق.غربی.
اس��تان،.دیگر.نیازی.نیس��ت.ب��رای.خرید.توری.به.کارخانه.تورآس��ا.برون��د،.و.می.توانند.

سفارشات.خود.را.در.کمال.شهر.تحویل.بگیرند.
اما.دلیل.اینکه.ما.به.سراغ.تورآسا.رفتیم،.این.بود.که.مدیریت.این.شرکت.نگاهی.کامال.
تخصص��ی.به.مقوله.توری.دارد.و.به.نظر.من.یک��ی.از.بزرگترین.تولیدکنندگان.توری.در.
کشور.محسوب.می.شود..از.نقاط.قوت.دیگر.و.بسیار.مهم.تورآسا.این.است.که.این.شرکت.
از.دپوی.محصوالت.قدرتمندی.برخوردار.اس��ت..ضمن.اینکه.کارشناسان.تورآسا.همواره.
به.دنبال.ابداع.و.نوآوری.هس��تند.و.در.نتیجه.محصوالت.این.ش��رکت.دائما.در.حال.ارتقاء.
و.بهبود.کیفیت.می.باشد..همه.این.عوامل.تورآسا.را.به.قدرتمندترین.شرکت.تولید.توری.

در.ایران.تبدیل.کرده.است.
 به نظر شما ویژگی یک توری خوب و مرغوب چیست؟

انتخاب.نوع.توری،.مهمترین.نقش.را.بازی.می.کند..در.این.زمینه.برخی.عقاید.اش��تباه.

رواج.یافته.است..اما.در.حال.حاضر،.غالبا.دو.نوع.توری.در.بازار.وجود.دارد:.1..فایبرگالس.

2..پلی.استر..آنچه.در.دنیا.مرسوم.است،.استفاده.از.توری.های.پلی.استری.است.که.ما.هم.
باید.به.آن.سمت.برویم.

توری.های.فایبرگالس،.خشک.هستند.و.در.نتیجه.وقتی.مدتی.تحت.تابش.آفتاب.قرار.

بگیرند،.به.مرور.پاره.می.شوند..در.واقع.فایبرگالس.چون.بسیار.خشک.و.محکم.می.ایستد،.

در.ابتدا.بسیار.مقاوم.در.مقابل.پارگی.به.نظر.می.آید،.اما.این.گونه.نیست.و.تابش.نور.باعث.

خش��ک.شدن.و.پارگی.آن.می.شود..اما.پلی.استر.از.آنجا.که.از.جنسی.نرم.برخوردار.است،.
در.مقابل.تابش.خورشید.خشک.نشده.و.دچار.مشکل.فایبرگلس.نمی.شود.

در.مورد.چارچوب.هم.می.توان.از.پروفیل.های.س��بک.آلومینیوم.استفاده.کرد.که.بسیار.

مقاوم.هستند.و.برای.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.نیز.کاربرد.دارند..یراق.آالت.مورد.استفاده.

را.نیز.باید.به.دقت.انتخاب.کرد.تا.ضمن.س��اده.بودن.به.س��رعت.ساییده.و.خراب.نشوند..

عامل.مهم.دیگر.نخ.مورد.اس��تفاده.در.توری.اس��ت..اگر.نخ.ضعیف.در.تولید.توری.مورد.
استفاده.قرار.بگیرد،.مسلما.توری.بسیار.زود.پاره.می.شود.

ش��رکت.تورآسا.تمامی.تالش.خود.را.کرده.اس��ت.تا.تمامی.این.عوامل.را.لحاظ.کند.و.
توری.با.بهترین.کیفیت.به.بازار.عرضه.کند.

 آیـا بـرای انواع پنجره هایی که با یـراق آالت متنوع تولید شـده اند، می توان 
توری نصب کرد؟

بله..ضمن.اینکه.هم.توری.های.ثابت.وجود.دارد.و.هم.توری.های.جداشونده..انواع.دیگر.

توری.ها.ش��امل.لوالیی.و.رولینگ.می.شود..همه.این.ها.را.برای.همه.انواع.پنجره.ها.حتی.
پنجره.های.آهنی.می.توان.استفاده.کرد.

 در زمینه خمکاری، چه خدماتی ارائه می دهید؟
در.دفتر.حامی.صنعت.نقش��ه.های.خمکاری.مورد.نیاز.مشتریان.کشیده.می.شود.و.برای.
مش��تریان.فرس��تاده.می.شود..آنها.نیز.بر.اساس.این.نقش��ه.پروفیل.ها.خود.را.برش.زده.و.
برای.ما.می.فرستند..در.کارگاه.پروفیل.های.آنها.را.به.هر.شکلی.که.بخواهند.خم.می.کنیم.
سیستم.ماشین.آالت.خمکاری.ما،.سیستم.هواگرم.است.که.محدودیت.خاصی.نیز.برای.
انواع.و.س��ایزهای.مختلف.پروفیل.ندارد..البته.هر.پروفیل.نیاز.به.قالب.خاص.خود.دارد.و.
م��ا.نیز.اکثر.قالب.ها.را.در.اختیار.داری��م.و.به.ندرت.اتفاق.می.افتد.که.پروفیلی.به.ما.ارجاع.

شود.و.ما.قالب.آن.را.نداشته.باشیم.
 ظاهرا برنامه های آموزشی نیز برای خریداران یراق آالت یلکن در این استان 

تدارک دیده اید. درست است؟
بل��ه..ما.به.کم��ک.مدیریت.دفتر.یلکن.در.تهران.به.صورت.م��داوم.از.کارگاه.های.زیر.
پوش��ش.خود.بازدید.می.کنیم..کارشناسان.این.ش��رکت.حتی.مدیریت.یلکن.در.ایران،.از.
نزدیک.عملکرد.کارگاه.ها.را.بررس��ی.می.کنند.و.هر.گونه.ایراد.و.اش��کال.در.کارش��ان.را.
به.آنها.گوش��زد.می.کنند..به.نظر.من.بهترین.مکان.برای.آموزش،.محل.کارگاه.هاس��ت.
ک��ه.می.ت��وان..تمامی.کارکنان.کارگاه.را.به.صورت.عمل��ی.و.واقعی.در.آنها.تحت.آموزش.

قرار.داد..
 به نظر شما دلیل اصلی رکود حاکم بر بازار چیست؟

نبودن.نقدینگی.در.دس��ت.مردم.مهمترین.عامل.این.وضعیت.است..به.عقیده.من.اگر.
به.نحوی.به.این.بازار.پول.تزریق.شود،.تمامی.این.مشکالت.حل.خواهد.شد.

 یکی از مشـکالت عمدۀ صنعت یو.پی.وی.سـی، افت کیفیت تولید است. به 
نظر شما یک پنجره مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟

م��واد.اولی��ه.پنجره.مهمترین.نقش.را.در.کیفیت.پنجره.ب��ازی.می.کند..باید.در.انتخاب.

پروفیل،.یراق.و.شیشه.برای.پنجره.دقت.فراوانی.به.خرج.داد..همچنین.کانکتورها.و.سایر.

ملزومات.پنجره.را.باید.از.میان.اقالم.باکیفیت.انتخاب.کرد..پس.از.آن.نحوه.مونتاژ.پنجره.

نیز.اهمیت.بسیاری.دارد..به.هرحال.مونتاژکاری.ریزه.کاری.هایی.دارد.که.در.صورت.تسلط.
بر.آنها.می.توانید.پنجره..استانداردی.را.تحویل.مشتریان.خود.دهید.

در.مرحلۀ.آخر.پنجره.در.ساختمان.نصب.می.شود..این.مرحله.نیز.اهمیت.باالیی.دارد.و.

باید.توجه.کرد.که.اگر.بهترین.پنجره.را.نیز.بدون.لحاظ.کردن.اصول.صحیح.در.ساختمان.

نصب.کنید،.پنجره.مطلوب.و.قابل.قبولی.در.س��اختمان.نخواهید.داش��ت.و.با.افت.شدید.

کیفیت.آن.روبه.رو.خواهید.شد..بنابراین.نصاب.یکی.از.حساس.ترین.نقش.ها.را.در.تحویل.
یک.پنجره.مطلوب.به.مشتریان.بر.عهده.دارد.

 بسـیاری از مصرف کننـدگان از چنیـن اطالعاتی آگاه نیسـتند. به نظر شـما 
چگونـه می تـوان آنها را از این موارد مطلع کرد تا تفاوت واقعی پنجره مرغوب و 

نامرغوب را درک کنند؟
به.نظر.من.تنها.راه.این.اس��ت.که.تبلیغات.به.س��مت.مصرف.کننده.هدایت.شود..یعنی.
فروشندگان.یراق،.پروفیل.و.سایر.اقالم،.همگی.این.اطالعات.را.در.اختیار.مشتریان.خود.
بگذارند.و.تولیدکنندگان.بزرگ.نیز.تبلیغات.سراس��ری.خود.را.بر.مبنای.آگاهی.رس��انی.و.

افزایش.اطالعات.عمومی.طراحی.و.تنظیم.کنند.
در.صورتی.که.اطالعات.مصرف.کننگان.باال.برود،.دیگر.کس��ی.به.س��راغ.محصوالت.
بی.کیفیت.نمی.رود.و.فضا.برای.تولیدکنندگان.محصوالت.بی.کیفیت.بسیار.تنگ.و.محدود.
می.شود..در.غیر.این.صورت.شرایط.برای.سودجویی.برخی.از.افراد.همواره.باز.خواهد.بود.

 آیا تشکل های صنفی نیز می توانند در این زمینه موثر واقع شوند؟
بل��ه..ام��ا.ظاهرا.هی��چ.اتحادیه.و.تش��کل.تخصصی.در.اس��تان.وجود.ن��دارد..در.اینجا.
تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.مجوزهای.خ��ود.را.از.اتحادیه.آلومینیوم.می.گیرند،.ما.نیز.جواز.
کس��ب.خ��ود.را.از.اتحادیه.ابزار.و.ی��راق.گرفته.ایم..منظورم.این.اس��ت.که.صنف.ما.حتی.
مجوزه��ای.خود.را.از.تش��کل.های.اصناف.دیگ��ر.می.گیرد..بنابراین.هیچ.تش��کلی.وجود.
ندارد.که.بر.فعالیت.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.نظارت.داش��ته.باشد..حتی.
شهروندان.در.صورت.داشتن.شکایت.از.پنجره.های.تحویلی.خود،.مرجعی.مشخصی.ندارند.
که.به.آن.ش��کایت.ببرند؛.و.در.صورت.ش��کایت.به.محاکم.قضائی.نیز،.چون.کارشناسان.
متخصص.و.رسمی.در.این.زمینه.در.دسترس.نیستند،.این.شکایت.ها.به.جایی.نمی.رسد.

 بـه نظر شـما، رواج تیپ سـازی در ایـن صنعت، می تواند به حل مشـکالت 
موجود کمکی می کند؟

مس��لما..این.امر.باعث.افزایش.کیفیت.محصوالت.تولیدی.خواهد.ش��د،.چون.همه.از.

اس��تانداردهای.مشخصی.برای.تولید.و.استفاده.از.پنجره.تبعیت.می.کنند..به.نظر.من.این.
طرح.بسیار.عالی.است،.اما.موانع.و.مشکالت.بسیاری.بر.سر.راه.خود.دارد.

 در پایان اگر مطلبی باقی مانده است، بفرمایید.
به.نظر.من.مهمترین.مس��ئله.ای.که.وجود.دارد.این.است.که.باید.مراقب.باشیم.کیفیت.
را.در.ای��ن.صنع��ت.از.میان.نبری��م..وقتی.کیفیت.از.بین.ب��رود.کال.اعتبار.آن.محصول.و.

صنعت.از.بین.خواهد.رفت.

گو
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پنجره.ایرانیان:.مش��اور.رئیس.جمهور.و.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.

کشور.با.تاکید.بر.رعایت.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان،.صرفه.جویی.در.مصرف.

انرژی.در.نظام.ساخت.و.س��از.و.مسئولیت.سازمان.های.نظام.مهندسی.و.مهندسان.در.

اجرای.آن.گفت:.مهندسان.نباید.از.معیارهای.مباحث.مقررات.ملی.ساختمان.اغماض.
کنند.تا.صرفه.جویی.50.درصدی.مصرف.انرژی.در.نظام.ساخت.وساز.ممکن.شود.

به.گزارش.ایس��نا،.اکبر.ترکان،.رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.کشور.

گفت:.برنامه.شش��م.توس��عه.که.در.حال.حاضر.در.مجلس.در.دس��ت.بررسی.است.با.

چالش.های.عمده.ای.مواجه.اس��ت.و.برنامه.ریزی.یعنی.حل.این.چالش.های.عمده.ای.
که.اگر.حل.نشوند.مشکالت.حادتر.خواهند.شد.

رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کش��ور.در.بیان.چالش.های.عمده.کشور.

به.بحران.آب.اش��اره.کرد.و.افزود:.برای.معماران.عضو.سازمان.نظام.مهندسی.کشور.

غریبه.نیست.که.در.حال.حاضر.به.دلیل.برداشت.بی.رویه.و.مدیریت.نادرست.هم.در.

آب.های.سطحی.و.زیرس��طحی.مشکل.بزرگ.داریم.که.محصول.مدیریت.ناصحیح.

در.همه.ادوار.گذش��ته.است..بدین.معنا.که.در.دشت.های.کشور.آسیب.جدی.به.وجود.

آم��ده.و.از.770.ه��زار.چاه.موج��ود،.340.هزار.چاه.غیرقانون��ی.و.بقیه.نیز.که.قانونی.

ایجاد.شده.اند.با.برداش��ت.های.غیرمنطقی.به.وضعی.رسیده.اند.که.کشور.را.با.چالش.
آب.مواجه.کرده.اند.

فرونشست دشت های کشور جدی است
مش��اور.رئیس.جمهور.ادامه.داد:.فرونشس��ت.در.دش��ت.های.کش��ور.جدی.است..
یعنی.حتی.اگر.بارندگی.های.فراوانی.هم.داشته.باشیم.چاه.ها.و.دشت.های.ما.ظرفیت.
نگه.داری.آب.را.ندارند.و.متراکم.شده.اند..این.مقام.مسئول.در.دولت.تدبیر.امید،.چالش.
جدی.دوم.را.چالش.محیط..ز.یست.عنوان.کرد.و.گفت:.نمود.چالش.محیط..زیست.در.
کشور،.خشک.شدن.دریاچه.ارومیه.است.که.همزمان.شاهد.هستیم.عالوه.بر.دریاچه.
ارومیه،.هفت.دریاچه.عمده.کشور.خشک.شده.یا.در.معرض.خشک.شدن.هستند.که.

نشان.از.مدیریت.نامناسب.آب.های.ورودی.به.دریاچه.های.کشور.است.
ت��رکان.ادامه.داد:.همه.می.دانند.که.حق.آب.زیس��ت.محیطی.ورودی.به.دریاچه.ها،.
غصب.ش��ده،.چون.ه��ر.دریاچه.ای.به.اندازه.اقلیم.خود.تبخیر.دارد..حق.آب.زیس��ت.
محیطی.س��طح.دریاچه.ضربدر.ارتفاع.تبخیر.اس��ت.که.س��االنه.باید.رها.کنند.تا.به.
دریاچه.ها.وارد.ش��ود..وقتی.در.باالدس��ت.این.حق.آب.را.برمی.دارند.و.ورودی.آب.به.
دریاچه.ها.کمتر.از.تبخیر.اس��ت.که.موجب.خشک.شدن.تدریجی.دریاچه.ها.می.شود..
وقت��ی.ع��ده.ای.می.خواهند.این.مش��کالت.را.ح��ل.کنند.عده.ای.دیگر.متش��بث.به.

عوام.فریبی.می.شوند.و.هیجان.آفرینی.می.کنند.و.حل.آن.آسان.نیست.
مصرف ناهنجار انرژی در ایران

ترکان.در.بیان.چالش.س��وم.که.در.نظام.برنامه.ریزی.کش��ور.مش��کالت.عمده.ای.

راهکار صرفه جویی ۵۰ درصدی انرژی در مصارف خانگی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح کرد:
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را.ایجاد.کرده.اس��ت،.به.چالش.انرژی.اش��اره.کرد.و.افزود:.مصرف.انرژی.در.کشور،.

ناهنجار.اس��ت..بدین.معنا.که.در.برابر.استانداردهایی.که.در.دنیا.برای.مصرف.انرژی.

وج��ود.دارد،.ایران.مصرفی.چندین.براب��ر.دارد..در.حال.حاضر.ما.یک.میلیارد.و.800.

میلیون.بش��که.نفت.مصرف.انرژی.در.کش��ور.داریم.و.تولید.ناخالص.داخلی.ما.400.

میلیارد.دالر.اس��ت..یعنی.به.ازای.هر.1000.دالر.تولید.ناخالص.داخلی.4.5.بش��که.

نف��ت.مصرف.می.کنیم..در.کش��ورهای.دیگر.دنیا.این.ع��دد.نزدیک.به.یک.و.یا.یک.
بشکه.است.

مصرف ۵ برابری انرژی در ایران نسبت به ترکیه
این.مقام.مس��ئول.و.سیاستگذار.حوزه.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.ادامه.داد:.در.
همس��ایگی.ایران.و.در.کش��ور.ترکیه.تولید.ناخالص.داخلی.2.5.برابر.ایران.و.میزان.
انرژی.مصرفی.آنها.نصف.ایران.است..بدین.معنا.به.ازای.هر.واحد.تولید،.ایران،.پنج.

برابر.ترکیه،.انرژی.مصرف.می.کند.و.این.قابل.قبول.نیست.
ت��رکان.تاکید.کرد:.مجاز.نیس��تیم.با.ثروت.و.دارایی.های.نس��ل.های.آینده.اینگونه.
رفتار.کنیم..از.س��وی.دیگر.کشوری.که.نمی.تواند.طرح.های.عمرانی.اش.را.تخصیص.

اعتبار.کند.چگونه.چنین.ثروتی.را.در.سال.هدرسوزی.می.کند.
رئیس.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.در.بیان.چالش.دیگر.کشور،.چالش.
نظ��ام.بانکی.را.عن��وان.کرد.و.گفت:.بانک.های.ما.در.طی.8.تا.10.س��ال.گذش��ته،.
ترازنامه.ها.و.س��ودهای.غیرواقعی.دادند.و.بر.اس��اس.سودهای.غیرواقعی،.سود.توزیع.
کردن��د.و.پاداش.ب��ه.مدیران.بانک.ها.دادند..در.حالی.که.ای��ن.دارایی.ها.واقعی.نبود.و.
وام.هایی.که.داده.شد.بعضا.و.هیچوقت.برنخواهند.گشت..در.حال.حاضر.دارایی.های.
سوخته.داریم،.اما.در.دارایی.های.بانکی.ثبت.شده.و.خود.را.نشان.می.دهد..تعدادی.وام.

داده.شده.که.سوخته.نیست،.اما.عمال.نمی.دانیم.که.برمی.گردند.یا.خیر؟
ت��رکان.ادامه.داد:.تقریبا.حدود.یک.هفتم.تا.یک.هش��تم.دارایی.های.مردم.که.نزد.
بانک.ها.هس��ت.و.چرخه.بانک.ها.را.می.چرخاند،.تسهیالت.داده.می.شود..سال.گذشته.
مقدار.تس��هیالت.واقعی.که.به.مردم.داده.ش��د.120.هزار.میلیارد.تومان.برآورد.ش��د.
این.رقم.عدد.کوچکی.اس��ت.و.این.اقتصاد.با.این.تس��هیالت.بانکی.اندک.نمی.تواند.

