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مطمئنا.کم.و.کاس��تی.ها.معلول.ناآگاهی.یا.مشکات.زیرساختی.است،.که.امید.داریم.به.

زودی.زود.همگی.آنها.مرتفع.شود.و.در.پایان.برگزاری.هر.نمایشگاهی.در.سرتاسر.ایران.
عزیزمان،.شاهد.لبخند.بر.لبان.غرفه.گذاران.باشیم.
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پنجره.ایرانیان:.در.جش��ن.تجلی��ل.از.صادرکنندگان.ترکیه.که.ب��ا.حضور.مدیر.کل.

صادرات.برگزار.ش��د،.شرکت.KALE.برای.دهمین.سال.پی.در.پی.برنده.جایزه.ممتاز.
صادرات.ترکیه.شد.

به.گزارش.پنجره.ایرانیان.به.نقل.از.روابط.عمومی.شرکت.نوید.تجارت.آرسام،.کاله.

که.همواره.در.جهت.هرچه.بهتر.ش��دن.کیفیت.محصوالت.خود،.قدم.برداش��ته.است..

برای.دهمین.س��ال.متوالی.موفق.به.اخذ.جایزه.ممتاز.صادرات.ش��د..در.این.مراسم.از.

کاله.به.عنوان.برترین.صادرکننده.برتر.س��ال.2015.مورد.تقدیر.قرار.گرفت..همچنین.

ش��رکت.کاله.ترکیه.با.در.اختیار.داشتن.بزرگترین.کارخانه.تولید.یراق.آالت.ساختمانی.
در.اروپا.از.ابتدای.سال.2017.میادی.ظرفیت.تولید.خود.را.5.برابر.افزایش.خواهد.داد.
گفتنی.است،.شرکت.نوید.تجارت.آرسام،.عضو.گروه.بین.المللی.کاله.و.دفتر.مشترک.

المنافع.کاله.کلیت.ترکیه.از.سال.2013.میادی.در.ایران.است.

پنجره.ایرانیان:.آتاتک.نمایندگی.انحصار.فروش.خود.را.در.اس��تان.گیان.به.آقای.
صمدی.و.در.استان.آذربایجان.غربی.به.آقای.علوی.واگذار.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.شرکت.آتاتک.در.اختیار.تحریریه.نشریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.تیم.بازاریابی.این.شرکت.پس.از.بررسی.های.متعدد.نمایندگان.خود.را.در.
دو.استان.مشخص.کرد..

بر.اساس.این.اخبار،.آقای.علوی.موفق.شد.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.های.

آتاتک.را.در.اس��تان.آذربایج��ان.غربی.دریافت.کند..همچنی��ن.نمایندگی.انحصاری.
فروش.پروفیل.های.آتاتک.را.در.استان.گیان.به.آقای.صمدی.واگذار.شد.

گفتنی.اس��ت،.از.این.پس.انبارهای.آتاتک.در.این.دو.اس��تان.آماده.ارائه.خدمات.به.
متقاضیان.خواهند.بود.

برای دهمین سال پیاپی: کاله برنده جایزه صادرات ترکیه شد

نمایندگان آتاتک در گیالن و آذربایجان غربی مشخص شدند

پنجره.ایرانیان:.اگر.به.س��مت.تکمیل.زنجیره.ارزش.در.همه.حوزه.ها.حرکت.کنیم،.
می.توانیم.یک.جهش.در.اقتصاد.غیر.نفتی.ایجاد.کنیم..

ب��ه.گزارش.پنجره.ایرانیان،.مهندس.محس��ن.صفایی،.عض��و.هیئت.مدیره.انجمن.

ملی.صنایع.پاس��تیک،.روز.یکش��نبه.16.خرداد.ماه،.در.جلسه.هیئت.نمایندگان.اتاق.

بازرگانی،.صنایع،.معادن.و.کش��اورزی.ایران،.جایگاه.صنعت.پاستیک.و.پلیمر.ایران.
در.اقتصاد.مقاومتی.را.مورد.نقد.و.بررسی.قرار.داد.

مهندس.محس��ن.صفایی.در.بخش��ی.از.س��خنان.خود،.تمرکز.زدای��ی.از.قدرت.و.

واگ��ذاری.اختیارات.تصمیم.گیری.به..ذینفعان.را.از.لوازم.مقاومتی.کردن.اقتصاد.ایران.
عنوان.کرد.

مدیر.عامل.ش��رکت.همارشتن.در.ادامه،.ضمن.تحلیل.مشکات.صنعت.پاستیک.

در.ایران،.فاصله.گرفتن.از.خام.فروشی،.آبادگری.و.اجرای.پروژه.های.عمرانی.در.داخل.

کش��ور.و.کش��ورهای.همس��ایه..را.به.عنوان.راهکارهایی.برای.خروج.از.این.وضعیت.
برشمرد.

گفتنی.اس��ت،.مشروح.س��خنرانی.مهندس.صفایی.در.همین.شماره.نشریه.به.چاپ.
رسیده.است.

سید محسن صفایی: تکمیل زنجیره ارزش باید به یک عزم ملی تبدیل شود 
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پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.دکونیک.در.نمایشگاه.س��اختمان.ترکیه.)YAPI(.برای.

نخس��تین.بار.در.جهان،.سیس��تم.نوینی.از.پنجره.کشویی.را.عرضه.کرد.که.به.تعبیه.
شیار.تخلیه.آب.نیازی.ندارد.

مهدی.امانی،.مدیرعامل.ش��رکت.دکونیک.ای��ران.در.گفتگوی.خود.با.تحریریه.

پنج��ره.ایرانیان،.ب��ا.ارائه.ارزیابی.مثبت.از.حضور.پرقدرت.دکونیک.در.نمایش��گاه.

س��اختمان.اس��تانبول،.از.عرضه.محصوالت.جدید.آلومینیومی.در.این.نمایش��گاه.
خبر.داد.

وی.با.اشاره.به.توجه.اکید.دکونیک.به.نوآوری.و.خاقیت.در.صنعت.در.و.پنجره،.

هدف.از.حضور.در.نمایش��گاه.س��اختمان.ترکیه.)YAPI(.را.در.امتداد.دو.نمایشگاه.

بین.المللی.اخیر،.یعنی.تویاپ.و.نورنبرگ،.عرضه.آخرین.دستاوردها.و.خاقیت.های.

این.ش��رکت.مبتکر.برش��مرد.که.این.بار.در.عرصه.آلومینیوم.به.نمایش.گذاش��ته.
شده.بود.

ایش��ان.با.اش��اره.به.محصوالت.آلومینیومی.جدیدی.که.دکونیک.در.اس��تانبول.

عرضه.کرد،.در.خصوص.مهمترین.دس��تاورد.این.شرکت.اظهار.داشت:.از.مهمترین.

محصوالتی.که.در.استانبول.ارائه.دادیم،.یک.سیستم.جدید.پنجره.کشویی.است..در.

این.سیس��تم.با.طراحی.های.نوینی.که.روی.پروفیل.های.کشویی.انجام.شده،.دیگر.

نی��ازی.به.انجام.س��وراخکاری.جهت.تعبیه.ش��یار.آب.روی.پروفیل.آلومینیوم.وجود.

ندارد..به.عبارت.دیگر.این.پروفیل.به.گونه.ای.طراحی.ش��ده.است.که.اصوال.آب.در.
یک.جا.جمع.نمی.شود.

امان��ی.با.تاکید.بر.ثبت.اختراع.این.پروفیل.آلومینیوم.به.نام.دکونیک،.در.خصوص.

مزایای.این.سیستم.جدید.توضیح.داد:.با.استفاده.از.این.پروفیل.ها.یک.مرحله.کار.از.

کارگاه.ها.حذف.می.ش��ود.و.طبیعتا.باعث.صرفه.جویی.در.زمان.و.هزینه.تولید.خواهد.

ش��د..ضمن.اینکه.در.بسیاری.از.نقاط.کشور.به.دلیل.فراوانی.ماسه.های.ریز.در.هوا،.

س��وارخ.های.مربوط.به.تخلیه.آب.پس.از.مدتی.مس��دود.ش��ده.و.مانع.از.عبور.آب.

می.شود.و.مشکات.بسیاری.را.به.دنبال.خود.می.آورد..اما.در.صورت.استفاده.از.این.
سیستم،.این.مشکل.در.چنین.مناطقی.کا.مرتفع.می.شود.

مدیر.عامل.دکونیک.ایران.در.ادامه.به.معرفی.محصوالت.آلومینیومی.دیگری.که.

در.این.نمایشگاه.برای.نخستین.بار.عرضه.شده.بودند.پرداخت.و.گفت:.در.نمایشگاه.

اس��تانبول.یک.نوع.پروفیل.لیفت.اند.اس��اید.عرضه.کرد.یم.که.هر.لنگه.از.آن.توان.

تحمل.400.کیلوگرم.وزن.را.داراس��ت..همچنین.سیس��تم.دیگ��ری.در.این.بخش.

رونمایی.ش��د.که.به.صورت.ترکیبی.طراحی.ش��ده.اند،.بدین.صورت.که.یک.لنگه.از.

این.پنجره.لیفت.اند.اس��اید.بوده.و.لنگه.دیگر.کشویی.ساده.می.باشد..بدین.ترتیب.
این.سیستم.باعث.تعدیل.قیمت.این.نوع.پنجره.ها.می.شود.

مهدی.امانی.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود.به.پروفیل.های.جدید.دکونیک.در.

س��اخت.جان.پناه.های.شیشه.ای.اش��اره.کرد.و.اظهار.داشت:.محصول.جدید.دیگر.ما.

در.اس��تانبول،.پروفیل..باریک.ولی.بس��یار.مقاومی.است.که.در.ساخت.جان.پناه.های.

شیش��ه.ای.کاربرد.دارد..این.پروفیل.ها.باعث.می.شوند.که.در.طراحی.این.جان.پناه.ها.
فضای.بیشتری.به.شیشه.داده.شود،.در.نتیجه.زیبایی.طرح.افزایش.یابد.

وی.با.اش��اره.به.یک��ی.دیگر.از.محصوالت.جدید.دکونی��ک،.توضیح.داد:.در.این.

نمایش��گاه.یک.سیستم.کش��ویی.عرضه.کردیم.که.در.آن.کاربرد.نوار.مویی.به.کلی.

حذف.شده.و.در.سراسر.آن.از.گسگت.استفاده.می.شود..دکونیک.آب.بند.بودن.کامل.

این.سیستم.جدید.را.ضمانت.کرده.است.و.به.جرات.می.توان.گفت.این.سیستم،.تنها.
سیستم.آب.بند.کشویی.موجود.می.باشد.

وی.در.پایان.از.عرضه.پروفیل.های.س��ری.75.لوالیی.ش��رکت.دکونیک.در.این.
نمایشگاه.خبر.داد.

گفتنی.است،.نمایشگاه.ساختمان.ترکیه.)YAPI(.از.21.تا.25.اردیبهشت.در.مرکز.
نمایشگاهی.تویاپ.استانبول.برگزار.شده.بود.

محصوالت آلومینیوم جدید دکونیک درYAPI  ترکیه رونمایی شد
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پنجره.ایرانیان:.گردهمایی.و.ضیافت.ش��ام.س��الیانه.

اعض��ای.انجم��ن.صنف��ی.تولیدکنن��دگان.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.س��ی.ایران.در..تاریخ.10.خرداد.ماه.با.حضور.
مهمانان.ویژه.برگزار.شد.

به.گ��زارش.پنجره.ایرانیان،.اعض��ای.انجمن.صنفی.

تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.عصر.

روز.ده��م.خردادماه.در.گردهمایی.س��الیانه.این.انجمن.

ش��رکت.کردند..در.این.گردهمایی.که.در.باشگاه.بانک.

صنع��ت.و.مع��دن.برگزار.می.ش��د،.عاوه.ب��ر.اعضای.

انجم��ن،.جمع��ی.از.مقامات.دولتی.و.روس��ای.ذی.ربط.

نیز.حضور.داش��تند..همچنین.شرکت.های.نوید.تجارت.

آرسام.)کاله.کیلیت(،.شرکت.زرین.بنا.پارسیان.)سیندژ(.

و.روزنامه.همش��هری.اسپانسری.این.مراسم.را.برعهده.
گرفته.بودند.

در.ابتدای.این.جلس��ه،.مهندس.اکبر.معتضدی،.عضو.

هیئت.مدیره.انجمن،.ضمن.خوشامدگویی.به.حضار،.از.

مجموعه.های.اسپانس��ر.این.گردهمای��ی.دعوت.کرد.تا.

دقایقی.چند.برای.مهمانان.به.س��خنرانی.بپردازند..پس.

از.آن.مهندس.وحید.جالی.پور.پشت.تریبون.قرار.گرفت.

و.به.شرح.اقدامات.اخیر.انجمن.پرداخت..جالی.پور.طی.

سخنان.خود.از.انتشار.منشور.اخاقی.و.خط.مشی.اعضا.
به.عنوان.مرامنامه.این.انجمن.خبر.داد.

همچنی��ن.وی.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.با.

اش��اره.به.توافق.صورت.گرفت��ه.میان.انجمن.و.روزنامه.

همش��هری،.در.خصوص.خدمات.و.تس��هیاتی.که.بر.

اس��اس.این.توافق،.از.س��وی.مجموعه.همش��هری.در.

اختیار.اعضای.انجمن.ق��رار.خواهد.گرفت،.توضیحاتی.
ارائه.داد.

در.ادام��ه.از.اعضای.پیش��ین.هیئت.مدی��ره.انجمن،.

اسپانسرها.و.اساتیدی.که.در.سال.گذشته.در.برنامه.های.

فرهنگ��ی.انجمن.نقش.داش��تند،.با.اهداء.ل��وح.تقدیر،.
قدردانی.شد..این.افراد.عبارت.بودند.از:.

��.نمایندگان.مجموعه.های.اسپانسر:.شرکت.های.نوید.
تجارت.آرسام،.زرین.بنا.پارسیان.و.نیز.روزنامه.همشهری؛
��.عضو.هیئت.مدیره.قبل:.آقای.سید.سعید.ابن.الرضا؛
��.بازرس��ان.دوره.قبل.انجمن:.آقایان.محمد.تاجری.

و.حسن.معماری؛
��.و.اس��اتیدی.که.با.انجمن.همکاری.داشتند:.آقایان.
دکتر.ش��هرام.تاج،.دکتر.محمد.احس��انی،.دکتر.کامران.

کیانی.و.دکتر.روزبه.محمدکاری.
.پ��س.از.آن،.کلیه.اعضای.انجم��ن.در.کنار.یکدیگر.
عکس.یادگاری.گرفتند..در.انتها.نیز.برای.حس��ن.ختام.
برنامه،.از.مهندس.محس��ن.صفایی،.مدیر.عامل.شرکت.
همارشتن.دعوت.شد.تا.سخنانی.ایراد.کند..در.پایان.این.

مراسم،.از.مهمانان.به.صرف.شام.پذیرایی.شد.
گفتنی.اس��ت،.مشروح.گزارش.خبری.و.تصویری.این.

گردهمایی.در.همین.شماره.به.چاپ.رسیده.است.

انتشار منشور اخالقی و خط مشی اعضای انجمن
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پنجره.ایرانیان:.ثبت.نام.س��ومین.دوره.نمایش��گاه.در.و.پنجره.و.آسانسور.و.صنایع.
مربوطه.قزوین.آغاز.شد.

بر.اس��اس.اخباری.که.در.اختیار.تحریریه.پنج��ره.ایرانیان.قرار.گرفت،.مراحل.ثبت.

نام.برای.ش��رکت.در.سومین.دوره.نمایشگاه.در.و.پنجره.و.آسانسور.و.صنایع.مربوطه.

شهر.قزوین.آغاز.شده.است..این.نمایشگاه.از.تاریخ.2.تا.5.شهریورماه.در.محل.دائمی.
نمایشگاه.های.شهر.قزوین.برگزار.خواهد.شد.

گفتنی.است،.همزمان.با.این.نمایشگاه،.پنجمین.دوره.نمایشگاه.تاسیسات.ساختمانی.
و.سیستم.های.سرمایشی.و.گرمایشی.نیز.در.شهر.قزوین.برپا.خواهد.بود.

پنجره.ایرانیان:.نمایشگاه.بین.المللی.و.تخصصی.در،.پنجره.و.نمای.BIG5.که.از.

رویدادهای.برتر.این.صنعت.در.جهان.محس��وب.می.شود،.از.28.الی.30.شهریور.ماه.
95.در.دبی.برگزار.می.شود.

.BIG5.به.گزارش.پنجره.ایرانیان،.ثبت.نام.نمایشگاه.تخصصی.در،.پنجره.و.نمای

آغاز.شده.است..این.نمایشگاه.از.تاریخ.28.لغایت.30.شهریور.ماه.)18.تا.20.سپتامبر.
2016(.در.مرکز.تجارت.جهانی.دبی.برگزار.خواهد.شد.

گفتنی.است،.برگزاری.این.نمایش��گاه.بر.عهده.شرکت.نمایشگاهی.DMG.است.

که.نمایندگی.این.ش��رکت.را.در.ایران.نمایش��گاه.های.بین.المللی.استان.اصفهان.در.
اختیار.دارد.

ثبت نام نمایشگاه در و پنجره BIG5 دبی آغاز شد

ثبت نام نمایشگاه  در و پنجره قزوین آغاز شد

پنجره.ایرانیان:.نمایشگاه.بین.المللی.و.تخصصی.صنعت.ساختمان.BIG5.از.7.الی.
9.مهرماه.1395.در.شهر.بمبئی.برگزار.می.شود.

به.گزارش.نش��ریه.پنجره.ایرانیان،.ثبت.نام.نمایش��گاه.تخصصی.صنعت.ساختمان.

BIG5.در.هند.آغاز.شده.است..این.نمایشگاه.از.تاریخ.7.تا.9.مهر.ماه.در.بمبئی.هند.

برگزار.می.گردد.
گفتنی.است،.برگزاری.این.نمایش��گاه.بر.عهده.شرکت.نمایشگاهی.DMG.است.
که.نمایندگی.این.ش��رکت.را.در.ایران،.ش��رکت.نمایش��گاه.های.بین.المللی.اس��تان.

اصفهان.در.اختیار.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان BIG5 هند در مهرماه

اخبار نمایشگاه

پنجره.ایرانیان:.نمایش��گاه.بین.المللی.و.تخصصی.صنعت.س��اختمان.BIG5.شرق.
آفریقا.از.12.تا.14.آبان.ماه.1395.در.نایروبی،.کنیا.برگزار.خواهد.شد.

به.گ��زارش.پنجره.ایرانی��ان،.ثبت.نام.نمایش��گاه.بین.الملل��ی.و.تخصصی.صنعت.

ساختمان.BIG5.در.شرق.آفریقا.آغاز.شده.است..این.نمایشگاه.از.تاریخ.12.الی.14.

آبان.ماه.در.نایروبی،.پایتخت.کنیا.برگزار.می.شود.
گفتنی.است،.برگزاری.این.نمایشگاه.بر.عهده.شرکت.نمایشگاهی.DMG.است.که.
نمایندگی.این.شرکت.را.در.ایران،.ش��رکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.اصفهان.

در.اختیار.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان BIG5 شرق آفریقا در آبان ماه

پنجره.ایرانیان:.نمایشگاه.بین.المللی.و.تخصصی.صنعت.ساختمان.BIG5.امارات.از.
1.الی.4.آذر.1395.در.مرکز.تجارت.جهانی.دبی.برگزار.خواهد.شد.

به.گ��زارش.پنجره.ایرانی��ان،.ثبت.نام.نمایش��گاه.بین.الملل��ی.و.تخصصی.صنعت.

س��اختمان.BIG5.در.امارات.آغاز.شده.است..این.نمایشگاه.از.1.الی.4.آذر.1395.در.

مرکز.تجارت.جهانی.دبی.برگزار.خواهد.شد.
گفتنی.است،.برگزاری.این.نمایشگاه.بر.عهده.شرکت.نمایشگاهی.DMG.است.که.
نمایندگی.این.شرکت.را.در.ایران،.ش��رکت.نمایشگاه.های.بین.المللی.استان.اصفهان.

در.اختیار.دارد.

نمایشگاه صنعت ساختمان BIG5 امارات در آذر  ماه
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..Emmegi.پنجره.ایرانیان:.دس��تگاه.سی.ان.س��ی.دیگری،.از.مجموعه.تولیدات
ایتالیا،.در.ایران.راه.اندازی.شد.

دفتر.گروه.Emmegi..ایتالیا.در.کش��ور.ایران،.از.راه.اندازی.دس��تگاه.فانتوماتیک.

)x4 Phantomatic x4(،.ماشینیگ.س��نتر.)Maching Cenetr(.چهار.

آکس،.در.ش��رکت.نوین.پنج��ره.مارلیک.که.یکی.از.معتبرتری��ن.تولیدکنندگان.در.و.

پنجره.در.ش��هر.مش��هد.می.باش��د،.خبر.داد..بنا.بر.اطاعاتی.که.از.سوی.این.دفتر.در.

اختی��ار.خبرنگار.پنج��ره.ایرانیان.قرار.گرفت،.فانتوماتیک.x4،.دس��تگاه.CNC.چهار.

محور.)Axes 4(،.دارای.قابلیت.و.توانایی.های.بس��یار.باالیی.در.س��وراخکاری.ها.و.
برشکاری.بر.روی.چهار.محور.A،.Z،.Y،.X.می.باشد.

بر.این.اس��اس،.باتوجه.به.توان.باالی.موتور.و.س��اختار.قوی.دس��تگاه،.این.ماشین.

قابلیت.کار.بر.روی.انواع.پروفیل.های.آلومینیومی،.اس��تیل.و.یو.پی.وی.سی.را.داشته.

و.همچنی��ن.امکان.تعوی��ض.ابزارهای.متنوع.و.متفاوت.را.در.طول.پروس��ه.کاری.با.

SkyLight.و.غیره،.از.معمول.ترین.قابلیت.های.این.دستگاه.می.باشد..س��رعت.بس��یار.باال.و.به.صورت.اتوماتیک.دارد..امکان.تولید.انواع.نماهای.یونی.تایز،.

راه اندازی دستگاه دیگری از Emmegi  در مشهد

پنجره.ایرانیان:.شرکت.Emmegi.ماشینیگ.سنتر.

..Emmegi.سه.آکس.)Machining Center(
ایتالیا.را.در.گروه.صنعتی.ISS.راه.اندازی.کرد.

.Emmegi.حمیدرضا.شبیریان،.مدیرعامل.دفتر.گروه

ایتالی��ا.در.ای��ران،.در.گفتگو.با.خبرنگار.پنج��ره.ایرانیان.

.ISS.ضمن.اعام.این.خبر،.اظهار.داش��ت:.گروه.صنعتی

یکی.از.قدیمی.تری��ن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.و.نما.در.

ایران.ب��وده.و.از.جمله.مجموعه.هایی.اس��ت.که.همواره.

کیفیت.باالی.محصوالت.را.در.دستور.کار.خود.قرار.داده.

و.با.بهره.گی��ری.از.معتبرترین.پروفیل.ه��ا،.یراق.آالت.از.

آلمان.و.همچنین.ماشین.آالت.Emmegi.ایتالیا،.یکی.
از.بازیگران.اصلی.این.صنعت.به.شمار.می.آید.

وی.در.ادام��ه.اف��زود:.ش��رکت.Emmegi.ایتالی��ا.

این.افتخار.را.داش��ته.که.یکی.از.بهترین.ماش��ین.آالت.

سی.ان.س��ی.خود.را.در.این.گروه.معظم،.در.خرداد.ماه.

امس��ال،.نصب.و.راه.ان��دازی.کند..مهندس.ش��بیریان.

در.پای��ان.ب��ا.اش��اره.به.قابلیت.ه��ای.فوق.الع��اده.این.

ماش��ین.آالت.خاطرنشان.کرد:.اس��تفاده.از.این.دستگاه.
ب��رش.و.س��وراخکاری.سی.ان.س��ی،.اج��رای.تمامی.
برش.ها.و.س��وراخکاری.های.دقی��ق.و.پیچیده.را.برای.

انجام.انواع.نماهای.یونی.تایز.با.دقت.و.س��هولت.بسیار.
بیشتری.میسر.می.سازد.

Emmegi راه اندازی ماشینیگ سنتر سه آکس

اخبار شرکت پرسان صنعت
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53 پنجره.ایرانیان:.پروفیل.یو.پی.وی.سی.س��االماندر.)salamander(.محصول.
کشور.آلمان،.دفتر.خود.را.در.ایران.افتتاح.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.در.اختیار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.ش��رکت..ساالماندر.

در.راس��تای.تعامل.و.همکاری.بیش��تر.با.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.در.
ایران،.اقدام.به.تاسیس.دفتر.خود.در.کشورمان.کرده.است..

گفتنی.است،.ساالماندر.یکی.از.برندهای.مطرح.یو.پی.وی.سی.است،.که.در.کشور.
آلمان.تولید.می.شود.

پنجره.ایرانیان:.شرکت.تکنما.پی.وی.سی.سپاهان.)واناوین(.با.صدور.اطاعیه.ای.از.
افزایش.قیمت.محصوالت.واناوین.خبر.داد..

بر.اس��اس.اطاعیه.ای.که.ش��رکت.تکنما.پی.وی.سی.س��پاهان.در.اختیار.خبرنگار.

پنج��ره.ایرانی��ان.قرار.داد،.این.ش��رکت.قیمت.کلیه.محصوالت.خ��ود.را.از.تاریخ.13.
خرداد.1395.افزایش.خواهد.داد.

گفتنی.اس��ت،.عاقه.مندان.می.توانند.جهت.اخذ.آخرین.اطاعات.مربوطه،.با.دفاتر.
مستقر.در.تهران.و.اصفهان.تماس.حاصل.کنند...

پنج��ره.ایرانیان:.ش��رکت.etem،.طی.اطاعیه.ای.ضمن.اش��اره.به.اس��تقبال.بی.نظیر.از.