به.رونق.برسد.
این.مقام.مسئول.حوزه.نظام.مهندسی.کشور.چالش.صندوق.های.بازنشستگی.را.از.
دیگر.چالش.های.عمده.در.نظام.برنامه.ریزی.عنوان.کرد.و.گفت:.صندوق.بازنشستگی.
کش��ور،.بدون.اس��تثنا.ناتوان.و.از.کار.افتاده.اس��ت..در.طی.همه.س��ال.های.گذشته.
تصمیمات.عجیبی.گرفته.و.تخفیف.داده.ش��د..کس��ورات.به.صندوق.ها.ارائه.نش��ده.
و.صندوق.ه��ا.االن.نمی.توانند.حقوق.بازنشس��تگان.را.بدهن��د..به.عنوان.نمونه.تامین.
اجتماعی.3.5.میلیون.بازنشس��ته.و.13.میلیون.کسورات.دارد.که.این.کسورات.را.13.
میلی��ون.نفر.اعم.از.کارفرما.و.کارگران.به.صندوق.می.دهند.و.دولت.نیز.معادل.اش.را.
می.دهد.تا.حقوق.بازنشس��تگان.تامین.شود..در.حالی.که.این.13.میلیون.نفر.کسورات.
در.آینده.باید.بازنشس��ت.ش��وند.و.حقوق.بازنشس��تگی.دریاف��ت.کنند..صندوق.های.

بازنشستگی.کشوری.نیروهای.مسلح.نیز.همین.وضعیت.بحرانی.را.دارند.
آیا 7۵ میلیون نفر در ایران نیازمند دریافت یارانه هستند!؟

ت��رکان.اف��زود:.چالش.یارانه.از.دیگر.چالش.هاس��ت.و.عادتی.اس��ت.که.گذاش��ته.

ش��د..عده.ای.واقعا.نیازمند.دریافت.یارانه.هس��تند،.اما.واقعا.75.میلیون.نفر.در.ایران.

نیازمند.این.هس��تند.تا.ماهانه.45.هزار.تومان.یاران��ه.بگیرند!؟.ما.می.دانیم.که.تحت.

پوشش��ی.های.کمیته.امداد.و.بهزیس��تی.را.بای��د.دولت.حمایت.کن��د.و.یارانه.بدهد..

همچنین.دولت.می.داند.که.گروه.های.فقیر.باید.یارانه.دریافت.کنند..اما.نمی.دانیم.که.
گروه.های.غنی.کیستند.که.نباید.یارانه.دریافت.کنند.

رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.کش��ور.ادامه.داد:.بنابراین.شناس��ایی.

گروه.های.غنی.با.آمارهای.موجود.دولت.امکانپذیر.نیس��ت،.اما.شناس��ایی.گروه.های.

ضعیف.امکانپذیر.اس��ت..اینکه.چگونه.باید.این.مشکل.را.حل.کنیم.نیازمند.توافق.در.
سطوح.عالی.کشور.است.

ترکان.با.اشاره.به.اینکه.چالش.های.متعدد.دیگری.نیز.وجود.دارد،.گفت:.فرهیختگان.

نظام.مهندس��ی.کشور.بدانند.که.مجموعه.اش��کاالتی.وجود.دارد.و.حل.آنها.نیازمند.
یکدل.شدن.و.مدیریت.یکپارچه.است.تا.نظام.تصمیم.گیری.کشور.جلو.برود.

وی.تاکید.کرد:.امروز.اگر.نظام.تصمیم.گیری.کشور.یکپارچه.نباشد.امکان.ورود.به.
حل.هیچ.یک.از.چالش.ها.نیست.

ت��رکان.گفت:.اما.آنچه.که.معماران.می.توانن��د.کمک.کنند.در.بحث.چالش.انرژی.

است..ما.برای.نگهداری.ثروت.و.دارایی.های.بین.نسلی.خود.که.منابع.هیدروکربوری.

اعم.از.نفت.و.گاز.مهمترین.آنهاست.باید.جلوی.هدرسوزی.را.بگیریم..بخش.عمده.ای.

از.این.هدرسوزی.در.ساختمان.اتفاق.می.افتد..می.دانید.که.متوسط.ساخت.و.ساز.اخیر،.

سالی.100.میلیون.متر.مربع.بوده.که.در.طی.یک.دهه.رقمی.معادل.یک.میلیارد.متر.

مربع.و.نزدیک.به.50.درصد.س��اختمان.های.کشور.می.شود..در.همه.ساختمان.هایی.

که.در.10.س��اله.اخیر.س��اخته.ش��د،.ما.و.شما.نوش��تیم.باید.مبحث.19.مقررات.ملی.
رعایت.شود.و.گرنه.پایان.کار.نمی.دهند..آیا.مبحث.19.به.طور.واقعی.رعایت.شد!؟
مهن��دس.اکب��ر.ترکان.با.اظهار.تاس��ف.از.رعایت.نش��دن.قوانی��ن.و.مقررات.ملی.
س��اختمان.در.نظام.ساخت.وساز.کش��ور،.تاکید.کرد:.همه.ساختمان.های.ساخته.شده.
پای��ان.کار.دارند.و.این.بدین.معناس��ت.که.مبحث.19.باید.در.آن.رعایت.می.ش��د.که.
متاس��فانه.نشده.اس��ت..این.ها.اشکاالتی.است.که.جامعه.مهندس��ان.باید.آن.را.حل.
کند..نمی.توانم.چش��مم.را.ببندم.به.اینکه.ما.در.ساخت.وس��از،.مقررات.ملی.داریم.که.
یکی.از.مهم.ترین.مباحث.مقررات.ملی،.مبحث.19.اس��ت.که.به.انرژی.مربوط.است.
و.دستورالعمل.های.بسیار.ساده.ای.دارد.که.می.گوید.باید.صرفه.جویی.کنیم.و.در.عین.

حال.آن.را.نادیده.می.گیریم.
مش��اور.رئیس.جمهوری.یادآوری.کرد:.مصرف.ان��رژی.در.ایران.به.ازای.یک.متر.
مربع.س��اختمان.حدود.500.کیلووات.س��اعت.انرژی.است..این.در.حالی.است.که.در.
کش��ورهای.اروپایی،.مصرف.یک.متر.مربع.انرژی.در.س��اختمان.اعم.از.س��رمایش،.
گرمایش.و.روشنایی.حدود.200.کیلووات.ساعت.است.و.اروپایی.ها.دارند.می.روند.به.

سمتی.که.این.مقدار.را.به.50.کیلووات.ساعت.در.سال.کاهش.دهند.
پیشنهاد اصالحات در مصرف انرژی با بهبود کیفیت ساخت وساز

این.مقام.مسئول.در.بیان.راهکارهای.خود.گفت:.ایران.می.تواند.با.اصالح.روش.کار.

و.اجرای.مقررات.ملی.ساختمان.در.مبحث.19.و.مصرف.بهینه.انرژی.این.هدرسوزی.

را.کاه��ش.دهد..مهندس��ان.دقت.کنن��د.که.اگر.مبحث.19.مقررات.ملی.س��اختمان.
رعایت.نشد.زیربار.نروند.

وی.مش��کالت.آلودگی.ش��هر.تهران.را.یکی.از.چالش.های.مهمی.عنوان.کرد.که.
در.صورت.مصرف.بهینه.انرژی.و.رعایت.آن.در.ساخت.وساز،.می.تواند.کاهش.یابد.

ترکان.در.این.باره.افزود:.ش��هر.تهران.در.پنج.ماهه.س��رد.سال،.روزانه.80.میلیون.

متر.مکعب.گاز.و.روزانه.24.میلیون.لیتر.بنزین.و.گازوئیل.می.س��وزاند..اگرچه.بیش��تر.

تمرکزها.بر.س��وخت.بنزین.و.گازوییل.اس��ت،.زیرا.آنها.بیش.از.س��وخت.خانگی.در.

آلودگی.موثر.هس��تند،.اما.سهم.مصارف.خانگی.سوخت.در.5.ماهه.سرد.سال.3.برابر.

بنزین.و.گازوئیل.در.تولید.گازهای.کربنی.اس��ت.که.باعث.وارونگی.هوا.می.ش��وند.و.

لحافی.از.دی.اکس��یدکربن.را.روی.شهر.تهران.می.کش��د..به.همین.دلیل.می.توان.با.
رعایت.مبحث.19،.در.بازدهی.مصارف.انرژی.خانگی.50.درصد.صرفه.جویی.کرد.

رئیس.س��ازمان.نظام.مهندس��ی.س��اختمان.کش��ور.تاکید.کرد:.رعایت.مبحث.19.

مقررات.ملی.س��اختمان.برعهده.مهندسان.اس��ت.و.در.این.مورد.نمی.توان.فرافکنی.

کرد..مهندس��ان.نباید.از.معیارهای.مباحث.مقررات.ملی.س��اختمان.اغماض.کنند.تا.
صرفه.جویی.در.انرژی.ممکن.شود.

وی.در.پایان.افزود:.از.جامعه.مهندسی.تقاضا.می.کنم.در.رعایت.مبحث.19.مقررات.

ملی.س��اختمان.بدون.گذش��ت.و.اغماض.رفتار.کنند.و.همگی.در.31.اس��تان.کشور.

هم��ت.کنند.تا.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.در.س��اختمان.ها.محقق.ش��ود.که.این.
دستاوردی.مهم.برای.کل.کشور.محسوب.می.شود.
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ساخت مسکن با نقدینگی صفر
پنجره.ایرانیان:.بس��ته.سال.95.محرک.س��رمایه.گذاری.در.بافت.قدیم.شهر.تهران،.با.معرفی.
»5+1«.فاکتور.کاهنده.هزینه.ها.رونمایی.ش��د..از.ابتدای.خرداد،.ساخت.و.س��ازهای.مس��کونی.و.
تجاری.در.محله.های.فرس��وده.پایتخت.به.ترتیب.مشمول.100.و.80.درصد.تخفیف.در.عوارض.
ش��هرداری.می.شود..همچنین.به.سازنده.های.مس��کونی.در.این.محله.ها.وام.50.میلیون.تومانی.
قرض.الحس��نه.تعلق.می.گیرد؛.به.طوری.که.نرخ.س��ود.20.درصدی.تس��هیالت.توس��ط.دولت.و.
شهرداری.در.قالب.یارانه.پرداخت.خواهد.شد..این.بسته،.کل.هزینه.ساخت.در.پروژه.های.نوسازی.

بافت.فرسوده.را.پوشش.می.دهد.و.سازنده.ها.را.از.نقدینگی.بی.نیاز.می.کند.
به.گزارش.معماری.نیوز،.ستاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.شهر.تهران.که.ترکیبی.از.مدیران.دولتی.و.
شهری.تهران.در.حوزه.بافت.فرسوده.است،.بسته.محرک.سال.95.برای.تحریک.سرمایه.گذاری.
در.بافت.قدیمی.و.فرس��وده.ش��هر.تهران.را.رونمایی.کردند..مطابق.با.اعالم.مدیرعامل.سازمان.
نوسازی.شهر.تهران.به.عنوان.دبیر.این.ستاد.این.بسته.از.ابتدای.خردادماه.در.مناطق.بافت.فرسوده.

اجرایی.خواهد.شد.
این.بسته.پنج.محرک.سرمایه.گذاری.برای.پروژه.های.مسکونی.و.غیرمسکونی.)خدماتی-اداری.
و..(.دارد.و.ی��ک.مش��وق،.ویژه.پروژه.های.مس��کونی.دارد.که.ب��رای.پروژه.های.جدید.تخریب.و.
نوسازی.در.بافت.فرسوده.در.نظرگرفته.شده.است..مطابق.با.شرایط.این.بسته.محرک.قرار.است.
برای.سال.جاری.یک.مجوز.خاص.به.سازنده.های.بافت.فرسوده.ارائه.شود..به.این.شکل.که.قرار.
است.به.سازندگان.بخش.مسکونی.تسهیالت.وام.50.میلیون.تومانی.که.تا.8.درصد.هزینه.ساخت.
)بدون.احتساب.قیمت.زمین،.درحال.حاضر.هزینه.ساخت.هرمترمربع.واحد.مسکونی.معادل.یک.
میلیون.تومان.محاسبه.شده.است(.را.شامل.می.شود.امسال.به.شکل.قرض.الحسنه.پرداخت.شود.
به.عبارت.دیگر.وام.50.میلیون.تومانی.که.در.حالت.عادی.س��ود.آن.معادل.20.درصد.اس��ت.
به.صورت.صفر.محاسبه.خواهد.شد..دولت.و.شهرداری.طی.یک.تفاهم..نامه.قطعی.به.این.نتیجه.
رسیدند.که.در.سال.جاری.نیمی.از.نرخ.سود.این.تسهیالت.را.از.محل.یارانه.بودجه.و.نیمی.از.آن.
را.شهرداری.از.محل.منابع.داخلی.خود.تامین.کند..امسال.دست.کم.12.هزار.فقره.وام.نوسازی.50.
میلیون.تومانی.به.سرمایه.گذاران.داده.خواهد.شد.طوری.که.شهرداری.از.هم.اکنون.رقمی.معادل.

40.میلیارد.تومان.برای.پرداخت.یارانه.سود.در.اختیار.بانک.عامل.قرار.داده.است.
عباداله.فتح.اللهی،.مدیر.عامل.س��ازمان.نوس��ازی.روز.گذشته.با.اعالم.این.خبر.عنوان.کرد.که.
برای.دریافت.این.وام.مالکان.امالک.ریزدانه.زیر.100مترمربع.)مساحت.زمین.ملک.فرسوده(.در.
اولویت.هستند..ضمن.آنکه.نرخ.سود.صفر.یا.به.عبارتی.حالت.قرض.الحسنه.این.وام.صرفا.برای.

این.گروه.اعمال.خواهد.شد.
دبیر.س��تاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.ش��هر.تهران.اعالم.کرده.اس��ت:.60.درصد.از.3700.هکتار.
مس��احت.بافت.فرس��وده.تهران.را.ام��الک.ریزدانه.زیر.100.مترمربع.تش��کیل.می.دهد.که.این.
امالک.بخش.حاد.بافت.قدیمی.ش��هر.تهران.را.ش��امل.می.ش��ود.و.باید.زودتر.از.س��ایر.امالک.

بافت.فرس��وده.نوس��ازی.شوند..شهرداری.تهران.در.س��ال.جاری.در.کنار.وام.50.میلیون.تومانی.

که.80.درصد.هزینه.س��اخت.را.پوش��ش.می.دهد.به.صورت.واقعی.نرخ.عوارض.س��اخت.و.تراکم.

را.با.اعمال.تخفیف.100.درصدی.برای.ساخت.وس��ازهای.بافت.فرس��وده.محاس��به.خواهد.کرد..

ضمن.آنکه.هزینه.انشعابات.آب،.برق،.گاز.و.فاضالب.که.معادل.5.درصد.هزینه.ساخت.را.شامل.

می.شود.و.حدود.8.میلیون.تومان.برای.هر.واحد.مسکونی.هزینه.در.بردارد.برای.امالک.زیر.100.

مترمربع.با.بهای.صفر.محاس��به.می.ش��ود..به.این.ترتیب.مجموع.وام.50.میلیون.تومانی.آن.هم.

با.نرخ.س��ود.صفر،.تخفیف.100.درصدی.در.عوارض.س��اخت.و.همچنین.انشعابات.صرفا.برای.

ساخت.وسازهای.بافت.فرسوده.باعث.می.شود.در.سال.جاری.سرمایه.گذاران.برای.ساخت.وسازهای.

مس��کونی.بافت.فرس��وده.کامال.از.تامین.نقدینگی.برای.پوشش.هزینه.های.ساخت.بی.نیاز.شوند.

و.با.دریافت.تس��هیالت.و.مش��وق.های.معادل.100.درصد.هزینه.های.ساخت.امکان.ورود.راحت.

به.بافت.فرسوده.را.پیدا.کنند..در.شکل.جدید.نوسازی.بافت.فرسوده.امکان.خرید.زمین.و.تملک.

برای.س��رمایه.گذاران.ساختمانی.تسهیل.می.ش��ود.به.طوری.که.نقدینگی.مورد.نیاز.که.تا.پیش.از.

این.برای.ساخت.وساز.صرف.می.شد،.از.امسال.برای.خرید.زمین.هزینه.می.شود..عالوه.بر.این.20.

میلیون.تومان.وام.ودیعه.به.مالکان.بافت.فرسوده.پرداخت.می.شود.که.می.تواند.به.ترغیب.مالکان.

برای.نوسازی.منجر.شود..شهرداری.تهران.برای.کمک.به.طرح.مشترک.خود.با.دولت.در.حوزه.

نوس��ازی.بافت.فرسوده.و.کاهش.»فقر.مسکن«.در.نیمه.جنوبی.پایتخت،.پنج.محرک.اقتصادی.
برای.جذب.سرمایه.گذار.ساختمانی.به.این.مناطق.را.تصویب.کرده.است.

اواخر.فروردین.ماه.سال.جاری.دکتر.حسن.روحانی،.رئیس.جمهوری.در.دیدار.خود.با.مسووالن.

بخش.مس��کن،.یک.»مدل.مش��ارکتی«.جهت.تامین.مس��کن.اقش��ار.کم.درآمد.را.با.محوریت.

س��رمایه.گذاری.بخش.خصوصی.در.محدوده.بافت.فرسوده.شهر.تهران.پیشنهاد.داد..تا.از.یکسو.

س��رعت.نوسازی.بافت.فرسوده.افزایش.یابد.و.از.س��وی.دیگر.طرح.های.تامین.مسکن.از.حالت.

خوابگاهی.خارج.ش��ود..در.مدل.پیش��نهادی.رئیس.جمهوری.برای.جذب.بخش.خصوصی.برای.

ورود.به.بافت.فرس��وده،.مسئولیت.نوس��ازی.کامل.یکی.از.محالت.فرسوده.شهر.به.سرمایه.گذار.

محول.می.شود.تا.امکان.واگذاری.واحدهای.مسکونی.با.قیمت.تمام.شده.پایین،.از.محل.سود.سایر.

کاربری.ها.برای.سازنده.فراهم.شود..به.این.معنی.که.سرمایه.گذار.در.طرح.نوسازی.مشارکتی.در.

کنار.واگذاری.واحدهای.مسکونی.جدید.به.مالکان.اولیه.با.قیمت.تمام.شده.پایین،.سایر.واحدهای.

مسکونی.را.به.مالکان.جدید.با.احتساب.سود.پروژه.واگذار.می.کند.تا.از.این.طریق.شرکت.در.پروژه.
نوسازی.با.توجیه.اقتصادی.برای.وی.همراه.باشد.

مطالعات.در.مورد.این.مدل.مشارکتی.نوسازی.نشان.می.دهد.که.برخی.کشورها.از.جمله.چین.

در.این.زمینه.تجربه.های.موفقی.داشتند..به.گونه.ای.که.مدل.مشارکتی.متداول.ترین.شکل.نوسازی.

بافت.فرس��وده.در.کشور.چین.بوده.اس��ت..این.روش.نوسازی.بر.سه.اصل.اولیه.استوار.است.که.

عبارتند.از:.افزایش.نسبت.خانه.های.ساخته.شده.برای.فروش.به.غیر،.در.سایت.های.تخریب.شده.
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نس��بت.به.خانه.های.ساخته.شده.برای.اسکان.مجدد.ساکنان.پیشین.خانه.ها؛.اسکان.حداقل.30.

درصد.س��اکنان.مقیم.س��ایت.برای.ایجاد.تعادل.در.تاثیرات.اجتماعی.بر.ساکنان؛.و.کنترل.قیمت.

تمام.شده.برای.مالکان.اولیه..اما.در.این.میان.کارشناسان.و.تحلیلگران.بازار.مسکن.معتقدند.ورود.

س��رمایه.گذاران.بخش.خصوصی.به.عرصه.نوسازی.بافت.فرسوده،.به.یک.پیش.شرط.اصلی.نیاز.

دارد..به.گفته.آنها.پروژه.های.نوسازی.بافت.فرسوده.برای.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.باید.با.

صرفه.اقتصادی.به.لحاظ.کاهش.هزینه.های.ساخت.وسازهای.مسکونی.و.تجاری.نسبت.به.سایر.