محصوالت.این.ش��رکت،.از.کلیه.کسانی.که.در.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان..2016.ترکیه.از.
غرفه.این.شرکت.بازدید.به.عمل.آورده.اند،.تقدیر.و.تشکر.کرد.

بنا.بر.اطاعیه.ای.که.ش��رکت.etem.در.اختیار.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.قرار.داد،.

etem..از.کلیه.فعاالن.و.عاقمندان.این.صنعت.که.در.نمایشگاه.ساختمان.2016.ترکیه،.از.
غرفه.این.شرکت.دیدن.کردند،.قدردانی.کرد.

گفتنی.است،.etem.در.زمینه.طراحی،.تولید.سیستم.های.مدرن.و.هوشمند.نمای.ساختمان.
و.ساخت.انواع.سیستم.های.در.و.پنجره.و.نماهای.آلومینیومی.فعالیت.می.کند.

دفتر ساالماندر در ایران افتتاح شد

افزایش قیمت محصوالت واناوین  

قدردانی etem از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت
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54

پنج��ره.ایرانیان:.جش��نواره.ملی.حرکت.با.حضور.انجمن.های.علمی.دانش��کده.های.مختلف.

دانشگاه.های.سراسرکشور،..در.27.و.28.اردیبهشت.ماه،.در.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.برگزار.

شد.و.انجمن.علمی.دانشکده.عمران.دانشگاه.علم.و.صنعت.ایران.نیز.با.حمایت.هافمن.در.کنار.
سایر.انجمن.های.علمی.دانشکده.ها.حضور.داشت.

ب��ه.گ��زارش.روابط.عمومی.هافمن،.غرفه.این.انجمن.در.روز.برگزاری.مورد.بازدید.ریاس��ت.

دانش��گاه.جناب.آقای.دکتر.برخورداری.)عضوشورای.برنامه.ریزی.استان.تهران.و.هیئت.علمی.

دانشکده.عمران(،.جناب.آقای.دکتر.شریعت.)معاونت.فرهنگی.دانشگاه(.و.سایر.اساتید،.اعضای.
هیئت.علمی،.دانشجویان.و.عموم.افراد.عاقه.مند.قرار.گرفت.

گفتنی.اس��ت،.جش��نواره.ملی.حرکت.یک.رویداد.بزرگ.ملی.می.باش��د.که.دراین.جشنواره،.

امکان.حضور.انجمن.های..علمی.دانش��گاه.های.کش��ور.فراهم.می.گردد.تا.بتوانند.دستاوردها،.

اختراع��ات،.نوآوری.ه��ا.وفعالیت.ه��ای.یکس��اله.خود.را.در.معرض.دید.مس��ئوالن،.اس��اتید.و.

دانش��جویان.قرار.دهند..بر.اس��اس.این.گزارش،.هافمن.در.راستای.اهداف.عالیه.خود.مبنی.بر.

حمایت.از.فعالیت.های.علمی.و.فرهنگی.جهت.ارتقا.و.رشد.سطح.کمی.و.کیفی.جامعه،.همراه.
جشنواره.ملی.حرکت.بود.

هافمن و جشنواره ملی حرکت

پنج��ره.ایرانی��ان،.س��یدمحمود.نوابی.مع��اون..وزیر.

.صنع��ت،.معدن.و.تجارت.و.رئیس.س��ازمان.حمایت.از.

مصرف.کنن��دگان.و.تولیدکنن��دگان،.به.هم��راه.هیئت.

عالی.رتب��ه.ای.در.22.اردیبهش��ت.ماه.از.کارخانه.هافمن.

بازدی��د.ک��رده.و.طی.نشس��تی.به.گفتگو.ب��ا.مهندس.
حمیدیه.پرداخت.

ب��ه.گزارش.رواب��ط.عمومی.هافمن،.روز.چهارش��نبه..

22.اردیبهش��ت.س��ال.جاری.دکتر.نواب��ی.معاون..وزیر.

.صنع��ت،.معدن.و.تجارت.و.رئیس.س��ازمان.حمایت.از.

مصرف.کنندگان.و.تولیدکنندگان.کشور،.به.اتفاق.هیئت.

همراه.جهت.بازدی��د.اختصاصی.از.هافمن،.مهمان.این.

ش��رکت.بودن��د..در.ادامه.این.بازدی��د،.دکتر.نوابی.طی.

نشس��تی.با.مهن��دس.محم��د.حمیدیه.مدی��ر.عامل.و.

نیز.مدیران.هافمن.ضمن.بررس��ی.مش��کات.و.موانع.

موج���ود.در.صنایع.مختل��ف،.خصوصا.صنای��ع.پایین.

دس��تی.پتروشیمی،.به.راهکارهای.اساسی.اشاره.و.قول.

مساعد.جهت.رفع.برخی.از.موارد.را.داده.و.به.این.واحد.

صنعتی.برای.برگزیده.شدن.به.عنوان.واحد.برتر.در.حوزه.

فعالی��ت.حقوق.مص��رف.کننده.تبری��ک.گفتند..گفتنی.

است،.مهندس.نجاتی،.رئیس.س��ازمان.صنعت،.معدن.

و.تج��ارت.آذربایجان.ش��رقی،.آقای.ت��اری.مدیرعامل.

ش��هرک.صنعتی.س��رمایه.گذاری.خارجی.استان،.آقای.

مهندس.خاکپور.بخش��دار.محترم.صوفیان.و.چند.تن.از.

دیگر.مدیران.س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.در.این.
نشست.و.بازدید.حضور.داشتند.

بازدید اختصاصی معاون وزیر صنعت و معدن از هافمن

اخبار شرکت هافمن
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55

پنج��ره.ایرانی��ان:.در.نخس��تین.همای��ش.اعط��ای.گواهینام��ه.اس��تانی.رعای��ت.حقوق.

مصرف.کنندگان.آذربایجان.ش��رقی،.هافمن.موفق.ب��ه.دریافت.تندیس.طایی.رعایت.حقوق.
مصرف.کنندگان.شد.

به.گزارش.روابط.عمومی.هافمن،.نخستین.همایش.اعطای.گواهینامه.استانی.رعایت.حقوق.

مصرف.کنندگان.اس��تان.آذربایجان.شرقی،.طی.مراسمی.در.روز.چهارشنبه.22.اردیبهشت.ماه.
سال.جاری.برگزار.شد.

در.این.نشس��ت.که.در.تاالر.اجتماعات..س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.استان.آذربایجان.

ش��رقی.در.ش��هر.تبریز.ترتیب.یافته.بود،.دکتر.نوابی.معاون.وزیر.صنعت.و.معدن.و.تجارت.و.

رئیس.س��ازمان.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.و.تولیدکنندگان.کش��ور.و.مهندس.نجاتی.

رئیس.س��ازمان.صنعت،.معدن.و.تجارت.آذربایجان.شرقی.و.دیگر.مقامات.ارشد.استانی.حضور.

داش��تند..در.این.همایش.12.واحد.برتر.اس��تان.در.حوزه.فعالیت.حقوق.مصرف.کننده.برگزیده.

شدند.که.هافمن.در.کنار.یازده.واحد.تولیدی.دیگر.که.در.راستای.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.

و.جلب.رضایت.آنان..اقدامات..و..فعالیت.های.شایسته.و.در.خور.توجهی.انجام.داده.بودند،.موفق.
به.اخذ.تندیس.طایی.رعایت.حقوق.مصرف.کنندگان.گردید.

در.بخش��ی.از.ای��ن.همایش.دکتر.نوابی.به.ایراد.س��خنرانی.پرداخت..ایش��ان.ضمن.عرض.

تبریک.به.تمامی.واحدهایی.که.جس��ارت.ش��رکت.در.این.آزمون.داوطلبانه.را.داشتند،.خواستار.

وجود.اعتباراتی.هر.چه.بیش��تر.در.این.زمینه.ش��دند..وی.در.ادامه.از.رشد.16.برابری.متقاضیان.

دریافت.گواهینامه.حمایت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.در.س��ال.گذش��ته.خبر.داد.که.این.نشان.

دهنده.حرکت.تولید.کنندگان.به.س��مت.ارائه.محصوالت.مرغوب.همراه.خدمات.قبل،.حین.و.

بعد.از.فروش.است..معاون.سیاسی.و.امنیتی.استاندار.آذربایجان.شرقی.که.در.این.مراسم.شرکت.

داشت.نیز.تصریح.کرد:.با.توجه.به.اینکه.در.دولت.گذشته.تورم.45.درصدی.را.تجربه.کرده.ایم،.

دولت.یازدهم.توانست.با.تاش.و.همکاری.مسئوالن.دولتی.این.تورم.را.کاهش.دهد.و.بسیاری.

از.نواقص.را.حل.و.فصل.کند..وی.افزود:.البته.در.حال.حاضر.مشکات.بسیاری.مانند.بیکاری.

و.رکود.در.اقتصاد.کش��ور.وجود.دارد.و.ما.باید.به.این.مش��کات.توجه.ویژه.ای.داش��ته.باشیم..

خوش��بختانه.در.س��ال.جاری.تصمیم.گرفتیم.هیچ.کاری.را.بدون.برنامه.انجام.ندهیم.و.بر.این.
اساس.سند.تدوین.و.توسعه.استان.نوشته.شد.

از.دیگر.نکات.بارز.این.همایش.حضور.آیت.اهلل.مجتهد.شبس��تری.نماینده.محترم.ولی.فقیه.
و.امام.جمعه.تبریز.بود.که.در.راستای.رعایت.حقوق.حق.الناس.به.ایراد.سخنرانی.پرداختند.

اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به هافمن

پنجره.ایرانیان:.شرکت.وین.بست.به.توانایی.ساخت.پنجره.های.هالی،.ویترینی،.سینوسی،.
چند.ضلعی.و.خورشیدی.مجهز.شد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.وین.بس��ت.در.اختیار.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.وین.بس��ت.در.راستای.پیش��رفت.کارخانه.های.خود،.به.توانایی.ساخت.پنجره.های.

هالی،.ویترینی،.چند.ضلعی.و.خورشیدی.تجهیز.شد..همچنین،.وین.بست.در.جهت.آموزش.و.

به.روزرسانی.این.مجموعه.گام.برداشته.است..گفتنی.است،.وین.بست.در.زمینه.ساخت.و.مونتاژ.
انواع.در.و.پنجره.و.همچنین.خمکاری.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد.

تنوع تولیدات وین بست افزایش یافت
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پنجره.ایرانیان:.همزمان.با.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.استانبول،.گروتمان.میزبان.تعدادی.از.
فعاالن.صنعت.کشورمان،.در.بازدید.از.مجموعه.عظیم.آساش.ترکیه.بود.

بر.اس��اس.اخبار.رس��یده.در.اردیبهشت.ماه.امس��ال.و.همزمان.با.برگزاری.نمایشگاه.صنعت.

س��اختمان.اس��تانبول،.به.همت.گروتمان،.هیئتی.از.فعاالن.صنعت.پنجره..و.نمای.کشورمان.از.

مجموعه.بزرگ.آساش.دیدن.کردند.و.از.نزدیک.خطوط.تولید.متنوع.این.کارخانه.را.مورد.بازدید.

ق��رار.دادند..همچنین.در.این.بازدید.مدیران.گروتمان.به.طور.رس��می.اخذ.نمایندگی.فروش.و.
عرضه.محصوالت.آساش.را.در.کنار.محصوالت.و.سیستم.های.خود.اعام.کردند.

گفتنی.است،.اخبار.تکمیلی.در.این.باره.متعاقبا.اعام.می.شود.

گروتمان جمعی از نمایندگان صنعت را به آساش برد
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پنجره.ایرانیان:.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.Winer.گردهمایی.س��االنه.خ��ود.را.در.روز.16.
خردادماه.در.شهر.تبریز.برگزار.کرد.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.س��وی.گروه.مهروین.نماینده.انحصاری..پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.

winer،.در.اختیار.خبرنگار.پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.با.حضور.نمایندگان.کان.شهر.تبریز.
و.جمعی.از.پیمانکاران.ساختمان،.گردهمایی.بزرگ.این.پروفیل.در.شهر.تبریز.برگزار.شد.

در.این.همایش.که.در.روز.یکشنبه.16.خردادماه.1395.ترتیب.یافته.بود،.موضوعات.مختلفی.

مورد.بحث.و.بررسی.قرار.گرفت..از.جمله.این.مباحث.می.توان.به.این.موارد.اشاره.کرد:.شرایط.

بهینه.س��ازی.فروش.در.و.پنجره.تولیدی؛.یکسان.سازی.قیمت.فروش.برای.نمایندگان.محترم؛.
.Winer.بررسی.روند.فروش.سایر.برندهای.موجود.در.بازار؛.و.معرفی.محصوالت.جدید

پنجره.ایرانیان:.شرکت.ایلیادکار.وشمگیر.تا.اوائل.تیر.ماه.1395،.جدیدترین.پروفیل.
یو.پی.وی.سی.ساخت.ایران.را.روانه.بازار.خواهد.کرد.

محمدرض��ا.عابدینی،.نایب.رئیس.ش��رکت.ایلیادکار.وش��مگیر.در.گفتگوی.خود.با.

نشریه.پنجره.ایرانیان،.از.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.نشان.تجاری.پراتیک،.تحت.
مدیریت.مهندس.اکتای.قاضی،.رئیس.هیئت.مدیره.ایلیادکار.وشمگیر،.خبر.داد..

وی.ب��ا.اش��اره.به.آغاز.پیش.تولید.پروفی��ل.پراتیک،.اظهار.داش��ت:.در.طراحی.این.

پروفی��ل.از.آخرین.یافته.ها.و.فناوری.های.روز.اس��تفاده.کرده.ایم.و.تاش.بر.این.بوده.

است.که.با.توجه.به.تجربیات.فراوان.مدیران.این.مجموعه،.پروفیلی.تولید.شود.که.از.
کیفیت.بسیار.باالیی.برخوردار.باشد.

مهندس.عابدینی.در.پایان.ضمن.اش��اره.به.اعط��ای.نمایندگی.پروفیل.پراتیک.در.

چند.نقطه.کش��ور،.از.آمادگی.این.ش��رکت.برای.گس��ترش.فعالیت.های.خود.در.کلیه.
استان.های.کشور.خبر.داد..

پنجره.ایرانیان:.بازرگانی.س��فیر.از.کلیه.کس��انی.که.در.بیس��ت.و.یکمین.نمایشگاه.

ماش��ین.آالت،.لوازم.و.مصالح.س��اختمانی.تبریز.از.غرفه.این.شرکت.بازدید.به.عمل.
آوردند،.تقدیر.و.تشکر.کرد.

گفتنی.اس��ت،.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.تبریز.از.تاریخ.21.الی.24.اردیبهشت.ماه.
برگزار.گردید.

گردهمایی ساالنه Winer  در تبریز برگزار شد

در آینده ای نزدیک: پروفیل پراتیک وارد بازار خواهد شد

قدردانی بازرگانی سفیر از بازدیدکنندگان غرفه این شرکت در نمایشگاه تبریز
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پنجره.ایرانیان:.شرکت.کاروانسرای.نازنین،.تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.دکتر.

وی��ن،.طی.اطاعیه.ای.از.کلیه.کس��انی.که.در.نمایش��گاه.های.کیش،.همدان،.تبریز،.
ارومیه.و.اردبیل.از.غرفه.این.شرکت.بازدید.به.عمل.آورده.اند،.تقدیر.و.تشکر.کرد.

در.اطاعیه.ای.که.از.س��وی.شرکت.کاروانس��رای.نازنین.در.اختیار.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.از.عاقه.مندانی.که.در.نمایشگاه..صنعت.ساختمان.کیش،.

همدان،.تبریز،.ارومیه.و.اردبیل.از.غرفه.های.دکتر.وین.دیدن.کردند،.قدردانی.به.عمل.

آمده.است..گفتنی.است،.نمایشگاه.همدان.در.تاریخ.14.الی.18.اردیبهشت،.نمایشگاه.

صنعت.س��اختمان.تبریز.21.تا.24.اردیبهش��ت،.نمایشگاه.صنعت.ساختمان.کیش.در.

تاریخ.28.تا.31.اردیبهش��ت.و.نمایش��گاه.صنعت.ساختمان.ارومیه.و.اردبیل..در.تاریخ.
4.لغایت.7.خرداد.ماه.برگزار.شده.اند.

پنجره.ایرانیان:.مجموعه.آق.پروفیل.تولیدکننده.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.برند.
آک.پروفیل،.تولید.پروفیل.های.گالوانیزه.خود.را.آغاز.کرد.

بنا.بر.اخباری.که.از.س��وی.ش��رکت.آق.پروفیل.در.اختیار.تحریریه.پنجره.ایرانیان.

قرار.گرفت،.این.ش��رکت.برای.رفاه.حال.مشتریان.خود،.خط.تولید.پروفیل.گالوانیزه.
را.راه.اندازی.کرد.

بر.این.اس��اس،.از.این.پس.مش��تریان.محصوالت.آک.پروفیل.می.توانند.با.خیال.
راحت.و.بدون.سردرگمی،.از.پروفیل.گالوانیزه.اختصاصی.این.شرکت.استفاده.کنند.
گفتنی.اس��ت،.آق.پروفیل.یکی.از.تولیدکنندگان.عمده.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.
ایران.اس��ت.که.در.اس��تان.گلس��تان.در.زمینه.تولید.پروفیل.با.برن��د.آک.پروفیل.و.

همچنین.مونتاژ.در.و.پنجره.فعالیت.دارد.

اطالعیه  دکتر وین 

تولید پروفیل های گالوانیزه در مجموعه آق پروفیل آغاز شد
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پنجره.ایرانیان:.مجتمع.صنعتی.ش��رفی.به.تازگی.از.سیس��تم.رنگ.pulver.و.شیشه.های.
v-gurd.در.ساخت.در.و.پنجره.استفاده.می.کند.

محمدرضا.ش��رفی.مدیر.عامل.مجتمع.صنعتی.ش��رفی.در.گفتگو.با.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.

ایرانیان.با.تاکید.بر.به.روز.کردن.مراحل.تولید.در.و.پنجره،.بیان.کرد:.شرکت.اخیرا.در.تولید.در.و.

پنجره.از.جدیدترین.سیستم.های.رنگ.با.نام.pulver..در.تولید.در.و.پنجره.استفاده.می.کند..

همچنین.شرکت.در.فرایند.ساخت.در.و.پنجره.به.تازگی.از.شیشه.های.v-gurd بهره.می..گیرد..
از.ویژگی.این.نوع.شیشه.می.توان.مقاومت.در.برابر.سرقت.و.زلزله.را.نام.برد.

گفتنی.اس��ت،.مجتمع.صنعتی.ش��رفی.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.آلومینیومی.ترمال.بریک،.
یو.پی.وی.سی،.سیستم.های.کرتین.وال.و.Facade.Enginering فعالیت.می.کند.

پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.ویندور.دس��تگاه.پاس��ت.ماک.را.به.س��بد.محصوالت.خود.افزود..
همچنین.این.شرکت.برای.سایر.محصوالت.خود،.شرایط.ویژه.ای.را.در.نظر.گرفته.است.

مدی��ر.فروش.ش��رکت.ویندور.در.گفتگو.با.خبرنگار.نش��ریه.پنجره.ایرانیان.با.اش��اره.

به.تکمیل.کردن.محصوالت.ویندور،.بیان.داش��ت:.ش��رکت.ویندور.در.ادامه.سیاس��ت.
خود.مبنی.بر.تکمیل.س��بد.محصوالت،.این.بار.ماشین.آالت.پاست.ماک.یو.پی.وی.سی 

)PLASTMAK UPVC(.را.به.سبد.محصوالت.خود.افزود..
وی.در.ادامه.با.تاکید.بر.حرکت.ویندور.به.س��مت.سیس��تم.های.به.روز.فروش،.اظهار.داشت:.
ش��رکت.ویندور.همیشه.به.دنبال.روش.های.نوین.فروش.بوده.و.در.همین.جهت.حرکت.کرده.
اس��ت،.از.این.رو.شرکت.برای.مشتریانی.که.باالی.200.میلیون.تومان.خریداری.کنند،.سفری.

5.روزه.به.ترکیه،.بدون.قرعه.کشی.و.به.صورت.رایگان.در.نظر.گرفته.است.
وی.در.پایان.با.اشاره.به.کیفیت.محصوالت.شرکت.ویندور،.افزود:.این.محصوالت.با.کیفیت.

عالی.و.دارای.گواهینامه.های.معتبر.بین.المللی.می.باشند.

خبر خوش ویندور برای مشتریان: یک محصول جدید و هدایای ویژه

پنجره.ایرانیان:.شرکت.کاسپین.یو.پی.وی.سی.خط.تولید.پروفیل.تقویتی.)گالوانیزه(.
را.راه.اندازی.کرد.

بر.اس��اس.اخباری.که.از.شرکت.کاس��پین.یو.پی.وی.سی.در.اختیار.خبرنگار.نشریه.

پنجره.ایرانیان.قرار.گرفت،.این.شرکت.به.تازگی.موفق.به.راه.اندازی.خط.تولید.پروفیل.

تقویتی.)گالوانیزه(.با.حجم.ظرفیت.تولید.بس��یار.ب��اال.در.ابعاد.و.ضخامت.متفاوت.در.
شهرک.صنعتی.اشتهارد.شده.است.

گفتنی.اس��ت،.متقاضیان.جهت.اس��تعام.قیمت.و.اخذ.عاملیت.فروش.می.توانند.با.
شرکت.کاسپین.یو.پی.وی.سی.تماس.حاصل.کنند.

آغاز تولید پروفیل گالوانیزه در شرکت کاسپین یو.پی.وی.سی

تازه های مجتمع صنعتی شرفی
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پنج��ره.ایرانیان:.رش��د.حجم.معام��ات.و.همچنین.

قیمت.هر.متر.واحد.مس��کونی.در.ماه.های.اخیر.در.کنار.

افزایش.میزان.تسهیات.دهی.در.حوزه.مسکن،.موجب.

توافق.نظر.بر.آغاز.تحرک.در.بازار.مس��کن.و.خروج.آن.

از.رکود.ش��ده.اس��ت..روندی.که.ادام��ه.آن.مورد.تاکید.
قرار.دارد.

به.گزارش.ایس��نا،.آخرین.تحوالت.بازار.مسکن.شهر.

تهران.در.اردیبهش��ت.ماه.امس��ال.بیانگر.آن.اس��ت.که.

تع��داد.معامات.آپارتمان.های.مس��کونی.با.8.2.درصد.
افزایش.به.حدود.15.هزار.و.430.واحد.رسیده.است.

آن.طور.که.بانک.مرکزی.گزارش.داده.متوسط.قیمت.

خرید.و.ف��روش.هر.مترمربع.زیربنای.واحد.مس��کونی.

معامل��ه.ش��ده.از.طری��ق.بنگاه.های.معام��ات.ملکی.

حدود.چهار.میلیون.تومان.بوده.که.این.رقم.نس��بت.به.

فروردین.ماه.امس��ال.1.7.و.اردیبهشت.ماه.سال.گذشته.
2.8.درصد.افزایش.دارد.

ای��ن.در.حالی.اس��ت.که.در.ماه.قب��ل.در.بین.مناطق.

22.گانه.ش��هرداری.تهران.بیشترین.متوسط.قیمت.یک.

مترمرب��ع.زیربنای.مس��کونی.معامله.ش��ده.حدود.7.8.

میلی��ون.تومان.و.متعلق.به.منطق��ه.یک.و.کمترین.آن.
با.حدود.2.1.میلیون.تومان.به.منطقه.18.بوده.است.

اما.در.ب��ازار.اجاره.روال.به.گونه.ای.بود.که.ش��اخص.

مسکن.اجاری.در.تهران.و.در.کل.مناطق.شهری.نسبت.

به.فروردین.ماه.9.7.و.نس��بت.به.اردیبهشت.ماه.گذشته.
10.8.درصد.رشد.نشان.می.دهد.

براس��اس.گزارش.بانک.مرکزی،.ماهیت.قرار.دادهای.

اج��اره.مس��کن.ک��ه.غالبا.یکس��اله.تنظیم.می.ش��ود.و.

اثر.پذیری.ش��اخص.اج��اره.بهای.آن.از.سیاس��ت.های.

کنترل.تورم.اس��ت،.موجب.رشد.متناس��ب.اجاره.بها.با.
تحوالت.نرخ.تورم.در.کشور.شده.است.

اما.در.نتیجه.تحوالت.در.بازار.مس��کن.بانک.مرکزی.

اینگونه.ب��رآورد.کرده.که.افزایش.حج��م.معامات.در.

ماه.گذش��ته.نش��انگر.تداوم.روند.رو.به.بهبود.معامات.

و.اس��تقبال.متقاضیان.از.خرید.مسکن.در.ماه.های.اخیر.

اس��ت..براین.اساس.با.توجه.به.چشم.انداز.بهبود.فضای.

اقتصاد.کان.و.نیز.رویکرد.سیاست.گذار.پولی.در.کمک.

به.تس��هیل.اعتباری.بخش.مس��کن.این.انتظار.می.رود.
که.روند.فعلی.در.ماه.های.آینده.نیز.ادامه.داشته.باشد.

این.در.حالی.است.که.اخیرا.مدیر.عامل.بانک.مسکن.

نیز.با.اعام.آمارهایی.از.روند.تسهیات.دهی.این.بانک.

در.بخش.مشارکت.مدنی.عنوان.کرده.که.شواهد.حاکی.
از.شروع.رشد.و.تحرک.در.بازار.مسکن.است.

بت.ش��کن.اعام.کرد.ک��ه.تس��هیات.پرداختی.این.

بانک.در.دی.ماه.س��ال.گذشته.60.درصد،.بهمن.ماه.57.

درصد،.اس��فندماه.187.درصد.و.در.فروردین.ماه.امسال.

86.درص��د.و.در.نهایت.در.اردیبهش��ت.ماه.تا.60.درصد.

نسبت.به.سال.های.گذشته.رشد.داشته.که.ضمن.تاکید.

بر.ش��روع.تحرک.در.بازار.مس��کن.می.تواند.با.توجه.به.

تشدید.تس��هیات.دهی.و.افزایش.سقف.وام.های.خرید.

و.س��اخت.مس��کن.بیانگر.روند.رو.به.رشد.در.این.حوزه.
و.ادامه.آن.باشد.

 آغاز رونق در بازار مسکن و ادامه آن در ماه های آینده

پنجره.ایرانیان:.رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.در.کنفرانس.ملی.

محافظت.س��اختمان.ها.و.سیس��تم.های.حمل.ونقل.در.برابر.آتش.با.بیان.این.که.همه.

اقام.س��اختمانی.در.دامنه.شمول.گواهی.نامه.فنی.ساختمان.می.گنجند.گفت:.نگرانی.

در.مورد.کیفیت.س��اخت.و.س��از.بیشتر.شده.و.این.باعث.ش��ده.تا.به.مقوله.گواهینامه.
فنی.بیشتر.پرداخته.شود.

به.گزارش.ایلنا،.محمد.ش��کرچی.زاده.در.کنفرانس.ملی.محافظت.س��اختمان.ها.و.

سیس��تم.های.حمل.ونقل.در.برابر.آتش.با.بیان.اینکه.در.چند.س��ال.اخیر،.نیاز.و.تقاضا.

برای.ساخت.مسکن.و.ساختمان.های.جدید.در.کشور.همواره.رو.به.افزایش.بوده.است،.

گفت:.بنابراین.حجم.س��اخت.و.س��از.و.به.تبع.آن.تولید،.واردات.و.مصرف.مصالح.و.
محصوالت.ساختمانی.نیز.شدیدا.افزایش.داشته.است.

وی..با.اشاره.به.برگزاری.کنفرانس.محافظت.ساختمان.ها.و.سیستم.های.حمل.ونقل.

در.برابر.آتش.افزود:.این.مرکز.در.چهار.حوزه.آموزش،.تحقیقات،.تدوین.استانداردهای.

مباحث.مقررات.ملی.س��اختمان.و.صدور.گواهینامه.ه��ای.فنی.فعالیت.می.کند.که.دو.
ابزار.آخر.در.توسعه.کیفی.ساخت.و.ساز.بسیار.اثرگذار.هستند.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.این.دغدغ��ه.وجود.دارد.که..در.س��ال.های.اخیر.کیفیت.مصالح.

س��اختمانی.به.فراموشی.سپرده.ش��ده.و.در.نتیجه.کیفیت.ساخت.و.ساز.نیز.افت.کرده.

اس��ت،.ادامه.داد:.این.موضوع.می.تواند.باعث.ایجاد.مشکات.مختلف.از.قبیل.کاهش.

ایمنی،.مصرف.بیش.از.انتظار.انرژی،.کاهش.دوام.مصالح.س��اختمانی.و.....ش��ود..به.

همین.دلیل.گواهی.نامه.های.فنی.س��اختمان.که.شامل.تهیه.گزارش.و.اطاعات.فنی.

الزم.ب��رای.تطبیق.محصول.یا.سیس��تم.س��اختمانی.مورد.نظر.ب��ا.الزامات.مقررات.و.

آیین.نامه.های.س��اختمانی.برای.مصالح.س��اختمانی.می.ش��ود.صادر.خواهد.شد.که.به.
بهبود.کیفیت.این.اقام.می.انجامد.

ش��کرچی.زاده.با.بیان.اینکه.همه.اقام.ساختمانی.در.دامنه.شمول.گواهی.نامه.فنی.

می.گنجن��د.تصریح.کرد:.اما.در.این.میان.بر.آن.دس��ته.از.اقام.س��اختمانی.آتش.زا.و.

آتش.گیر.که.به.افزایش.س��رعت.آتش.در.س��اختمان.کمک.می.کنند.توجه.بیش��تری.

خواهد.ش��د..عضو.هیئت.علمی.دانشگاه.تهران.با.اشاره.به.وجود.نخستین.آزمایشگاه.

تحقیقات.آتش.در.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.که.در.س��طح.منطقه.

خاورمیانه.نیز.جایگاه.معتبری.دارد.و.امکان.صدور.گواهینامه.های.فنی.درخصوص.ضد.

آتش.بودن.اقام.ساختمانی.را.فراهم.کرده.گفت:.در.این.کنفرانس.پیش.نویس.جدید.

مبحث.س��وم.مقررات.ملی.ساختمان.که.درباره.مقابله.با.آتش.در.ساختمان.است.ارائه.
شده.و.نقطه.نهایی.آن.در.معرض.نقد.کارشناسان.قرار.داده.خواهد.شد.

وی.در.پایان.ابراز.امیدواری.کرد.تا.آزمایش��گاه.آتش.مرکز.تحقیقات.راه،.مسکن.و.

شهرسازی.به.زودی.با.همکاری.بخش.خصوصی.توسعه.یافته.و.از.امکانات.مدرن.تری.
برخوردار.شود.

 افزایش کیفیت مصالح ساختمانی با صدور گواهینامه  فنی ساختمانی
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پنجره.ایرانیان:.اعضای.انجمن.های.ملی.پاس��تیک،.

لوله.و.اتصاالت.پلی.اتیلن،.مس��تربچ.و.کامپاند.مذاکرات.

اولی��ه.خود.را.در.تاریخ.5.خرداد.1395با.نماینده.اتحادیه.

ملی.پاستیک.و.الستیک.فرانسه،.جهت.همکاری.های.
مداوم.فیمابین.آغاز.کردند..

ب��ه.گ��زارش.رواب��ط.عموم��ی.انجمن.مل��ی.صنایع.

پاس��تیک.ایران.)اینپیا(،.در.این.جلس��ه.دنیس.وایان،.

نماینده.اتحادیه.ملی.پاس��تیک.و.الس��تیک.فرانسه.و.

.SCMR.ماریش��ال،.مدیر.ش��رکت.مدیریت.ص��ادرات

ب��ا.متوس��لیان،.صح��اف.امی��ن،.جمالی��ان،.طالقانی.و.

ش��روین.احم��دی،.نمایندگان.انجمن.ملی.پاس��تیک،.

تولیدکنن��دگان.لوله.و.اتصاالت.پلی.اتیلن.و.مس��تربچ.و.
کامپاند.و.پژوهشگاه.پلیمر،.دیدار.و.گفتگو.کردند...

.در.این.جلسه.که.در.محل.انجمن.تولیدکنندگان.لوله.

و.اتص��االت.پلی.اتیلن.برگزار.ش��د،.طرفی��ن.به.معرفی.

مختص��ر.خود.پرداختن��د..دنیس.وای��ان.در.تبیین.نقاط.

مش��ترک.برای.همکاری.به.سه.مورد.خرید.مواد.اولیه.از.

ای��ران،.همکاری.در.تولیدات.دارای.تکنولوژی.باال.مانند.

قطعات.پاس��تیکی.در.صنعت.هواپیمایی،.ساختمانی.و.

همکاری.آموزش��ی.برای.انتقال.دانش.فنی.تبادل.دانش.

فنی.و.برگزاری.دوره.های.آموزش��ی.در.ایران.و.فرانسه.
اشاره.کرد..

متوس��لیان،.رییس.هیئت.مدیره.انجمن.ملی.پاستیک.

نیز.همکاری.مش��ترک.برای.توس��عه.دوره.های.آموزشی.

در.حوزه.ه��ای.فن��ی.و.بازاریابی،.ایج��اد.زمینه.همکاری.

برای.انتق��ال.دانش.فنی.و.تامین.زمین��ه.خوراک.و.مواد.

اولیه،.سرمایه.گذاری.در.طرح.ها.و.پروژه.های.معرفی.شده.

توسط.انجمن.ملی،.استفاده.از.ظرفیت.اتحادیه.پاستیک.

و.الس��تیک.فرانس��ه.ب��رای.ص��ادرات.به.کش��ورهای.

اروپایی،.روس��یه.و.ح��وزه.CIS.و.همچنین.اس��تفاده.از.

تجربی��ات.ش��رکت.مدیری��ت.ص��ادرات.SCMR.را.از.

عاقه.مندی.های.انجمن.ملی.پاستیک.برای.همکاری.
با.اتحادیه.ملی.پاستیک.و.الستیک.فرانسه.دانست...

.SCMR.ماریشال،.مدیر.ش��رکت.مدیریت.صادرات.

در.معرفی.این.ش��رکت.اظهار.داش��ت،.این.ش��رکت.در.

سال.گذش��ته.میادی.1.میلیارد.و.300.میلیون.یورو.از.

محصوالت.200.شرکت.را.به.کشورهای.اروپایی.صادر.

کرده.اس��ت..به.گفته.ماریشال،.ارتباط.با.برندهای.معتبر.

و.خریدهای.عمده.از.مزیت.های.این.ش��رکت.مدیریت.

صادرات.است..شروین.احمدی،.رئیس.پژوهشگاه.پلیمر.

نیز.در.این.جلس��ه.به.معرفی.ظرفیت.های.همکاری.این.

پژوهش��گاه.پرداخت.و.از.آمادگی.این.پژوهش��گاه.برای.

همکاری.در.حوزه.مواد.اولیه،.انرژی.و.محیط.زیس��ت.با.
اتحادیه.پاستیک.و.الستیک.فرانسه.خبر.داد..

احمدی.اظهار.داش��ت:.ای��ران.از.لحاظ.عل��وم.پلیمر.

رتبه.چهاردهم.را.در.دنیا.داراس��ت.و.پژوهش��گاه.پلیمر.

با.دانش��گاه.های.فرانسه.از.طریق.موسسه.جندی.شاپور.

در.ارتباط.اس��ت..در.پایان.این.جلسه.مقرر.شد.طی.یک.

ماه.آینده،.پیش.نویس.تفاهم.نامه.همکاری.انجمن.ملی.

پاس��تیک.ایران.و.اتحادیه.ملی.پاس��تیک.و.الستیک.
فرانسه.برای.بررسی.و.امضای.طرفین،.تهیه.شود.

 آغاز مذاکرات انجمن ملی پالستیک با اتحادیه پالستیک و الستیک فرانسه

پنج��ره.ایرانیان:.رئیس.بنیاد.مس��کن.کش��ور.گفت:.هیئت.دول��ت.در.مصوبه.اخیر.خود.
پرداخت.200.هزار.فقره.تسهیات.مسکن.روستایی.را.در.دستور.کار.قرار.داده.است.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.علیرض��ا.تابش.امروز.در.مراس��م.افتتاح.یک.واحد.مس��کونی.ویژه.

معلوالن.در.ساری.با.اشاره.به.اینکه.در.تفاهم.نامه.سه.جانبه.میان.بهزیستی،.بنیاد.مسکن.

و.بنیاد.مس��تضعفین.ساخت.مسکن.برای.خانواده.های.دارای.دو.معلول.و.بیشتر.در.دستور.

کار.قرار.گرفته.اس��ت،.اظهار.کرد:.تا.کنون.برای.قریب.به.هش��ت.تا.9000.خانوار.دارای.

دو.معلول.مس��کن.احداث.شده.است.و.برای.خانواده.های.یک.معلول.نیز.تسهیات.ویژه.
پرداخت.می.شود.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.در.مناطق.روستایی.تسهیات.18.میلیون.تومانی.ساخت.مسکن.

همچنان.پرداخت.می.شود،.بیان.کرد:.هیئت.دولت.در.مصوبه.اخیر.خود.پرداخت.200.هزار.
تسهیات.مسکن.روستایی.را.در.دستور.کار.قرار.داده.است.

تابش.تصریح.کرد:.براساس.این.مصوبه،.پرداخت.مسکن.روستایی.از.15.میلیون.تومان.

به.18.میلیون.تومان.افزایش.خواهد.یافت.و.این.رقم.برای.واحدهای.مس��کونی.فرس��وده.
در.مناطق.مرزی.به.20.میلیون.تومان.می.رسد.

وی.با.اش��اره.به.اینکه.هزینه.س��اخت.منزل.در.روس��تاها.کمتر.اس��ت.و.روند.پرداخت.

تسهیات.روستایی.نیز.تاکنون.موفق.بوده.است،.عنوان.کرد:.به.منظور.شتاب.بخشیدن.به.
بهسازی.و.نوسازی.منازل.روستایی.تسهیات.به.موقع.در.اختیار.متقاضیان.قرار.می.گیرد.
این.مس��ئول.با.اعام.وضعیت.مسکن.مهر.در.شهرهای.زیر.25.هزار.نفر.جمعیت.تاکید.
کرد:.340.هزار.واحد.مسکن.برای.شهرهای.زیر.25.هزار.نفر.در.کشور.در.دست.اقدام.بود.

که.295.هزار.واحد.تحویل.شده.است.و.مابقی.نیز.به.زودی.تحویل.می.شود.
رئیس.بنیاد.مس��کن.مازندران.نیز.در.این.مراسم.با.اش��اره.به.اینکه.از.سال.1394.پیرو.
تفاهم.نامه.سه.دستگاه.114.خانواده.دارای.دو.معلول.و.بیشتر.در.مازندران.شناسایی.شده.

است،.افزود:.مقرر.شده.است.برای.تمامی.این.خانواده.ها.مسکن.احداث.شود.
مجید.هاش��می.با.تاکید.بر.اینکه.س��اخت.90.واحد.مسکونی.معلوالن.در.مازندران.آغاز.
ش��ده.و.20.واحد.آن.به.اتمام.رسیده.اس��ت،.بیان.کرد:.برای.این.واحد،.18.میلیون.تومان.
تس��هیات.باعوض.و.18.میلیون.تومان.نیز.تس��هیات.با.بهره.5.درصد.در.نظر.گرفته.

شده.است.
وی.عن��وان.ک��رد:.193.خانوار.دارای.یک.معلول.نیز.در.س��امانه.برای.خانه.دار.ش��دن.
ثبت.نام.کرده.اند.که.143.نفر.واجد.شرایط.شناخته.شده.و.به.این.افراد.تسهیات.با.بهره.

کم.پرداخت.می.شود.

 پرداخت 200 هزار فقره تسهیالت مسکن روستایی در کشور
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پنج��ره.ایرانیان:.ب��ازار.فرابورس.که.متقاضیان.مس��کن.

می.توانند.با.خرید.اوراق.تس��ه.در.آن.از.وام.مس��کن.استفاده.
کنند.در.قیمت.و.حجم.معامات.در.کسادی.به.سر.می.برد.

به.گزارش.ایس��نا،.نرخ.باالی.سود.بانکی.از.یک.طرف.و.

هزینه.ای.که.باید.برای.خرید.اوراق.)تس��ه(.پرداخت.شود.از.

سوی.دیگر.به.بی.میلی.متقاضیان.مسکن.نسبت.به.فرابورس.
دامن.زده.است.

بر.اس��اس.مق��ررات.جدید.دریافت.تس��هیات،.زوج.های.

تهرانی.که.تاریخ.عقدش��ان.از.اول.فروردین.سال.1385.به.

بعد.باش��د.در.صورت.عدم.اس��تفاده.از.تسهیات.طرح.92،.

می.توانن��د.ب��ا.خرید.200.ب��رگ.از.اوراق.تس��ه.هریک.50.

میلی��ون.تومان.وام.مس��کن.دریافت.کنن��د..ضمن.اینکه.به.

ای��ن.مبلغ.10میلیون.تومان.وام.جعاله.نیز.اضافه.می.ش��ود.و.
زوجین.می.توانند.جمعا.110میلیون.تومان.وام.دریافت.کنند.
با.این.وجود.آخرین.برآوردها.حاکی.از.آن.است.که.قیمت.
اوراق.تس��هیات.مسکن.با.توجه.به.اینکه.عرضه.و.تقاضای.
ویژ.ه.ای.ص��ورت.نگرفته.چندان.تغییری.نداش��ته.و.بر.روی.

قیمت.های.80.تا.82.هزار.تومان.متغیر.است.
دول��ت.برای.خ��روج.مس��کن.از.رکود.هر.تی��ری.که.در.
کمان.داش��ت.رها.ک��رد..از.افزای��ش.وام.35.میلیونی.جعاله.
به.60.میلی��ون.تومان.گرفته.تا.وام.80.میلیونی.خرید،.160.
میلیونی.زوجین.و.سپس.150.میلیون.تومانی.ساخت..دولت.
حتی.از.متوس��ل.ش��دن.به.بازار.رهن.ثانویه.نیز.غافل.نشد.و.
300.میلیارد.تومان.اوراق.در.این.بازار.منتش��ر.کرد..اما.هنوز.
بس��یاری.معتقدند.عرضه.مازاد.گریبان.مس��کن.را.گرفته.و.
ت��ا.ورود.3.6.میلیون.واحد.مس��کونی.به.بازار.واقعی.مصرف.
نمی.توان.انتظار.تحرکی.جدی.در.بخش.مسکن.را.داشت.

یک��ی.از.بخش.هایی.ک��ه.می.تواند.با.در.اختیار.گذاش��تن.

تسهیات.ارزان.قیمت،.کمک.شایانی.به.افزایش.توان.خرید.

متقاضیان.مس��کن.کند،.سیس��تم.بانکی.است.که.هم.چنان.

نرخ.های.بهره.آن.ضدتولید.و.اشتغال.عمل.می.کنند؛.تا.جایی.

که.مردم.ترجیح.می.دهند.به.جای.استفاده.از.تسهیات.خرید.

مس��کن،.پول.های.خود.را.به.بانک.بس��پارند.و.سودهای.20.

درصد.بگیرند؛.زیرا.در.کمت��ر.بخش.تولیدی.می.توان.چنین.

درآمدی.کس��ب.کرد..ب��ه.همین.دلیل.کارشناس��ان،.خروج.

از.رکود.بخش.مس��کن.را.تنها.از.طری��ق.کاهش.بهره.های.

بانکی.میسر.می.دانند.و.معتقدند.بهره.های.بانکی.باید.هم.در.

تس��هیات.و.هم.در.سود.سپرده.گذاری.کاهش.پیدا.کند.و.تا.
زمانی.که.این.اتفاق.نیفتد.مسکن.رونق.نمی.گیرد.

ب��ا.این.وج��ود.معاون.مس��کن.و.س��اختمان.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.گفت��ه.اس��ت:.افزایش.19.درص��دی.معامات.

مس��کن.ته��ران.در.فروردین.95.نس��بت.ب��ه.فروردین.94.

پیش.نش��انه.خوب��ی.ب��رای.خروج.از.رکود.مس��کن.اس��ت..

هم.اکنون.منتظریم.تا.آمار.اردیبهش��ت.ماه.نیز.ارائه.شود.که.

اگر.روند.رو.به.رش��د.معام��ات.در.چند.ماه.آینده.تداوم.یابد.

پیش.بینی.اکثریت.قریب.ب��ه.اتفاق.متخصصین.اقتصادی.و.

امور.مس��کن.مبنی.بر.خروج.از.رکود.مس��کن.در.نیمه.سال.
جاری.محقق.خواهد.شد.

پیش.بینی.که.برخی.کارشناس��ان،.کمی.آن.را.خوشبینانه.

می.دانند..در.این.راستا.عضو.هیئت.نمایندگان.اتاق.بازرگانی.

ته��ران.معتقد.اس��ت.ب��ا.توجه.به.آم��ار.ص��دور.جوازهای.

س��اختمانی،.خروج.زودهنگام.بخش.مس��کن.از.رکود.یک.

پیش.بینی.غیر.واقعی.است..وی.سال.خروج.مسکن.از.رکود.
را.سال.1397.عنوان.کرد.

بنابراین.گزارش،.زوج.های.تهرانی.برای.دریافت.100.میلیون.

تومان.وام.مس��کن.باید.200.برگه.اوراق.از.فرابورس.خریداری.

کنند.که.با.توجه.ب��ه.قیمت.82.هزار.تومانی.این.اوراق.در.بازار.

فرابورس،.باید.مبلغی.حدود.16.میلیون.و.400.هزار.تومان.برای.

خرید.این.اوراق.هزینه.کنند؛.یعنی.کسانی.که.متقاضی.دریافت.

این.نوع.وام.هس��تند.باید.10.میلیون.تومان.وام.جعاله.که.برای.

خری��د.آن.20.برگه.اوراق.با.احتس��اب.هر.برگه.82.هزار.تومان.

یعنی.ی��ک.میلیون.و.640.هزار.تومان.اس��ت.نیز.هزینه.کنند..

بررس��ی.وضعیت.معامله.اوراق.تس��هیات.مسکن.در.فرابورس.

نش��ان.می.دهد.که.با.توجه.به.مصوبه.ش��ورای.پول.و.اعتبار.نیز.

قیم��ت.این.اوراق.تغییری.نکرده.و.در.همان.محدوده.82.تا.83.

ه��زار.تومان.در.حال.معامله.اس��ت..زیرا.به.گفته.توکلی،.رئیس.

اداره.ابزارهای.نوی��ن.مالی.فرابورس.عرضه.و.تقاضای.ویژه.ای.
صورت.نگرفته.و.معامات.تعادلی.در.جریان.است.

اوراق.تس��هیات.مس��کن.اوراقی.اس��ت.ک��ه.متقاضیان.

اس��تفاده.از.انواع.تس��هیات.مس��کن.باید.در.ازای.هر.500.

هزار.تومان.یک.برگه.حق.تقدم.تسهیات.مسکن.خریداری.

کرده.و.به.بانک.مس��کن.ارائه.کنند،.یعنی.برای.دریافت.وام.

60.میلیونی.مس��کن.120.ورقه.حق.تقدم.تس��هیات.با.در.

نظر.گرفتن.قیمت.82.هزار.تومانی.خریداری.شود.و.خریدار.

در.مجم��وع.9.میلیون.و.840.هزار.توم��ان.برای.خرید.این.
اوراق.بپردازد.

 بی میلی مشتریان مسکن به فرابورس

پنجره.ایرانیان:.از.ابتدا.قرار.بود.پرند.برای.85.هزار.نفر.س��اخته.شود.که.به.مرور.به.یک.
شهر.850.هزار.نفری.تبدیل.شد.

به.گزارش.ایسنا،.ظرفیت.جمعیت.پذیری.شهر.پرند.85.هزار.نفر.بوده.که.در.حال.حاضر.

به.یک.ش��هر.850.هزار.نفری.تبدیل.ش��ده.اس��ت..به.همین.دلیل.تامین.آب.این.شهر.به.
دغدغه.این.روزهای.وزارت.نیرو.تبدیل.شده.است.

مدیرعامل.شرکت.مهندسی.آب.و.فاضاب.کشور.ضمن.اعام.این.مطلب.به.ایسنا.گفته.

اس��ت:.وضعیت.پرند.به.نسبت.پردیس.بهتر.است.اما.نمی.توان.گفت.که.در.این.شهر.هیچ.
مشکلی.در.خصوص.تامین.آب.وجود.ندارد.

حمیدرضا.جانباز.این.را.هم.گفت.که.بر.اساس.تصمیمات.اتخاذ.شده.قرار.است.واحدهایی.
که.در.شهر.پرند.آماده.هستند.به.سرعت.انشعاب.آب.آنها.واگذار.شود.

در.پردیس.هم.ظاهرا.اوضاع.آب.چندان.مناس��ب.نیس��ت؛.چرا.که.بنا.به.گفته.وزیر.راه.و.

شهرس��ازی،.پردیس.برای.50.هزار.نفر.آب.دارد..با.این.وجود.افق.جمعیتی.این.شهر.530.

هزار.نفر.است.که.یکی.از.علت.های.اصلی.آن.اضافه.شدن.جمعیت.مسکن.مهر.به.این.شهر.

عنوان.شده.است؛.تا.جایی.که.هم.اکنون.ساخت.و.ساز.مسکن.مهر.در.این.شهر.تقریبا.تمام.
شده.اما.مشکل.مورد.تایید.نبودن.آب.واحدهای.پردیس.از.افتتاح.آن.جلوگیری.می.کند.

بعد.از.اینکه.محس��ن.نریمان.مدیرعامل.شرکت.عمران.ش��هرهای.جدید.از.وزارت.نیرو.

بابت.وقفه.در.تامین.آب.ش��هر.جدید.پردیس.گایه.کرد.و.گفت.که.ش��رکت.عمران.700.

میلیارد.تومان.بیش.از.تعهداتش.برای.نصب.انشعابات.پردیس.پرداخت.کرده.است،.نماینده.

تام.االختیار.وزیر.نیرو.در.اجرای.زیرساخت.های.بخش.آب،.برق.و.فاضاب.مسکن.مهر.ابراز.
امیدواری.کرد.تا.دو.سه.ماه.آینده.مشکل.تامین.آب.پردیس.حل.شود.

 جمعیت پرند 10 برابر ظرفیت آبی است
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پنج��ره.ایرانیان:.مدیرعامل.بانک.مس��کن.درباره.طرح.

فروش.قسطی.مسکن،.گفت:.بانک.مسکن.آمادگی.کامل.

برای.همکاری.دارد،.نرخ.کارمزد.بانک.2.3.درصد.است.و.
نگرانی.های.انبوه.سازان.نیز.برطرف.شده.است.

به.گزارش.خبرگزاری.فارس،.محمد.هاش��م.بت.ش��کن.

درب��اره.این.که.با.توجه.به.حرکت.بازار.مس��کن.به.س��مت.

رون��ق،.احتمال.بروز.پدیده.رونق.تورمی.در.این.بازار.وجود.

ن��دارد،.اظهارداش��ت:.دوره.های.قبل.ب��ا.دوره.کنونی.یک.
تفاوت.کلیدی.دارد.

وی.افزود:.دوره.هایی.که.رش��د.س��اخت.و.ساز.و.فروش.

مسکن.همراه.با.افزایش.قیمت.بود.به.دلیل.همزمانی.رشد.
پایه.پولی.در.آن.سال.ها.بوده.است.