مناطق.شهری.همراه.باشد..برای.رعایت.این.پیش.شرط.نیز.نیاز.است.تا.مدیران.شهری.و.دولتی.

به.ش��کل.جدیدی.به.این.حوزه.وارد.ش��وند..از.این.رو.شهرداری.تهران.در.راستای.افزایش.سود.

ساخت.وس��از.مسکونی.و.غیرمسکونی.در.بافت.فرسوده.در.پنج.مولفه.هزینه.ای.اقدام.به.افزایش.

تخفیف.در.تعرفه.ها.و.حذف.کامل.برخی.از.عوارض.جانبی.ساخت.وساز.کرده.است..این.تصمیمات.

که.در.اولین.جلسه.ستاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.شهر.تهران.از.سوی.شهردار.تهران.اعالم.شد.تغییر.

در.نحوه.پرداخت.پنج.مولفه.هزینه.ای.ساخت.وساز.در.محدوده.بافت.فرسوده.برای.سرمایه.گذاران.

را.شامل.می.شود..مطابق.با.اعالم.محمدباقر.قالیباف.اولین.گزینه.کاهش.هزینه.های.ساخت.وساز،.

افزایش.تخفیف.صدور.پروانه.س��اختمانی.از.50.درصد.ب��ه.100.درصد.برای.تمامی.پالک.های.

موجود.در.محدوده.بافت.فرسوده.است..سال.گذشته.شهرداری.تهران.براي.تشویق.سازنده.هاي.

مس��کن.به.تمرکز.فعالیت.در.محدوده.»بافت.فرسوده«،.یک.بسته.سیاستي.حاوي.5.نوع.مشوق.

طراحی.و.تصویب.کرد..براساس.ضوابط.این.بسته.سازنده.های.مسکن.در.بافت.فرسوده.مطابق.با.
مساحت.زمین.و.روش.ساخت.از.تخفیفات.طراحی.شده.بهره.مند.می.شدند.

تخفیف.در.صدور.پروانه.ساختمانی.براي.قطعاتي.که.بین.100.مترمربع.تا.حداکثر.300.مترمربع.

مس��احت.دارند،.ب��دون.نیاز.به.تجمیع،.به.ص��ورت.100.درصد.تعلق.مي.گیرد.ب��ه.این.معني.که.

کل.عوارض.س��اخت.مس��کن.رایگان.خواهد.بود،.اما.براي.قطعات.باالي.300.مترمربع،.حداکثر.

50درصد.تخفیف.داده.خواهد.ش��د.مگر.اینکه.مالک،.ملک.فرسوده.اي.که.زمین.آن.بیش.از.300.

مترمربع.مساحت.دارد،.به.تجمیع.با.ملک.مجاور.رو.بیاورد.که.در.این.صورت،.تخفیف.عوارض.تا.

100.درصد.اعمال.خواهد.شد،.اما.با.اعالم.اخیر.شهردار.تهران.از.این.پس.تمامی.ساخت.وسازهای.

جدی��د.در.محدود.بافت.فرس��وده.از.تخفی��ف.100.درصدی.بدون.هیچ.قید.و.ش��رطی.برخوردار.

می.شوند..از.آنجا.که.هزینه.عوارض.صدور.پروانه.ساختمانی.برای.امالک.مسکونی.در.شهر.تهران.

به.طور.متوس��ط.مترمربعی.200.هزار.تومان.اس��ت.از.این.پس.20.درصد.هزینه.س��اخت.)هزینه.

ساخت.و.ساز.در.شهر.تهران.بدون.احتساب.قیمت.زمین.در.حال.حاضر.به.طور.متوسط.یک.میلیون.

تومان.اس��ت(.برای.س��ازنده.های.داخل.محدوده.بافت.فرسوده.صفر.خواهد.شد..دومین.شاخص.

هزینه.ای.که.قرار.اس��ت.کاهش.یابد.مربوط.به.تعرفه.عوارض.تجاری.اس��ت.که.مطابق.با.اعالم.

شهردار.تهران.بنا.است.تعرفه.عوارض.تجاری.سازی.در.محدوده.بافت.از.این.پس.با.تخفیف.80.
درصدی.نسبت.به.سایر.مناطق.تهران.همراه.شود.

در.بس��ته.تش��ویقی.که.سال.گذشته.از.س��وی.مدیریت.ش��هری.برای.محدوده.بافت.فرسوده.

تصویب.و.ابالغ.شد.تمامی.پالک.های.تجاری.و.اداری.در.محدوده.بافت.فرسوده.که.تاکنون.ملزم.

به.پرداخت.عوارض.به.ش��هرداری.بودند،.مش��مول.50.درصد.تخفیف.عوارض.شهرداری.شدند..

که.به.این.ترتیب.متوس��ط.نرخ.عوارض.ساخت.تجاری.در.بافت.فرسوده.تهران.معادل.2میلیون.

و.800.هزار.تومان.به.ازای.هر.مترمربع.شد.که.با.مصوبه.جدید.ستاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.شهر.

تهران.30.درصد.دیگر.مشمول.تخفیف.خواهد.شد..متوسط.نرخ.عوارض.تجاری.در.سایر.مناطق.

شهری.معادل.4میلیون.تومان.است..به.نظر.می.رسد.شهرداری.تهران.بنا.دارد.از.این.طریق.سهم.

پروژه.های.مال.سازی.در.مناطق.فرسوده.و.جنوب.شهر.را.افزایش.دهد..سومین.شاخص.هزینه.ای.

که.بنا.است.برای.ساخت.وساز.های.درون.بافت.فرسوده.مورد.تجدید.نظر.قرار.گیرد.آن.است.که.

بنا.به.گفته.قالیباف.اعمال.تسهیالت.و.مشوق.های.ساخت.وساز.از.این.پس.به.صورت.محله.ای.و.
منطقه.ای.در.بافت.فرسوده.انجام.شود.

به.اعتقاد.مدیران.ش��هری.از.آنجا.که.هر.محله.ویژگی.خاص.خود.را.دارد.می.توان.با.توجه.به.

مختصات.خاص.آن،.نوع.تسهیالت.متفاوتی.را.برای.آن.محله.پیش.بینی.کرد..به.تعبیر.دیگر.در.

طرحی.که.بنا.ش��ده.از.سوی.مدیران.ش��هری.برای.ارائه.تسهیالت.به.142.محله.بافت.فرسوده.

تدوین.ش��ود.امتیازات.ویژه.برای.برخی.محالت.در.نظر.گرفته.می.ش��ود..در.تدوین.این.امتیازات.

فقط.توجیه.فنی.برای.ارائه.تس��هیالت.در.نظرگرفته.می.ش��ود.و.هیچ.گونه.توجیه.اقتصادی.برای.

مدیریت.ش��هری.مد.نظر.نیست..به.این.معنا.که.تسهیالت.و.مشوق.های.بیشتر.برای.محله.های.

فرسوده.تر.صرفا.با.هدف.جذاب.سازی.پروژه.های.سرمایه.گذاران.ارائه.می.شود..چهارمین.شاخص.

هزینه.ای.که.بنا.ش��ده.طبق.نظر.شهردار.تهران.به.طور.کلی.از.لیست.هزینه.ای.ساخت.وسازهای.
محدوده.بافت.فرسوده.حذف.شود.هزینه.مربوط.به.»عوارض.متفرقه«.است.

از.چند.ماه.پایاني.س��ال.91.برخي.از.متقاضیان.صدور.مجوز.نوس��ازي.واحدهاي.مسکوني.در.

بافت.فرسوده.با.وجود.تخفیف.100.درصدي.عوارض.در.این.محدوده،.از.سوي.شهرداري.تهران.

مکلف.به.پرداخت.عوارضي.تحت.عنوان.»عوارض.متفرقه«.ش��دند.که.بعضا.از.مبلغ.تعیین.شده.

به.عنوان.عوارض.بخش��یده.ش��ده.مازاد.تراکم.نیز.بیشتر.بود..بررسی.ها.از.نحوه.محاسبه.این.نوع.

عوارض.مش��خص.کرد.که.مدیریت.ش��هری.هیچ.نوع.فرمول.مشخصی.برای.محاسبه.این.نوع.

عوارض.نداشت،.طوری.که.رقم.پیش.بینی.شده.برای.این.عوارض.براساس.مشاهده.های.میدانی.
بین.50.تا.200.میلیون.تومان.برای.هر.پروانه.ساختمانی.متفاوت.بود..

پ��س.از.چن��دی.مدیران.ش��هری.اعالم.کردن��د.که.عوارض.متفرقه.مش��مول.آن.دس��ته.از.

ساخت.وسازهایی.می.شود.که.بیش.از.سقف.پیش.بینی.شده.در.طرح.تفصیلی.درخواست.دریافت.

تراکم.دارند..مطابق.با.آمار.طی.چند.س��ال.اخیر.مدیریت.ش��هری.از.محل.اخذ.عوارض.متفرقه.

در.بافت.فرس��وده.فقط.495.میلیارد.تومان.درآمد.کسب.کرده.است.که.نه.تنها.نشان.دهنده.نبود.

توجیه.اقتصادی.دریافت.این.نوع.عوارض.در.بافت.فرسوده.برای.مدیریت.شهری.است.بلکه.حتی.

به.نوعی.می.تواند.مانعی.برای.نوس��ازی.و.ورود.سرمایه.گذاران.بخش.خصوصی.به.این.محدوده.

محس��وب.شود..مدیر.عامل.سازمان.نوسازی.روز.گذش��ته.رقم.کل.تخفیفات.ارائه.شده.از.سوی.

ش��هرداری.تهران.در.بافت.فرس��وده.را.طی.سال.های.گذش��ته.معادل.468.میلیارد.تومان.اعالم.

کرد.که.نش��ان.می.دهد.مدیریت.شهری.تقریبا.معادل.رقم.تخفیفات.ارائه.شده.در.بافت.فرسوده.

از.طریق.اخذ.عوارض.متفرقه.درآمد.کس��ب.کرده.است..از.این.رو.اگرچه.مطابق.با.اعالم.معاونت.

وقت.شهرس��ازی.و.معماری.شهرداری.در.سال.92.بنا.بود.اخذ.عوارض.متفرقه.در.بافت.فرسوده.

متوقف.ش��ود،.اما.شهردار.تهران.در.اولین.جلسه.ستاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.شهر.تهران.تاکید.بر.

حذف.تمام.و.کمال.این.عوارض.در.بافت.فرسوده.کرد..پنجمین.و.آخرین.تخفیف.در.نظر.گرفته.

ش��ده.برای.سازنده.های.محدوده.بافت.فرسوده،.حذف.هزینه.انشعاب.فاضالب،.آب.و.برق.و.گاز.

است..فتح.اللهی.در.این.خصوص.روز.گذشته.با.اعالم.تصمیم.قطعی.ستاد.بازآفرینی.برای.حذف.

هزینه.انشعابات.در.قطعات.زیر.100.مترمربع.بافت.فرسوده،.عنوان.کرد:.مطابق.با.تصمیم.ستاد،.

هزینه.انشعابات.آب،.برق،.گاز.و.فاضالب.و.مجوزهای.حفاری.به.عالوه.خدمات.نظام.مهندسی.

برای.قطعات.زیر.100.متر.رایگان.خواهد.ش��د..او.ادامه.داد:.مطابق.با.بررسی.ها.هزینه.انشعابات.
معادل.5.درصد.هزینه.ساخت.هر.واحد.مسکونی.را.تشکیل.می.دهد.

به.گفته.فتح.اللهی.با.اقدامات.انجام.شده.طی.سال.های.گذشته.34.درصد.از.پارسل.های.بافت.

فرسوده.شهر.تهران.نوسازی.شده.است..به.این.معنی.که.از.205.هزار.پارسل.موجود.در.محالت.

بافت.فرس��وده.تاکنون.72.هزار.پارسل.نوسازی.شده.است..همچنین.تاکنون.82.هکتار.از.معابر.
عمومی.بافت.فرسوده.بازگشایی.شده.است..

او.با.اش��اره.به.آمار.نوسازی.بافت.فرسوده.کشور.عنوان.کرد:.میانگین.عرصه.نوسازی.شده.در.

س��طح.کشور.معادل.6/.7.درصد.است.که.این.میزان.با.احتساب.شهر.تهران.به.حدود.13.درصد.

می.رسد..مدیر.عامل.سازمان.نوسازی.شهر.تهران.اظهار.کرد:.در.حال.حاضر.60.درصداز.مساحت.

3700هکتاری.بافت.فرسوده.تهران.به.قطعات.زیر.100.متر.تعلق.دارد.که.122.هزار.و.691پارسل.

را.در.بردارد..او.تاکید.کرد:.از.این.رو.در.ستاد.بازآفرینی.پایدار.کالن.شهر.تهران.تسهیالت.ویژه.ای.

برای.قطعات.زیر.100.متر.ش��امل.وام.50.میلیون.تومانی.قرض.الحس��نه،.هزینه.صفر.عوارض.
شهرداری.و.انشعابات.به.شرط.تجمیع.در.نظر.گرفته.شده.است..

او.ادامه.داد:.این.بسته.جدید.از.ابتدای.خردادماه.از.طریق.50.دفتر.خدمات.نوسازی.شهر.تهران.

قابل.دریافت.اس��ت..ضمن.آنکه.در.مس��یر.جدید.مدیریت.وام.نوسازی.بر.عهده.سازمان.نوسازی.

ش��هر.تهران.قرار.گرفته.اس��ت..فتح.اللهی.همچنین.آمار.تجمیع.پالک.ها.در.سال.گذشته.را.سه.

پالک.عنوان.کرد.و.افزود:برای.س��ال.جاری.12.هزار.فقره.وام.نوس��ازی.پیش.بینی.شده.است.و.

40.میلیارد.تومان.منابع.برای.پرداخت.نیمی.از.یارانه.س��ود.این.تسهیالت.از.سوی.شهرداری.در.

نظر.گرفته.شده.است..به.گفته.وی.پرداخت.وام.بالعوض.10.میلیون.تومانی.نمای.ساختمان.نیز.
از.دیگر.تسهیالت.درنظر.گرفته.شده.برای.نوسازی.بافت.فرسوده.تهران.در.سال.جاری.است.
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چرا جهان سومی ها آسمان خراش می سازند؟
یک توبه تاریخی

پنجره.ایرانیان:.غرب،.سال.هاس��ت.عطش.خود.را.در.سرکشی..های.معمارانه.سیراب.

کرده.اس��ت..تمدنی.که.مرد.روزهای.برج.و.آس��مان.خراش.بود،.سال.هاست.که.دیگر.
سیراب.از.برج.و.پل.و.اتوبان.و.بلندترین.ها.و.بزرگترین..ها.و.بیشترین..هاست.

به.گزارش.مش��رق.نیوز،.پتروناس.مالزی،.برج.میالد.تهران،.برج.ساعت.مکه،.برج.

پادشاهی.ریاض،.مرکز.اعتبار.جهانی.شانگهای،.برج.kk100.و.دست.آخر.برج.خلیفه.

دبی..نام.این.آس��مان.خراش.ترین.ها.را.بارها.شنیده.اید..وقتی.سرمستی.انسان.به.اوج.
می.رسد،.آسمان.را.می.خراشد!

درمیان.نام..های.این.آسمان..خراش..ها.خبری.از.برج.های.جهان.غرب.نیست!.چراکه.

غرب،.سال.هاست.عطش.خود.را.در.سرکشی..های.معمارانه.سیراب.کرده.است..تجربه.

ابتدایی.غرب.در.ساخت.آسمان.خراش،.به.قریب.150.سال.پیش.آمریکا.برمی.گردد.و.
اتفاقی.که.عامل.شکل.گیری.مکتب.معماری.شیکاگو.شد.

شهر.بزرگ.شیکاگو.آمریکا،.در.سال.1871.در.آتش.سوخت.و.معماران.و.مهندسان.

جوان.سازه،.بر.ویرانه..های.شهر،.بنیان.سبک.و.سیاقی.از.معماری.مدرن.را.شکل.دادند.

که.بعدها."مکتب.شیکاگو" نام.گرفت.و.اصول.و.قواعد.آن،.به.عنوان.منشور.معماری.
مدرن،.مورد.توجه.قرار.گرفت.

تا.س��ال.1889.س��تون.یادبود.واش��نگتن.به.عنوان.بلندترین.س��ازه.جهان.شناخته.
می.شد،.اما.در.این.سال.برج.ایفل.جانشین.آن.شد.

برج.ایفل.که.طراح.آن.مهندس.ایفل.بود،..در.س��ال.1889برای.نمایشگاه.جهانی.و.

به.مناس��بت.صدمین.سالگرد.انقالب.فرانسه.ساخته.شد.و.در.واقع.نماد.خاری.بود.که.

در.آن.نمایش��گاه.به.چش��م.همه.دنیا.فرو.می.رود..اما.پس.از.اتمام.نمایشگاه،.به.خاطر.

زیبایی.مهندس��ی.آن،.از.تخریب.ایفل.صرفنظر.کردند.و.به.نش��انه.ش��هری.پاریس.و.

حتی.فرانس��ه.بدل.ش��د..این.برج.به.مدت.41.سال.تا.زمان.بهره.برداری.از.ساختمان.
کرایسلر.در.نیویورک.در.سال.1930،.به.عنوان.بلندترین.برج.جهان.شناخته.می.شد..
البت��ه.برج.ایفل.صرفا.یک.المان.نمایش��ی.و.بدون.کاربری.اس��ت.و.اما.مهم.ترین.
جهش.در.زمینه.آس���مان.خراش.ها.را.برج.کرایس��لر.ایجاد.کرد..در.س��ال.1928.والتر.
کرایس��لر.از.معمارش.وان.آلن.خواس��ت.برای.او.بلندترین.ساختمان.جهان.را.طراحی.
کند..بنابراین.برج.کرایسلر.در.سال.1930.با.77.طبقه.و.319.متر.ارتفاع،.مرتفع.ترین.

سازه.ساخت.دست.بشر.آن.دوران.یعنی.برج.ایفل.را.هم.پشت.سر.گذاشت.
سرمستی.والتر.کرایسلر.از.داشتن.بلندترین.ساختمان.جهان.دیری.نپایید.ودر.اواخر.
س��ال.1929.کمپانی.امپایر.اس��تیت.با.تصمیم.به.ساخت.آسمان.خراشی.به.همین.نام،.
رقیب.را.از.میدان.به.در.کرد..این.بنای.102.طبقه.ا.ی.381.متری.در.اوج.دوران.رکود.
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اقتص��ادی.تا.مدت.ها.چش��م.همگان.را.خی��ره.کرد.و.تا.کنون.بی��ش.از.117.میلیون.

بازدید.کنن��ده.از.آن.دی��دن.کرده.اند..بر.باالی.س��اختمان.برج،.آنتن.ه��ای.تلویزیونی.

و.مخابرات��ی.نص��ب.گردی��ده.که.ارتفاع.برج.را.ب��ه.442.متر.می.رس��اند..البته.هزینه.

سرسام.آور.امپایر.استیت.به.حدی.بود.که.تا.40.سال.بعد.هیچکس.جرات.نکرد.رکورد.
این.ساختمان.بلند.را.بزند.

با.ارائه.تئوری.س��ازه.های.لوله.ای.در.اواس��ط.دهه.ی.60،.ساختمان.های.غول.آسایی.

چون.برج.های.دوقلو.مرکز.تجارت.جهانی.)411.متر(.و.برج.سیرز.)442.متر(.در.اوایل.

دهه..70.س��ر.از.آس��مان.ها.در.آوردند..پس.از.آن.بلندترین.ها.به.مرور.به.مشرق.زمین.

منتقل.شد.و.برج.های.دوقلوی.پتروناس.در.پایتخت.مالزی.با.452.متر.ارتفاع،.رکورد.
بلندترین.ساختمان.اداری.جهان.را.در.دست.گرفت..

بلندتر.و.بلندتر،.س��ریع.تر.و.س��ریع.تر،.برج..ها.بر.روی.هم.س��اخته.شد.تا.غرور.غرب.

مدرن،.فروکش.کند.و.فخر.دانش.مهندسی.خود.را.به.جهان.بفروشد..اما.غرب.که.مرد.

روزهای.برج.و.آس��مانخراش.بود،.سال.هاس��ت.که.دیگر.سیراب.از.برج.و.پل.و.اتوبان.

و.بلندترین.ها.و.بزرگترین..ها.و.بیش��ترین..ها؛.به.دنبال.مامنی.اس��ت.که.در.آن.قدری.

بیاس��اید.و.در.توبه.ای.تاریخی،.به.یک.طبقه..س��ازی،.در.شهرک..سازی..های.خود.روی.

آورده.اس��ت..اما.چه.کنیم.که.عطش.آن.همچنان.در.مشرق.زمین.باقیست.و.مسابقه.

"بلندترین.ه��ا" روز.به.روز.رونق.می.گیرد..تا.جایی.که.به.گواه.نمودار.زیر،.دیگر.نامی.
و.نشانی.از.آسمانخراش.های.غربی،.در.میانه.نیست!

.

برنده..ه��ای.این.مس��ابقه.چن��دان.ماندگار.نیس��تند.و.در.کمتر.از.چند.م��اه،.جایگاه.

"بلندترین" را.به.برجی.دیگر.واگذار.می..کنند..ش��اید.موفق.ترین.نمونه.در.این.زمینه،.

برج..های.دوقلوی."پتروناس" در.مالزی.باش��د..برج.هایی.که.در.سال.1998.تا.2004.

بلندتری��ن.برج.های.جهان.بودند.و.طراحی.خاص."س��زار.پلی"،.معمار.آن.و.همچنین.

مانوره��ای.تبلیغاتی.مختلف،.از.جمله.فیلم."ماموری��ت.غیر.ممکن" با.بازی.متهورانه.

تام.ک��روز،.آوازه.لقب."بلندترین”.را.برای.پتروناس.مالزی،.در.حافظه.جهانی.به.ثبت.

رس��اند..اما.نکته.جالب.اینکه.همان.برج.امروز.در.رتبه.27.جهان.است!.و.تنها.پس.از.

چند.س��ال.این.لقب.را.از.دس��ت.داد..امروزه.باقی.ماندن.در.صدر.به.کمتر.از.چند.ماه.

رس��یده.است.و.عمال.هزینه.های.سخاوتمندانه.برای.ساخت.بلندترین..ها،.دیگر.مقرون.
به.صرفه.نیست.

اکنون.بلند.ترین.آسمانخراش.ها.در.جهان.به.قرار.زیرند:.
1..برج.خلیفه.در.دبی.با.ارتفاع.828.متر؛

2..برج.تایپه.101،.در.تایوان.با.ارتفاع.509؛
3..مرکز.مالی.جهانی.شانگهای.چین.با.ارتفاع.492؛

4..برج.های.پتروناس.1و2.در.کواالالمپور.با.ارتفاع.452؛
5..مرکز.مالی.گرینلند.ناجینگ.چین.با.ارتفاع.450.

دانس��تنش.خالی.از.لطف.نیس��ت.که،.واژه.آسمانخراش.فارسی.یک.گرته.برداری.از.

واژه.skyscraper.انگلیس��ی.اس��ت..این.واژه،.نخستین.بار.در.اواخر.سده.نوزدهم.

برای.س��اختمان.های.بلند.شهر.نیویورک.آمریکا.به.کار.رفت..امروزه.ساختمانی.عنوان.
آسمان.خراش.دارد.که.بلندای.آن،.دست.کم.به.150.متر.برسد.

واقعیت.مهم.و.غیر.قابل.انکار.بلند.مرتبه.سازی،.هزینه.های.بسیار.گزاف.و.سرسام.آور.

آن.اس��ت..هنگامی.که.س��اختمانی.با.ارتفاع��ی.بیش.از.150.متر.ی��ا.828.متر.)برج.

خلیفه..دبی(.س��اخته.می.ش��ود؛.ضرای��ب.باورنکردنی.بر.هزینه..ها.اعم��ال.می..گردد.و.

در.مقیا.س..های.بس��یار.بزرگ،.ف��ارغ.از.هزینه.های.مصالح.یا.م��وارد.فنی،.تکنولوژی.
پیچی��ده..ای.را.نیز.می..طلبد..عالوه.بر.همه.ای��ن.هزینه..ها،.هزینه."تعمیر.و.نگهداری" 

ساختمان.که.پس.از.ساخت،.جاری.می.شود،.به.قدر.خود.سرسام..آور.است.
اما برای چه کاربری  هایی این هیوالهای عظیم ساخته می  شوند؟ 

1..مهم.ترین.دلیل.س��اخت.آن،.کاربری.مس��کونی.اس��ت..واضح.اس��ت.که.تامین.

کاربری.مس��کونی.با.هزینه..هایی.گزاف،.عقالنی.نیست..اما.در.شرایطی.مانند.کمبود.

ش��دید.زمین.در.کش��ورهایی.کوچک.و.متراکم.یا.جزیره.ای،.مانند.کره.یا.ژاپن.معقول.

می.نماید..الزم.به.ذکر.است.که،.عمال.توجیه.مسکونی.برای.این.ساختمان.ها.منطقی.
نیست..در.واقع.تنها.1.برج.از.20.برج.بلندمرتبه.دنیا،.کاربری.مسکونی.دارد.

2..کاربری.دیگر.این.برج..ها،.مخابراتی.است،.که.احتماال.این.بدترین.کاربری.برای.

یک.برج.می.تواند.باش��د..چراکه.ب��رج.مخابراتی.قاعدتا.درآمدزای��ی.خاصی.ندارد..به.

عالوه.می.توان.با.مکان..یابی.مناس��ب.و.س��ازه..هایی.به.مراتب.کم.هزینه.تر.مثل.دکل.

و....همان.کارایی.را.ایجاد.کرد..چنین.سرمایه.گذاری.هنگفتی،.عملی.سخاوتمندانه.به.

حس��اب.می..آید..حال.آنکه.عمال.با.پیش��رفت.فناوری،.نیاز.به.تجهیزات.در.ارتفاع.باال.

کمتر.می.ش��ود.و.حتی.ممکن.اس��ت.در.طول.دوره.ساخت.این.گونه.برج.ها،.با.توسعه.
تکنولوژی.ضرورت.آنها.نیز.از.بین.برود.

3..کارب��ری.دیگر.آن.نیز."اداری.�.تجاری.�.اقامتی" اس��ت.که.صرفا.در.بلندمدت،.
قادر.است.هزینه.های.هولناک.خود.را.به.جیب.سرمایه..گذار.برگرداند.

4..غرور،.هویت.و.نشانه.شهری:.ایجاد.احساس.غرور.ملی،.هویت.سازی.برای.یک.

ش��هر.و.ایجاد.یک.نماد.شهری.و.برندینگ.شهری،.از.جمله.دالیل.دیگری.است.که.

برای.ساخت.آسمان.خراش.ها.عنوان.می.شود..اگرچه.بسیاری.از.این.آسمان..خراش.ها،.

پس.از.اتمام.پروژه،.به.نماد.شهر.بدل.می..شوند؛.اما.نماد.شدن.یک.آسمان..خراش.پس.

از.چند.دهه.امکان..پذیر.است..البته.اینجا.یک.پرسش،.موضوعیت.دارد؟.آیا.ساخت.یک.

برج.828.متری.تنها.روش.هویت..س��ازی.است؟.بس��یاری.از.نمادهای.شهری.ارتفاع.

زیادی.ندارند..اوپرای.سیدنی،.کلیسای.سن.پیتر،.مجسمه.آزادی.منهتن،.آکروپولیس.

آتن.و.… در.غرب،.و.مساجد.جامع.و.عالی.قاپو.و.از.همه.مهمتر.میدان.نقش.جهان.

و.ب��رج.آزادی.تهران،.نمادهایی.جهانی.و.کم.ارتفاع.هس��تند.که.غالبا.هویت..بخش.و.
غرورآفرین.نیز.هستند.

بهتر.اس��ت.بدانیم.که.کش��ورهایی.که.به.لحاظ.عقبه.فرهنگ��ی.و.تمدنی،.ضعیف.

هس��تند،.برای.نمادسازی.و.هویت.سازی،.به.ش��یوه.هایی.این.چنینی.روی.می..آورند..با.
ادله.باال.اثبات.می.شود.که.ساخت.برج.میالد.تهران.نیز،.توجیه.منطقی.ندارد.

دانستنش.خالی.از.لطف.نیست.که.برج.شارد.در.لندن.به.عنوان.بلندترین.برج.اروپا،.

در.رتب��ه.56.دنیا.قرار.دارد.و.این.به.معنای.انصراف.اروپا.از.ش��رکت.در.این.مس��ابقه.

اس��ت..آمریکایی.که.تمدن.ارش��د.جهان.مدرن.خوانده.می.شود،.و.تا.سال.1980.همه.

صد.برج.برتر.جهان.را.در.خود.داش��ت؛.در.س��ال.2012.این.عدد.به.24.برج.رس��یده.

است.و.در.شهرسازی.خود،.به.ویالسازی.های.یک.طبقه.روی.آورده.است.و.این.یعنی.
یک.توبه.تاریخی!
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دو تجربه متفاوت شارژ مالی مسکن
صندوق بین المللی پول بررسی کرد:

پنجره.ایرانیان:.صندوق.بین.المللی.پول.با.انتشار.نرخ.جدید.تورم.واقعی.مسکن.در.64.کشور،.

مربوط.به.فصل.آخر.2015،.اعالم.کرد:.ش��اخص.قیمت.جهانی.مس��کن.پس.از.»صعود.تند«.

سال.های.2013.و.2014،.سال.گذشته.میالدی.در.همان.مسیر.افزایشی،.»ریتم.کند«.به.خود.

گرفت؛.به.طوری.که.هم.اکنون.ش��اخص.از.جهش.مشابه.2007.در.امان.است..در.این.گزارش،.

»نسبت.قیمت.مسکن.به.اجاره.بها«.و.»حجم.تسهیالت.پرداختی.به.خریداران.مسکن«.نشان.

می.دهد.در.کش��ورهایی.ک��ه.وام.به.صورت.هدفمن��د.)عمدتا.به.خانه.اولی.ها(.پرداخت.ش��ده،.
متناسب.با.افزایش.وام.دهی،.قیمت.مسکن.کاهش.یافته.است.

به.گزارش.دنیای.اقتصاد:،.ش��اخص.قیمت.جهانی.مس��کن.پ��س.از.8.فصل.»صعود.تند«،.

س��ال.2015.نیز.در.مس��یر.افزایش��ی.به.حرکت.خود.ادامه.داد.اما.رشد.س��ال.گذشته.با.»ریتم.

کند«.انجام.ش��د.و.در.عین.حال،.افت.ش��تاب.تغییرات.ش��اخص.به.معنای.توقف.قریب.الوقوع.

آن.نیس��ت..صندوق.بین.المللی.پول.با.انتش��ار.آمار.جدید.از.اوضاع.بازار.ملک.در.جهان،.ضمن.

به.تصویر.کش��یدن.روند.15.س��ال.گذشته.شاخص.قیمت.جهانی.مسکن،.سه.شاخص.دیگر.از.

وضعیت.اقتصاد.مسکن.در.کشورها.را.اعالم.کرد.به.طوری.که.مقایسه.ترکیبی.شاخص.ها،.یک.

پیام.روشن.خطاب.به.سیاست.گذاران.این.بخش.دارد..مطابق.گزارش.صندوق.بین.المللی.پول،.

سطح.شاخص.قیمت.جهانی.مسکن.در.حال.حاضر.و.پس.از.سه.سال.افزایش.مداوم،.هنوز.به.

نقطه.جهش.س��ال.های.2007-2008.نرسیده،.ضمن.آنکه.آخرین.مقصد.این.شاخص.در.سال.
2015.نشان.می.دهد،.تکرار.جهش.دوره.قبل.دور.از.انتظار.کارشناسی.است.

ش��اخص.قیمت.جهانی.مس��کن.در.س��ال.های.2007.تا.اوایل.2008،.نزدیک.به.60.درصد.

نس��بت.به.س��ال.2000.صعود.کرد.به.این.معنا.که.ش��اخص.از.100.در.سال.2000.به.نزدیک.

160.رسید.اما.بعد.از.آن.با.وقوع.بحران.اقتصادی.در.سال.های.2008-2009،.سطح.شاخص.با.

نزول.ممتد،.از.حدود.160.به.نزدیک.140.رسید..در.فصل.اول.سال.گذشته،.سطح.این.شاخص.

مدتی.در.مرز.150.قرار.گرفت.که.این.نوس��ان.بیانگر.کاهش.محس��وس.سرعت.رشد.در.سال.

گذشته.میالدی.است..این.گزارش.حاوی.سه.شاخص.دیگر.شامل.»سطح.تورم.واقعی.مسکن.

در.64.کش��ور«،.»میزان.تسهیالت.پرداختی.به.خریداران.مسکن«.و.همچنین.»نسبت.قیمت.

به.اجاره.بها«.در.کش��ورهای.مختلف.طی.س��ال.2015.است.که.نشان.می.دهد:.در.کشورهایی.

که.معموال.وام.خرید.مس��کن.به.صورت.هدفمند.و.از.طریق.اعتبارس��نجی..سمت.تقاضا،.صرفا.

به.گروه.جامعه.هدف.–خریداران.مصرفی.همچون.خانه.اولی.ها-.پرداخت.می.شود،.چنانچه.در.

یک.س��ال.حجم.وام.دهی.به.متقاضیان.در.این.کش��ورها.افزایش.یابد،.نه.تنها.قیمت.مسکن.در.

آن.سال.تحریک.نمی.شود.که.به.دلیل.کارکرد.درست.چرخه.معامالت.مصرفی.و.عرضه.جدید،.

به��ای.فروش.آپارتمان.ها.با.کاهش.نیز.مواجه.خواهد.ش��د..این.معادله.برای.کش��ورهایی.که.

تسهیالت.خرید.مسکن.به.صورت.آزاد.و.غیرهدفمند.به.همه.خریداران.)مصرفی.و.سرمایه.ای(.
ارائه.می.شود،.حالت.عکس.دارد.

س��ال.گذشته.در.فرانس��ه.که.س��ابقه.طوالنی.در.تامین.مالی.هدفمند.خانوارهای.کم.درآمد.

و.میان.درآم��د.متقاضی.مس��کن.دارد،.حجم.اعتبارات.بلندمدت.پرداختی.به.بخش.مس��کن.5.

درص��د.افزایش.پی��دا.کرد.اما.به.جای.آنکه،.تزریق.منابع.منجر.به.تحریک.قیمت.ش��ود،.تورم.

واقعی.مس��کن.)مابه.التفاوت.رشد.قیمت.اسمی.و.نرخ.تورم(.3.درصد.افت.کرد.و.نسبت.قیمت.

به.اجاره.بها.نیز.در.این.کش��ور،..10درصد.کاهش.یافت..همچنین.در.انگلیس.که.سیاس��ت.های.

مالی.مس��کن.از.طبقات.اجتماعی.ضعیف.و.متوس��ط.پش��تیبانی.می.کند،.در.سال.2015.میزان.

تسهیالت.خرید.مسکن.پرداختی.به.متقاضیان.3.درصد.افت.کرد.و.با.این.کاهش،.به.دلیل.آنکه.
سرکوب.تقاضا.و.اختالل.در.بازار.اتفاق.افتاد،.در.نهایت.قیمت.واقعی.مسکن.5.درصد.رشد.کرد.



187

10
ه.4

�ار
شم

..
95
داد.

خر
..
هم

ل.ن
س�ا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ش
زار

گـ

اما.در.ترکیه.که.بازار.س��فته.بازی.ملکی.از.کانال.تس��هیالت.بانک��ی.بلندمدت،.رونق.دارد.و.

برج.سازها.به.واسطه.وام.خرید،.قادر.به.فروش.واحدهای.مسکونی.به.سرمایه.گذاران.هستند،.اثر.

تورمی.تس��هیالت.قابل.مش��اهده.است..در.سال.2015،.بیشترین.رشد.حجمی.در.پرداخت.وام.

خرید.مس��کن.از.بین.کش��ورهای.مختلف،.برای.ترکیه.و.با.نرخ.رشد.18.درصد.در.وام.دهی.به.

ثبت.رسید..این.اتفاق.باعث.شد.ترکیه.در.سال.گذشته،.مقام.پنجمین.کشور.به.لحاظ.بیشترین.

رشد.قیمت.واقعی.مسکن.را.به.دست.آورد.طوری.که.تورم.واقعی.مسکن.در.این.کشور.در.فصل.

آخر.س��ال.2015.به.10.درصد.رس��ید..سال.گذشته.نس��بت.قیمت.به.اجاره.بها.نیز.در.ترکیه.با.
بیشترین.رشد.نسبت.به.بقیه.کشورها،.40.درصد.نسبت.به.سال.2010.صعود.کرد.

IMF.وضعیت بخش مسکن جهان به روایت
بر.اساس.گزارش.فصلی.صندوق.بین.المللی.پول،.گرچه.روند.تغییرات.شاخص.قیمت.مسکن.
در.جهان.طی.س��ال.گذش��ته.میالدی.صعودی.بوده.است،.اما.پس.از.16.فصل.متوالی.افزایش.
رش��د.شاخص،.حاال.رشد.این.ش��اخص.کمی.کاهش.یافته.است..البته.صندوق.بین.المللی.پول.
تاکید.کرده.هنوز.زود.اس��ت.که.این.کاهش.س��رعت.رش��د.را.به.منزله.روند.کاهشی.قیمت.ها.

تعبیر.کنیم.
ش��اخص.جهانی.قیمت.مسکن.از.فصل.اول.س��ال.2000.روند.افزایشی.داشته.است.ولی.با.
شروع.بحران.مالی.و.در.ابتدای.سال.2008.به.یکباره.افت.کرد.و.روند.کاهشی.آن.تا.سال.های.
2011.و.2012.نیز.ادامه.داشت..سپس.به.آرامی.صعود.دوباره.آن.آغاز.شد.و.تا.فصل.اول.سال.
2015.نیز.این.روند.صعودی.ادامه.داشته.است..تا.فصل.چهارم.سال.گذشته..میالدی.در.غالب.
کشورهای.جهان.شاخص.قیمت.مسکن.به.طور.متوسط.رشد.مثبت.را.تجربه.کرده.است..قطر،.
هنگ.کنگ،.س��وئد،.مجارستان.و.ترکیه.به.ترتیب.کش��ورهایی.بودند.که.بیشترین.رشد.قیمت.
مسکن.برای.آنها.به.ثبت.رسید..رشد.قیمت.ساالنه..منتهی.به.فصل.چهارم.برای.این.کشورها.
بین.10.تا.15.درصد.بوده.است..اوکراین.با.بیش.از.30.درصد.کاهش.قیمت.بیشترین.رکود.را.
در.این.بازار.در.مدت.مش��ابه.تجربه.کرد..امارات.متحده..عربی،.روس��یه،.برزیل،.لتونی،.یونان.و.

تایوان.جزو.کشورهایی.بودند.که.بین.5.تا.15.درصد.کاهش.قیمت.را.تجربه.کردند.
رش��د.تسهیالت.اعتباری.و.بلندمدت.بخش.مس��کن.نیز.برای.بیشتر.کشورهای.دنیا.در.بازه..
زمانی.یکس��اله..منتهی.به.فصل.سوم.س��ال.2015.مثبت.بوده.است..ترکیه.با.حدود.20.درصد.
رش��د.تسهیالت،.رتبه..اول.را.داراست..کش��ورهای.کلمبیا،.چین،.فیلیپین.و.مکزیک،.همگی.با.
رش��دهای.باالی.10.درصد،.در.رتبه.های.بعدی.قرار.دارند..رش��د.تس��هیالت.اوکراین.کاهشی.
بیش.از.35.درصد.را.در.این.بازه..زمانی.داشته.که.در.مقایسه.با.دو.کشور.قبل.از.خود،.اسلوونی.