مدیرعام��ل.بانک.مس��کن.اف��زود:.به.عن��وان.مثال.در.

س��ال.های.89.تا.91.یک.حباب.قیمتی.در.بخش.مس��کن.

به.وجود.آمد.که.یکی.از.دالیل.اصلی.آن.اضافه.برداش��ت..

بانک.ه��ا.از.منابع.بانک.مرکزی.و.رش��د.پایه.پولی.بود،.اما.

در.شرایط.فعلی.پایه.پولی.وارد.بخش.مسکن.نشده.است..

وی.تاکی��د.کرد:.در.ح��ال.حاضر.بانک.مس��کن.از.بانک.

مرکزی.اضافه.برداش��تی.ندارد.و.حتی.بانک.در.حال.جذب.

س��پرده.از.مردم.است،.بنابراین.پول.در.قالب.سپرده.جذب.

و.به.صورت.تس��هیات.پرداخت.می.شود؛.اما.مسکن.مهر.
اینگونه.نبود.

بت.ش��کن.با.بی��ان.اینکه.ه��م.به.پول.پرق��درت.بانک.

مرک��زی.دس��ت.نمی.زنیم.و.هم.تس��هیات.را.به.صورت.

تدریجی.پرداخ��ت.می.کنیم،.گفت:.با.این.س��ه.دلیلی.که.

عرض.کردم،.می.توانی��م.پیش.بینی.کنیم.که.حباب.قیمت.
مسکن.نخواهیم.داشت.

وی.به.کارگیری.سیاس��ت.هایی.مانن��د.مالیات.بر.عایدی.

س��رمایه،.مالیات.بر.معامات.مکرر.مس��کن.و.مالیات.بر.

خانه.ه��ای.خالی.برای.مدیریت.بازار.مس��کن.را.نیز.کمک.
کننده.خواند.

مدیرعامل.بانک.مس��کن.افزود:.اگر.جریان.مس��تمری.

برای.افزایش.ظرفیت.س��اخت.مس��کن.ایج��اد.کنیم.و.از.

طرف.دیگر.توان.مالی.برای.خرید.افزایش.یابد.و.همچنین.

تقاضای.س��رمایه.گذاری.برای.مس��کن.محو.ش��ود،.دیگر.
نگرانی.برای.افزایش.شدید.قیمت.مسکن.نخواهیم.داشت.
وی.در.خصوص.نتیجه.طرح.فروش.اقس��اطی.مس��کن.
انبوه.س��ازان،.بی��ان.کرد:.ما.منتظ��ر.مراجعه.انبوه.س��ازان.
هس��تیم..بت.ش��کن.گفت:.بانک.مس��کن.آمادگی.کامل.
ب��رای.همکاری.دارد.و.نرخ.کارمزد.هم.2.3.درصد.اس��ت.
و.آن.چیزی.که.انبوه.سازان.برای.آن.نگرانی.داشتند.مرتفع.
ش��ده.اس��ت..وی.تاکید.کرد:.ما.برای.برگزاری.جلس��ه.با.

انبوه.سازان.اعام.آمادگی.می.کنیم.

 آمادگی کامل بانک مسکن برای رفع نگرانی انبوه سازان

پنجره.ایرانیان:.هیئت.وزیران.در.جلس��ه.خود.به.ریاس��ت.حجت.االسام.والمسلمین.

دکت��ر.روحان��ی.رییس.جمهوری،.پیش��نهاد.س��ازمان.مدیریت.و.برنامه.ریزی.کش��ور.

درخصوص.وضعیت.و.رس��یدگی.به.مش��کات.مس��کن.مهر.را.بررس��ی.و.تصمیماتی.
اتخاذ.کرد.

به.گزارش.ایسنا،.براساس.بررسی..های.صورت.گرفته،.مصوب.شد.برای.تحویل.350.

هزار.واحد.مس��کونی.به.متقاضیان.تا.پایان.س��ال.جاری.و.تامی��ن.امکانات.زیربنایی.و.
رفاهی.به.منظور.فراهم.نمودن.شرایط.اسکان.اقدامات.الزم.صورت.گیرد.

دولت.همچنین.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.را.مکلف.کرد.تمهیدات.الزم.برای.واگذاری.

واحدهای.بدون.متقاضی.به.پیمانکاران،.شرکت.ها.و.طرف.های.قرارداد.و.سایر.خریداران.

را.فراهم.کرده.و.از.محل.منابع.حاصل.از.فروش.این.واحدها.)ارزش.زمین(.برای.تکمیل.
پروژه..های.خدمات.روبنایی.هزینه.کند.

هیئت.وزیران.همچنین.با.اختصاص.اعتبار.مورد.نیاز.برای.آماده.سازی.شرایط.خدمات.
زیربنایی.350.هزار.واحد.مسکونی.مسکن.مهر.موافقت.کرد.

بر.این.اس��اس،.مبلغ.10.هزار.میلیارد.ریال.از.محل.تسهیات.اسناد.خزانه.اسامی.به.

منظور.پرداخت.بخشی.از.دیون.پیمانکاران.تا.پایان.سال.1394.و.سال.1395،.مبلغ.چهار.

هزار.میلیارد.ریال.از.محل.منابع.مدیریت.بحران،.مبلغ.هفت.هزار.میلیارد.ریال.از.محل.

منابع.داخلی.ش��رکت.های.عمران.شهرهای.جدید.و.سازمان.ملی.زمین.و.مسکن،.مبلغ.

ه��زار.میلیارد.ریال.از.منابع.داخلی.وزارت.نیرو.از.محل.فروش.انش��عابات،.مبلغ.دو.هزار.

میلیارد.ریال.از.محل.قانون.بودجه.س��ال.1395.کل.کش��ور.با.عنوان.»تخفیف.عوارض.

پروانه،.حمایت.های.مالی.و.تراکم.و.ایجاد.تاسیسات.عمومی.مسکن.مهر«.به.وزارت.راه.

و.شهرس��ازی.و.مبلغ.دو.هزار.و.500.میلیارد.ریال.از.همین.محل.با.عنوان.»زیرس��اخت.

مسکن.مهر-.سهم.دولت«.به.وزارت.نیرو.اختصاص.یافت..دولت.همچنین.ضمن.تاکید.

بر.الزام.دس��تگاه.های.اجرایی.خدمات.رسان.به.ارائه.خدمات.روبنایی.مسکن.مهر.مطابق.

قانون،.با.اس��تفاده.از.محل.منابع.داخلی.ش��رکت..های.عمران.شهرهای.جدید.و.سازمان.

مل��ی.زمین.و.مس��کن.و.همچنین.فروش.واحدهای.فاقد.متقاض��ی.به.منظور.احداث.و.
تکمیل.روبناها.)مراکز.آموزشی،.انتظامی،.فرهنگی.مذهبی.و.درمانی(.موافقت.کرد.

در.ادامه،.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی.)س��ازمان.سرمایه..گذاری(.گزارشی.از.آخرین.

وضعیت.تدارک.و.تجهیز.منابع.مالی.خارجی.و.چگونگی.اس��تفاده.از.این.منابع.را.برای.
اجرای.طرح.های.زیربنایی.عمرانی.و.تولیدی.کشور.ارائه.کرد.

ط��ی.این.گزارش،.نتیجه.مذاکرات،.تفاهم��ات.و.توافقات.صورت.پذیرفته.با.بانک.ها،.

موسس��ات.مالی.و.موسس��ات.بیمه.اعتبار.صادراتی.برخی.کشورهای.خارجی.به.هیئت.

وزیران.ارائه.و.همچنین.برخی.مشکات.داخلی.و.خارجی.تجهیز.و.استفاده.از.این.منابع.
نیز.اشاره.گردید.

در.پایان.این.گزارش،.راهکارهایی.جهت.حل.مش��کات.موجود.ارائه.ش��د.که.هیئت.

دول��ت.نیز.ضم��ن.تاکید.بر.اس��تفاده.از.منابع.مال��ی.خارجی.برای.اج��رای.پروژه..های.

زیربنایی.و.تولیدی.برای.بخش..های.دولتی.و.خصوصی،.بر.ضرورت.هماهنگی.بیش��تر.

دستگاه..های.اجرایی.با.وزارت.امور.اقتصادی.و.دارایی،.بانک.مرکزی.و.سازمان.مدیریت.
و.برنامه..ریزی.کشور.تاکید.کرد.

 تصمیمات مهم دولت برای رفع مشکالت مسکن مهر
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پنجره.ایرانیان:.عضو.هیات.رئیس��ه.ش��ورای..مرکزی.

نظام.مهندس��ی.از.رایزنی.برای.واگذاری.برخی.اختیارات.

از.جمل��ه.ایج��اد.پایگاه.های.آموزش��ی.و.واگذاری.صدور.

پروانه.فعالیت.حرفه.ای.اعضاء.به.نظام.مهندسی.استان.ها.
خبر.داد.

به.گزارش.ایس��نا،.حمید.بدیع.در.همایش.ملی.نظارت.

کارگاهی.که.9.خردادماه.و.در.سالن.غدیر.یزد.برگزار.شد،.

با.اشاره.به.تدوین.و.اباغ.خط.مشی.17.گانه.سازمان.نظام.

مهندسی.کشور،.گفت:.متعاقبا.150.برنامه.عملیاتی.برای.

آن.تعیین.و.منتشر.شده.است.که.تثبیت.نظارت.کارگاهی.

به.عنوان.یکی.از.این.موضوعات.توس��ط.س��ازمان.نظام.

مهندس��ی.ساختمان.استان.یزد.با.مشارکت.شهرداری.در.
قالب.این.همایش.مورد.اهتمام.قرار.گرفته.است.

وی.در.ادامه.به.مشکات.ریشه.ای.صنعت.ساختمان.از.

جمله.نداش��تن.تکنسین.فنی،.نبود.یا.کمبود.کارگر.ماهر،.

تولید.و.عرضه.مصالح.ساختمانی،.نحوه.اعطای.تسهیات.

بانکی.و.غیره.اشاره.و.تصریح.کرد:.البته.صنعت.ساختمان.

با.مش��کات.وسیعی.مواجه.اس��ت.که.بخش.کوچکی.از.

آن.مربوط.به.عرضه.خدمات.مهندس��ی.اس��ت.که.نظام.

مهندسی.س��ازمان.عهده.دار.آن.اس��ت.و.در.این.بین.نیز.

بخ��ش.کوچکی.از.خدمات.مهندس��ی.مرتب��ط.با.مقوله.

نظارت.است.چرا.که.سهم.بیشتر.این.مبحث.در.ارتباط.با.
پیمانکاران.صاحب.صاحیت.است.

مش��اور.رئیس.سازمان.نظام.مهندس��ی.کشور.در.امور.

اس��تان.ها.با.اش��اره.به.اق��دام.یزد.ب��رای.عملیاتی.کردن.

موضوع.نظارت.کارگاهی،.اس��تان.ی��زد.را.خط.مقدم.این.

جبه��ه.خوان��د.و.گفت:.اجرایی.ش��دن.موض��وع.نظارت.

کارگاهی.بسیار.سخت.و.از.ریسک.باالیی.برخوردار.است.
بدیعی.گفت:.اگر.هر.یک.از.استان.ها.متعهد.به.عملیاتی.
کردن.یکی.از.بندهای.خط.مش��ی.س��ازمان.شوند.قطعا.
طی.چند.س��ال.آتی.ش��اهد.یک.حرکت.جدی.در.ارتقای.
کیفیت.س��اخت.و.ساز.و.توسعه.مهندس��ی.ساختمان.در.

کشور.خواهیم.بود.
این.مسئول.در.بخش.دیگری.از.سخنانش.از.رایزنی.های.
صورت.گرفته.توس��ط.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.با.
وزارت.راه.و.شهرس��ازی.برای.ایجاد.پایگاه.های.آموزشی.
در.این.سازمان.برای.ارتقای.سطح.دانش.اعضاء.خبر.داد.
وی.همچنی��ن.عنوان.کرد:.در.این.رایزنی.ها.خواس��تار.
واگ��ذاری.ص��دور.پروان��ه.فعالی��ت.حرف��ه.ای.اعضاء.در.

رس��ته.های.مختلف.ش��غلی.را.نیز.خواس��تار.ش��ده.ایم.و.

همچنین.امیدواریم.امکان.عرضه.کارنامه.و.رزومه.کاری.

مهندسان.به.جامعه.فراهم.شود.چرا.که.معتقدیم.که.مردم.

حق.دارند.از.س��وابق.مهندس��ان.ناظر.خود.آگاه.باشند.و.
اختیار.آنها.را.داشته.باشند.

بدیعی.خاطرنشان.کرد:.البته.هیات.مدیره.سازمان.های.

نظام.مهندس��ی.نیز.در.قبال.این.اختیارات.باید.پاس��خگو.

باش��ند.و.قطعا.وزارت.راه.و.شهرسازی.نیز.به.عنوان.ناظر.

عالی.ب��ر.فعالیت.ها.در.این.رابطه.نظارت.خواهد.داش��ت.

و.با.متخلفان.برخورد.قانونی.خواهد.کرد..مش��اور.رئیس.

س��ازمان.نظام.مهندسی.در.پایان.سخنانش.نیز.پیام.اکبر.
ترکان.رئیس.نظام.مهندسی.کشور.را.قرائت.کرد.

 تالش برای واگذاری برخی اختیارات به نظام مهندسی استان ها

پنجره.ایرانیان:.نزدیک.به.1.5.میلیون.شهروند.تهرانی.در.بافت.های.فرسوده.زندگی.می.کنند.
که.در.زمان.زلزله.جان.این.افراد.در.معرض.خطر.جدی.قرار.دارد.

به.گزارش.ایسنا،.سید.محسن.طباطبایی.مزدآبادی،.دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.شهری.ایران.

ب��ا.بیان.مطلب.باال.گفت:.یکی.از.مهمترین.ضعف.هایی.که.در.مس��ئله.مدیریت.بحران.زلزله.
تهران.وجود.دارد.عدم.بازسازی.و.نوسازی.جامع.بافت.های.فرسوده.است.

وی.با.تاکید.بر.ضرورت.هوشیاری.مردم.و.مسئوالن.در.خصوص.خطر.زلزله.در.تهران.گفت:.

ش��اید.عده.ای.معتقد.باش��ند.که.نمی.توان.پیش.بینی.قطعی.در.خصوص.وقوع.زلزله.در.تهران.

داشت.و.نباید.بی.جهت.مردم.را.نیز.نگران.کرد.اما.شواهد.و.قرائن.نشان.می.دهد.شهر.تهران.
آمادگی.کافی.برای.مواجه.با.بحران.زلزله.را.ندارد.

نای��ب.رئیس.هیئت.مدیره.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران.با.اش��اره.به.اینکه.تهران.از.

منظر.تکتونیکی.جزو.ناحیه.های.زلزله.خیز.به.حس��اب.می.آید.و.گسل.های.فعالی.همچون.البرز.

مرکزی.در.زیر.آن.فعال.اس��ت،.ادامه.داد:.البته.تجارب.ش��هرهای.پیشرو.همچون.توکیو.نشان.

داده.است.می.توان.تا.حدود.زیادی.مخاطره.زلزله.را.مهار.کرد.و.امروز.در.پایتخت.نیز.تاکید.بر.

آموزش.های.پدافند.غیرعامل،.مدیریت.بحران،.تس��ریع.بهسازی.و.نوسازی.بافت.های.فرسوده.
می.تواند.کانشهر.تهران.را.در.برابر.وقوع.زلزله.تا.حد.مطلوبی.مقاوم.کند.

این.کارش��ناس.توضیح.داد:.طبق.تعریف.رس��می.طرح.جامع.تهران.در.س��ال.1385.حدود.

17.هزار.هکتار.بافت.فرس��وده.از.نوع.پایدار.و.ناپایداردر.کانش��هر.تهران.هس��ت.که.بیش.از.

3700هکتار.از.آن.به.دلیل.دارا.بودن.هر.س��ه.شرط.فرسودگی.یعنی.ناپایداری،.نفوذناپذیری.و.
ریزدانگی.به.عنوان.بافت.فرسوده.نیازمند.مداخله.اساسی.است.

.دبیر.انجمن.علمی.اقتصاد.ش��هری.ایران.با.تاکید.بر.اینکه.در.س��طح.کل.کش��ور.نیز.بیش.

از.130.هزار.بافت.ش��هری.فرس��وده.و.ناپایدار.وجود.دارد.که.در.طول.10.س��ال.گذشته.حدود.

13درصد.آن.نوسازی.شده.است،.گفت:.10.تا.15.درصد.وسعت.شهری.کشور.را.بافت.فرسوده.
شامل.می.شود.

طباطبای��ی.ب��ا.تاکید.بر.اینکه.در.این.می��ان.یکی.از.چالش.های.اصلی.در.فرایند.نوس��ازی.

بافت.های.فرسوده.عدم.مشارکت.شهروندان.و.بخش.خصوصی.در.طرح.های.اجرایی.است.که.

باید.مورد.ارزیابی.و.آس��یب.شناس��ی.قرار.گرفته.و.مطابق.با.آن.راه.حل.ارائه.شود،.خاطرنشان.

ک��رد:.چندی.پیش.رئیس.جمهور.بر.ض��رورت.بهره.گیری.از.ظرفی��ت.بخش.خصوصی.برای.

نوس��ازی.گسترده.بافت.فرس��وده.تاکید.داشت.که.در.صورت.ایجاد.بسترهای.حقوقی.می.تواند.

یک.گام.اساس��ی.برای.احیای.بافت.فرس��وده.و.رفع.خطر.زلزله.در.اغلب.ش��هرهای.کشور.به.
ویژه.تهران.به.حساب.آید.

وی.گف��ت:.در.ای��ن.طرح.با.مش��ارکت.های.مردمی.بخش.عمده.ای.از.بافت.های.فرس��وده.

تخریب.می.شود.و.شهرک.های.مسکونی.جدید.ایجاد.می.گردد،.اما.اکنون.مسئله.تملک.اراضی.

و.همچنین.عدم.سودآوری.ورود.به.این.پروژه.ها.برای.انبوه.سازان.به.عنوان.دو.مانع.اصلی.مطرح.
است.که.باید.دولت.و.مجلس.برای.رفع.آن.چاره.ای.بیندیشند.

 یک و نیم میلیون تهرانی در بافت های فرسوده زندگی می کنند
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پنجره.ایرانیان:.گمانه.زنی.ها.برای.کاهش.نرخ.س��ود.

بانکی.آغاز.شده.و.این.موضوع،.یکی.از.عوامل.تاثیرگذار.
بر.بازار.مسکن.عنوان.شده.است.

ب��ه.گزارش.خبرگزاری.مهر،.بازار.مس��کن.همواره.از.

ش��اخص.های.مهم.اقتص��ادی.تاثیرپذیر.ب��وده.و.یکی.

از.پیش��ران.های.اقتصادی.به.ش��مار.می.رود..به.همین.

دلی��ل.یکی.از.مهمترین.بخش.هایی.اس��ت.که.به.طور.

مس��تقیم.از.تصمیمات.دولتی.تاثیر.گرفته.و.با.نوس��ان.
روبه.رو.می.شود.

هرچند.که.دولت.یازدهم.س��عی.ک��رده.تا.تصمیمات.

اقتصادی.را.بر.مبنای.کنترل.بازار.مس��کن.پایه.گذاری.

کند.ت��ا.این.بازار.بازهم.دچار.افزایش.قیمت.ها.نش��ود،.

اما.همواره.یکی.از.پرس��ش.های.مهم.فعاالن.اقتصادی.

این.بوده.که.سیاس��ت.های.دولت.چه.تاثیری.را.بر.بازار.
مسکن.خواهد.گذاشت.

یکی.از.مهم.ترین.فاکتورهایی.که.به.گفته.کارشناسان.

ب��ر.کنترل.و.رکود.بازار.مس��کن.موثر.بوده،.نرخ.س��ود.

بانکی.اس��ت.که.در.س��ال.های.گذش��ته.تا.سقف.های.

باالتر.از.22.درصد.هم.به.س��پرده.گذاران،.سود.پرداخت.

می.کرد..باوجودی.که.ش��ورای.پول.و.اعتبار.در.آخرین.

تصمیم.گیری.خود.نرخ.سود.س��پرده.ها.را.به.18.درصد.

کاه��ش.داده.اس��ت،.اما.هن��وز.هم.فع��االن.اقتصادی.
معتقدند.باید.بیش.از.این.کاهش.پیدا.کند.

سال.گذشته.آبان.ماه.بود.که.حامد.مظاهریان.معاون.

وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.به.س��ود.باالی.س��پرده.ها.در.

بانک.ها.انتقاد.کرده.بود..وی.دلیل.وضعیت.کنونی.بازار.

مسکن.را.سود.کمتر.به.نسبت.سرمایه.گذاری.در.بخش.

س��اختمان.دانس��ت.و.گفته.بود:.باید.تغییرات.جدی.در.

این.بخش.انجام.گیرد.تا.س��پرده.گذاری.س��ود.کمتری.

نسبت.به.س��رمایه.گذاری.در.بخش.های.مختلف.تولید.
داشته.باشد.

به.گفته.وی.باید.نرخ.س��ود.س��پرده.گ��ذاری.در.این.

بخش.کاهش.پیدا.کند.تا.افراد.وارد.چرخه.تولید.ش��وند،.

در.غیر.این.صورت.ترجیح.می.دهند.با.س��پرده.گذاری.و.

تاش.کم.همان.سود.تولید.را.به.دست.بیاورند.
مظاهری��ان.با.تاکی��د.بر.اینک��ه.باالبودن.نرخ.س��ود.
س��پرده.های.بانکی،.بازار.را.به.اش��تباه.می.ان��دازد،.ادامه.
داد:.باالبودن.نرخ.س��ود.س��پرده.ها.به.دلیل.سیاست.های.
ضدتورمی.دولت.است..بر.همین.اساس،.دولتمردان.قصد.

دارند.تا.یک.توازنی.را.بین.رکود.و.تورم.برقرار.کنند.
هرچند.که.نرخ.س��ود.بانکی.برای.سپرده.های.یکساله.
به.20.درصد.رس��یده.اس��ت،.اما.گمانه.زنی.ها.حاکی.از.
آن.اس��ت.که.این.نرخ.ب��ه.حدود.18.درصد.کاهش.پیدا.
می.کند.و.ش��ورای.پ��ول.و.اعتبار.در.حال.بررس��ی.این.

موضوع.است.
در.واقع.کارشناسان.پیش.بینی.می.کنند.که.با.کاهش.
نرخ.سود.س��پرده.ها،.س��رمایه.گذاران.پول.های.خود.را.
از.بانک.ها.خارج.کرده.و.به.س��مت.بازارهای.سرمایه.ای.
می.رون��د.که.همین.امر.ه��م.می.تواند.یک��ی.از.عوامل.
تورم.زا.در.بخش.های.مختلف.از.جمله.بازار.مسکن.باشد.
براس��اس.این.گزارش،.کاهش.نرخ.سود.سپرده.های.

بانک��ی.بر.بازار.اجاره.بها.هم.تاثی��ر.زیادی.دارد،.چراکه.

هرساله.بازار.اجاره.متاثر.از.نرخ.تورم.و.شرایط.اقتصادی.

کش��ور.تغییر.می.کند.بنابراین.نرخ.س��ود.سپرده.ها.هم.
به.طور.مستقیم.بر.این.موضوع.اثرگذار.است.

در.این.خصوص.حس��ام.عقبائی.رئیس.اتحادیه.صنف.

مش��اوران.ام��اک.گفته.بود:.کاهش.نرخ.س��پرده.های.

بانکی.می.توان��د.موج.های.افزایش.قیم��ت.اجاره.بهای.

مسکن.را.برطرف.کند.و.اجاره.بهای.مسکن.در.سال95.
با.کاهش.نرخ.سود.بانکی.متعادل.می.شود.

به.گفته.وی.در.سال.های.اخیر.با.وجود.کاهش.قیمت.

مس��کن،.اجاره.به��ا.افزای��ش.یافته.که.نش��ان.می.دهد.

عوامل.دیگری.در.تعیین.اجاره.موثر.بوده.اس��ت..برخي.

از.مردم.و.مالکان،.رش��د.اجاره.بها.را.با.منافع.سپرده.های.

بانکی.خود.قیاس.می.کنن��د،.یعنی.ارزش.ملک.خود.را.

با.س��پرده.بانکی.تطبیق.می.دهند.و.آن.وقت.اجاره.بها.را.

تعیین.می.کنند..کاهش.س��ود.بانکی.می.تواند.این.موج.
به.وجودآمده.در.اجاره.بها.را.برطرف.کند.

 تاثیر کاهش نرخ سود سپرده ها بر مسکن

پنجره.ایرانیان:.مدیرکل.دفتر.برنامه.ریزی.و.اقتصاد.مس��کن.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.

اشاره.به.مازاد.مسکن.در.کشور.گفت:.کاهش.نرخ.سود.سپرده.باعث.می.شود.منابع.کمتری.
وارد.بانک.ها.شده.و.اگر.بخش.مسکن.جذاب.شود.وارد.این.بخش.هم.می.شود.

به.گزارش.ایس��نا،.علی.چگینی.گفت:.با.ورود.وام.ها.از.خرداد.ماه.رونق.آرام.آرام.به.بازار.

مس��کن.باز.می.گردد.به.طوری.که.س��ازندگان.واحدهای.خود.را.به.فروش.می.رس��انند.و.
واحدهای.نیمه.کاره.را.تکمیل.می.کنند.

وی.با.اش��اره.به.تمایل.به.کاهش.نرخ.س��ود.تس��هیات.تصریح.کرد:.تعیین.نرخ.سود.

تس��هیات.مسکن.دست.وزارت.راه.و.شهرسازی.نیست.و.نرخ.سود.تسهیات.در.شورای.

پ��ول.و.اعتبار.و.بانک.مرکزی.تصویب.می.ش��ود..چگینی.گفت:.م��ازاد.عرضه.در.بخش.

مسکن.وجود.دارد.زیرا.به.دلیل.رکود.در.بازار.سازندگان.در.2-3.سال.اخیر.تعدادی.مسکن.

س��اختند.و.نتوانس��تند.بفروش.برسانند.و.تا.یک.س��ال.هم.تولید.بازار.اضافه.نشود.عرضه.

تقاضا.برهم.نمی.خورد..وی.افزود:.زمانی.که.وام.ها.وارد.بازار.مسکن.شود.سازندگان.اقدام.
به.دریافت.پروانه.ساختمانی.می.کنند.و.برنامه.های.حمایت.از.عرضه.هم.وجود.دارد.

براساس.گزارش.وزارت.راه.و.شهرسازی،.چگینی.درباره.اینکه.کاهش.سود.سپرده.باعث.

رونق.در.بازار.می.شود،.تصریح.کرد:.کاهش.نرخ.سود.سپرده.باعث.می.شود.منابع.کمتری.

وارد.بانک.ها.ش��ود.و.ممکن.است.وارد.سایر.بازار.های.اقصادی.و.بورس.شود.و.اگر.بخش.
مسکن.جذاب.شود.وارد.این.بخش.هم.می.شود..

وی.اف��زود:.اگر.مقدار.تغییر.در.کاهش.س��ود.س��پرده.ها.زیاد.ش��ود.ممکن.اس��ت.تاثیر.

دوگانه.ای.داش��ته.باش��د.و.آمار.ساخت.و.ساز.را.باال.ببرد.اما.چنین.تصوری.نداریم.که.یک.
دفعه.درصد.قابل.توجهی.تغییر.در.بازار.مسکن.ایجاد.کند.

 وجود مازاد عرضه در بازار مسکن
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پنج��ره.ایرانی��ان:.معاون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.از.

ضرورت.ایجاد.تغییر.نگرش.برای.بهبود.عملکرد.نوسازی.

در.بافت.های.فرس��وده.خبر.داد.و.گفت:.توانمندس��ازی،.

ارتقای.قلمرو.عمومی.و.نوسازی.مسکن،.سه.هدف.مهم.
در.آغاز.رویکرد.جدید.بهسازی.شهری.به.شمار.می.روند.
به.گزارش.ایس��نا،.محمدس��عید.ایزدی.در.نشس��ت.
مدی��ران.کل.ادارات.راه.و.شهرس��ازی.اس��تان.ها.ک��ه.
یک��م.خرداد.ماه.برگزار.ش��د.درباره.بح��ث.بازآفرینی.و.
توانمندس��ازی.محدوده.ها.و.محله.های.ناکارآمد.شهری.
در.ای��ران.اعام.کرد:.درحال.حاضر.ما.باید.به.این.نکته.
دقت.کنیم.که.آیا.واقع��ا.تمامی.اقدامات.و.فعالیت.های.
ما.در.این.حوزه.صحیح.بوده.اس��ت؟.به.راستی.ساکنان.
پاک.هایی.که.در.محات.ناکارآمد.ش��هری.خریداری.
ش��د.ه.اند.درحال.حاضر.کجا.س��اکن.هس��تند؟.با.پاسخ.
به.این.پرس��ش.ها.و.موارد.مش��ابه.به.نظر.می.رس��د.نه.
تنها.در.پروژه.های.ش��هری.بلک��ه.در.محات.نیز.دچار.

اشتباه.هایی.شده.ایم.
وی.در.این.ب��اره.اف��زود:.ما.برای.یافت��ن.راه.حلی.برای.
بهبود.عملکرد.نوس��ازی.در.بافت.های.فرسوده.باید.تغییر.
نگرش��ی.اساس��ی.داش��ته.باش��یم،.اکنون.که.کشور.در.
بحرانی.ترین.شرایط.ممکن.به.سر.می.برد.ما.باید.اقدامات.
بزرگی.انجام.دهیم.و.به.س��مت.روش.ها.و.سیاست.های.
جدیدی.برویم.که.زمینه.الزم.برای.این.تغییر.رویکرد.را.

فراهم.سازد.
ای��زدی.در.ادام��ه.با.بی��ان.اینکه.درح��ال.حاضر.19.
میلیون.نفر.از.جمعیت.کش��ور.)ک��ه.برابر.با.30.درصد.
جمعی��ت.کش��وری.اس��ت(.در.بافت.ه��ای.نابس��امان.
ش��هری.زندگی.می.کنن��د.گفت:.130.ه��زار.هکتار.از.
مساحت.کش��ور.را.این.بافت.ها.تش��کیل.می.دهند.که.
56.ه��زار.هکتار.آن.برای.بافت.های.ناکارامد.ش��هری،.
25.ه��زار.هکتار.بافت.های.تاریخ��ی.و.48.هزار.هکتار.

سکونتگاه.های.غیررسمی.هستند.
مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادامه.س��خنانش.
عواملی.مانند.س��رایت.آس��یب.های.بهداشتی.�.آموزشی.
به.کل.ش��هر،.تهدید.جدی.مخاطرات.طبیعی.برای.وقوع.
فاجعه.های.انس��انی،.تقابل.هنجاره��ای.فرهنگی.و.بروز.
تنش،.رشد.شکاف.اجتماعی.سبب.افت.عدالت.اجتماعی.
و.ناکارای��ی.برنامه.ها،.کم.رنگ.ش��دن.اعتم��اد.مردم.و.
کاهش.مشارکت.ازجمله.پیامدهای.ناشی.از.تداوم.توسعه.
مدل.شهرنشینی.نادرس��ت.)تمرکز.بر.کانشهرها.و.رها.
شدن.شهرهای.میانه(.در.کشور.هستند،.افزود:.بر.اساس.
مطالعه.نزدیک.به.500.ش��هر.بزرگ،.کانشهر.و.مراکز.
اس��تان،.جمعی��ت.مناطق.محروم.از.یک.شش��م.به.یک.
چه��ارم.جمعیت.کل.ش��هر.در.حدود.ی��ک.دهه.افزایش.
یافته.است.که.قطعا.اگر.شهرها.با.فقر.برخورد.سازنده.ای.

نکنند،.فقر.برخورد.ویرانگری.با.آنها.خواهد.کرد.
مدیرعامل.ش��رکت.عمران.و.بهس��ازی.شهری.ایران.
در.بخش.دیگری.از.س��خنانش.آغاز.دو.بازه.نوس��ازی.و.

بهسازی.10.ساله.به.طور.ساالنه.270.محله.را.در.کشور.

راهکاری.مناس��ب.در.پیش��برد.هرچه.بهتر.اهداف.اعام.

کرد.و.گفت:.ما.در.گام.اول.این.اقدام.نیز.باید.ش��هرها.و.

محات.اولویت.دار.را.برای.شروع.مشخص.و.سپس.نوع.
اقدامات.ضروری.برای.اجرا.را.تعیین.کنیم.

ای��زدی.همچنین.با.تاکید.بر.این.مطلب.که.با.توجه.به.

محدودیت.منابع.اقتص��ادی.در.این.طرح.فضایی.رقابتی.

بین.اس��تان.های.کش��ور.به.وجود.خواهد.آمد.گفت:.هر.

اس��تانی.که.ش��رایطش.برای.آغاز.طرح.بهسازی.فراهم.
باشد.در.اولویت.اقدامات.قرار.خواهد.گرفت.

وی.در.پایان.توانمندس��ازی،.بهسازی.و.ارتقای.قلمرو.

عمومی.و.بهس��ازی.و.نوسازی.مسکن.را.اهداف.مهم.و.

اساسی.اجرایی.در.این.بخش.اعام.کرد.و.گفت:.با.توجه.

به.تجارب.موجود.از.س��ال.های.گذشته.اجرای.این.طرح.

باید.به.صورت.همزمان.در.س��ه.بخش.ذکر.شده.صورت.

گیرد.چراکه.اگر.یکی.از.آنها.تحقق.نیابد.طرح.مورد.نظر.
با.موفقیت.روبه.رو.نخواهد.نشد.

 ضرورت رویکرد جدید بهسازی شهری

پنجره.ایرانیان:.معاون.مسکن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.گفت:.برنامه.مسکن.
اجتماعی.آماده.است.و.بافاصله.پس.از.اتمام.مسکن.مهر.اجرا.خواهد.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.حامد.مظاهریان.اظهار.کرد:.طرح.مس��کن.اجتماعی.آماده.اس��ت.و.

بافاصله.که.پروژه.مس��کن.مهر.در.پایان.س��ال.ج��اری.به.اتمام.رس��ید.برنامه.های.ما.

درخص��وص.مس��کن.اجتماعی.اجرا.می.ش��ود..حتی.توافقات.این.طرح.انجام.ش��ده.و.به.

راحتی.قابلیت.گس��ترش.دارد..بودجه.ای.که.هم.اکنون.در.مس��کن.مهر.اس��ت.نیز.صرف.
مسکن.اجتماعی.خواهد.شد.

وی.همچنین.با.اشاره.به.افزایش.19.درصدی.معامات.مسکن.تهران.در.فروردین.95.

نس��بت.به.فروردین.94.افزود:.این.پیش.نش��انه.خوبی.برای.خروج.از.رکود.مسکن.است..

هم.اکنون.منتظریم.تا.آمار.اردیبهشت.ماه.نیز.ارائه.شود.که.اگر.روند.رو.به.رشد.معامات.

در.چن��د.ماه.آینده.ت��داوم.یابد.پیش.بینی.اکثریت.قریب.به.اتف��اق.متخصصین.اقتصادی.
و.امور.مسکن.مبنی.بر.خروج.از.رکود.مسکن.در.نیمه.سال.جاری.محقق.خواهد.شد.

معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.درخصوص.برنامه.این.وزارتخانه.

برای.افزایش.متوس��ط.عمر.و.ایمنی.س��اختمان.ها.گفت:.افزایش.طول.عمر.ساختمان.ها.

دو.بال.دارد؛.یکی.تغییر.مقررات.و.انضباط.ش��هری.اس��ت.که.بتوانیم.به.قوانین.ش��هری.

تداوم.دهیم.و.با.ارزش.های.خلق.الس��اعه.اقتصادی،.س��اختمان.های.خوب.ساخته.شده.را.

در.معرض.خطر.قرار.ندهیم..دومین.مس��اله.از.طریق.اس��تفاده.از.مصالح.مقاوم.و.خدمات.
مهندسی.قابل.قبول،.امکان.پذیر.است.

به.گفته..مظاهریان،.هدف.مقررات.ملی.س��اختمان.ک��ه.فراگیرترین.مقررات.در.زمینه.

س��اختمان.است.ایمنی،.آسایش،.صرفه.اقتصادی.و.بهداشت.است..مقابله.در.برابر.حریق.

در.همه..مقررات.ملی.جایگاه.اساس��ی.دارد؛.زیرا.می.تواند.به.چندین.هدف.اصلی.مقررات.
ملی.جامه.عمل.بپوشاند.

وی.خاطرنش��ان.کرد:.در.سال.های.اخیر.شاهد.افزایش.حوادث.ناشی.از.حریق.هستیم.

که.بخش��ی.از.آن.ناش��ی.از.پدیده.شهرنش��ینی.در.جهان.مدرن.اس��ت..به.همین.دلیل.

پرداختن.به.موضوع.حریق.و.اجرای.مقررات.الزم.برای.آن.می.تواند.کمک.کند.که.نیروی.
انسانی،.مردم.و.سرمایه.های.آنها.محافظت.شود.

 طرح مسکن اجتماعی آماده است
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پنجره.ایرانی��ان:.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ضمن.تاکید.

بر.ضرورت.اطاع.رس��انی.درباره.ارائه.تس��هیات.بانکی.

در.حوزه.مس��کن.اعام.کرد:.ش��اید.در.این.اقدام.نیاز.به.

ایجاد.پایگاهی.در.دفاتر.تسهیل.گری.برای.بانک.مسکن.

داش��ته.باش��یم.که.مردم.از.همین.طریق.اطاعات.مورد.

نی��از.خود.را.دریافت.کرده.و.دیگر.برای.این.کار.به.بانک.
مراجعه.نکنند.

به.گزارش.ایسنا،.عباس.آخوندی.در.هفدهمین.نشست.

س��تاد.مل��ی.بازآفرینی.ش��هری.پایدار.ک��ه.در.وزارت.راه.

وشهرس��ازی.برگزار.ش��د.اعام.کرد:.متاس��فانه.در.حال.

حاض��ر.مدی��ران.و.کاربران.اطاع��ات.کمی.در.خصوص.

تس��هیات.بانکی.در.حوزه.مس��کن.دارند.که.باید.اطاع.
رسانی.کافی.را.در.این.زمینه.داشته.باشیم.

وی.در.ادامه.با.تاکید.بر.برگزاری.جلسات.و.گفتگوهای.

چهره.به.چهره.با.حضور.مس��ئوالن.ه��ر.بخش.در.حوزه.

مس��کن.و.همچنین.مدیران.در.سطح.کش��ور.بیان.کرد:.

باید.این.جلس��ات.به.صورت.مرتب.با.حضور.اس��تانداران،.

معاونان،.مدیران.کل.و.مسئولین.منطقه.ای.بانک.ها.برگزار.

شود.و.در.خصوص.بحث.های.جزئی.در.این.زمینه.و.انواع.

فعالیت.های.مش��تری.ها.و.نوع.مسیری.که.باید.طی.کنند،.
توضیحاتی.ارائه.شود.

آخوندی.با.اش��اره.به.این.مطلب.که.بانک.مس��کن.باید.

بحث.اطاع.رس��انی.عمومی.را.به.جد.پیگیری.کند.اضافه.

کرد:.باید.در.این.مس��یر.برگزاری.جلس��ات.در.ستادها.را.

سازمان.دهی.و.این.مسئله.را.به.تمامی.بخش.های.ذیربط.

اباغ.کنید؛.به.گونه.ای.که.مدیران.بانک.های.مس��کن.در.

استان.هایش��ان.در.جلس��ات.حضور.یابند.و.درباره.تمامی.
نکات.مطالبی.را.عنوان.کنند.

وزیر.راه.وشهرس��ازی.در.این.باره.اف��زود:.به.عقیده.من.

تبلیغ��ات.عموم��ی.خوب��ی.در.صدا.وس��یما.و.عرصه.های.

مختل��ف.تاکن��ون.طراح��ی.نش��ده.و.اطاع.رس��انی.که.

مهم.تری��ن.نقش.در.ای��ن.حوزه.را.ایف��ا.می.کند.به.خوبی.

اجرا.نش��ده.است..سخنان.و.تصمیمات.ما.در.این.جلسات.

در.بس��ته.باید.به.اطاع.مردم.و.متقاضیان.برس��د..ما.باید.
اطاع.رسانی.متمرکز.و.وسیع.در.این.حوزه.داشته.باشیم.

وی.در.ادامه.پرداختن.به.حوزه.پس.انداز.را.در.این.بخش.

با.اهمیتی.قابل.توجه.خواند.و.گفت:.ما.با.سیستم.یارانه.ها.

که.به.منابع.دولتی.وابس��ته.است.مش��کلی.نداریم،.نکته..

مه��م.در.این.زمینه.آن.اس��ت.که.در.ح��ال.حاضر.دولت.

منابعی.ندارد.و.در.صورت.طرح.و.ایجاد.مدل.های.وابس��ته.

به.دولت.بار.دیگ��ر.با.مدل.های.ناپایداری.روبه.رو.خواهیم.

شد؛.لذا.بحث.عمده.ما.در.این.حوزه.آن.است.که.در.سایر.

نقاط.شهر.برای.کسانی.که.می.خواهند.تسهیاتی.دریافت.

کنند.ش��رایطی.فراهم.کنیم..به.طور.مث��ال.در.این.حوزه.

تسهیاتی.برای.زوجین.و.خانه.اولی.ها.مقرر.شده.که.تنها.

در.بافت.های.فرس��وده.برای.آن.استثنایی.قائل.شدیم،.به.

گون��ه.ای.که.در.ای��ن.مناطق.نیازی.به.خان��ه.اولی.بودن.

نیست،.همین.که.متقاضیان.تصمیم.به.نوسازی.واحدهای.
خود.داشته.باشند.کافی.است.

عض��و.کابینه.دولت.یازدهم.این.اقدام.را.امتیازی.بزرگ.

تلقی.کرد.و.ادامه.داد:.ما.باید.با.بهره.گیری.از.اطاع.رسانی.

مناس��ب.به.س��مت.بحث.پس.ان��داز.برویم.چراکه.س��ود.

بازپرداخت.در.این.سیستم.کم.و.بالغ.بر.13.درصد.است.و.

اگر.قرار.باش��د.این.درصد.مقداری.دیگر.کاهش.پیدا.کند.

در.حقیقت.نزدیک.به.سیس��تم.قرض.الحسنه.می.شود،.ما.

باید.در.این.مسیر.ضمن.توجیه.تمامی.دفاتر.تسهیل.گری.
اطاعات.کامل.را.در.اختیار.مردم.بگذاریم.

آخوندی.در.این.خصوص.اضافه.کرد:.شاید.در.این.اقدام.

نیاز.به.ایجاد.پایگاهی.در.دفاتر.تس��هیل.گری.برای.بانک.

مسکن.داش��ته.باشیم.که.مردم.از.همین.طریق.اطاعات.

م��ورد.نیاز.خود.را.دریافت.ک��رده.و.دیگر.برای.این.کار.به.
بانک.مراجعه.نکنند.

وزیر.راه.وشهرس��ازی.با.اش��اره.به.تجربه.بحث.یارانه.

در.ای��ن.زمینه.اظهار.کرد:.ما.در.حال.حاضر.هزار.میلیارد.

تومان.تعهدات.انجام.نشده.در.حوزه.مناطق.روستایی.در.

بحث.یارانه.ها.داریم.که.من.همیشه.نگران.آن.هستم.که.

اگر.این.مبلغ.اجرایی.نشود،.هزینه.ها.افزایش.پیدا.کند..ما.

اگر.بتوانیم.مردم.را.به.س��مت.پس.انداز.تشویق.کنیم.در.

جه��ت.مدل.پایدارتری.حرکت.کرده.ایم..به.عقیده.من.ما.

باید.بار.دیگر.این.فرایند.را.از.منظر.متقاضی.و.س��هولت.

دسترس��ی.آن.به.تس��هیات.بازنگری.و.بازخوانی.کنیم.

ت��ا.اگر.مش��کلی.در.آن.وجود.دارد.رفع.ک��رده.و.به.حل.
آن.بپردازیم.

وی.اضافه.کرد:.اگر.ش��ما.یک.فرآیند.را.از.دید.متقاضی.

ن��گاه.کنید.در.آنج��ا.می.توانید.مش��کات.را.شناس��ایی.

کرده.و.اگر.نواقصی.وجود.داش��ته.باشد.روی.آن.مشترکا.

تصمیم.گیری.کنید..ما.امروز.می.توانیم.تمامی.س��تادها.در.

اس��تان.ها.را.مکلف.کنیم.در.هر.شهری.هستند.یک.پروژه.

را.ظ��رف.3.ماه.به.ص��ورت.نمونه.اجرا.کنن��د..این.پروژه.

می.توان��د.به.ص��ورت.صندوق.پس.ان��داز.محله.ای.یا.یک.

پروژه.در.حد.50.یا.100.واحدی.باش��د.که.رقم.آن.خیلی.

مهم.نخواهد.بود.در.حقیقت.در.این.اقدام.یک.مش��ارکت.

محلی.انجام.می.ش��ود.که.بانک.مسکن.این.فرآیند.را.طی.
خواهد.کرد.

عضو.کابینه.دولت.تدبیر.و.امید.در.این.باره.بیان.کرد:.در.

واقع.در.این.اقدام.همه.اس��تان.ها.ظرف.3.ماه.یک.پروژه.

نمونه.را.اجرا.می.کنند.ک��ه.این.پروژه.از.وضعیت.مرکزی.

خارج.ش��ده.و.در.شهرس��تان.ها.نیز.ورود.پیدا.می.کند،.در.

طی.این.فرآیند.تعداد.واحدها.مهم.نیس��ت.بلکه.مشارکت.

شهردار،.استاندار،.بانک.محل،.مدیران.کل.و.مردم.اهمیت.

دارد.که.از.این.طری��ق.بتوانند.فعالیت.های.مربوط.به.این.
بخش.را.انجام.دهند.

به.گفته.وی.بانک.نیز.می.تواند.به.شعب.خود.اعام.کند.

که.ضمن.پیگیری.این.اقدام.مشارکتی،.مسئله.را.از.سوی.
شهرداری.ها.و.فرمانداری.های.استان.خود.دنبال.کنند.

براس��اس.گزارش.وزارت.راه.و.شهرسازی،.آخوندی.در.

طول.س��خنان.خود.ضم��ن.بیان.این.مطل��ب.که.باید.در.

ابت��دا.از.جهت.تاثیرگذاری.این.ط��رح.در.این.حوزه.نوعی.

طبقه.بندی.قائل.ش��ویم،.گفت:.با.این.اقدام.ممکن.اس��ت.

بتوانیم.بیشترین.تحریک.را.در.بخش.مسکن.چه.در.جنبه.
عمومی.و.چه.در.مورد.بافت.های.فرسوده.ایجاد.کنیم.

وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.ادام��ه.بیان.کرد:.ما.باید.طی.

فرصت��ی.کوتاه.ضمن.آنالیز.مس��ائل.و.مق��ررات.در.اولین.

فرصت.مشترک،.جلسه.ای.با.حضور.شهرداران.و.معاونین.

عمران��ی.و.هم��کاران.م��ا.در.بانک.و.ش��رکت.عمران.و.

بهس��ازی.ش��هری.ایران.برگزار.ک��رده.و.بتوانیم.به.یک.

مجموع��ه.اقدام��ات.عملی.در.س��ال.جاری.دس��ت.پیدا.

کنیم..در.گذش��ته.نیز.این.نشس��ت.مشترک.در.خصوص.

موضوعات.بافت.تاریخی.برگزار.کردیم.که.خوش��بختانه.
تاثیرات.خوبی.به.همراه.داشت.

وی.ادام��ه.داد:.من.اطمینان.دارم.که.خیلی.س��ریع.تر.از.

آنچه.که.فک��ر.می.کنیم.می.توانیم.به.هدف.خود.برس��یم.

البته.این.مس��ئله.مس��تلزم.آن.است.که.با.دسته.بندی.جلو.
برویم.و.روز.به.روز.تعداد.مخاطبان.خود.را.افزایش.دهیم.

 اطالع رسانی درباره تسهیالت مسکن مناسب نیست
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پنجره.ایرانیان:.معاون.وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اعام.

ای��ن.خبر.که.در.هفته.جاری.مصوبه.16.فصلی."س��ند.

ملی.بازآفرینی.ش��هری" در.هیئ��ت.وزیران.به.تصویب.

می.رسد.گفت:.طبق.بودجه.سال.1395.تاش.می.کنیم.

مابه.التفاوت.سود.تسهیات.نوسازی.بافت.های.فرسوده،.

پرداخت.دیون.دولت.به.شهرداری.ها.و.اختصاص.منابع.
اهرمی.به.دستگاه.ها.را.محقق.کنیم.

به.گزارش.خبرگزاری.ایسنا،.محمدسعید.ایزدی.اظهار.

کرد:.به.دنبال.سیاس��ت.های.دولت.مبن��ی.اولویت.قرار.

دادن.نوس��ازی.و.بهسازی.بافت.های.فرسوه.و.ناکارآمد،.

هفته.قبل.س��ند.ملی.بازآفرینی.ش��هری.در.کمیسیون.

عمران.دولت.تصویب.ش��د..همچنین.طی.جلسه.ای.در.

خدم��ت.مقام.معظم.رهبری،.گ��زارش.آخرین.وضعیت.

بافت.های.فرسوده.را.ارائه.کردیم.و.به.احتمال.زیاد.این.

هفته.س��ند.ملی.بازآفرینی.شهری.در.هیئت.وزیران.به.
تصویب.می.رسد.

وی.افزود:.این.سند،.دستگاه.ها.را.موظف.کرده.ظرف.

مدت.معین.45.روز.تا.3.ماه،.آیین.نامه.اجرایی.مصوبات.
بندهای.مورد.نظر.خود.را.تهیه.و.اباغ.کنند.

ای��زدی.با.بیان.این.که.تصویب.نهایی.س��ند.در.هیات.

وزی��ران.ابزاره��ای.الزم.ب��رای.تس��ریع.در.نوس��ازی.

بافت.های.فرس��وده.را.در.اختیار.قرار.می.دهد،.گفت:.در.

س��تاد.ملی،.دس��تگاه.های.مختلف.اعم.از.دستگاه.های.

آب،.برق،.گاز،.بهزیس��تی،.کار.و.امور.اجتماعی،.نیروی.

انتظامی،.نمایندگان.قوه.قضاییه،.ثبت.اس��ناد.و.اماک.

حضور.دارند.که.با.اس��تناد.به.مصوبه.در.حال.بررس��ی،.

می.توانیم.امیدوار.باش��یم.که.این.دستگاه.ها.منابع.خود.

را.در.جهت.نظام.بودجه.ریزی.برای.نوسازی.شهری.در.
اولویت.قرار.دهند.

مدیرعامل.شرکت.عمران.و.بهسازی.شهری.با.اشاره.

به.مش��کات.تامی��ن.اعتبار.برای.بهس��ازی.بافت.های.

ناکارآمد.تصریح.کرد:.س��ند.ملی،.دس��تگاه.ها.را.موظف.

می.کند.که.از.منابع.موجود.خود.به.شکل.ملی،.به.شکل.

اس��تانی.یا.حتی.منابع.داخلی.ب��رای.اجرای.برنامه.های.
بازآفرینی.شهری.اختصاص.دهند.

فرس��وده. بافت.ه��ای. درخص��وص. همچنی��ن. وی.

ش��هر.تهران.گفت:."ستاد.بازآفرینی.ش��هر.تهران" به.