و.ایرلند.که.هر.کدام.10.درصد.کاهش.داشتند،.فاصله.بسیاری.دارد.
در.این.گزارش.با.پایه.قرار.دادن.نس��بت.قیمت.مس��کن.به.درآمد.برای.س��ال.2010.برای.

بازه.زمانی.منتهی.به.فصل.چهارم.س��ال.2015.نسبت.قیمت.مسکن.به.درآمد.سرانه.اشخاص.

محاس��به.شده.است..یعنی.با.مبنا.قرار.دادن.قیمت.های.سال.2010.)به.عبارت.دیگر.با.تعدیل.

نسبت.به.قیمت.های.سال.2010(.رشد.قیمت.مسکن.به.درآمد.مورد.سنجش.قرار.گرفته.است..

در.واقع.برای.هر.کش��ور.نس��بت.قیمت.مس��کن.به.درآمد.عدد.100.بوده.و.با.تعدیل.نسبت.به.

اعداد.مش��ابه.در.آن.س��ال،.این.نسبت.برای.سال.2015.گزارش.ش��ده.است.و.در.واقع.میزان.

افزایش.رش��د.قیمت.مسکن.را.نس��بت.به.رشد.درآمد.ارزیابی.می.کند..برای.نیوزلند.این.نسبت.

حدود.125.اس��ت.یعنی.قیمت.مس��کن.در.نیوزیلند.نسبت.به.درآمد.سرانه.در.این.کشور.حدود.

25.درصد.در.بازه..مذکور.افزایش.داشته.است..اتریش،.آلمان.و.سوئد.با.نسبت.های.باالی.120.
کشورهای.بعدی.هستند.

آمریکا،.نروژ،.جمهوری.چک،.لتونی.و.دانمارک.کشورهایی.هستند.که.این.نسبت.برای.آنها.

نسبت.به.دیگر.کشورها.به.100.نزدیک.تر.است.یعنی.نسبت.قیمت.مسکن.به.درآمد.برای.آنها.

تغییر.چندانی.نکرده.است..در.انتهای.جدول،.هلند،.لهستان،.مجارستان.و.اسپانیا.با.نسبت.های.

باالی.70.و.کمتر.از.80.قرار.دارند..در.واقع.حدود.نیمی.از.کش��ورهای.مورد.بررس��ی.در.بازه..
زمانی.فوق،.قیمت.مسکن.از.درآمد.سرانه.پیشی.گرفته.است.

اگر.به.جای.درآمد،.قیمت.اجاره..خانه.را.در.نظر.بگیریم.و.نسبت.قیمت.مسکن.به.اجاره..خانه.

را.با.مبنا.قرار.دادن.س��ال.2010.و.تا.انتهای.س��ال.2015.محاس��به.کنیم.مشاهده.می.شود.در.

حدود.نیمی.از.کش��ورها.رشد.قیمت.مسکن.از.رشد.اجاره..آن.بیشتر.بوده.است..ترکیه.با.نسبت.

145.درصد.رتبه..اول.را.دارد.و.نیوزیلند،.آلمان،.سوئد.و.رژیم.صهیونیستی.با.نسبتی.حدود.130.

در.مرتبه.های.بعدی.قرار.دارند..این.نس��بت.برای.آفریقای.جنوبی،.جمهوری.اس��لواکی،.شیلی،.

بلژیک.و.دانمارک.تقریبا.100.محاسبه.شده.یعنی.تغییری.در.رشد.این.دو.متغیر.طی.بازه..فوق.

مشاهده.نشده.است..یونان،.استونی.و.هلند.با.نسبتی.باالتر.از.70.و.روسیه.با.نسبتی.حدود.60.
کشورهای.انتهای.جدول.را.تشکیل.می.دهند.

در.ظاهر.به.نظر.نمی.رسد.کاهش.در.قیمت.کاالها.در.سطح.جهانی.تاثیری.بر.قیمت.مسکن.

در.س��طح.کشورها.داشته.باشد..با.این.حال،.در.برخی.نواحی.و.شهرهای.داخل.کشورها.اثرات.

کاهش��ی.آن.را.می.توان..مش��اهده.کرد..در.استرالیا.طی.25.سال.گذشته.قیمت.مسکن،.به.رغم.

نوس��انات.شدید.آن،.همواره.روندی.افزایشی.داشته.اس��ت.و.از.سال.2013.این.روند.افزایشی.

ش��دت.بیش��تری.نیز.گرفته.است..با.این.وجود،.در.ش��هر.»پرث«.که.در.تعامل.شدید.با.صنایع.

معدنی.و.پتروشیمی.اطراف.آن.قرار.دارد،.روند.نزولی.قیمت.مسکن.را.تجربه.می.کند..در.کانادا.

نیز.قیمت.مسکن.روند.صعودی،.آرام.و.نسبتا.باثباتی.را.طی.می.کند.در.حالی.که.در.شهرهایی.

مانند.»کلگری«.و.»ادمونتون«.که.دو.شهر.اصلی.استان.آلبرتا.هستند.که.غالب.درآمد.و.تولید.
آنها.از.طریق.صنایع.مرتبط.با.انرژی.است،.قیمت.مسکن.روند.کاهشی.را.نشان.می.دهد.
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در.ابتدای.بحث.استراتژی،.می.بایست.خاطرنشان.کرد.که.فضای.تدوین.استراتژی.با.اجرای.

اس��تراتژی.دارای.متودها.و.روش.های.مختلفی.می.باشد.که.در.این.مقاله.تنها.سعی.شده.است.

که.آش��نایی.ابتدایی.با.مبحث.اس��تراتژی.و.راحت.ترین.روش.تحلیل.اس��تراتژی.مورد.بحث.و.

بررس��ی.قرار.گیرد..ش��ایان.ذکر.می.باشد.که.در.شماره.های.100،.101.و.102.از.نشریه.پنجره.

ایرانیان،.دوس��ت.و.همکار.گرامی،.جناب.آقای.دکتر.علیزاده،.مدل.تحلیل.اس��تراتژی.به.روش.

EFQM.را.مورد.بررسی.قرار.داده.است..از.این.رو.سعی.بر.آن.است.تا.روش.دیگری.از.تحلیل.
اس��تراتژی،.به.نام.روش.SWOT.مورد.بررس��ی.قرار.گیرد.

روال.این.مقاله.نیز،.همانند.مقاالت.گذشته.می.باشد.بدین.صورت.که.با.تعریف.موضوع.مورد.

بحث.آغاز.و.با.اعالم.فرآیند.موضوع.مدیریتی،.نکات.کلیدی.موضوع.مورد.بحث.و.یک.تکنیک.
مورد.بررسی.قرار.خواهد.گرفت.

تعریف استراتژی
همانند.س��ایر.مباحث.مدیریتی،.تعاریف.بسیار.گسترده.ای.از.اس��تراتژی.وجود.دارد،.اما.باید.
گفت.که.درک.معنای.استراتژی.مانند.درک.هنر.است.چون.تشخیص.یک.هنر.شاید.ساده.باشد.

اما.تعریف.کردن.یا.بسط.دادن.آن.شاید.از.داشتن.هنر.هم.سخت.تر.باشد..
در.حالت.کلی.اس��تراتژی.به.یک.الگو.یا.پرس��پکتیو.یا.مسیر.یا.سیاستی.اطالق.می.شود.که.
تمامی.اهداف.فعلي.س��ازمان.یا.برنامه.ریزي.ش��ده.آن.را.مورد.بررسی.قرار.می.دهد.و.مواردی.
مانند.تخصیص.منابع.و.تعامالت.یک.سازمان.با.بازارها،.رقبا.و.دیگر.عوامل.محیطي.را.نیز.در.

این.برنامه.ریزی.ها.)یا.اجرا(.لحاظ.می.کند.
همانطور.که.از.تعریف.مشخص.است.می.توان.استراتژی.را.در.غالب.سیاست.یا.یک.الگو.یا.
یک.جایگاه.یا.مسیر.یا.هدف.یا.پرسپکتور.معنی.کرد.اما.مهمتر.از.معی.لغوی.استراتژی،.درک.

معنی.مدیریت.استراتژیک.دارای.اهمیت.می.باشد.
مدیریت.اس��تراتژیک.عبارت.اس��ت.از.علم.و.هنر.تدوین،.اجرا و ارزیابی.تصمیمات.همه.

جانبه.به.منظور.یاری.رساندن.به.سازمان.در.جهت.تحقق.اهداف.بلند.مدت.آن.

.اهمیت.مدیریت.اس��تراتژیک.از.آنجا.درک.خواهد.ش��د.که.هر.سه.موضوع.تدوین.و.اجرا.و.

ارزیابی.را.در.خود.جای.داده.است..در.اینجا.باید.خاطر.نشان.کرد.که.با.توجه.به.روند.پرسرعت.

تغییرات.محیطي.)بیرون.از.س��ازمان(.که.به.دلیل.روند.تحوالت.سیاس��ی.اخیر.در.ایران.رشد.

س��ریع.تری.خواهد.داشت.و.همچنین.پیچیده.شدن.تصمیمات.سازماني.و.رویکرد.محیط.های.

درون.سازمانی،.به.کارگیري.برنامه.اي.جامع.و.مدون.براي.مواجهه.با.این.گونه.مسائل.بیشتر.از.

گذش��ته.ملموس.شده.است..شایان.ذکر.است.که.این.مسایل.تنها.برای.شرکت.های.بزرگ.یا.

متوس��ط.نمی.باشد.و.شرکت.های.کوچک.یا.حتی.کارگاه.ها.نیز.می.بایست.این.برنامه.را.برای.

خود.داشته.باشند،.البته.با.شکل.و.شمایل.متفاوت.تر.از.بروکراسی.های.شرکت.های.بزرگ..در.

علم.مدیریت.به.این.برنامه.جامع،.برنامه.اس��تراتژیک.می.گویند.و.سیستم.های.تدوین.و.اجرا.
و.ارزیابی.استراتژی.های.انتخاب.شده.را.مدیریت.استراتژیک.می.نامند.

تدوین استراتژی
SWOT بر اساس روش 

مهندس محمدرضا قائمیان ـ قائم مقام مدیرعامل فوم اینداستری

ره:
شـا

ا

یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریتی، استراتژی و مدیریت استراتژیک است. »استراتژی به سیاستی اطالق می¬شود که تمامی اهداف 
سازمان را مورد بررسی قرار داده و موارد دیگر را نیز در این برنامه ریزی¬ها )یا اجرا( لحاظ می کند.« از همین تعریف کلی می توان اهمیت 
ایـن موضـوع را دریافت. اما برای اتخاذ مدیریت اسـتراتژیک روش های مختلفی وجود دارد. در این نوشـتار محمدرضا قائمیان روش 
SWOT را در تدوین اسـتراتژی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اسـت. الزم به ذکر اسـت که مهندس قائمیان دارای مدرک لیسـانس 
مهندسی متالوژی و فوق لیسانس ام بی ای با گرایش استراتژی بوده و در سابقه کاری 1۵ ساله ایشان، حدود 6 سال فعالیت تخصصی 
در حوزه ارائه خدمات مشـاوره کسـب و کار در حوزه های برندینگ، مارکتینگ و منابع انسـانی به سـازمان های مختلف و 3 سـال سابقه 
فعالیت به عنوان مدیر پروژه های بازاریابی و 3 سـال سـابقه تدریس گزارش نویسـی در شـرکت های معتبر حوزه مدیریت مانند گروه 

گسترش، گروه هشت و غیره به چشم می خورد. با هم این مقاله را می خوانیم:  
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فرآیند مدیریت استراتژیک

.در.مباحث.استراتژی،.مبحثی.به.نام.پارادایم.وجود.دارد.که.می.تواند.تغییر.شگرفی.در.دیدگاه.

افراد.به.وجود.آورد..از.این.رو.با.توجه.به.زمان.و.فضای.محدود.در.این.مقاله.پیشنهاد.می.شود.
این.مبحث.به.صورت.جداگانه.و.از.طریق.اینترنت.و.کتاب.های.استراتژیک.مطالعه.شود.

همانطور.که.در.ش��کل.قابل.مش��اهده.می.باش��د،.هدف.از.این.مقاله.دس��تیابی.به.ماتریس.

SWOT.می.باشد..از.این.رو.بحث.تخصصی.این.مقاله.را.از.ارکان.جهت.ساز.آغاز.می.کنیم.و.
با.تحلیل.خارجی.و.تحلیل.داخلی.ماتریس.SWOT.را.طراحی.می.کنیم.

ارکان جهت ساز

.ماموریت.)Mission(:.یکی.از.ارکان.اصلی.س��ازمان،.ماموریت.س��ازمان.می.باشد.که.در.

س��ازمان.های.بزرگ،.جز.اسناد.باالدس��تی.تلقی.می.گردد..طبق.اصول.برای.تدوین.استراتژی.

در.س��ازمان.های.بزرگ.و.یا.کوچک،.تدوین.ماموریت.و.بیانیه.ماموریت،.پیش.نیاز.اصلی.این.

مهم.می.باش��د..ماموریت.یک.سازمان.فلس��فه.وجودی،.دلیل.تاسیس.و.یا.دلیل.بقای.سازمان.

می.باش��د.یا.به.عبارت.س��اده.تر؛.که.هس��تیم.و.چه.می.خواهیم.بکنی��م؟.در.حقیقت.ماموریت.

س��ازمان.بیانگر.اهداف.بنیادین.آن.است.و.نیازی.از.جامعه.که.سازمان.قصد.برآورده.کردن.آن.
را.دارد،.مشخص.می.کند.

ذکر.این.نکته.ضروری.اس��ت.که.ماموریت،.مبنای.تمایز.یک.س��ازمان.از.دیگر.س��ازمان.ها.

و.زیربنای.ش��کل.گیری.اهداف.و.استراتژی.های.س��ازمانی.است..ماموریت.در.قالب.یک.جمله.
کوتاه.که.معرف.ماهیت.اصلی.سازمان.باشد،.بیان.می.شود.

بیانیه.ماموریت.)Mission Statement(،.بس��ط.کاملی.از.ماموریت.می.باشد.که.به.5.
سئوال.ذیل.پاسخ.می.دهد:

What.)1-.چه.چیزی؟.)محصول
Who.)2-.چه.کسی؟.)مشتری

Where.)3-.کجا؟.)بازار
Why.)4-.چرا؟.)هدف

How.)5-.چگونه؟.)مزیت.رقابتی
چشم.انداز.)Vision(:.چشم.انداز.یا.آرمان.سازمان.به.نوعی.بیانگر.اهداف.بلند.مدت.سازمان.
می.باشد.که.برای.تدوین.این.اهداف.باید.این.مهم.را.در.نظر.گرفت.که.این.اهداف.نباید.محال.
باش��د..در.حقیقت.در.تدوین.چش��م.انداز.تنها.به.این.سوال.پاسخ.می.دهیم.که.چه.می.خواهیم.

بشویم؟

چشم.انداز.به.نوعی.بیانگر.ایده.آل.های.سازمان.در.یک.افق.زمانی.بلند.مدت.است.و.تصویر.

س��ازمان.را.زمانی.که.به.اهداف.عالی.خود.دس��ت.یافته.اس��ت.مشخص.می.کند..در.حقیقت.از.

چش��م.انداز.به.عن��وان.ابزار.برانگیزاننده.تغییر.یا.س��تاره.قطبی،.جهت.نم��ا.و.راهنمای.حرکت.
سازمان.یاد.می.کنند.

همانطور.که.برای.ماموریت،.بیانیه.ماموریت.وجود.دارد.برای.چشم.انداز.نیز،.بیانیه.چشم.انداز.
وجود.دارد.که.در.بیانیه.چشم.انداز.موارد.ذیل.لحاظ.می.گردد:

1-.جایگاه.شرکت.در.رتبه.بندی.صنعت.)داخلی،.منطقه.ای،.بین.المللی.و....(
2-.اهداف.سودآوری.)سود،.درآمد،.گردش.مالی.و....(

3-.اهداف.محصول.).تنوع.محصول.و....(
4-.اهداف.بازار.)سهم.بازار.و....(

5-.اهداف.مشتری.)رضایت.مشتری.و....(
6-.اهداف.کارکنان.).توسعه.کمی.و.کیفی(

7-.سایر.اهداف
ارزش.های.محوری.)Value(:.ارزش.های.محوری.یک.س��ازمان.به.عنوان.ارزش.های.زیر.
بنای.فرهنگ.س��ازمان.قلمداد.می.ش��ود..برای.تدوین.ارزش.های.محوری.به.این.سئوال.پاسخ.
می.دهی��م.که.به.چه.اصول.و.قواعدی.پایبندیم؟در.حقیق��ت.ارزش.ها،.بیانگر.بایدها.و.نبایدها،.
چارچوب.حرکت.و.خطوط.قرمز.عملکرد.س��ازمان.هس��تند.که.حاوی.کدهای.اخالقی.مدنظر.
سازمان.هستند.و.به.عنوان.رهنمودهایی.برای.تصمیم.گیری.و.رفتار.در.سازمان.عمل.می.کنند.

برای.تدوین.بیانیه.ارزش.های.محوری.موارد.زیر.را.مد.نظر.قرار.می.دهیم:
1-.ارزش.های.اخالقی.پایه.)صداقت،.امانتداری.و....(

2-.ارزش.های..مشتری.)مشتری.مداری،.تکریم.ارباب.رجوع.و....(
3-.ارزش.های.کیفی.)پایبندی.به.کیفیت،.رعایت.استانداردها.و....(

4-.ارزش.های.کارکنان.)کار.تیمی،.کیفیت.زندگی.کاری.پرسنل.و....(
5-.ارزش.های.اجتماعی.و.قانونی.)پایبندی.به.قوانین،.اشتغال.زایی،.خودکفایی.و....(

6-.ارزش.های.زیست.محیطی.)کاهش.آالینده.ها،.مصرف.انرژی.و....(
7-.سایر.ارزش.ها

پس.از.تدوین.ارکان.جهت.س��از.و.ش��کل.گرفتن.اهداف.و.چش��م.اندازهای.سازمان،.تحلیل.

خارجی.)محیط.خارجی(.و.تحلیل.داخلی.)محیط.داخلی(،.پیش.نیاز.تدوین.استراتژی.بر.اساس.
روش.SWOT.می.باشد..

شایان.ذکر.می.باش��د.که.برای.تدوین.ماتریس.SWOT،.ماتریس.های.IFE.و.EFE.مورد.

نیاز.می.باشد.که.با.توجه.به.فضای.محدود.برای.این.مقاله،.از.بررسی.روش.های.PESTLE.و.
5Forces.برای.تحلیل.خارجی.و.روش.های.Value.Chain.و.CPM.خودداری.می.شود.

)EFE( تحلیل محیط بیرونی بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
محی��ط.اطراف.یک.س��ازمان.)بزرگ.یا.کوچ��ک(.همواره.با.موضوعاتی.مواجه.می.ش��ود.
که.تش��خیص.این.مهم.که.این.موضوع.به.عنوان.یک.فرصت.می.بایس��ت.قلمداد.ش��ود.یا.
ی��ک.تهدید،.موضوع.اصلی.بحث.تحلیل.محیط.می.باش��د..در.حقیقت،.ذکر.یک.موضوع.به.
خودی.خود،.نه.فرصت.می.باشد.و.نه.تهدید،.بلکه.ارکان.جهت.ساز.سازمان.و.هویت.سازمان.
مش��خص.می.کند.که.موض��وع.مورد.بحث.در.کدام.گ��روه.قرار.می.گیرد..ب��ه.عنوان.مثال.
در.صنع��ت.هوایی،.ورود.دوباره.هواپیمایی.ایر.فرانس.به.ایران،.برای.ش��رکت.های.خدمات.
فرودگاهی،.فرصت.محسوب.می.ش��ود،.اما.برای.شرکت.های.مشابه.مانند.ترکیش.ایرالین،.