ریاس��ت.دکتر.قالیباف.توفیق.های.خوبی.داش��ته.است..

اخیرا.جلسه.ستاد.ش��هر.تهران.با.حضور.قالیباف،.بنده،.

اعضای.ش��ورای.شهر.و.س��ایر.اعضای.دس��تگاه.های.

دولتی.تشکیل.ش��د.که.در.آن.جلسه.هم.آقای.قالیباف.

بر.آمادگی.ش��هرداری.برای.اولویت.قرار.دادن.نوسازی.
بافت.های.فرسوده.شهر.تهران.تاکید.کرد.

ای��زدی.ادام��ه.داد:.مصوبات.جلس��ه.هفت��ه.پیش.در.

س��تاد.ملی.تایید.ش��د.که.از.مهم.تری��ن.آنها.تخصیص.

اعتب��ار.قابل.توج��ه.40.میلیاردی.از.طرف.ش��هرداری.

برای.پرداخت.س��ود.مابه..التفاوت.نوسازی.است..بدین.

ترتی��ب.ش��هرداری.تعهد.ک��رده.به.میزان��ی.که.دولت.

تخصیص.می.دهد.شهرداری.هم.به.متقاضیان.نوسازی.
درخصوص.سود.تسهیات.تخفیف.دهد.

ب��ه.گفته.مع��اون.وزی��ر.راه.و.شهرس��ازی،.از.دیگر.

مصوبات.س��تاد،.اختص��اص.زمین.به.عنوان.پش��توانه.
اجرای.طرح.های.بهسازی.و.نوسازی.شهری.است.

وی.در.پاس��خ.ب��ه.س��وال.مبنی.بر.این.ک��ه.آیا.دیون.

دولت.به.شهرداری.برای.تسهیات.نوسازی.بافت.های.

فرسوده.پرداخت.ش��ده.است.یا.خیر،.گفت:.خوشبختانه.

این.موارد.در.بودجه.س��ال.1395.لحاظ.ش��ده.اس��ت..

ت��اش.می.کنیم.مابه.التفاوت.س��ود.تس��هیات،.دیون.

دول��ت.به.ش��هرداری.ها.و.اختصاص.مناب��ع.اهرمی.به.
دستگاه.ها.را.محقق.کنیم.

  بدهی دولت به شهرداری ها پرداخت می شود

پنجره.ایرانیان:.اردش��یر.نورانی.گفت:.پروژه.مس��کن.مهر.ب��ا.هدف.خانه.دار.کردن.

اقش��ار.کم.درآمد.جامعه.اجرا.شد،.اما.متاسفانه.به.سبب.عدم.مدیریت.صحیح.و.ضعف.
در.تخصیص.منابع.اکنون.تبدیل.به.یکی.از.معضات.کشور.شده.است.

به.گزارش.ایلنا،.نماینده.مردم.شهرکرد.در.مورد.مهم.ترین.وظایف.کمیسیون.عمران.

مجلس.ش��ورای.اسامی.اظهار.داش��ت:.یکی.از.اصلی.ترین.وظایف.این.کمیسیون.و.
سایر.کمیسیون.های.مجلس.کمک.به.دولت.برای.رفع.موانع.تولید.است.

اردش��یر.نورانی.تصریح.کرد:.در.حال.حاضر.تمامی.بخش.های.اقتصادی.کش��ور.به.

خصوص.مسکن.در.رکود.فلج.کننده.ای.به.سر.می.برند.و.وزارت.راه.و.مسکن.به.عنوان.
متولی.این.بخش.مسئولیت.اصلی.را.به.عهده.دارد.

وی.اف��زود:.این.وزارتخانه.می.تواند.با.کمک.کمیس��یون.عم��ران.مجلس.و.تقویت.

ارتب��اط.خود.با.این.کمیس��یون.برنامه.هایی.که.در.ای��ن.بخش.دارد.را.به.صحن.علنی.

مجلس.ارائه.کند.و.اعضای.کمیس��یون.نیز.با.اس��تفاده.از.تجارب.کارشناس��ی.خود.به.
وزارتخانه.در.این.راه.کمک.خواهند.کرد.

نورانی.تصریح.کرد:.مهم.ترین.وظیفه.این.کمیسیون.ریل.گذاری.برای.به.راه.افتادن.

قطار.توسعه.و.عمرانی.کشور.است.و.امیدوارم.مشکات.اقتصادی.کشور.که.در.صدر.
آنها.بیکاری.قرار.دارد.با.هماهنگی.دو.قوای.نظام.هر.چه.زودتر.رفع.شود.

وی.ادامه.داد:.پروژه.مس��کن.مهر.با.هدف.خانه.دار.کردن.اقش��ار.کم.درآمد.جامعه.

اجرا.ش��د.اما.متاس��فانه.به.س��بب.عدم.مدیریت.صحیح.و.ضعف.در.تخصیص.منابع.

اکنون.تبدیل.به.یکی.از.معضات.کشور.شده.و.مسکنی.که.قرار.بود.با.قیمت.پایین.تر.

از.عرف.بازار.تمام.ش��ود.اکنون.چند.برابر.ش��ده.و.دولت.هنوز.ه��م.نمی.تواند.آنها.را.
تکمیل.کند.

نماینده.مردم.ش��هرکرد.در.مجلس.ش��ورای.اس��امی.تصریح.ک��رد:.عدم.نظارت.

مجلس.و.کمیسیون.عمران.بر.این.طرح.و.مدیریت.ضعیف.همگی.سبب.شد.که.این.

شهرک.ها.با.کمترین.مطالعه.کارشناسی.ایجاد.شود.و.اکنون.برای.رساندن.آب.و.برق.

و.س��ایر.امکانات.شهری،.وزارت.راه.و.شهرسازی.با.مشکات.عدیده.ای.روبرو.شود..

به.همین.لحاظ.و.با.توجه.به.ش��رایط.اقتصادی.کش��ور.دولت.و.مجلس،.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.و.کمیسیون.عمران.باید.با.کمک.یکدیگر.یکی.پس.از.دیگری.مشکات.
اقتصادی.کشور.را.حل.کنند.

 مسکن مهر تبدیل به یکی از معضالت کشور شده است
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پنج��ره.ایرانیان:.مع��اون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.

مطابق.با.اصل.50.قانون.اساس��ی.در.راستای.سیاست.های.

کل��ی.محیط.زیس��ت.ک��ه.در.س��ال.1394.مصوب.ش��د،.

فعالیت.ه��ای.اقتص��ادی.مخ��رب.و.ب��دون.در.نظر.گرفتن.
محیط.زیست.ممنوع.اعام.شده.است.

به.گ��زارش.ایس��نا،.محمد.ش��کرچی.زاده.در.س��مینار.

یکروزه.مش��ترک.ای��ران.و.آلمان.که.با.تاکید.بر.توس��عه.

پایدار.ش��هر.اصفهان.برگزار.ش��د،.ضمن.یادآوری.هشت.

مورد.از.اسناد.فرادس��تی.تدوین.شده.در.خصوص.زیست.

بوم.اظهار.کرد:.اصل.50.قانون.اساسی.که.در.سال.1394.

تدوین.و.تصویب.شد.به.تفصیل.در.خصوص.موارد.مهم.و.

اهم.حفاظت.از.محیط.زیست.اشاره.کرده.است..سامت،.

زیس��ت.بوم،.کنت��رل.آالینده.ه��ا،.اقلیم،.حم��ل.و.نقل.و.

اس��تفاده.از.فناوری.های.روز.از.بایدهای.مطرح.ش��ده.در.
این.اصل.است.

وی.ادامه.داد:.در.این.اصل.تمامی.فعالیت.های.اقتصادی.

مخرب.زیست.بوم.در.صورت.عدم.توجه.به.اصاح.و.بهینه.

سازی.ممنوع.اعام.شده.اند.و.مدیران.را.موظف.کرده.است.

درباره.تمام.ابعاد.زیس��ت.محیطی.ش��امل.سامت.محیط.

س��کونت،.پاکیزگی،.فرس��ایش،.آالینده.ه��ای.غیر.مجاز،.

کنت��رل.اقلیم.و.کاهش.اثرات.مخ��رب.بر.آن،.حمل.و.نقل.

عمومی.پاک.و.س��بز.و.همچنین.اس��تفاده.از.فناوری.های.

نوین.برای.پیش��برد.این.اهداف.ت��اش.و.اقدامات.الزم.را.
انجام.دهند.

رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرس��ازی.کشور.

اف��زود:.همچنی��ن.در.برنامه.های.چهارم.و.پنجم.توس��عه.

راهب��ردی.�.اقتص��ادی.در.بن��د.192.ب��ه.توج��ه.و.برآورد.

ارزش.های.اقتصادی.به.دقت.اش��اره.ش��ده.است..عاوه.بر.

این.در.س��ند.چشم.انداز.20.ساله.توسعه.کشور.که.در.سال.

1384.تدوین.شده.به.مسائل.محیط.زیستی،.ساز.و.کارهای.
مورد.نیاز.و.لزوم.برخورداری.از.سامت.اشاره.شده.است.

ش��کرچی.زاده.گف��ت:.در.سیاس��ت.های.کل��ی.آمایش.

س��رزمین.1390.و.ضواب��ط.کلی.آمایش.س��رزمین.1394.

توج��ه.ب��ه.یکپارچگی.مل��ی.و.س��رزمینی،.تقویت.هویت.

ایران��ی،.پیش��گیری.از.مهاجرت.ه��ای.بی.روی��ه.و.به.طور.

خاص.و.مشخص.به.کاهش.تمرکز.و.تراکم.جمعیت.کان.

ش��هر.های.تهران.و.پس.از.آن.اصفهان.اش��اره.و.به.عنوان.

یک.وظیفه.عمومی.از.آنها.نام.برده.ش��ده.است..همچنین.

تاکید.بر.اس��تفاده.از.ظرفیت.های.اجتماعی.در.این.راس��تا.

از.نکات.مد.نظر.و.اساس��ی.در.ش��هرهای.تهران،.اصفهان،.
شیراز،.یزد.و.اهواز.است.

وی.ادام��ه.داد:.همه.این.اس��ناد.باید.به.عنوان.سیاس��ت.

و.راهب��رد.در.تمام.برنامه.های.توس��عه.ب��رای.حفظ.محیط.

زیس��ت،.کاهش.آالینده.های.محیطی،.پایداری.اجتماعی.و.

اقتصادی.و.عدم.ایجاد.تغییر.در.محیط.زیست.مورد.استفاده.

ق��رار.گیرد..واضح.اس��ت.که.اجرای.ای��ن.برنامه.ها.نیازمند.

هماهنگی.جدی.و.س��اماندهی.شده.میان.سازمانی.است.و.

ای��ن.برنامه.ها.باید.همراه.و.همگام.با.فناوری.های.نو.و.علم.
بهینه.سازی.در.همه.ابعاد.توسعه.وارد.شود.

رئیس.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.افزود:.

مق��ارن.با.مبحث.19.مقررات.مل��ی.صرفه.جویی.و.مصرف.

انرژی.در.س��اختمان.ها.و.حمل.و.نقل،.بررسی.مصالح.نوین.

و.بهینه.در.اس��تفاده.از.این.مصالح.در.معماری.و.طراحی.از.

اولویت.های.مرکز.تحقیقات.راه،.مس��کن.و.شهرسازی.در.

جهت.محقق.کردن.توس��عه.پایدار.است.و.در.همین.راستا.

اخیرا.کمیته.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.تشکیل.و.شروع.

به.کار.کرده.اس��ت.و.انتظار.این.است.با.استفاده.از.تجارب.
کشور.آلمان.در.این.جهت.سریع.تر.و.بهتر.پیش.رویم.

ش��کرچی.زاده.خاطرنشان.کرد:.الزم.است.دبیرخانه.ای.با.

عنوان."دبیرخانه.توس��عه.پایدار.اصفهان" تش��کیل.شود.تا.
یکپارچگی.میان.طرح.ها.و.اسناد.باالدستی.را.رصد.کند.

 فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع است

پنجره.ایرانیان:.با.وجودی.که.کش��ور.ما.دچار.کم.آبی.در.نقاط.مرکزی.اس��ت.و.از.

س��وی.دیگر.با.داش��تن.صدها.کیلومتر.مرز.آبی.در.جنوب.می.توان.جمعیت.را.در.این.
نقاط.گسترش.داد،.عمده.شهرها.و.کانشهرهای.کشور.در.خشکی.قرار.دارند.

به.گزارش.ایس��نا،.اغلب.کان.شهرهای.بزرگ.جهان،.شهرهایی.بندری.محسوب.

می.ش��وند..این.مس��ئله.از.چند.جهت.اس��تراتژیک.و.امنیتی،.حم��ل.و.نقل.دریایی.و.

استفاده.ارزان.از.منابع.آب.شرب.و.صنعتی.حائز.اهمیت.است..با.این.وجود.نقش.دریا.

در.اقتصاد.شهری.ایران.به.کلی.فراموش.شده.و.غالب.شهرها.به.شکل.سنتی.در.دل.

روس��تاهایی.که.کنار.قنات.یا.رودخانه.تشکیل.شده.و.گسترش.یافته.اند.که.معضاتی.

همچون.کم.آبی،.استفاده.از.آب.های.فسیلی.و.فرونشست.خاک.را.در.پی.داشته.است..

به.طور.مثال.هم.اکنون.گفته.می.ش��ود.زمین.در.دش��ت.ته��ران.روزانه.یک.میلیمتر.
نشست.می.کند.

در.این.شرایط.کارشناسان.معتقدند.باید.از.تمام.پهنه.کشور.برای.گستردگی.جمعیت.

اس��تفاده.ک��رد.و.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.به.این.مس��ئله.تاکی��د.دارد..عباس.آخوندی.

می.گوید:.متاسفانه.در.کشور.ما.روند.معکوسی.در.جریان.است.و.شاهد.هستیم.که.در.

حال.حاضر.در.حاش��یه.خلیج.فارس.و.دریای..عمان.میانگین.جمعیت.نس��بت.به.سایر.

نقاط.کشور.بسیار.پایین.است..ما.در.کشور.به.جمعیتی.حدود.4.8.نفر.در.کیلومتر.مربع.

جمعیت.رسیده.ایم.که.بسیار.رقم.پایینی.است.یا.اینکه.گفته.می.شود.آب.از.خلیج.فارس.

و.دری��ای.عمان.به.مناطق.مرکزی.بیاوریم.که.مس��تلزم.هزاران.میلیارد.تومان.هزینه.

اس��ت..در.حالی.که.می.ش��ود.جمعیت.را.به.سمت.س��واحل.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.
سوق.داد.و.هزینه.ای.کمتر.از.نقل.و.انتقال.آب.را.نیز.به.دنبال.دارد.

یک.کارش��ناس.مسکن.نیز.در.این.خصوص.گفت:.استفاده.از.تمام.پهنه.جغرافیایی.

برای.پراکندگی.جمعیت.بحثی.اس��ت.که.از.نظر.اس��تراتژیک.و.منابع.خدادادی.بسیار.

اهمی��ت.دارد..کان.ش��هر.تهران.با.وجود.انحصار.در.خش��کی.دیگر.توان.و.ظرفیت.
گسترش.از.درون.و.بیرون.را.ندارد.

محمدمهدی.مافی.افزود:.تعجب.آور.است.که.طرح.هایی.همچون.انتقال.آب.دریای.
خزر.به.سمنان.مطرح.می.شود.ولی.از.ایجاد.شهرهای.جدید.در.بنادر.غافل.هستیم.

 لزوم پراکندگی جمعیت کشور در سواحل جنوبی
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پنجره.ایرانیان:.اخیرا.بانک.مسکن.اعام.کرده.حاضر.

است.با.نرخ.کارمزد.2.3.درصد.در.طرح.فروش.اقساطی.

با.تولیدکنندگان.مس��کن.همکاری.کند.اما.انبوه.سازان.
نسبت.به.موافقت.نهایی.بانک.ها.با.این.نرخ.تردید.دارند.
به.گزارش.ایسنا،..اخیرا.مدیرعامل.بانک.مسکن.اعام.
کرده.این.بانک.نرخ.س��ود.2.3.درص��د.را.برای.کارمزد.
طرح.فروش.اقس��اطی.مس��کن.پذیرفته.است..پیش.از.
این.رقم.سود.درخواستی.بانک.مسکن.برای.کارگزاری.
طرح.فروش.اقس��اطی.6-5.درصد.اعام.ش��ده.بود..با.
این.حال.انبوه.سازان.نگرانند.پشت.میز.مذاکره.با.حساب.
و.کت��اب.و.فرمول.هایی.خاص،.ش��رایط.به.نفع.بانک.ها.

پیش.برود.
در.این.خصوص.عضو.هیات.مدیره.کانون.انبوه.سازان.
اظهار.ک��رد:.کارگ��زاری.2.3.درصد.ن��رخ.معقول.تری.
نس��بت.به.5-6.درصد.قبل.اس��ت..البته.به.شرطی.که.

در.پیچیدگی.های.کار.بانکی.گرفتار.نشود.
وی.در.توضی��ح.این.مس��ئله.اظهار.داش��ت:.بانک.ها.
معموال.با.محاس��به.چند.فرمول.به.نرخ.مدنظر.خودشان.
می.رسند..حرف.ما.این.است.که.جمع.تمام.کارگزاری.ها.
را.اعام.کنند.تا.مش��خص.ش��ود.بیشتر.از.میزان.اعام.

شده.سود.نمی.گیرند.
ای��رج.رهبر.تاکید.کرد:.به.طور.مثال.در.گفت.وگوهای.
س��ابق.که.با.بانک.مسکن.داشتیم.زمان.راس.را.حساب.
کردن��د.و.می.گفتند.باید.5.درص��د.کارگزاری.بدهید.که.
این.مس��ئله.برای.م��ا.پذیرفتنی.نبود؛.زیرا.قرار.نیس��ت.
بانک.ها.منابع.یا.تس��هیاتی.اختص��اص.دهند..منابع.را.
ش��خص.دیگری.می.دهد..بانک.فقط.به.صورت.واسطه.
وارد.می.ش��ود.ت��ا.فرآیند.حقوق��ی.کار.را.انجام.دهد.که.
اگر.خریدار.اقس��اط.را.پرداخت.نک��رد.بانک.مثل.قانون.

پیش.فروش،.قرارداد.را.فسخ.کند.
عض��و.هیات.مدی��ره.کان��ون.انبوه.س��ازان.همچنین.

درب��اره.همکاری.با.ش��رکت.های.لیزینگ.برای.فروش.

اقساطی.گفت:.لیزینگ.در.واقع.تسهیاتی.گران.قیمت.

است..چون.بانک.ها.برای.این.که.محدودیت.های.بانک.

مرکزی.ش��امل.حالشان.نشود.با.ش��رکت.های.لیزینگ.

قرارداد.می.نویس��ند..ابتدا.طبق.ضواب��ط.بانک.مرکزی.

تس��هیات.را.در.اختیار.شرکت.ها.قرار.می.دهند،.سپس.

لیزینگی.ه��ا.با.توجه.به.این.که.مل��زم.به.رعایت.ضوابط.

نیس��تند.تس��هیات.را.با.ش��رایط.مدنظر.خودش��ان.به.
متقاضیان.پرداخت.می.کنند.

وی.ادام��ه.داد:.لیزینگ.مس��کن.مق��داری.با.خودرو.

متفاوت.است؛.چرا.که.مسکن.کاالیی.به.مراتب.گران.تر.

از.خودرو.اس��ت..لذا.اگر.قرار.باشد.خریدار.از.تسهیات.

ش��رکت.های.لیزینگ.اس��تفاده.کند.قیمت.خانه.برایش.
بسیار.گران.تمام.می.شود.

ب��ه.گفته..این.عضو.هیات.مدیره.کانون.انبوه.س��ازان،.

ش��رکت.های.لیزین��گ.هم.اکنون.به.دنب��ال.اخذ.مجوز.

ق��رارداد."مرابحه" هس��تند.تا.بتوانن��د.از.این.طریق.به.

س��ودهای.28.تا.30.درصد.برسند.که.چنین.تسهیاتی.
برای.خریداران.مقرون.به.صرفه.نیست.

عضو.هیات.مدیره.انبوه.س��ازان،.استفاده.شرکت.های.

لیزینگ.از.اوراق.مش��ارکت.را.نیز.غیرعملی.دانس��ت.و.

گفت:.مردم.اعتم��اد.کمتری.به.ش��رکت.های.لیزینگ.

نس��بت.به.بانک.ها.دارند،.لذا.این.ش��رکت.ها.نمی.توانند.

از.منابع.اوراق.مش��ارکت.اس��تفاده.کنن��د..مگر.این.که.

س��ودهای.باالتری.نسبت.به.بانک.ها.بدهند.که.در.این.

صورت.وام.ها.به.وام.هایی.گران.قیمت.تبدیل.می.ش��وند؛.

در.حالی.که.عمده.مش��تریان.مصرفی.مس��کن.اقش��ار.
متوسط.و.متوسط.به.پایین.هستند.

 نگرانی انبوه سازان از حساب و کتاب بانکی ها

پنجره.ایرانیان:.معاون.مس��کن.و.ساختمان.وزارت.راه.و.شهرسازی.بر.ضرورت.پررنگ.

کردن.نقش.بانک.ها.و.بخش.خصوصی.در.س��اخت.مس��کن.تاکید.کرد.و.گفت:.گسترش.
بازار.رهن.در.کشور.سیاست.اصلی.وزارت.راه.و.شهرسازی.در.حوزه.مسکن.است.

به.گزارش.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرسازی،.حامد.مظاهریان.اظهارداشت:.اقدامات.

انجام.ش��ده.طی.چهار.دهه.گذش��ته.در.بخش.مسکن.نشان.دهنده.سهم.3.تا.5.درصدی.
دولت.در.ساخت.مسکن.است.که.این.رقم.شامل.طرح.مسکن.مهر.نیز.می.شود.

وی.افزود:.گزارش.ها.در.بخش.راه.نیز.بیانگر.س��هم.82.درصدی.دولت.در.پروژه.های.

مختلف.راهس��ازی.اس��ت،.درحالی.ک��ه.دولت.بای��د.در.چنین.فعالیت.های��ی.تنها.نقش.

تس��هیل.گر.و.هماهنگ.کننده.داشته.باشد،.پس.الزم.است.در.تمام.بخش.ها.نقش.بخش.
خصوصی.در.این.عرصه.ها.افزایش.یابد.

مظاهری��ان.در.ادامه.گس��ترش.بازار.رهن.در.کش��ور.را.سیاس��ت.اصل��ی.وزارت.راه.و.

شهرس��ازی.در.س��ال.گذش��ته.و.زمان.کنونی.اعام.کرد.و.افزود:.با.گسترش.بازار.رهن.

می.توانیم.ابزارهای.متعدد.مالی.ایجاد.کرده.و.در.زمان.رکود.بخش،.س��رمایه..گذاری.های.

الزم.در.آن.را.تامین.کنیم.
به.گفته.وی،.این.مسئله.کاما.روشن.است.که.با.توجه.به.بودجه.امسال.و.سال.گذشته.
دولت.قادر.به.تامین.این.س��رمایه.گذاری.نبوده.و.بخش.خصوصی.یا.بانک.ها.باید.در.این.
حوزه.وارد.شوند.که.در.این.صورت.گسترش.بازار.رهن.سیاست.بسیار.منطقی.وزارت.راه.

و.شهرسازی.خواهد.بود.
معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.تاکید.بر.این.نکته.که.با.اجرای.این.سیاس��ت.بانک.ها.
درگیر.ش��ده.و.به.تبع.آن.نیز.بخش.خصوصی.در.بخش.تقاضا.و.عرضه.مس��کن.توفیق.
پی��دا.می.کند،.گفت:.درحال.حاضر.میزان.وام.برای.خرید.مس��کن.به.میزان.قابل.توجهی.
افزایش.پیدا.کرده.و.میزان.وام.برای.س��اخت.هر.واحد.نیز.به.یک.میلیارد.و.500.میلیون.

ریال.رسیده.است.
وی.در.ادامه.خاطرنشان.کرد:.در.حقیقت.زمانی.بازار.مسکن.از.رکود.خارج.می.شود.که.
کل.اقتصاد.کش��ور.از.این.وضعیت.بیرون.بیاید.و.اقدامات.فعلی.نیز.در.حال.آماده.کردن.

همین.شرایط.است.

 گسترش بازار رهن سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی است
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پنجره.ایرانیان:.بر.خاف.اغلب.تس��هیات.مسکن.که.یا.

نیاز.به.س��پرده.گذاری.مدت.دار.داشته.یا.در.غیر.این.صورت.

نیازمن��د.خری��د.اوراق.به.منظور.جبران.عدم.س��پرده.گذاری.

اس��ت،.هر.گونه.ش��رطی.ب��رای.پرداخت.تس��هیات.بدون.
سپرده.گذاری.ساخت.مسکن.حذف.شد.

به.گزارش.ایس��نا،.حدود.یک.ماه.پیش،.بانک.مس��کن.به.

عنوان.تنها.بانک.تخصصی.این.حوزه.و.مسئول.اصلی.تامین.

کننده.تس��هیات.در.بخش.مسکن،.توانست.با.تایید.شورای.

پول.و.اعتبار.س��قف.پرداختی.برای.ساخت.مسکن.را.تا.150.
میلیون.تومان.افزایش.دهد.

.توزیع.وام.مس��کن.بر.اساس.نوع.س��اخت.واحدها.یعنی.

سنتی،.صنعتی.و.ساختمان.و.همچنین.مناطق.جغرافیایی.در.

سه.سطح.انجام.می.شود..پرداخت.تسهیات.110.)سنتی(،.

130.)صنعت��ی(.و.150)س��اختمان(.میلی��ون.تومانی.برای.

س��اخت.هر.واحد.مس��کونی.در.تهران.و.ش��ش.شهر.بزرگ.

دیگ��ر،.همچنین.ب��ه.همین.ترتیب.برای.مراکز.اس��تان.ها.و.