یک.تهدید.قلمداد.می.شود.
برای.تدوین.ماتریس.EFE.می.بایست.5.گام.زیر.را.با.دقت.و.تامل.تکمیل.کرد:

1..تهیه.لیس��تی.از.فرصت.ها.و.تهدیدهای.خارجی.ش��رکت.)حداقل.5.و.حداکثر.10.عامل.

کلیدی(..برای.این.مهم.پیش��نهاد.می.ش��ود.که.بدون.در.نظر.گرفتن.محدودیت.تمام.مواردی.
که.در.ذهن.نقش.می.بندد.در.لیست.قرار.داده.شود.و.بعد.از.آن.اولویت.بندی.صورت.پذیرد..

2..اختص��اص.وزنی.بین.0.تا.1.بر.حس��ب.اهمیت.هر.عامل.کلی��دی.)فرصت.یا..تهدید(.در.

صنعت.)نکته.کلیدی.آن.می.باشد.که.مجموع.وزنی.کلیه.فرصت.ها.و.تهدیدها.می.بایست.عدد.
1.باشد،.در.غیر.اینصورت.این.تحلیل.با.مشکل.مواجه.خواهد.شد.(
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3..اختصاص.امتیازی.بین.1.تا.4.به.هر.عامل.کلیدی.موفقیت.بر.حس��ب.میزان.تاثیرگذاری.
آن.بر.موفقیت.استراتژیک.شرکت:.

4..محاسبه.حاصلضرب.ستون.وزن.ها.در.ستون.امتیازات.برای.به.دست.آوردن.امتیاز.وزن.دار.
هر.عامل.کلیدی.خارجی

5..محاسبه.جمع.کل.ستون.امتیازهای.وزن.دار.که.حاصل.عددی.بین.1.تا.4.خواهد.بود..عدد.
حاصل.نماد.برآیند.تحلیل.استراتژیست.های.شرکت.نسبت.به.وضعیت.محیط.خارجی.آن.است.

)IFE( تحلیل محیط درونی بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
در.حالت.کلی.موضوعات.محیط.درونی.در.قالب.دو.بعد،.نقاط.قوت.و.نقاط.ضعف.مش��خص.
می.گردد..مجددا.خاطر.نش��ان.باید.کرد.که.هر.موضوعی.برای.همان.س��ازمان.در.نظر.گرفته.

شود.مانند.ضعف.پرسنل.در.سرعت.یا.وجود.یک.نیروی.قدرتمند.نسبت.به.سایر.رقبا.
همانند.ماتریس.EFE،.برای.تدوین.ماتریس.IFE،..پنج.گام.زیر.می.بایست.طی.شود:

1..تهیه.لیستی.از.قوت.ها.و.ضعف.های.داخلی.شرکت.)حداقل.5.و.حداکثر.10.عامل.کلیدی(.

برای.این.مهم.پیشنهاد.می.شود.که.بدون.در.نظر.گرفتن.محدودیت.تمام.مواردی.که.در.ذهن.
نقش.می.بندد.در.لیست.قرار.داده.شود.و.بعد.از.آن.اولویت.بندی.صورت.پذیرد.

2...اختصاص.وزنی.بین.0.تا.1.بر.حسب.اهمیت.هر.عامل.کلیدی.)قوت.یا..ضعف(.در.صنعت.

)نکته.کلیدی.آن.می.باشد.که.مجموع.وزنی.کلیه.نقاط.قوت.و.مقاط.ضعف.می.بایست.عدد.1.
باشد،.در.غیر.این.صورت.این.تحلیل.با.مشکل.مواجه.خواهد.شد.(

3..اختصاص.امتیازی.بین.1.تا.4.به.هر.عامل.کلیدی.موفقیت.بر.حس��ب.میزان.تاثیرگذاری.
آن.بر.موفقیت.استراتژیک.شرکت:.

4..محاسبه.حاصلضرب.ستون.وزن.ها.در.ستون.امتیازات.برای.به.دست.آوردن.امتیاز.وزن.دار.
هر.عامل.کلیدی.داخلی

5..محاسبه.جمع.کل.ستون.امتیازهای.وزن.دار.که.حاصل.عددی.بین.1.تا.4.خواهد.بود..عدد.
حاصل.نماد.برآیند.تحلیل.استراتژیست.های.شرکت.نسبت.به.وضعیت.محیط.داخلی.آن.است.

)IEM( ماتریس داخلی ـ خارجی
گام.بعدی.برای.دس��تیابی.به.ماتری��س.SWOT،.تلفیق.دو.ماتریس.IFE.و.EFE.یا.
تدوین.ماتریس.IEM.می.باش��د..هدف.اصلی.از.تدوین.ماتریس.IEM.مشخص.شدن.
وضعیت.ش��رکت.در.بازار.در.سه.وضعیت.رش��د.)رنگ.سبز(،.حفظ.)رنگ.زرد(.و.تدافعی.
)رنگ.قرمز(.می.باشد..برای.تدوین.ماتریس.IEM،..سه.گام.زیر.می.بایست.طی.شود:
1..نم��ره.یا.جمع.امتیاز.حاصل.از.ارزیابی.عوامل.داخلی.ش��رکت.را.روی.محور.افقی.
این.ماتریس.وارد.کنید..)الزم.به.ذکر.است.که.این.نمره.جمع.امتیازات.وزن.دار.حاصل.
از.ماتریس.IFE.اس��ت.که.مس��تقیما.بر.مبنای.مقیاس.1.تا.4.یا.0.تا.100.روی.محور.

افقی.وارد.می.شود.(.
2..نمره.یا.جمع.امتیاز.از.ارزیابی.عوامل.خارجی.ش��رکت.را.روی.محور.عمودی.این.
ماتریس.وارد.کنید..)جمع.امتیازات.وزن.دار.حاصل.از.ماتریس.EFE..که.مس��تقیما.بر.

مبنای.مقیاس.1.تا.4.یا.0.تا.100.روی.محور.عمودی.وارد.می.شود.(.
3..تعیین.نقطه.برخورد.نمرات.محورهای.X.و.Y..و.جایگاه.استراتژیک.شرکت.از.نظر.

.IEM.جنس.استراتژی.بر.حسب.خانه.های.9.گانه.ماتریس

EFE Weight Score Weighted Score

Opportunities
O1
O2 
O3
O4 
O5 

Threats
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

Total 1  1 ≤ X ≤ 4

IFE Weight Score Weighted Score

Strengths

S1

S2

S3

S4

S5

Weaknesses

W1 

W2 

W3

W4 

W5

Total 1  1 ≤ X ≤ 4
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.در.اص��ول.تدوین.اس��تراتژی،.در.این.مرحله.با.توجه.به.قرارگیری.موقعیت.ش��رکت،.

مدل.اس��تراتژی.هایی.که.باید.اخذ.شود.مشخص.می.گردد.که.برای.هر.موقعیت.متفاوت.

می.باشد..در.مجموع.15.نوع.استراتژی.)9.نوع.استراتژی.در.مرحله.رشد،.2.نوع.استراتژی.

در.مرحل��ه.حفظ.و.4.نوع.اس��تراتژی.در.مرحله.تدافعی(.وج��ود.دارد.که.با.توجه.به.هدف.

اصل��ی.ای��ن.مقاله.که.تدوی��ن.ماتریس.SWOT.می.باش��د.توصیه.می.ش��ود.که.انواع.
استراتژی.به.صورت.مطالعه.آزاد.توسط.دوستان.و.همکاران.گرامی.صورت.پذیرد.

SWOT ماتریس
اصلی.تری��ن.موضوع.این.مقاله.دس��تیابی.به.ماتریس.SWOT.می.باش��د.که.برای.

تدوین.این.ماتریس.پنج.گام.زیر.می.بایست.طی.شود:
1(.خالصه.نقاط.قوت.و.ضعف.و.فرصت.ها.و.تهدیدهای.کلیدی.ش��رکت.را.در.س��طر.و.ستون.
ماتریس.لیست.کنید..)عوامل.فوق.مستقیما.از.ماتریس.های.EFE.و.IFE.قابل.استخراج..هستند(.
2(.با.انطباق.دادن.قوت.ها.و.فرصت.ها،.اس��تراتژی.های..SO.)تهاجمی(.ش��رکت.را.

تدوین.کنید.
3(.با.انطباق.دادن.قوت.ها.و.تهدیدها،.اس��تراتژی.های.ST.)متنوع.س��ازی(.شرکت.را.

تدوین.کنید.

4(.ب��ا.انطب��اق.دادن.ضعف.ها.و.فرصت.ه��ا،.اس��تراتژی.های.WO.)تغییر.جهت(.را.
تدوین.کنید.

5(.با.انطباق.دادن.ضعف.ها.و.تهدیدها،.استراتژی.های.WT.)تدافعی(.را.تدوین.کنید.
پس.از.تکمیل.این.ماتریس،.تلفیق.اس��تراتژی.های.هر.گروه.با.گروه.دیگر.به.عنوان.

ماتریس.SWOT.نام.برده.می.شود..

شایان.ذکر.می.باشد.که.تدوین.ماتریس.SWOT.نیاز.به.تجربه.و.تمرین.دارد.و.برای.

درک.بهتر.این.موضوع.پیش��نهاد.می.ش��ود.قبل.از.تدوین.استراتژی.و.پیاده.سازی.آن.
برای.شرکت.خود،.مثال.های.مختلفی.از.انواع.SWOT.را.مطالعه.فرمایید.

در.پایان.برای.نقش.بستن.بهتر.ماتریس.SWOT.در.ذهن،.یک.مثال.از.پروژه.هایی.

که.مجوز.نش��ر.دارد.)شرکت.تولید.کارتن.پالس��ت.�.بدون.ذکر.نام.شرکت(.را.در.ذیل.
مشاهده.می.فرمایید.

Weaknesses
W1
W2
W3
W4
W5

Strengths
S1
S2
S3
S4
S5

SWOT

WOSO

Opportunities
O1
O2
O3
O4
O5

WTST

Threats
T1
T2
T3
T4
T5

SWOT

فرصت ها:
• وجود.مواد.اولیه.ارزان.)تولید.توسط.شرکت.های.پتروشیمی(
• حرکت.های.اجتماعی.برای.مقابله.با.آلودگی.زیست.محیطی

• امکان.ورود.به.بازارهای.جدید
• وجود.فرهنگ.استفاده.از.عایق.ها.در.کشور

• وجود.نیروی.انسانی.تحصیل.کرده.در.بازار.کار
• دسترسی.به.بازار.بزرگ.داخلی

• حمایت.های.دولت.از.واحدهای.تولیدی.

تهدیدها:
• تولید.محصوالت.مشابه.توسط.رقبا

• نوسان.قیمت.نفت.و.تاثیر.آن.روی.محصوالت.پتروشیمی.
• رکود.اقتصادی.احتمالی.در.کشور

• وجود.قوانین.پیش.بینی.نشده.در.کشور
• س��رمایه.گذاری.وس��یع.رقبا.جهت.تولید.محصوالت.و.کسب.

سهم.عمده.در.بازار

قوت ها:
• وجود.نیروهای.مجرب.توانمند

• وجود.زیرساخت.ها.و.ابزارهای.مناسب.تولید
• خط.تولید.تمام.اتوماتیک

• رقابتی.بودن.قیمت.نسبت.به.محصوالت.جایگزین.با.کاربری.مشابه
• دارا.بودن.دانش.فنی

• برخورداری.از..بیش.از.10.سال.تجربه.تولید

SO )استراتژي هاي تهاجمي(
1..طراحی.و.توسعه.محصوالت.جدید.در.حوزه.نانو.پالست

2..توسعه.فروش.محصوالت.در.بازارهاي.جدید
3..جذب.نیروی.انسانی.متخصص.به.منظور.توسعه.خط.تولید.

4..استقرار.سامانه.هاي.مدیریتی.نوین.
5..توسعه.فرآیند.بازاریابی.با.تکیه.بر.نام.تجاري.

6..دریاف��ت.تس��هیالت.برای.س��رمایه.گ��ذاری.در.تولید.
محصول.جدید

 ST )اسـتراتژي هاي تنوع(
1..پیاده.س��ازی.سیستم.مدیریت.سبد.محصول.به.منظور.مقابله.

با.فشارهای.قیمتی.رقبا
2..ورود.به.بازار.خدمات.فنی.و.چاپ.بر.روی.کارتن.پالست

3..گسترش.دامنه.تولید.محصوالت.موجود.با.هدف.بهره.گیری.

از.صرفه.مقیاس.و.زمینه.س��ازی.افزایش.س��هم.بازار.از.طریق.
کاهش.قیمت

4..ورود.ب��ه.بازار.تولی��د.محصوالت.پلیمری.مورداس��تفاده.در.
صنعت.ساختمان.و.دکوراسیون.داخلی.

ضعف ها:
• هزینه.زیاد.برای.ترویج.و.تبلیغ.محصول

• هزینه.حمل.و.نقل.باال.به.دلیل.مسافت.طوالنی.میان.محل.
تولید.تا.مصرف

• عدم.آشنایی.مصرف.کنندگان.نسبت.به.محصول.
• نهادینه.نشدن.فرهنگ.تفکر.مشتری.مداری
• فقدان.تفکر.اقتصادی.در.واحدهای.تولیدی

WO )استراتژي هاي تغییرجهت(
1..ایجاد..نظام.جامع.مدیریت.پروژه..با.استفاده.از.مشاوران.مجرب.

2..بازنگري.در.ساختار.سازماني.و.مهندسی.مجدد.فرآیندها.
3..توس��عه.تفکر.اقتصادي.برای.اس��تفاده.بهینه.از.مواد.اولیه.و.

کاهش.مصرف.انرژی.از.طریق.آموزش.پرسنل.کلیدی
4..انج��ام.مطالع��ات.امکان.س��نجی.و.تدوین.ط��رح.توجیهی.

مناسب.برای.ورود.به.بازارهای.منطقه.ای

WT )استراتژي هاي تدافعي(
1..کاه��ش.حجم.تولید.محصوالت.ک��م.تقاضا.در.حوزه.کارتن.

پالست
2..اصالح.مکانیسم.مدیریت.منابع.انسانی.شرکت

3..تدوی��ن.الگوهای.اس��تاندارد.آموزش.رایگان.مش��تریان.به.
منظور.بهبود.فرآیندهای.جذب.و.نگهداری.مشتری

4..اجرای.برنامه.های.یکپارچه.تبلیغات.و.پیشبرد.فروش.با.تکیه.
بر.نقش.استفاده.از.نانوپالست.در.بهینه.سازی.مصرف.انرژی
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کاربرد و اهمیت گالوانیزه یکپارچه در ضلع دستگیره
مهندس مصطفی مرادی، مدیر فنی بازرگانی سبحان

مقدمه:
.در.حال.حاضر.تقریبا.تمامی.پنجره.های.تولیدی.در.کشور.از.گالوانیزه.دو.تکه.در.ضلع.
دستگیره.استفاده.می.کنند..در.حالی.که.گالوانیزه.نقش.اسکلت.بندی.و.دادن.استحکام.در.
پنجره.را.بر.عهده.دارد..به.منظور.ارتقاء.کیفی.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.و.استانداردسازی.
آن.و.نهایت��ا.تولی��دی.بدون.ایراد.فن��ی،.و.همچنین.رفع.این.نقیصه.دس��تگاه.های.پانچ.
گالوانیزه.موجود،.اخیرا.دس��تگاه.پانچ.جدیدی.توس��ط.متخصصان.توانمند.ایرانی.ساخته.

شده.است.

ویژگی های دستگاه:
1..قابلیت.پانچ.گالوانیزه.تا.ضخامت.1/5.میلی.متر

2..عدم.نیاز.به.منبع.تغذیه.روغن.و.برق
3..کارایی.با.فشار.باد.)7.بار(

4..دارای.ایمنی.بسیار.باال.)دو.دست.باید.هم.زمان.دو.کلید.را.فشار.دهند(.
5..جدیدترین.سیستم.روز.)هیدروپنوماتیک(.می.باشد.

6..دارای.ساختار..و.کفشک.مستحکم.همراه.با.صفحه.هایی.تا.ضخامت.4.سانتی.متر

شکل1- یک تکه بودن گالوانیزه در ضلع دستگیره

شکل2- دستگاه پانچ گالوانیزه 
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روش کار با دستگاه:
پس.از.قرار.دادن.گالوانیزه.در.دس��تگاه.پانچ.و.به..دست.آوردن.محدوده.برش،.با.فشار.
دادن.پا.روی.پدال،.جک.فعال.ش��ده.و.پش��ت.گالوانیزه.را.می.گیرد،.بنابراین.دیگر.الزم.
نیس��ت.گالوانیزه.را.با.دست.نگه.داشت..سپس.با.فش��ار.دادن.دو.کلید.توسط.دو.دست،.
دس��تگاه.را.اس��تارت.می.کنیم.و.محدوده.مورد.نظر.پانچ.می.شود..فش��ار.اعمال.شده.با.
دستگاه.پانچ.با.فشار.مورد.نیاز.برای.کارگاه.یو.پی.وی.سی.یکسان.بوده.و.با.7.بار.فشار.

کار.می.کند.
قسمت های تشکیل دهنده دستگاه:

1..جک.هیدروپنوماتیک.2..کفش��ک.قالب..3..س��مبه.و.ماتریس.4..جک.نگهدارنده.
گالوانیزه.5..قاب.دو.دستی..6..واحد.مراقبت.و.اتصاالت.پنوماتیک

اما.یکپارچه.نبودن.گالوانیزه.چه.مش��کالتی.را.به.وجود.می.آورد؟.ش��رکت.ویستابست،.

یکی.از.پیشگامان.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.در.ایران،.بر.ضرورت.استفاده.از.گالوانیزه.

یکپارچه.)مورد.یازدهم.بند.مونتاژ.طرح.ارتقاء.و.تعالی.ویستابست(.اصرار.ورزیده.و.تاکید.

کرده.اس��ت.که.یکپارچه.نبودن.گالوانیزه.اشکال.های.بسیاری.را.از.زمان.تولید.تا.دوران.
کاربری.به.وجود.می.آورد..در.اینجا.این.مشکالت.را.مورد.بررسی.قرار.می.دهیم:.

1- ضعف امنیتی
دو.تکه.بودن.گالوانیزه.در.ضلع.دس��تگیره.باعث.می.گردد.که.س��رقت.از.این.پنجره.ها.
آس��ان.ش��ود.و.به.دلیل.یکپارچه.نبودن.گالوانیزه.و.عدم.اس��تقامت.در.پشت.اسپانیولت،.
س��ارق.به.راحتی.می.تواند.با.فشار.دادن.بازشو.به.سمت.شیشه.و.فاصله.دادن.بین.پین.ها.
و.زبان��ه.مقابل.پنجره.را.باز.کند.)مخصوصا.در.پنجره.های.تک.حالته.که.غالب.تولیدات.

داخل.را.تشکیل.می.دهند(.

2- کاهش استقامت پنجره و کاهش تحمل وزن نسبت به فشارهای محیطی 
و استاتیکی 

یکپارچه.بودن.گالوانیزه.باعث.افزایش.اس��تقامت.و.در.نتیجه.باعث.ایستا.بودن.پنجره.

می.ش��ود.و.نیروهای.وارده.به.بازش��و.از.قبیل.نیروهای.داخلی.)دفرمه.شدن،.وزن.بازشو،.

فشار.وزن.افراد.در.هنگام.نگاه.کردن.فضای.بیرون.و.باز.و.بسته.کردن،.فشارهای.ناشی.

از.نشس��ت.س��اختمان.به.خصوص.زمانی.که.نعل.درگاه.وجود.نداش��ته.باشد(.و.نیروهای.

خارجی.)بادهای.غالب،.ش��دت.باران،.آکوستیک.و.فش��ارهای.فیزیکی.مانند.سرقت(.را.