ش��هرهای.باالتر.از.200.هزار.نفر.از.تسهیات.90.و.110.و.

130.میلیون.تومان.و.شهرهای.زیر.200.هزار.نفر.تسهیات.
70،.90.و.100.میلیون.تومانی.خواهد.بود.

این.در.حالی.اس��ت.که.برای.تخصیص.این.تسهیات.به.

متقاضیان.که.عمدتا.انبوه.سازان.هستند.چند.شرط.اساسی.از.

جمله.افزایش.بهره.وری.مصرف.انرژی،.نگاه.ویژه.و.حمایتی.

ب��ه.واحدهای.تولیدی.متوس��ط.و.کوچک.بخش.مس��کن.و.

ساختمان.و.شناس��ایی.و.تمرکز.بر.فعالیت.ها.و.زنجیره.های.

مزی��ت.دار.اقتص��ادی.)بنگاه.ه��ای.بزرگ.فعال.مس��کن.و.

س��اختمان(.را.به.دنبال.خواهد.داشت..اما.وام.ساخت.از.یک.

شرط.نسبت.به.اغلب.تسهیات.مسکن.معاف.شده.است،.آن.

هم.سپرده.گذاری.و.مسدود.شدن.حساب.متقاضی.به.منظور.

دریافت.این.وام.اس��ت..بنابر.این.پرداخت.تسهیات.ساخت.
مسکن.بدون.شرط.مسدود.نمودن.حساب.ها.خواهد.بود..

آنطور.که.اخیرا.قاس��می،.مدیر.امور.اعتباری.بانک.مسکن.

اعام.کرده.اس��ت،.هر.گونه.شرط.در.خصوص.مراوده.مالی.

قبلی.برای.پرداخت.تس��هیات.بدون.سپرده.ساخت.مسکن.
از.جمله.رسوب.حساب،.غیر.ضروری.است.

در.حال��ی.وام.پرداختی.س��اخت.مس��کن.تا.س��قف.150.

میلی��ون.توم��ان.و.ب��دون.س��پرده.گذاری.از.طری��ق.بانک.

مس��کن.قابل.پرداخت.خواه��د.بود.که.در.ح��ال.حاضر.بر.

اساس.مصوبات.شورای.پول.و.اعتبار.در.سال.گذشته.اغلب.

گزینه.های.دریافت.وام.س��اخت.و.خرید.با.افزایش.س��قف.

مواجه.ش��د.اما.یا.باید.مانند.تس��هیات.صندوق.پس.انداز.

مس��کن.برای.دریافت.آن.در.یک.دوره.حداقل.شش.ماهه.

س��پرده.گذاری.انجام.شود.و.یا.در.غیر.این.صورت.مشتری.

برای.دریافت.سایر.وام.ها،.در.فرابورس.بر.اساس.میزان.وام.
دریافتی.اوراق.تهیه.کند.

 یک شرط برای وام ساخت مسکن حذف شد

پنج��ره.ایرانی��ان:.ادامه.رکود.طرف.عرضه.می.تواند.در.می��ان.مدت.باعث.افزایش.
قیمت.مسکن.شود.

به.گزارش.ایس��نا،.با.وجود.مازاد.عرضه.3.6.میلیونی.و.وجود.1.7.میلیون.مس��کن.

خالی.در.کش��ور.شاید.کند.شدن.ساخت.و.س��از.که.هم.اکنون.شاهد.آن.هستیم.تاثیر.

چندانی.بر.جهش.قیمت.مس��کن.ایجاد.نکند،.اما.قطع��ا.ادامه.رکود.طرف.عرضه.در.
میان.مدت.می.تواند.باعث.افزایش.مایم.قیمت.مسکن.شود.

هم.اکنون.مس��کن.ایران.با.چالش.هایی.همچون.عدم.توس��عه.صنعت.س��اختمان،.

طوالنی.بودن.دوره.س��اخت،.عدم.وجود.زیرساخت.های.نهادی.و.عدم.اجرای.صحیح.

طرح.های.جامع.و.تفصیلی.ش��هرها.مواجه.اس��ت.که.به.عنوان.عوامل.درون.بخشی.
موثر.بر.تشدید.نوسانات.بازار.مسکن.عنوان.می.شوند.

حامد.مظاهریان،.معاون.وزیر.راه.و.شهرس��ازی،.در.خصوص.تاثیر.عوامل.بازدارنده.

درون.بخش��ی.بر.بازار.مس��کن.می.گوید:.آنچه.می.تواند.تعدیل.کننده.دامنه.نوسانات.

در.بازار.مس��کن.باش��د.وجود.بخش.عرضه.قدرتمند.و.با.کش��ش.اس��ت.که.بتواند.با.

بروز.نش��انه.های.افزای��ش.قیمت،.در.انطباق.با.تقاضا.قرار.گرفته.و.نوس��انات.قیمتی.

را.تعدیل.کند.
همچنین.نتایج.مطالعات.کارشناسی.حاکی.از.آن.است.که.تقاضای.مصرفی.مسکن.
با.روند.بطئی.و.مایم.همواره.فزاینده.بوده.و.در.مقابل.سیکل.های.رونق.و.رکود.بازار.
تا.حدود.زیادی.به.هجمه.تقاضای.س��وداگرانه.مربوط.می.ش��ود..بنابراین.تا.زمانی.که.
عوامل.کنترل.کننده.تقاضای.س��وداگرانه.و.افزایش.جاذبه.دیگر.بازارها.اتفاق.نیفتد،.
بخش.مس��کن.پتانسیل.جذب.س��رریز.نقدینگی.را.خواهد.داشت..از.این.رو.تقلیل.در.
نوسانات.متغیرهای.اقتصاد.کان.)ثبات.اقتصادی(،.بهبود.فضای.کسب.و.کار.و.رفع.
نوس��انات.قیمتی.می.تواند.در.پیشگیری.از.تعمیق.دوره.های.رونق.و.رکود.موثر.واقع.
ش��ود..با.این.وجود.شناسایی.مشکل.کمبود.تقاضا،.تقویت.سمت.عرضه.را.به.عنوان.
راهکار.اصلی.خروج.از.رکود.تایید.نمی.کند..اما.این.به.معنای.غفلت.از.سمت.عرضه.و.
رهاشدگی.آن.نیست؛.چرا.که.همچنان.بخش.هایی.از.جامعه.شهری.و.روستایی.باقی.
اس��ت.که.عدم.وجود.مس��کن.مطلوب،.در.صدر.مشکات.سکونتی.آنها.قرار.دارد..از.
این.جمله.می.توان.به.بافت.های.فرس��وده.و.سکونتگاه.های.غیررسمی.اشاره.کرد.که.

سیاست.های.حمایتی.طرف.عرضه.درخصوص.آنها.جاری.است.

 احتمال آمیختن رکود مسکن با تورم

پنجره.ایرانی��ان:.نادر.محمدزاده.به.عن��وان.مدیرکل.راه.و.

شهرس��ازی.اس��تان.تهران.و.حس��ن.صبوری.فخار.به.عنوان.
مدیرکل.اداره.راه.و.شهرسازی.استان.قم.انتخاب.شدند.

ب��ه.گ��زارش.خبرگزاری.مه��ر،.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.در.

حکمی.نادر.محمدزاده.را.به.عنوان.مدیر.کل.راه.و.شهرسازی.

اس��تان.تهران.انتخاب.کرد..پیش.از.وی.فریبرز.واحدی.عهده.

دار.این.س��مت.بود..عباس.آخوندی.وزیر.راه.و.شهرسازی.در.

حکمی.دیگر.حس��ن.صبوری..فخار.را.به.عنوان.مدیرکل.اداره.
راه.و.شهرسازی.استان.قم.منصوب.کرد.

 مدیران کل راه و شهرسازی تهران و قم تغییر کردند
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 لزوم تولید برق از انرژی جزر و مد و موج در سواحل مکران 

 برگزاری کارگاه آموزشی شبیه سازی انرژی ساختمان ها 

پنج��ره.ایرانیان:.یک.دکتر.اقتصاد،.اصلی.ترین.مانع.عملی.

نشدن.اقتصاد.مقاومتی.را.مسایل.فرهنگی.دانست.و.ابراز.کرد:.
ما.هنوز.به.این.باور.فرهنگی.نرسیده.ایم،.که.ما.می.توانیم.

به.گزارش.ایس��نا،.دکت��ر.زین.العابدین.صادقی،.اس��تادیار.

اقتصاد.انرژی.دانش��گاه.شهید.باهنر.کرمان.با.اشاره.به.حوزه.

انرژی.در.اقتصاد.مقاومتی.استان.کرمان.و.کشور،.اظهار.کرد:.

اکنون.32.درصد.س��بد.انرژی.اس��تان.کرمان.متعلق.به.برق.

می.باشد،.در.حالی.که.این.سهم.در.سال.80،.حدود.16.درصد.

بوده.که.شاهد.دو.برابر.شدن.این.سهم.طی.13.سال.گذشته.

در.استان.هس��تیم.که.با.توجه.به.روند.صعودی.مصرف.برق.

و.تولی��د.پراکنده.ب��رق.)تولید.برق.از.مناب��ع.کوچک.انرژی(.

می.ت��وان.به.حوزه.تولید.برق.در.بحث.اقتصاد.مقاومتی.توجه.
ویژه.ای.داشته.باشیم.

وی.ب��ا.تش��ریح.تولید.پراکن��ده.برق،.تصریح.ک��رد:.تولید.

پراکن��ده.به.م��واردی.اطاق.می.ش��ود.که.ب��رق.در.همان.

محل.مصرف.یا.در.نزدیکی.محل.مصرف.تولید.ش��ود..تولید.

پراکنده.در.واق��ع.نیروگاه.های.مقیاس.کوچکی.هس��تند.که.

ظرفیت.حداکثری.تولید.آنها.25.مگاوات.می.باش��د.و.معموال.

در.فض��ای.خانه،.مزارع.و.فضاهای.ب��از.یا.مصرف.کنندگان.

بزرگ.پنل.خورش��یدی.نصب.و.به.تولید.برق.می.پردازند.که.

این.تکنولوژی.ضمن.تامین.برق.مصرفی،.پتانس��یل.اشتغالی.

آن.به.گونه.ای.اس��ت.که.به.طور.متوس��ط.هر.مگاوات.انرژی.
خورشیدی،.حدود.9.8.شغل.ایجاد.می.کند.

عضو.هیئت.علمی.دانش��گاه.ش��هید.باهنر.کرمان.با.اشاره.

به.توس��عه.س��واحل.مکران.و.بهره.برداری.اس��تان.کرمان.از.

این.ظرفیت،.ابراز.کرد:.یکی.از.راهکارهای.پیش��نهادی.برای.

اس��تان.کرمان.در.این.راس��تا،.تولید.برق.با.گاز.می.باش��د.و.

معتقدم.س��رمایه.گذاری.برای.اس��تفاده.از.انرژی.جزر.و.مد.و.

موج.در.سواحل.مکران.برای.تولید.برق.و.شیرین.کردن.آب،.
یکی.از.گزینه.های.اقتصاد.درون.زا.است.

وی.ب��ا.بیان.اینکه.با.احداث.نیروگاه.های.بزرگ،.می.توانیم.

ان��رژی.گاز.را.به.برق.تبدیل.و.صادر.کرد.معتقد.اس��ت:.یکی.

از.پتانس��یل.های.اس��تان.کرمان.این.اس��ت.که.با.راه.اندازی.

نیروگاه.هایی.بتواند.انرژی.گاز.را.به.برق.تبدیل.و.صادرات.آن.
را.به.کشورهای.مجاور.داشته.باشد.

صادقی.ادامه.داد:.برای.دس��تیابی.به.اقتصاد.مقاومتی.باید.

مصرف.را.بهینه،.بهره.وری.را.افزایش،.پرت.انرژی.را.کاهش.

داد..وی.با.اشاره.به.تکنولوژی.کشورهای.پیشرفته.در.مصرف.

ان��رژی،.ادامه.داد:.یکی.از.مش��کاتی.که.در.دنیا.وجود.دارد،.

گرمایش.و.سرمایش.ساختمان.هاس��ت..گرمایش.در.دنیا.به.

صورت.مرکزی.می.باش��د،.به.طوری.ک��ه.نیروگاه.های.برق،.

بخار.آبی.که.از.تولید.برق.به.وجود.می.آید.را.به.س��اختمان.ها.

هدای��ت.و.گرمای��ش.خانه.ه��ا.و.آب.گرم.خانه.ه��ا.را.تامین.

می.کند،.س��پس.این.آب.به.فاضاب.هدایت.و.مجددا.تصفیه.
می.شود.و.این.چرخه.ادامه.دارد.

وی.با.اش��اره.به.آیین.نامه.ساخت.و.ساز.ایران،.اظهار.کرد:.

آیین.نامه.س��اخت.و.س��از.در.ایران.وجود.دارد.اما.متاس��فانه.

هی��چ.آیین.نامه.و.اس��تانداردی.در.خص��وص.کارایی.انرژی.

وجود.ندارد،.به.طوری.که.میزان.پرت.انرژی.س��اختمان.جزو.
محاسبات.هیچ.مهندس.سازنده.ساختمان.نیست.

این.اس��تادیار.دانش��گاه.ش��هید.باهنر.کرم��ان.ادامه.داد:.

با.توج��ه.به.اینکه.اس��تان.کرمان.به.عن��وان.پایلوت.اقتصاد.

مقاومتی.انتخاب.شده.است،.پیش��نهاد.می.کنم،.کارشناسان.

این.آیین.نام��ه.را.به.آیین.نامه.ساخت.و.س��از.اضافه.کنند.تا.با.

اجرایی.شدن.این.آیین.نامه..در.ساخت.سازهای.جدید،.مصرف.

انرژی.در.س��اختمان.ها.را.کاهش.داده.وگامی.بسوی.اقتصاد.
مقاومتی.برداریم.

وی.با.اعتقاد.به.اینکه،.پایلوت.ش��دن.اس��تان.کرمان.در.

اقتص��اد.مقاومتی.بر.روی.معیش��ت.مردم.تاثیری.نداش��ته.

و.تنها.تجربه..کس��ب.ش��ده.در.این.زمینه.خواهد.توانس��ت.

گره.ه��ای.اقتص��ادی.اس��تان.را.باز.کند،.تصری��ح.کرد:.در.

تمام.کش��ورهایی.که.توس��عه.پیدا.کرده.ان��د،.مردم.زحمت.

کش��یده.اند،.به.طور.مثال،.م��ردم.آلمان.بعد.از.جنگ.جهانی.

دوم،.10.س��اعت.کار.می.کردن��د.و.چه��ار.س��اعت.حقوق.

می.گرفتند،.اما.در.کش��ور.ما.برخی.ها.دوست.دارند.که.یک.

س��اعت.کار.کنند.و.10.س��اعت.حقوق.دریافت.کنند..پس.

اگر.خواهان.اجرای.اقتصاد.مقاومتی.می.باش��یم،.باید.مردم.
تاش.و.کار.بیشتری.انجام.دهند.

پنجره.ایرانیان:.دوره.مدلس��ازی.انرژی.با.نرم.افزار.دیزاین.بیلدر.و.کاربرد.آن.در.روند.
طراحی.معماری.بیلدر.توسط.نمایندگی.رسمی.شرکت.دیزاین.بیلدر.انگلیس.برگزار.شد.
به.گزارش.معماری.نیوز،.دوره.مدلسازی.انرژی.با.نرم.افزار.دیزاین.بیلدر.و.کاربرد.آن.
در.روند.طراحی.معماری.از.24.تا.27.اردیبهشت.ماه.با.پوشش.مباحث.جدید.مدلسازی.
انرژی.ش��امل.مدلسازی.سی.اف.دی.و.تحلیل.اقتصادی.پروژه.های.انرژی.در.دانشگاه.

صنعتی.امیرکبیر.برگزار.شد.
در.این.دوره.آموزش��ی.در.کنار.آموزش.نرم.افزار.شبیه.س��ازی.دیزاین.بیلدر،.اطاعات.
علمی.مربوط.به.مباحث.پایه.س��اختمان.و.انرژی،.نحوه.تجزیه.و.تحلیل.نتایج.خروجی.
نرم.افزار،.کاربرد.شبیه.س��ازی.انرژی.در.روند.طراحی.معماری.و.در.پروژه.های.پژوهشی.

از.جمله.پایان.نامه.های.کارشناسی.ارشد.و.دکتری.آموزش.داده.شد.
این.دوره.آموزشی.شامل.یک.کارگاه.دو.روزه.»آموزش.مدلسازی.انرژی.ساختمان.ها«.
و.دو.کارگاه.یک.روزه.»مهارت.های.خاص.مدلسازی،.کاربرد.مدلسازی.و.کارگاه.عملی«.

و.»مدلسازی.CFD.داخلی.و.خارجی.ساختمان.و.تحلیل.اقتصادی«.بود.
مدرس.این.دوره.دکتر.فرش��اد.نصراللهی،.مدرس.دانش��گاه.هنر.و.دانش��گاه.صنعتی.
.Design.Builder.برلین.بود..در.پایان.این.دوره،.مدرک.معتبر.بین.المللی.از.شرکت

انگلیس.به.شرکت.کنندگان.داده.شد.
.همچنین.دانشجویان،.دانشگاه.ها.و.شرکت.های.معماری.و.تاسیساتی.می.توانند.کلیه.
ورژن.های.اورجینال.نرم.افزار.دیزاین.بیلدر.را.از.نمایندگی.شرکت.دیزاین.بیلدر.انگلیس.
در.ایران.خریداری.کنند..دانش��گاه.ها.برای.خری��د.کلیه.پکیج.ها.از.50.درصد.تخفیف.و.

دانشجویان.برای.خرید.ورژن.یکساله.از.90.درصد.تخفیف.برخوردار.هستند.
.گفتنی.اس��ت،.گروه.بهره.وری.انرژی.در.ساختمان.ها،.از.میان.دانشجویان.رشته.های.
معم��اری.و.تاسیس��ات،.نماینده.دانش��جویی.می.پذیرد..حوزه.فعالیت.ای��ن.نمایندگان،.
هم��کاری.در.برگزاری.دوره.های.آموزش��ی.مرتبط.با.معماری.و.انرژی.و.شبیه.س��ازی.

انرژی.و.پروژه.های.این.حوزه.می.باشد..
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 ایجاد شبکه تخصصی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در گیالن 
پنج��ره.ایرانیان:.ش��بکه.تخصصی.بهینه.س��ازی.انرژی.و.
محیط.زیس��ت.استان.گیان.با.پشتیبانی.س��تاد.بهینه.سازی.
ان��رژی.و.محیط.زیس��ت.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاس��ت.

جمهوری.ایجاد.می.شود.
به.گزارش.ایس��نا،.یداهلل.س��بوحی،.دبیر.ستاد.بهینه.سازی.
ان��رژی.و.محیط.زیس��ت.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاس��ت.
جمه��وری.درباره.ایجاد.این.ش��بکه.تخصصی.اظهار.کرد:.در.
جلس��ه..ای.که.در.استانداری.گیان.با.حضور.معاون.و.مدیران.
اس��تانداری،.مدیران.دس��تگاه.های.اجرایی.انرژی.)ش��رکت.
پخ��ش.فرآورده..های.نفتی،.ش��رکت.اس��تانی.گاز،.ش��رکت.
ب��رق.منطقه..ای،.اداره.اس��تاندارد.و.جهاد.کش��اورزی(.برگزار.
ش��د،.ضرورت،.اهداف.و.برنامه.تش��کیل.شبکه.تخصصی.در.
استان.گیان.را.تشریح.کردم..سبوحی.با.توجه.به.ضرورت.و.
اهمیت.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.سطح.استان.ها.
و.ارزیابی.پتانس��یل.آن.گفت:.س��تاد.بهینه.س��ازی.انرژی.و.
محیط.زیست.معاونت.علمی.تصمیم.دارد.تا.شبکه.تخصصی.
بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.زیس��ت.را.در.اس��تان.گیان.با.
همکاری.تمامی.دستگاه.ها.و.نهادهای.مرتبط.ایجاد.کند..وی.
اهداف.ایجاد.این.ش��بکه.را.توس��عه.ظرفیت.علمی.و.فنی.در.
اس��تان،.شناسایی.پتانسیل.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.
و.برنامه.ریزی.برای.بالفعل.کردن.پتانسیل..ها.از.طریق.حمایت.
از.مراکز.تحقیقاتی.و.دانش��گاه.ها.و.ش��رکت.های.دانش.بنیان.
در.اس��تان.عن��وان.ک��رد..دبیر.س��تاد.بهینه.س��ازی.انرژی.و.
محیط.زیس��ت.در.ادامه.گفت:.ارزیابی.پتانس��یل.بهینه.سازی.
انرژی.و.محیط.زیس��ت.در.سطح.اس��تانی.ایجاب.می.کند.تا.
ش��بکه.تخصصی.متش��کل.از.دس��تگاه.های.اجرایی،.صنایع،.
ش��رکت.های.خدم��ات.انرژی،.ش��رکت.های.دان��ش.بنیان.و.
نهادهای.پژوهش��ی.و.فناوری.در.استان.ها.سازماندهی.شود..
سبوحی.ش��ناخت.مس��ائل.و.چالش.های.بهینه.سازی.انرژی.
و.محیط.زیس��ت.در.س��طح.اس��تان.ها.را.مهم.خواند.و.گفت:.
این.امر.برای.پیگیری.سیاس��ت.های.دول��ت.و.تدوین.برنامه.

اجرایی.مشخص.و.هدفمند.است.تا.بتواند.ظرفیت.الزم.جهت.

گس��ترش.بازارهای.خدمات.انرژی.و.فناوری.کارآمد.انرژی.و.

محیط.زیس��ت.و.بهره.برداری.از.پتانسیل.های.محلی.را.فراهم.

کند.و.در.جهت.ارتقای.سطح.کارآیی.انرژی.و.بهره.وری.کل.

در.س��طح.ملی.و.ایجاد.اش��تغال.دانش.بنیان.در.اس��تان.های.

کش��ور.گام.بردارد..دبیر.س��تاد.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.

زیس��ت.معاونت.علمی.تصریح.کرد:.دستیابی.به.اهداف.مهم.

تش��کیل.شبکه.تخصصی.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.

با.همکاری.تمامی.نهادها.و.دس��تگاه.های.اجرایی،.بنگاه.های.

اقتص��ادی،.دانش��گاه.ها،.مراکز.تحقیقات��ی.و.پارک.های.علم.

و.فن��اوری.در.اس��تان.ها.ص��ورت.می.گیرد..بر.اس��اس.اعام.

س��ایت.معاونت.علمی.و.فناوری.ریاست.جمهوری،.مسئولین.

دستگاه.های.اجرایی.از.توسعه.فعالیت.ها.در.زمینه.بهینه.سازی.

انرژی.و.محیط.زیس��ت.اس��تقبال.کردند.و.مج��اب.به.رعایت.

قوانینی.ش��دند..ب��ا.اعام.موافق��ت.برای.راه.اندازی.ش��بکه.

تخصصی.بهینه.سازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.استان.گیان.

س��ازماندهی.کارگروه.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.زیست.در.

استان.مد.نظر.قرار.گرفت.و.از.سوی.دیگر.فعالیت.تشکل.های.

مردم.نهاد.در.زمینه.بهینه.س��ازی.انرژی.و.محیط.زیست.مورد.
حمایت.قرار.می.گیرد..

از.دیگر.پیامدهای.این.ش��بکه.س��ازماندهی.کارگروه.فنی.

متشکل.از.متخصصین.در.استان.است.تا.فعالیت.این.کارگروه.

در.زمینه.ارزیابی.پتانس��یل.بهینه..سازی.انرژی.مورد.حمایت.
ستاد.و.دستگاه.های.اجرایی.استان.باشد.

همچنی��ن.کارگ��روه.فن��ی.اس��تان.در.تعامل.ب��ا.کارگروه.

مطالعات.دورنمای.انرژی.در.ستاد.خواهد.بود.و.در.این.فرایند.

انتق��ال.تجربه.و.ابزارهای.الزم.ب��رای.تدوین.دورنمای.بهینه..
سازی.انرژی.استان.در.دسترس.کارگروه.فنی.در.استان.گیرد.

 ایران قرارداد ساخت نیروگاه 50 مگاواتی بادی در قزاقستان را امضا کرد
پنجره.ایرانیان:.ش��رکت.صادرات.خدمات.و.تجهیزات.آب.و.برق.ایران.)صانیر(.با.همکاری.
ش��رکت.»اوراسیا.اینوس��ت.گروپ«.نیروگاه.50.مگاواتی.بادی.در.سواحل.شرقی.دریای.خزر.

در.قزاقستان.می.سازد.
به.گزارش.ایرنا،.عصر.روز.ش��نبه.25.اردیبهشت.مدیرعامل.شرکت.صانیر.و.نماینده.شرکت.
اوراسیا.اینوست.گروپ.قزاقستان.در.تهران.توافق.کردند،.نیروگاه.50.مگاواتی.بادی.در.سواحل.
شرقی.دریای.خزر.در.این.کشور.و.در.مسیر.جاده.ابریشم.به.دست.شرکت.صانیر.ساخته.شود.
این.نخس��تین.قرارداد.صانیر.در.س��ال.1395.به.ارزش.110.میلیون.دالر.است.که.در.مدت.
18.ماه.اجرایی.و.تحویل.می.شود.و.دولت.قزاقستان.فاینانس.)تامین.مالی(.آن.را.برعهده.دارد.
صانی��ر.پیش.تر.در.س��ال.2004.میادی.چه��ار.نیروگاه.بادی.2.6.مگاوات��ی.)در.مجموع.به.
ظرفیت.10.4.مگاوات(.را.در.ش��هر.»پوش��کین«.ارمنس��تان.اجرا.کرد.و.همچنین.یک.نیروگاه.