تحمل.می.کند..مش��ابهت.این.موضوع.را.می.توان.در.اسکلت.بندی.ساختمان.در.قسمت.
ستون.ها.به.وضوح.مشاهده.کرد.که.از.میلگردهای.یکپارچه.استفاده.می.کنند.

3- ایجاد اخالل و عملکرد ناصحیح یراق
به.دلیل.به.وجود.آمدن.قوس.و.با.در.نظر.گرفتن.این.موضوع.که.تمام.فشار.وارده.برای.
جابه.جایی.پین.های.اس��پانیولت.به.چرخ.دنده.وارد.می.ش��ود،.پین.های.اسپانیولت.با.زبانه.
مقابل.ها.به.درس��تی.درگیر.نمی.شوند.و.باید.اس��تفاده.کننده،.بازشوی.پنجره.را.به.سمت.
فریم.هل.داده.و.در.نتیجه.دس��تگیره.را.به.سختی.بچرخاند..این.مشکل.در.درها.به.اوج.
خود.رسیده.و.عملکرد.خیلی.سخت.اسپانیولت.زمان.قفل.کردن.در.و.گاهی.قفل.نشدن.
در.را.موجب.می.شود.)زمانی.که.دستگیره.در.را.به.باال.هدایت.می.کنید.تا.در.را.قفل.کنیم.

پین.ها.با.زبانه.مقابل.ها.به.سختی.درگیر.می.شوند.و.دستگیره.به.سختی.باال.می.رود(.
4- از رگالژ درآمدن پنجره:

رگالژ.کردن.بازش��و.پنجره.از.طریق.گذاش��تن.زیرشیش��ه.)تاکوز(.در.قس��مت.باالی.

دس��تگیره.و.زیر.لوالی.پایین.انجام.می.پذیرد.که.از.یکپارچگی.شیش��ه.استفاده.و.بازشو.

پنج��ره.را.باال.کش��یده.و.رگالژ.می.کند..حال.در.نظر.بگیرید.ک��ه.یکی.از.اضالع.ثبات.

نداش��ته.باش��د.و.همان.کالمی.که.ما.بدان.اش��اره.داریم،.یعنی.یکپارچه.نباشد،.با.تغییر.
وضعیت.این.ضلع.بازشو.پنجره.به.سمت.پایین.حرکت.کرده.و.اصطالحا.خود.را.می.اندازد.

۵- ایجاد درز بین گسگت و لبه آب بندی:
گس��کت.بازش��و.با.فاصله.گرفتن.از.فریم.و.ایجاد.درز،.عایق.بندی.صوت.و.دما.را.از.
بین.می.برد،.یعنی.اساس.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.از.بین.می.رود.و.پنجره.از.جای.

دستگیره.دچار.عیب.و.نقصان.می.گردد.
6- قوس پنجره و در از ناحیه پروفیل )تحدب و تقعر(:

این.مشکل.در.ابتدا.در.دپوی.پروفیل.به.وجود.می.آید،.یعنی.زمانی.که.پروفیل.را.برای.

انبارش.روی.دس��تک.هایی.با.فاصله.غیر.اس��تاندارد.)یعنی.باالی.70.س��انتی.متر(.قرار.

می.دهند،.پروفیل.بر.اس��اس.وزن.و.گرما.تاب.برمی.دارد..گالوانیزه.یکپارچه.می.تواند.این.

قوس.را.تا.حد.زیادی.برطرف.کند..اما.به.علت.گالوانیزه.دو.تکه.در.قسمت.دستگیره،.این.
مشکل.برطرف.نمی.گردد.

ب��ا.توجه.به.موارد.ذکر.ش��ده.در.باال.و.اینکه.در.حال.حاضر.کارگاه.هایی.که.دس��تگاه.

یراق.بند.دارند.تنها.سه.سوراخ.در.قسمت.گالوانیزه.دستگیره.پنجره.ایجاد.می.کنند.و.عمال.

در.گالوانی��زه.در.هی��چ.عملی.صورت.نمی.پذیرد.و.تولیدکنن��ده.مجبور.به.دو.تکه.کردن.

گالوانیزه.در.آن.قسمت.می.شود..قوس.ایجاد.شده.در.درها..باعث.عملکرد.ناصحیح.یراق.

می.ش��ود.که.نصاب.ها.برای.اینکه.این.مش��کل.را.برطرف.کنند.)در.مورد.در.تک.لنگه(.

به.ناچار.فریم.را.به.صورت.قوس.دار.نصب.می.کنند..یعنی.یک.پیچ.در.وس��ط.)جای.زبانه.

مقابل(.و.با.کشیدن.باال.و.پایین.در.به.سمت.قوس،.فریم.را.قوس.دار.نصب.می.کنند،.که.
این.عمل.به.نوعی.پاک.کردن.صورت.مسئله.است.

در.صورتی.ک��ه.کارگاه.ه��ا.بخواهن��د.بر.این.مش��کل.فائق.آیند،.باید.از.دس��تگاه.پانچ.

گالوانیزه.اس��تفاده.کنند..از.نظر.گروه.متخصصی��ن.تاکید.روی.این.موضوع.)یکپارچگی.

گالوانیزه.در.ضلع.دس��تگیره(.نسبت.به.موضوعات.دیگر.نظیر.گاز.آرگون.و.....از.اهمیت.

بیش��تری..برخوردار.است..بنابراین.با.استفاده.از.دستگاه.پانچ.گالوانیزه.و.جای.دستگیره،.
تا.حد.بسیاری.می.توان.از.مشکالت.یاد.شده.اجتناب.کرد.

شکل4- تصویر تحدب و تقعر پنجره از ناحیه پروفیل

شکل3- ضعف امنیتی به دلیل دو تکه بودن گالوانیزه در ضلع دستگیره
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نمای.شیش��ه.ای.کرتین.وال.اغلب.از.به.هم.متصل.ش��دن.پروفیل.های.اختصاصی.که.به.

این.منظور.طراحی.ش��ده.اند.و.اتصال.آنها.به.سازه.اصلی.نما.توسط.براکت،.جهت.پوشانیدن.
اطراف.یک.حجم.مورد.استفاده.قرار.می.گیرند.

.نحوه.عملکرد.این.س��ازه.به.صورت.مس��تقل.یا.با.حرکات.ساختمان.همراه.می.گردد؛.به.

گونه.ای.که.هیچ.باری.به.س��اختمان.وارد.نمی.آورد.و.این.عمل.توسط.پروفیل.های.عمودی.
.)TSEN 13830(.و.افقی.که.کار.می.شوند،.انجام.می.گیرد

.در.نم��ای.ش�یش��ه.ایی.کرت�ین.وال،.اخ�تالف.درجه.حرارت.بیرون.و.داخ�ل.بنا،.ف�ش��ار.

باد،.باران،.تابش.خورش�ید،.زل�زله،.آتش.سوزی،.مباحث.آب.بندی.و.هوابندی،.جذب.حداکثر.

انرژی.های.طبیعی،.سیرکوالس��یون.طبیعی.ومعماری.داخلی.مباحثی.هستند.که.بسیار.مورد.
توجه.قرار.می.گیرد.

..نماه��ای.شیش��ه.ای.کرتین.وال.را.بر.اس��اس.نحوه.نصب.و.اج��را.می.توان.به.دو.
دسته.تقسیم.کرد:

بررسی مهندسی و 
سازه ای سیستم های کرتین وال 

بخش اول/ مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

ره:
شـا

ا

نمای شیشـه ای کرتن وال سیسـتمی نسبتا جدید در صنعت نمای کشورمان است که تا کنون با استقبال بسیار مناسب بازار نیز روبه رو 
بوده اسـت. روشـن اسـت آگاهی رسـانی و طرح اطالعات فنی در ایـن زمینه می تواند باعـث ارتقای این قبیل سیسـتم های نوین در 
کشـورمان شـود. دوست عزیز و بزرگوارمان مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شـرکت آلوکد که همواره اطالعات خود را بدون هیچ 
دریغی در اختیار پنجره ایرانیان و خوانندگان این نشـریه قرار می دهند، این بار طی چند شـماره این مبحث را از زوایای گوناگون مورد 
بررسـی قرار داده و مسـائل فنی آن را برایمان تبیین کرده اند. آنچه در ادامه می خوانید، مقدمه ای بر مباحث آینده اسـت که تیتروار به 

کلیت این موضوع پرداخته است. ضمن سپاس از جناب علیزاده با هم این مقاله را می خوانیم:
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1- سیستم استیک 
2- سیستم یونی تایز

در.جدول.زیر.به.طور.کلی.تفاوت.های.موجود.میان.سیستم.ها.را.مالحظه.می.کنید:

در.ادامه.با.توجه.به.اهمیت.موضوع.پوس��ته.خارجی.بناها.و.جداره.شفاف.در.نظر.گرفته.

ش��ده،.طی.یک.سلسله.مقاالت.به.بررسی.موشکافانه.تر.این.مطلب.خواهیم.پرداخت،.که.

در.شماره.های.آتی.نشریه.پنجره.ایرانیان.به.چاپ.خواهد.رسید..موضوعات.مورد.بحث.در.

مقاالت.بعدی.به.شرح.زیر.می.باشد:
1-.ابت��دا.در.خصوص.بارهای.وارد.برس��ازه.های.کرتین.والی.س��اختمان.ها.مباحثی.را.

مطرح.می.کنیم.

همان.گونه.که.در.جدول.فوق.مالحظه.ش��د.جهت.اجرای.سیس��تم.یونی.تایز.ش��رایط.

پروژه.می.بایس��ت.خاص.باش��د،.پروژه.های.بزرگ.با.س��طح.یکنواخت.و.ابعاد.تیپ.و.نیز.
اجرای.سازه.فوالدی.یا.بتنی.بسیار.دقیق.در.بنا.از.موقعیت.بهتری.جهت.انتخاب.این.نوع.

سازه.های.کرتین.والی.برخوردار.هستند.

سیستم یونی نایز سیستم استیک

بزرگمتوسط.و.کوچکبزرگی پروژه

اندازه.های.تیپتنوع.درسایز.و.ابعادتیپ و اندازه

تولید.در.کارخانهدرکارگاه.پروژهمحل تولید

در.کارخانهدر.محل.پروژهکنترل اولیه

نصب.از.داخل.بنانصب.از.خارج.بنانحوه نصب

ریسک.کم.تا.متوسطریسک.متوسط.به.باالریسک کاری

کمزیادزمان نصب در محل پروژه 

متوسط.تا.زیادکم.تا.متوسطزمان آماده سازی قبل ازنصب

دارای.محاسبات.مهندسیدارای.محاسبات.مهندسیمحاسبات مهندسی

نیروی.انسانی.کم.نیروی.انسانی.زیادصرفه اقتصادی نصب

نیاز.به.ماشین.آالت.زیادنیاز.به.ماشین.آالت.کم.ماشین آالت 

تصمیم.گیری.قبل.از.اجرای.سازه.اصلیتصمیم.گیری.حین.انجام.کارمطالعات اولیه

زیاد.تا.خیلی.زیادمناسببهای سیستم 
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مباحث.مربوط.به.شیشه.ها.و.اتالف.انرژی.با.توجه.به.اینکه.از.مولفه.های.مهم.درسیستم.های.کرتین.وال.می.باشند،.در.بخش.سوم.به.صورت.مبسوط.بررسی.خواهند.شد.

3-.در.انتها،.در.خصوص.مشخصات.جداره.های.شفاف.در.بناها.و.مباحث.پیرامونی.آن.مطالبی.را.تقدیم.خواهیم.کرد.

2-.سپس.به.رفتارساختمان.و.سازه.کرتین.وال.حین.وقوع.زلزله.خواهیم.پرداخت.
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پنج��ره.ایرانی��ان:.مجل��ه.اکونومیس��ت.در.یکی.از.ش��ماره.های.اخیر.خ��ود.به.انرژی.

خورش��یدی.و.افزایش.روزافزون.آن.در.کشور.های.توسعه.یافته.و.همچنین.در.حال.رشد.
در.کشورهای.خاورمیانه.به.خصوص.کشورهای.عربی.پرداخته.است.

به.گزارش.انرژی.هاب،.در.بین.کشورهای.در.حال.توسعه.انرژی.خورشیدی.جای.خود.

را.باز.می.کند..بر.خالف.پنل.های.خورش��یدی.س��قفی.که.در.آلمان.بس��یار.رایج.هستند،.

در.کش��ورهایی.که.قدرت.تابش.خورش��ید.بسیار.بیشتر.از.کش��ورهای.شمال.اروپاست،.

پارک.های.انرژی..خورش��یدی.با.اس��تفاده.از.پنل.های.خورشیدی.سهم.خود.را.در.شبکه.

ملی.برق.پیدا.می.کنند..کشور.های.دیگر.مثل.چین.با.اعطای.یارانه.به.انرژی.خورشیدی.

)اگرچه.این.کار.س��ال.های.بسیاری.است.که.انجام.می.شود(.و.در.کشورهای.دیگر.حتی.
بدون.این.یارانه.دارای.قدرت.رقابت.با.انرژی.فسیلی.هستند.

در.س��ال.2015،.چین.با.پشت.س��ر.گذاش��تن.آلمان.به.بزرگترین.تولید.کننده.پنل.و.

س��لول.خورشیدی.تبدیل.ش��د.و.در.تالش.است.تا.با.اس��تفاده.از.این.مزیت.تولید.انبوه.

و.سیاست.گذاری.های.مناسب.بر.مش��کالت.سوخت.های.بسیار.آلوده.مانند.ذغال.سنگ.

فائق.آیند..اگرچه.تاکنون.تنها.3.درصد.از.برق.تولیدی.چین.از.انرژی.خورش��یدی.تامین.

می.شود،.اما.آنها.در.حال.ساخت.بزرگترین.نیروگاه.خورشیدی.در.صحرای.گوبی.هستند..

تحلیلگ��ران.انتظار.دارند.که.چین.در.نیمه.اول.این.س��ال.بیش.از.12.گیگاوات.نیروگاه.

خورش��یدی.بسازد..این.رکورد.بیش.یک.سوم.بیش��تر.از.رکورد.آمریکاست.که.در.طول.

یک.سال.بهره.برداری.کرده.است..اگرچه.بعضی.از.کارخانه.ها.به.دلیل.قیمت.کمتر.ذغال.
سنگ.و.به.دلیل.مسائل.اقتصادی.این.سال.ها.به.ذغال.روی.آورده.اند.

هند.نیز.در.تالش.اس��ت.تا.عقب.نماند..دولت.هند.هدف.گذاری.برای.افزایش.2000.

درصدی.ظرفیت.انرژی.خورشیدی.تا.سال.2020.تا.100.گیگاوات.را.دارد..اگرچه.شاید.

این.برنامه.ریزی.بیش��تر.شبیه.رویا.باشد.اما.شرکت.KPMG..که.یک.شرکت.پیمانکار.

در.زمینه.انرژی.خورش��یدی.می.باش��د،.امیدوار.است.تا.س��هم.انرژی.خورشیدی.تا.سال.

2025.به.بیش.از.12.5.درصد.کل.تولید.انرژی.برسد.که.هم.اکنون.زیر.یک.درصد.است..

حتی.ش��رکت.ملی.زغال.سنگ.هند.با.امضای.1.گیگاوات.انرژی.خورشیدی.سعی.در.

کاهش.هزینه.های.انرژی.استخراج.ذغال.سنگ.دارد..مقامات.منطقه..خورشیدی.پنجاب.

هم.س��عی.در.متقاعد.کردن.کش��اورزان.برای.اجاره.به.سرمایه.گذاران.انرژی.خورشیدی.

هس��تند..با.اقدامات.این.دو.کش��ور.در.سال.گذشته.انرژی.خورش��ید.بیش.از.26.درصد.

افزایش.پیدا.کرده.اس��ت..اما.نکته.حائز.اهمیت.کاهش.قیمت.انرژی.خورش��یدی.است..

مطالعات.نش��ان.می.دهد.که.قیمت.هم.طرازی.انرژی.خورش��یدی.که.از.تقس��یم.هزینه.

سیس��تم.انرژی.بر.مقدار.خروجی.سیس��تم.در.طول.عمر.آن.به.دست.می.آید،.هر.روز.به.
قیمت.زغال.و.گاز.بیشتر.نزدیک.می.شود..

مزایده.هایی.که.در.کش��ور.های.درحال.توسعه.ای.مانند.آفریقای.جنوبی،.پرو،.مکزیک.

و.امارات.متحده.عربی.برای.خرید.طوالنی..مدت.انرژی.خورش��یدی.انجام.می.ش��ود.نیز.
نوعی.محافظه.کارانه.است.

در.کش��ور.های.آفتابی.هم.اکنون.انرژی.خورش��یدی.پا.به.پای.قیمت.انرژی.تولیدی.از.

گاز،.زغال..سنگ.و.انرژی.بادی.است..نوامبر.سال.2014،.دبی.یک.پروژه.200.مگاواتی.
خورشیدی.را.برای.هر.مگاوات.کمتر.از.60.دالر.اعالم.کرد.این.انرژی.بسیار.رقابتی.شد.
این.مزایده.را.یک.ش��رکت.عربستانی.برنده.شد.که.در.خاورمیانه.و.آفریقا.بسیار.فعال.
است.و.با.وجود.پشتوانه.مالی.خاندان.سلطنتی.از.زمینه.نفت.روی.به.احداث.نیروگاه.های.
خورش��ید.آورده.است..این.ش��رکت.در.مراکش.نیروگاه.خورشیدی.حرارتی.احداث.کرده.
اس��ت.که.با.بهره.برداری.از.آن.تقریبا.0.3.درص��د.از.GDP.مراکش.برای.واردات.نفت.

کاهش.پیدا.می.کند.
ش��رکت.ایتالیایی.Enel.Green.Power.نیز.جالب.توجه.اس��ت..در.فوریه.یک.
مزایده.در.پرو.با.به.مدت.20.سال.با.قیمت.48.دالر.برای.هر.مگاوات.ساعت.برنده.شد.و.
در.فاصله.یک.ماه.مکزیک.نیز.قراردادی.مشابه.به.مدت.20.سال.با.قیمت.زیر.40.دالر.
برای.هر.مگاوات.س��اعت.با.این.شرکت.منعقد.کرد..بلومبرگ.این.قرارداد.را.ارزان.ترین.

قرارداد.خورشیدی.حال.حاضر.با.کمترین.یارانه.بیان.کرد.
متغی��ر.مه��م.در.این.قرارداد.کاهش.80.درصدی.قیمت.خورش��یدی.از.س��ال.2010.
تاکنون.باتوجه.به.اعالن.آژانس.بین.المللی.انرژی.است..هرچند.خطر.تامین.نشدن.منابع.

مالی.خصوصی.این.قراردادها.را.تهدید.می.کند.
نویسنده:.محمدرضا.شاه.محمدی

انرژی خورشیدی در حال تغییر شکل کشور های در حال توسعه
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گزارش تصویری دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست ـ فروردین 9۵
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ـ اردیبهشت 9۵ گزارش تصویری دومین نمایشگاه صنعت ساختمان مصلی تهران 
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گزارش تصویری دومین نمایشگاه بین المللی ایران پروژه ـ اردیبهشت 9۵
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گزارش تصویری نخستین نمایشگاه در و پنجره همدان ـ اردیبهشت 9۵
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گزارش تصویری بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریزـ  اردیبهشت 9۵
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تنها با یک تماس
 و یا مراجعه به سایت

در هر جای ایران که هستید  
مشترک )رایگان(

 نشریه پنجره ایرانیان شوید. 

تلفکس :             44489429-33
www.panjereh-iranian.ir





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

212 ........ برند تورآسا؛ حاصل یک دهه تالش و خالقیت 
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 در مورد پیشینه شرکت تور آسا توضیحاتی بفرمایید.
اقدامات.اولیه.برای.احداث.کارخانه.و.تاسیس.شرکت.را.در.سال.1385.آغاز.کردیم..در.ابتدا.
توری.رولینگ.تولید.می.کردیم.و.از.پایان.1386.به.تولید.انبوه.رس��یدیم..تا.1388.تولید.این.
محصول.را.به.صورت.تک.محصولی.ادامه.دادیم،.و.در.این.سال.محصول.جدیدتر.رولینگ.را.
طراحی.و.عرضه.کردیم..این.محصول.هم.قطعات.ظریف.تری.داشت.و.هم.از.زیبایی.بیشتری.

برخوردار.بود.و.هم.روان.تر.کار.می.کرد..
 تولید توری پلیسه را از چه زمانی شروع کردید؟

توری.پلیس��ه.را.نیز.در.پایان.همین.س��ال.به.سبد.محصوالت.خودمان.اضافه.کردیم..البته.

در.تولید.این.محصوالت.ابداعاتی.به.کار.بردیم.و.ضمن.برطرف.کردن.نقاط.ضعف.نمونه.های.

موجود.در.بازار،.توانس��تیم.محصوالتی.با.کیفیت.باالتر.و.با.دوام.بیشتر.به.بازار.عرضه.کنیم..
به.تدریج.و.با.افزایش.تنوع.در.تقاضای.بازار.سبد.محصولی.خود.را.تکمیل.کردیم.

ضمن.افزایش.تنوع.تولیدات،.س��طح.کیفی.محصوالت.خ��ود.را.نیز.به.طور.مداوم.افزایش.

داده.ایم..برای.نمونه.از.روی.توری.پلیس��ه.مدل.SDS.ترکیه،.فقط.الگوبرداری.نکردیم،.بلکه.

در.طراحی.آن.تغییراتی.ایجاد.کرده.و.همچنین،.کیفیت.و.عملکرد.آن.را.بهبود.بخشیدیم.
پ��س.از.آن.توری.های.دبل.فرم.به.تولیدات.تورآس��ا.اضافه.ش��د..توری.های.دبل.فرم.این.
قابلی��ت.را.دارن��د.که.می.ت��وان،.توری.های.آن.را.از.داخ��ل.قاب.درآورد.و.شس��ت..یکی.از.
نوآوری.های.ما.در.توری.های.دبل.فرم.این.بود.که.ما.آنها.را.به.صورت.مگنت.مخفی.طراحی.

و.تولید.کردیم..
البته.روند.ابداعات.و.خالقیت.های.تورآس��ا.قطع.نخواهد.ش��د.و.ما.در.آینده.نیز.محصوالت.

نوینی.را.عرضه.خواهیم.کرد.
 بر اسـاس آنچه ما در کارخانه تورآسـا مشـاهده کردیم، این مجموعه فقط به 

مونتاژ صرف توری ها نمی پردازد. درست است؟
بل��ه..ما.به.موازات.توس��عه.محصوالت.تولیدی.خود،.تصمیم.گرفتیم.مجموعه.تورآس��ا.را.
از.ه��ر.نظر.خودکفا.کنیم..به.این.معنی.که.مواد.اولیه.ش��امل.پروفیل.آلومینیومی،.یراق.آالت.
توری،.تور.و.نخ،.گس��کت.و.تس��مه.های.نگه.دارنده.توری،.را.خودمان.تولید.کنیم..با.انجام.

برنامه.ریزی.های.دقیق.و.تالش.فراوان.این.هدف.را.نیز.محقق.کردیم.

برند تورآسا؛ حاصل یک دهه تالش و خالقیت
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی تورآسا:

ره:
شـا

ا

اردیبهشت امسال فرصتی پیش آمد تا سفری به استان البرز داشته باشیم و از برخی مراکز تولیدی و بازرگانی این استان بازدید به عمل آوریم. 
در خالل این سـفر و در شـهر فردیس موفق به دیدار از کارخانه بزرگ تورآسـا و گفتگو با مدیر عامل جوان و خالق این واحد تولیدی شـدیم. 
شـرکت مهندسـی بازرگانی تورآسـا که حدود ده سـال از آغاز به کار آن می گذرد، امروز به پرآوازه ترین برند این صنعت در کشـورمان تبدیل 
شـده اسـت. این شـرکت به غیر از تولید انواع محصوالت توری و با جدیدترین و به روزترین طراحی های دنیا، در حال حاضر یکی از بزرگترین 
توزیع کنندگان مواد اولیه سـاخت توری به شـمار می آید و در مقام یک شـرکت مادر، تا کنون کارگاه های بسیاری را راه اندازی کرده است؛ ضمن 
اینکه در زمینه تحویل سفارشات مشتریان نیز تورآسا به رکورد دو روز کاری دست یافته است. در گفتگو با مدیر عامل تور آسا، مهندس مجتبی 
جان جان، آنچه بیش از همه نمود داشـت، سختکوشـی و البته  نوآوری و ابتکار این مدیر جوان کشـورمان بود. خالقیتی که سـبب شده است تا 
محصوالت تولیدی این شرکت، تنها کپی برداری از اقالم خارجی نباشد، بلکه هر کدام از این تولیدات با طراحی های مبتکرانه ، بسیار باکیفیت تر 
از اقالم مشـابه بازار، تولید و عرضه شـوند. البته ابداعات این شـرکت مهندسی تنها به اصالح بهبود محصوالت توری محدود نشده، و تولیدات 

کامال بدیع و نوینی نیز در این شرکت در دست طراحی و تولید قرار دارند. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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همچنین.از.سال.1392.فروش.مواد.اولیه.را.نیز.در.برنامه.های.تورآسا.قرار.دادیم..البته.در.

ابتدا.چنین.هدفی.نداشتیم،.اما.از.آنجا.که.مواد.مورد.استفاده.تورآسا.از.نظر.کیفی.تمایز.قابل.

توجهی.با.غالب.محصوالت.بازار.داش��ت،.تقاضای.بسیار.ش��دیدی.برای.خرید.مواد.اولیه.از.

تورآسا.به.وجود.آمده.بود..بنابراین.در.این.حوزه.نیز.فعالیت.های.خود.را.شروع.کردیم،.تا.امروز.
که.مواد.اولیه.کارگاه.های.بسیاری.را.در.سطح.کشور.تامین.می.کنیم.

 آیا با کمک به راه اندازی کارگاه های دیگر و حمایت از آنها، شرایط رقابتی برای 
تورآسا تنگ تر نمی شود؟

نه.به.هیچ.وجه..چون.اوال.ما.چنین.نگاهی.به.بازار.و.رقابت.نداریم..من.به.شخصه.هر.کجا.

که.هرکدام.از.همکارانم،.به.کمکی.احتیاج.داشته.اند،.بدون.چشمداشت.و.بدون.در.نظر.گرفتن.

مس��ائلی.مانند.رقابت.اقتصادی.و.غیره،.هر.کاری.که.از.دستم.بر.آمده.انجام.داده.و.می.دهم..

از.سوی.دیگر.با.شروع.عرضه.مواد.اولیه،.نه.تنها.فروش.محصول.نهایی.تورآسا.کاهش.پیدا.
نکرد،.بلکه.بر.حجم.آن.نیز.افزوده.شد..

ضم��ن.اینکه.باید.به.این.نکته.نیز.توجه.کنی��د.که.چون.حجم.فروش.ما،.هم.مواد.اولیه.و.

هم.محصول.نهایی،.بس��یار.باالست،.قیمت.های.اقالمی.که.ارائه.می.دهیم.کامال.مقرون.به.
صرفه.و.غیرقابل.رقابت.است.

 اگر یکی از کارگاه هایی که با مواد اولیه شما مشغول تولید است، استانداردهای 
الزم را رعایت نکند، آیا باعث کاهش اعتبار تورآسا نخواهد شد؟

ما.هرگز.اجازه.چنین.کاری.را.نمی.دهیم..تورآسا.بر.کلیه.عوامل.فروش.خود.نظارت.کامل.

دارد..ما.کامال.آگاهی.داریم.که.مشتریان.ما.در.حال.تولید.چه.اقالمی.و.با.چه.کیفیتی.هستند.

و.با.چه.قیمتی.آنها.را.به.فروش.می.رس��انند..به.هرحال.اعتبار.ش��رکت.تورآسا.راحت.به.دست.

نیامده.اس��ت،.که.به.راحتی.بگذاریم.از.دست.برود..مطمئن.باشید.که.ما.همواره.از.اعتبار.برند.
تورآسا.محافظت.می.کنیم.

 توسـعه فعالیت  تورآسـا، فقط در حوزه تولید محصوالت بوده اسـت، یا برنامه 
خاصی نیز برای خدمات ارائه شده به مشتریان خود داشته اید؟

از.همان.ابتدا.خدمات.رسانی.به.مشتریان.در.سرلوحه.فعالیت.های.تورآسا.قرار.داشت..یکی.

از.این.موارد،.موضوع.تحویل.سفارش��ات.بود،.که.ما.همواره.وس��واس.خاصی.نس��بت.به.آن.

داش��ته.ایم..در.اوائل.کار،.سفارش��ات.داده.شده.به.شرکت.ظرف.مدت.5.روز.تحویل.مشتری.

می.ش��د،.اما.با.تالش.پرس��نل.و.اس��تفاده.از.سیس��تم.های.مدیریتی.جدید.در.محل.تولید،.از.

س��ال.1390،.توانس��ته.ایم.این.مدت.را.به.دو.روز.کاری.کاهش.دهیم..خوشبختانه.این.تغییر.

و.تحوالت.بازتاب.وس��یعی.در.میان.بازار.مصرف.داشت..توجه.داشته.باشید،.در.شرایطی.که.

تحویل.سفارش��ات.در.طول.10.تا.12.روز.عادی.به.نظر.می.رسید،.تورآسا.دوروزه.توری.های.

سفارش.شده.را.تولید.و.به.دست.مشتریان.خود.می.رساند..در.نتیجه.اقبال.بیشتری.به.سوی.
پنجره.آسا.به.وجود.آمد.و.سهم.بیشتری.از.بازار.را.به.سمت.ما.کشاند.

 مسـاحت کارخانه تورآسـا چقدر اسـت و چه تعداد پرسنل در آن مشغول به 
کار هستند؟

ش��رکت.تور.آسا.در.زمینی.به.مس��احت.دو.هزار.متر.و.هفتصد.متر.سالن.مشغول.به.تولید.

محصوالت.خود.اس��ت..همچنین.در.یک.طبقه.300.متری.مشغول.تولید.پرده.زبرا،.البته.در.
سطح.محدود.هستیم..حدود.20.نفر.هم.در.مجموعه.تورآسا.مشغول.به.کار.هستند.

 بازار توری موجود در کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟
اخی��را.افراد.بس��یاری.وارد.تولید.توری.و.ف��روش.ملزومات.آن.ش��ده.اند..اگر.این.افزایش.
بی.روی��ه.ادامه.پیدا.کند،.مطمئنا.لطمات.جبران.ناپذیری.به.این.صنعت.نوپا.وارد.خواهد.ش��د؛.
زیرا.بسیاری.از.این.مراکز.جدیدالتاسیس.نه.تنها.نمی.توانند.محصوالتی.استاندارد.تولید.کنند،.

بلکه.حتی.از.آگاهی.الزم.در.این.زمینه.نیز.برخوردار.نیستند.
 با توجه به وسعت کارتان و ارتباطات وسیعی که در این چندساله داشته اید، چرا 

فعالیت های خود را فراتر از تولید توری گسترش نمی دهید؟ 
ب��ه.نظر.من.موفقیت.در.تخصص.گرایی.نهفته.اس��ت..البته.م��ا.نیز.در.مقطعی.وارد.فروش.
یراق.آالت.در.و.پنجره.ش��دیم،.ولی.به.صورتی.کامال.موقتی.و.آن.را.ادامه.ندادیم..به.هر.حال.
اگر.امروز.تورآسا.به.پرآوازه.ترین.برند.توری.ایران.تبدیل.شده،.به.دلیل.رویکرد.تخصصی.ما.
بوده.است..مطمئن.باشید.در.سال.های.آینده.اخباری.از.گسترش.فعالیت.های.تورآسا.خواهید.

شنید،.اما.هیچگاه.رویکرد.تخصصی.خود.را.رها.نخواهیم.کرد.
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نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

UPVC فروش دستگاه های دست دوم
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-تمیزک�ن کاب�ان )دو موت�وره(                             2-تمیزک�ن طاها با یراق )دو موتوره(        
3-تمیزکن مورات )دو موتوره(    4-زهوار مورات        

5-کپی فرز، تخلیه آب مورات             6-س�ت کامل ماش�ین آالت هگس�ان       
7-ست 7تایی دوسر ETM                 8 -دستگاه شستشو شیشه ایستاده 1700
تلفن: 021-22010115

فروش ماشین آالت
فروش نقدی و اقساطی ست دوسر 7 تایی صفر یلماز 
با دو س�ال گارانتی ، 10 س�ال خدمات پس از فروش و 

نصب و راه اندازی رایگان
جوش دوسر یلماز ، برش تکسر پالسماک

تلفن: 09123304851

استخدام
ش�رکت آرل ب�ه منظ�ور تکمی�ل کادر ف�روش خ�ود از 
کارشناسان فروش خانم و آقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 021-65611588 �� 09129374293 

فروش ماشین آالت
خ�ط تولید شیش�ه دو ج�داره cms ترکی�ه در حد نو 
شامل دس�تگاه ها: برش و پرس تمام اتوماتیک 1700 
اسپیس�رزن بوتیل زن پلی س�ولفاید فریزر میز برش 

سیلیکاژل به فروش می رسد.
تلفن: 026-37360781 _ 09120389369
naseri.kiarash@yahoo.com       

آگهی استخدام
دفتر شرکت ETEM ارائه دهنده سیستم های آلومینیومی 
در و پنجره و نما در ایران، جهت تکمیل کادر فنی خود از 
کارشناس معماری خانم، مسلط به AUTOCAD و آشنا به 
ن�رم افزارهای 3D MAX , REVIT , LOGICAL  دعوت به 

همکاری می نماید.
تلفن:5- 588679304
فکس:88850413
S.mortazavi@etem.ir

فروش ماشین آالت
تجهیزات کام�ل کارگاه تولی�د در و پنجره یو پی وی 
س�ی و دستگاه تک سر س�لیم اصل ترک در حد نو با 

قیمت مناسب به فروش می رسد.
تلفن: 09124395842
  m.abbasi5858@gmail.com

استخدام بازاریاب
بازاری�اب حرف�ه ای و نیم�ه حرفه ای جه�ت فروش 
منطقه ای در و پنجره دو جداره با پورسانت نیازمندیم.
تلفن: 021-88706369 �� 09212205214
  info@faravand.com

استخدام
ب�ه چن�د بازاریاب خانم ب�ا س�ابقه کار در زمینه در و 
پنجره در استان البرز نیازمندیم. )حقوق+پورسانت (
تلفن:02637360780-1 _ 09120389369
naseri.kiarash@yahoo.com       

فروش دستگاه شیشه دوجداره cms )کم کارکرده(
دستگاه های زیر به فروش می رسد:

1-دس�تگاه شستش�و     2-پرس پانل         3-پلی سلفاید          
4-ب�رش CNC               5-فری�زر، هیت�ر   6-تزریق گاز          
7-س�یلیکاژل پرکن     8-بوتیل زن          9-میزگردون          

10-هاتملت
نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

تلفن: 09120344123

استخدام استادکار
ش�رکت ایلیا هدایت به یک استاد کار و یک نفر کارگر 
س�اده جهت کار در کارگاه در و پنجره upvc در احمد 

آباد مستوفی نیازمند است.
تلفن: 021-88094298 �� 09128443878
utab.pvc.is@gmail.com

استخدام کارشناس فروش
ش�رکت نوید گستر نماینده رسمی وین تک به منظور 
تکمیل کادر فروش خود از کارشناس�ان فروش خانم و 

آقا با روابط عمومی باال دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 021-22059962 �� 09121118309
navidab_co@yahoo.com

استخدام بازاریاب
ش�رکت ش�یب آرا به چند بازاریاب حرفه ای با سابقه کار 
مناس�ب در زمینه محصوالت ساختمانی)شیشه دوجداره.

پنجره upvc و گرمایش از کف( نیازمند است.
تلفن: 026-37360780-1 �� 09120389369
naseri.kiarash@yahoo.com
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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

استخدام کارشناس فروش
شرکت proline جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش 
محصوالت به تعدادی کارشناس مجرب با حقوق ثابت 

و پورسانت نیازمند است.
تلفن:44011337 � 021-44013152

فروش ماشین آالت
دستگاه 7تیکه دو سر ازگنج ترک همراه کلیه وسایل 

تولیدی به فروش می رسد.
تلفن: 09339509594
jafar.shahidi@yahoo.com

فروش ماشین آالت
6 قطعه دستگاه تولید یو پی وی سی با مارک پن ماک 
هم�راه با وس�ایل جانبی )پمپ باد 750 لیتری ، س�یم 

کشی و باد کشی مغازه( به فروش می رسد.
تلفن: 09129459023

فروش ماشین آالت در و پنجره
ماشین آالت مونتاژ در و پنجره یو پی وی سی با قیمت 

مناسب به فروش می رسد.
تلفن: 021-447165796 �� 09122952993
  mohammad_fa1978@yahoo.com

استخدام شیشه بر
ش�رکت شیشه آرا به یک نفر شیشه بر ماهر در خط تولید 

شیشه دوجداره با بیمه و حقوق مکفی نیازمند است.
تلفن: 026-37360780 �� 09120389369
naseri.kiarash@yahoo.com

استخدام بازاریاب
گ�روه صنعتی پ�ارس جهت تکمی�ل کادر فروش خود 
ب�ه تعدادی بازاری�اب در زمینه در و پنج�ره دوجداره 

UPVC نیازمند است. 
تلفن: 021-56324966 �� 09126237936
pars.darb@yahoo.com

آدرس جدید شرکت فناوری داده پویشگر
ش�رکت فناوری داده پویش�گر به اطالع می رس�اند دفتر 

مرکزی این شرکت به محل ذیل انتقال یافت.
آدرس: اصفهان � خیابان س�هروردی � خیابان فرهنگ � 

نبش کوچه 1 � پالک 1 � طبقه 2 � واحد 23

فروش دستگاه پرس
دس�تگاه پ�رس حرارتی شیش�ه کم کارک�رد از مه�م ترین 
ویژگی های دستگاه پرس حرارتی شیشه - چهار سر تولیدی 
کارن ماش�ین می توان به موارد زیر اشاره کرد: قابلیت تنظیم 
دستگاه برای مناطق گرمسیر،سردسیر و معتدل - توانایی پرس 
شیش�ه تا ضخامت 45 میلی متر - باال بودن سرعت تولید - 
قابلیت نصب شیشه دوجداره بالفاصله بعد از تولید - توانایی 
پرس چهار ضلع شیشه به صورت همزمان - مجهز به سیستم 

هوشمند کاهش مصرف برق به فروش می رسد.
تلفن: 07644451795�� 09177685575
kamiiar.vahabi@yahoo.com

آگهی استخدام
کارخان�ه معتب�ر تولی�د در و پنجره یو پی وی س�ی و 
شیش�ه دوجداره در جزیره کی�ش جهت تکمیل کادر 
تولید خود از نیروهایی با مشخصات درج شده دعوت 

به همکاری می نماید: 
اپراتور تولید – آشنا به خط تولید در و پنجره  و ماشین 

آالت ساخت – مسلط به مونتاژ یراق آالت
مشخصات و رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید:

    upvckish@gmail.com
شماره فکس:07644451584
شماره تماس از ساعت 8 صبح تا 15:  09177685575

فروش ماشین آالت
دس�تگاه شستش�و و پرس، میز برش CNC و دستگاه 
بوتیل زن با مارک CMS در حد نو به فروش می رسد.
تلفن: 09121440407

استخدام
شرکت ش�اهین س�ازه فجر )ماژول( جهت تکمیل کادر 
فروش خ�ود در دفتر مرکزی تهران در موقعیت ش�غلی 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش 2 نفر )آقا یا خانم(

تلفن: 021-66532096






