بادی.50.مگاواتی.در.ایالت.»سند«.پاکستان.در.دست.مطالعه.دارد.
در.این.نشس��ت.مقرر.شد.صانیر.به.عنوان.پیمانکار.جوینت.ونچر.)شریک.و.همکار(.شرکت.
اوراس��یا.اینوست.گروپ.در.پروژه.حضور.داشته.باش��د.و.آن.را.به.صورت.ایی.پی.سی.به.انجام.

برساند.

به.گفته.طرف.قزاقس��تانی.حاضر.در.نشس��ت،.مطابق.قوانین.این.کش��ور.ابتدا.باید.سازمان.

نیروگاه.ه��ای.قزاقس��تان.مجوز.اجرای.کار.را.ص��ادر.و.پس.از.آن.دولت.این.کش��ور.به.تامین.
فاینانس.اقدام.کند.

همچنین.در.این.نشس��ت،.برای.ساخت.دو.نیروگاه.س��یکل.ترکیبی.250.مگاواتی.به.دست.
صانیر.در.حاشیه.جاده.ابریشم.در.شهر.»آلماتی«.پایتخت.قزاقستان،.مذاکره.شد.

فروردین.ماه.امس��ال.با.حضور.مدیرعامل.ش��رکت.صانیر،.قرارداد.همکاری.در.زمینه.ساخت.

یک.نیروگاه.بادی.50.مگاواتی.و.دو.نیروگاه.حرارتی.250.مگاواتی.�.در.مجموع.به.ارزش.600.

میلیون.دالر.�.با.حضور.»الکساندر.یوروویچ«.مدیرعامل.شرکت.اوراسیا.اینوست.گروپ.امضا.و.
مبادله.شد.که.با.توافق.های.انجام.شده.تا.یک.میلیارد.دالر.قابلیت.افزایش.دارد.

گفتنی.اس��ت،.فعاالن.اقتصادی.بخش.های.دولتی.و.خصوصی.ایران.و.قزاقس��تان.بیست.و.

دوم.فروردین.امس��ال.بیش.از.44.یادداشت.و.تفاهم.نامه.همکاری.را.به.ارزش.نزدیک.به.یک.

میلی��ارد.دالر.امض��ا.کردند..صانیر.ب��رای.اجرای.18.پروژه.در.13.کش��ور.جهان.حضور.دارد.و.
تاکنون.در.25.کشور.جهان.بیش.از.200.پروژه.انجام.داده.است.
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 تشریح مشکالت حوزه زمین گرمایی در کشور
پنج��ره.ایرانیان:.مدیر.گ��روه.انرژی.های.تجدیدپذیر.
و.محیط.زیست.دانش��کده.علوم.و.فنون.نوین.دانشگاه.
تهران.گف��ت:.تاکن��ون.18.منطقه.با.پتانس��یل.باالی.
انرژی.زمین.گرمایی.در.کش��ور.شناس��ایی.شده.اند.که.
این.مناطق.عمدتا.توان.تولید.برق.تجدیدپذیر.را.دارند.
به.گ��زارش.ایس��نا،.یون��س.نورالله��ی.در.خصوص.
پتانسیل..س��نجی.منابع.زمین.گرمایی.در.کش��ور.اظهار.
کرد:.مطالعات.در.حوزه.انرژی.زمین.گرمایی.در.ایران.از.
س��ال.1354.آغاز.شد.و.یک.شرکت.ایتالیایی.مطالعاتی.
را.در.ش��مال.غرب.ایران.انجام.داد.که.بر.اس��اس.نتایج.
آن.چهار.منطقه.دارای.پتانسیل.زمین.گرمایی.)سبان،.

خوی.-.ماکو،.سهند.و.دماوند(.شناسایی.شدند.
نورالله��ی.افزود:.این.مطالعات.درس��ال.1364.مجدد.
از.سر.گرفته.ش��د.و.با.توجه.به.نتایج.مطالعات.قبلی.در.
بررس��ی.های.جدید.بیش��ترین.تمرکز.بر.منطقه.سبان.
بود..پس.از.آن.در.س��ال.1375.مجددا.پروژه.پتانس��یل.
س��نجی.انرژی.زمین.گرمایی.آغاز.شد.که.سایر.مناطق.
کش��ور.نیز.مورد.بررس��ی.قرار.گرفت.و.عاوه.بر.چهار.
منطقه.فوق،.10.منطقه.دیگر.نیز.شناس��ایی.شد.که.در.
مناطق��ی.چون.تفتان.�.بزم��ان،.طبس.�.فردوس،.خور.
�.بیابان��ک،.تکاب.�.هش��ترود.و.اصفه��ان.�..محات.

پتانسیل.های.بسیار.خوبی.مشخص.شد.
عضو.هیات.علمی.دانش��گاه.ته��ران.همچنین.عنوان.
کرد:.ب��ا.ادامه.مطالعات.که.س��ال.2011.در.دانش��گاه.
کیوش��و.ژاپن.انجام.و.تکمیل.ش��د،.نهایت��ا.18.منطقه.
دارای.پتانس��یل.زمین.گرمایی.در.کش��ور.شناسایی.شد.
ک��ه.این.مناطق.عمدتا.توان.تولید.ب��رق.را.دارند.و.این.
نش��ان.می.دهد.ای��ران.منابع.بس��یاری.در.انرژی.زمین.
گرمای��ی.دارد..اطاعات،.داده.ها،.ش��اخص.ها.و.مظاهر.
زمین.شناسی،.ژئوش��یمی.و.ژئوفیزیکی.نشان.می.دهد.
که.احتمال.وجود.مخزن.در.این.مناطق.بسیار.باالست.
وی.خاطر.نشان.کرد:.از.بین.این.18.منطقه.با.توجه.به.
اینکه.س��بان.اولویت.نخست.را.دارا.بود،.از.سال.1374.
مطالعات.در.این.منطقه.توس��ط.س��ازمان.انرژی.های.نو.
ایران.)سانا(.شروع.شد.و.یک.شرکت.نیوزلندی.کارهای.
مربوط.به.مطالعات.مختلف.اکتشافی.این.منطقه.را.انجام.
داد.و.نهایتا.محل.حفر.س��ه.چاه.اکتش��افی.را.مشخص.
کردند.که.این.س��ه.حلقه.چاه.با.همکاری.ش��رکت.ملی.
حفاری.ایران.حفر.شدند..در.این.منطقه.مخزنی.با.دمای.
حدود.250.درجه.س��انتی.گراد.شناس��ایی.شد.که.دمای.

بسیار.خوبی.برای.استحصال.برق.است..
نورالله��ی.تصری��ح.ک��رد:.در.نهای��ت.محاس��بات.و.
مدل.س��ازی.عددی.مخ��زن.در.این.منطقه.انجام.ش��د.
ک��ه.نتایج.این.مطالعات.امکان.اس��تحصال.حداقل.55.
مگاوات.برق.به.عنوان.پتانسیل.توسعه.این.منطقه.بود..
س��پس.تعداد.8.حلق��ه.چاه.دیگر.نیز.حفاری.ش��د.و.در.

ح��ال.حاضر.گفته.می.ش��ود.تا.200.م��گاوات.نیز.توان.

تولی��د.برق.در.این.می��دان.زمین.گرمای��ی.وجود.دارد..

وی.درب��اره.مش��کات.حوزه.زمین.گرمایی.در.کش��ور.

گف��ت:.در.حال.حاضر.س��ازمان.انرژی..های.نو.ایران.به.

عنوان.سازمان.متولی.توس��عه.انرژی.زمین.گرمایی.در.

کشور.زیرساخت.های.الزم.در.بخش.اکتشاف،.حفاری.و.

ارزیابی.مخازن.را.در.اختیار.ندارد..در.واقع.بخش.اعظم.

کاره��ای.مربوط.به.بهره.برداری.از.منابع.زمین.گرمایی،.

مطالعات.اکتش��افی.و.اس��تحصال.بخار.از.درون.زمین.

اس��ت.که.زیرساخت.های.الزم.در.س��انا.و.حتی.وزارت.

نیرو.وج��ود.ندارد..وقتی.بخار.از.زمین.خارج.ش��د.و.در.

دس��ترس.قرار.گرفت،.احداث.نیروگاه.تفاوت.چندانی.با.

نیروگاه.حرارتی.معمولی.ندارد.که.بیشتر.این.بخش.دوم.
مربوط.به.وزارت.نیرو.است..

مدیرگ��روه.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.محیط.زیس��ت.

دانشکده.علوم.و.فنون.نوین.دانشگاه.تهران.توضیح.داد:.

معضل.ما.این.اس��ت.بعد.از.20.سال.هنوز.درگیر.بخش.

اول.هستیم.و.فقط.8.حلقه.چاه.حفر.شده،.ولی.متاسفانه.

تا.کنون.امکان.بهره.برداری.از.این.چاه..ها.ایجاد.نش��ده.

است..در.حالی.که.در.سایر.کشورها.بعد.از.حفر.هر.یک.

ی��ا.دو.حلقه.چاه،.نیروگاه��ی.کوچک.برای.بهره.برداری.

از.آن.احداث.ش��ده.و.همزمان.با.حفر.چاه..های.بعدی.با.

تولید.برق،.درآمد.کسب.می.کنند.و.این.اتفاقی.است.که.
در.کشور.ما.رخ.نداده.است.

وی.تصریح.کرد:.بیش.از.10.س��ال.است.که.برخی.از.

چاه..های.حفر.ش��ده.به.حال.خود.رها.شده.اند.و.چه.بسا.

بیشتر.آنها.ممکن.است.در.اثر.رسوب.گذاری.از.بین.رفته.

باشند..در.کشورهای.توسعه.یافته.به.طور.استاندارد،.یک.

چاه.تولیدکننده.سیال.زمین.گرمایی.حتی.برای.یک.ماه.
هم.بااستفاده.رها.نمی.شود..

وی.به.مطالعات.خود.بر.روی.س��اختار.توس��عه.زمین.

گرمایی.در.کش��ورهای.مختلف.اشاره.و.عنوان.کرد:.در.

این.کشورها.به.زمین.گرمایی.به.عنوان.منبع.اقتصادی.

انرژی.نگاه.می.ش��ود،.ب��ه.عنوان.مثال.در.کش��ورهای.

پیش��رو.به.منابع.زمی��ن.گرمایی.مثل.مخ��ازن.نفت.و.

گاز.به.عنوان.منبع.انرژی.نگاه.می..ش��ود.و.شرکت.های.

متخصص.در.زمینه.اکتش��اف.منابع.زمین.و.استحصال.

بخار.فعالیت.کرده.و.مبادرت.به.شناس��ایی.و.استحصال.

بخار.از.زمین.می..کنند.و.سپس.این.بخار.تولید.شده.را.به.

دستگاه.مالک.و.بهره..بردار.نیروگاه.به.عنوان.منبع.انرژی.

می.فروشند..به.عبارت.دیگر.می.توان.گفت.به.بخار.تولید.

ش��ده.از.چاه.های.زمین.گرمای��ی.همانند.گاز.طبیعی.به.
عنوان.یک.حامل.انرژی.نگاه.می.شود.

وی.در.پایان.تصریح.کرد:.در.کل.در.منابع.تجدیدپذیر.

از.جمله.زمین.گرمایی،.متولی.مش��خصی.برای.بخش.

حرارت.تعیین.نش��ده.است.که.این.مس��ئله.باعث.عدم.

توجه.به.این.بخش.در.س��الیان.گذشته.شده.و.در.نتیجه.

توس��عه.کافی.و.متناسب.با.ظرفیت.کشور.اتفاق.نیفتاده.

اس��ت..از.سوی.دیگر.س��ازمان.انرژی..های.نو.ایران.نیز.

ب��ا.توجه.ماهیت.و.ماموریت.س��ازمانی.خود،.متولی.امر.

حرارت.نیس��ت..ل��ذا.مهم.ترین.کاری.ک��ه.باید.هرچه.

س��ریعتر.تصمیم.گیران.انجام.دهن��د،.تعیین.یک.متولی.

مش��خص.برای.کاربردهای.حرارت.ح��وزه.انرژی..های.

تجدیدپذیر.اس��ت.که.در.این.ص��ورت.می.توان.امیدوار.

ب��ود.انرژی.زمین.گرمایی.نی��ز.در.بخش.حرارت.و.برق.
مسیر.کاربردی.و.تجاری.شدن.را.به.سرعت.طی.کند.
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پنجره.ایرانیان:.معاون.آموزش.و.بهینه.س��ازی.مصرف.

انرژی.س��ازمان.به��ره.وری.انرژی.ای��ران.گفت:.اولویت.

بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.در.کشور.بخش.ساختمان.و.
حمل.و.نقل.است.

به.گزارش.ایس��نا،.امیر.دودابی.نژاد.با.بیان.این.مطلب.

اظهار.کرد:.بخش.ساختمان.حدود.یک.سوم.و.بخش.های.

صنعت.و.حمل.و.نقل.هر.کدام.حدود.یک.چهارم.مصرف.

انرژی.کش��ور.را.ب��ه.خود.اختص��اص.می.دهند.و.ترتیب.

مصرف.غیر.بهینه.انرژی.در.بخش.های.مختلف.کش��ور.
نیز.به.همین.ترتیب.است.

وی.ادامه.داد:.عمده.مصرف.انرژی.کش��ور.و.همچنین.

بدترین.ش��اخص.های.مصرف.ان��رژی.مربوط.به.بخش.
ساختمان.است.

مع��اون.آموزش.و.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.س��ابا.

تصریح.ک��رد:.به.علت.تعرفه.ان��دک.حامل.های.انرژی،.

اس��تاندارد.نبودن.س��اخت.و.س��از.و.عدم.نظارت.کافی.

توس��ط.مراجع.ذی.ربط.شاخص.مصرف.انرژی.ساختمان.

کش��ور.چند.برابر.متوسط.جهانی.بوده.و.به.همین.ترتیب.

بیش��ترین.پتانسیل.و.اولویت.صرفه.جویی.مصرف.انرژی.
مربوط.به.این.بخش.است.

وی.افزود:.تعرفه.حامل.های.انرژی.در.بخش.ساختمان.

فاصل��ه.معنا.داری.با.قیمت.ه��ای.جهانی.دارد،.به.طوری.

که.در.مورد.برق.حت��ی.کمتر.از.هزینه.تبدیل.و.انتقال.و.

توزیع.انرژی.بدون.در.نظر.گرفتن.ارزش.س��وخت.است..

گذش��ته.از.مشکل.نرخ.انرژی.در.کشور.بخش.ساختمان.

از.جمل��ه.بخش.هایی.اس��ت.که.در.به��ره.وری.انرژی.با.

مشکل.کارگزار.�.کارفرما.مواجه.می.شود،.به.گونه.ای.که.

س��ازنده.یا.مالک.س��اختمان.لزوما.استفاده.کننده.از.آن.و.

پرداخت.کننده.هزینه.انرژی.نیس��ت.و.ترجیح.می.دهد.تا.

حد.امکان.هزینه.ساخت.و.س��از.را.کاهش.دهد،.حتی.اگر.

ب��ه.افزایش.مصرف.و.بهای.ان��رژی.در.طول.دوره.عمر.
ساختمان.منجر.شود.

وی.با.بیان.اینکه.در.این.ش��رایط.قانون.گذاری،.تدوین.

اس��تاندارد.و.نظارت.بر.حسن.اجرای.آن.اهمیت.می.یابد،.

ادام��ه.داد:.فصل.پنجم.قانون.اصاح.الگوی.مصرف.که.

در.س��ال.89.به.تصویب.مجلس.شورای.اسامی.رسیده.

است.به.بخش.ساختمان.اختصاص.پیدا.کرده.و.بر.اساس.

ماده.18.قانون.وزارت.راه.و.شهرسازی.موظف.شده.است.

ظرف.یک.س��ال.آیین.نامه.ه��ای.صرفه.جویی.انرژی.در.
ساختمان.را.به.تصویب.هیات.محترم.وزیران.برساند.

دودابی.ن��ژاد.تصریح.کرد:.بر.اس��اس.م��اده.23.همین.

قان��ون.ش��هرداری.ها.و.س��ایر.مراج��ع.ص��دور.پروانه.و.

اشخاص.حقیقی.و.حقوقی.موضوع.ماده.34.قانون.نظام.

مهندسی.مسئولیت.اجرای.این.فصل.از.قانون.را.برعهده.

دارند،.اما.تا.جایی.که.اطاع.دارم.با.گذش��ت.بیش.از.پنج.

س��ال.از.تصویب.قانون.هنوز.آیین.نام��ه.اجرایی.مذکور.

تصویب.نش��ده.و.متاسفانه.نظارت.کافی.بر.حسن.اجرای.

این.قانون.و.حتی.مبحث.19.مقررات.ملی.ساختمان.که.
سال.هاست.مصوب.و.اباغ.شده.است.وجود.ندارد.

دودابی.نژاد.افزود،.بخش.حمل.و.نقل.کش��ور.نیز.از.دو.

مش��کل.عمده.در.حوزه.بهره.وری.انرژی.متاثر.می.شود..

اول.عدم.توس��عه.متوازن.حم��ل.و.نقل.عمومی.درون.و.

ب��رون.ش��هری.و.دوم.عدم.ارتقای.متناس��ب.تکنولوژی.

تولی��د.خ��ودرو.در.کش��ور.به.گونه.ای.ک��ه.مصرف.کننده.

حتی.ب��ا.وجود.قیمت.ه��ای.واقعی.که.به.نظر.می.رس��د.

در.م��ورد.قیمت.بنزی��ن.در.حال.نزدیک.ش��دن.به.نرخ.

واقعی.هس��تیم،.نمی.تواند.خودرو.با.مص��رف.بهینه.را.از.
تولیدکنندگان.خریداری.کند.

این.کارش��ناس.ان��رژی.در.پایان.تاکید.ک��رد:.ارتقای.

کارای��ی.مصرف.انرژی.تنها.با.ب��ه.کارگیری.توامان.ابزار.

قیمتی.و.غیرقیمتی.ش��امل.مقررات،.توسعه.تکنولوژی.و.
آموزش.و.آگاه.سازی.امکان.پذیر.خواهد.بود.

 اولویت بهینه سازی مصرف انرژی بخش ساختمان و حمل ونقل است

 تالش برای ساخت مزرعه 100 هکتاری سوالر در پرند 
.پنجره.ایرانیان:.مدیرعامل.شهر.جدید.پرند.از.امضای.یک.تفاهم.نامه.جدید.با.هدف.
بازنگری.و.استانداردس��ازی.ش��هرهای.جدید.با.سرمایه.گذاران.آلمانی.خبر.داد.و.گفت:.
تاش.داریم.با.کمک.این.س��رمایه.گذاران.یک.مزرعه.س��والر.به.مساحت.100.هکتار.

را.نیز.در.این.شهر.ایجاد.کنیم.
ب��ه.گ��زارش.خبرنگار.پای��گاه.خب��ری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.علی.اکبر.طاهری،.
مدیرعامل.ش��هر.جدید.پرند.از.امضای.یک.تفاهم.نامه.با.ش��رکت.آلمانی.»تووس��ود«.
آلم��ان.در.راس��تای.بازنگری.و.استانداردس��ازی.ش��هرها.خبر.داد.و.گفت:.بر.اس��اس.
گفتگوها.و.بررس��ی.های.انجام.شده.مشخص.شد.که.این.گروه.آلمانی.تمایل.دارد.این.
طرح.را.در.ش��هر.جدید.پرند.به.صورت.پایلوت.آغاز.و.به.تدریج.در.تمامی.ش��هرهای.

کشور.گسترش.دهد.
طاهری.در.این.خصوص.اضافه.کرد:.درحال.حاضر.به.دنبال.تهیه.پیش.نویس.دقیقی.
برای.مشخص.شدن.زمان.اجرا.و.آغاز.عملیات.آن.هستیم.تا.هرچه.زودتر.بنای.ساخت.
شهری.س��بز.و.هوشمند.را.شروع.کنیم..براس��اس.صحبت.های.انجام.شده.قرار.است.
وزیر.اقتصاد.و.قائم.مقام.مس��کن.و.محیط.زیس��ت.آلمان.تا.پایان.این.ماه.برای.امضای.

قرارداد.قطعی.به.ایران.سفر.کرده.و.در.اتاق.بازرگانی.کشور.به.بحث.و.گفتگو.بپردازند.
وی.همچنین.اظهار.کرد:.تمایاتی.از.س��وی.یک.ش��رکت.آلمانی.دیگر.در.س��اخت.
مزرعه.سوالر.یا.انرژی.پاک.خورشیدی.به.مساحت.100.هکتار.در.پرند.وجود.دارد.که.
قصد.داریم.اقدام.طراحی.و.اجرای.آن.را.از.سوی.این.شرکت.انجام.داده.و.برق.حاصل.

از.آن.را.به.شبکه.برق.سراسری.کشور.متصل.کنیم.
مدیرعامل.ش��هر.جدید.پرند.در.ادامه.سخنانش.اتمام.سایت.مسکن.مهر.این.شهر.را.
از.اولویت.های.جدی.شرکت.عمران.در.سال.95.اعام.کرد.و.گفت:.بسته.شدن.پرونده.
مس��کن.مهر.این.شهر.بدون.شک.منوط.به.تکمیل.آورده.های.مردم.و.تاش.مضاعف.
دستگاه.های.خدمان.رسان.خواهد.بود،.درحال.حاضر.بیشتر.پروژه.های.باقی.مانده.دارای.
90.درصد.پیشرفت.فیزیکی.هستند.که.اتمام.آنها.مشروط.به.همین.دو.مورد.ذکر.شده.

خواهد.بود.
این.مقام.مس��ئول.همچنین.خاطرنش��ان.کرد:.اجرای.طرح.س��رمایه.گذاری.ساخت.
مزرعه.سوالر.نیز.در.هفت.هکتار.از.اراضی.تخت.رستم.در.شهر.جدید.پرند.یکی.دیگر.

از.برنامه.های.ما.در.سال.جاری.خواهد.بود..
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 بهینه سازی مصرف انرژی در ایران با همکاری یونیدو 
پنجره.ایرانیان:.مدیر.کل.دفتر.حمایت.از.مالکیت.صنعتی.
وزارت.صنع��ت،.معدن.و.تجارت.با.تاکید.بر.این.که.ایران.از.
پتانس��یل.های.گسترده.ای.برای.بهینه.سازی.مصرف.انرژی.
برخوردار.اس��ت،.گفت:.پروژه.مطالعاتی.بهینه.سازی.مصرف.
انرژی.در.ایران.با.همکاری.س��ازمان.توس��عه.صنعتی.ملل.

متحد،.یونیدو.در.دست.اقدام.است.
ب��ه.گزارش.ایرنا،.س��ید.مه��دی.میرصالحی.روز.ش��نبه.
25.اردیبهش��ت.اظهار.داش��ت:.ایران.در.اجرای.این.پروژه.
مطالعاتی.مش��ترک.با.سازمان.یونیدو.به.دنبال.بهبود.هرچه.
بیش��تر.ش��اخص.بهره.وری.و.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی،.
کاهش.آالیندگی.های.زیس��ت.محیط��ی.از.طریق.کاهش.
دی.اکس��ید.کرب��ن.در.بخش.های.مختلف.صنعتی.کش��ور.
از.جمله.صنایع.آهن.و.فوالد،.آجر،..س��یمان،.پتروش��یمی.و.

پاالیشگاهی.است.
وی.با.بی��ان.این.که.وزارت.صنع��ت،.معدن.و.تجارت.
نق��ش.هماهنگ.کننده.دس��تگاه.های.مختلف.اجرایی.در.
وزارتخانه.ه��ای.مختل��ف.را.در.اجرای.ای��ن.پروژه.بزرگ.
برعهده.خواهد.داش��ت،.گفت:.با.اجرایی.شدن.این.پروژه.
ب��زرگ.مطالعات��ی.می.توانیم.الگوی.مص��رف.جدیدی.را.
ب��رای.بخش.صنعت.کش��ور.به.خص��وص.صنایع.بزرگ.

تعریف.و.ارائه.کنیم.
مدیر.کل.دفتر.حمایت.از.مالکیت.صنعتی.وزارت.صنعت،.
مع��دن.و.تج��ارت.افزود:.بر.اس��اس.این.الگ��و.ضمن.این.
که.مصرف.انرژی.در.کش��ور.بهینه.می.ش��ود،.بس��یاری.از.
صنایع.بزرگ.کش��ور.میزان.انتشار.گازهای.کربن.خود.را.با.

بهره.گیری.از.تکنولوژی.های.مدرن.کاهش.می.دهند.
وی.یک��ی.از.عم��ده.دالئل.باال.بودن.قیمت.تمام.ش��ده.
محص��والت.و.افزای��ش.آلودگی.ه��ای.زیس��ت.محیطی.را.
ارزان.ب��ودن.انرژی.در.ایران.دانس��ت.و.گفت:.اس��تفاده.از.

راهکارهای.مناس��ب.برای.بهینه.س��ازی.مصرف.انرژی.به.

طور.حتم.کاهش.سطح.تقاضای.انرژی،.بهبود.الگوی.تولید،.

مصرف.و.همچنین.بهبود.ضریب.استفاده.از.سیستم.موجود.

و.آزادس��ازی.ظرفیت.های.بیشتر.عرضه.انرژی.در.بازارهای.
بین.المللی.انرژی.را.برای.کشور.به.همراه.خواهد.داشت.

میرصالحی.با.اشاره.به.این.که.عملکرد.سازمان.یونیدو.بر.

کاهش.فقر.در.کشورهای.در.حال.توسعه.و.توسعه.نیافته.از.

طریق.تقویت.رشد.بهره.وری.متمرکز.می.باشد،.در.خصوص.

برنامه.ه��ای.وزارت.صنعت،.معدن.و.تجارت.برای.همکاری.

هر.چه.بیش��تر.با.این.س��ازمان.گفت:.ایران.به.طور.کلی.به.
دنبال.استفاده.کامل.از.تمام.ظرفیت.سازمان.یونیدو.است.

مدیر.کل.دفتر.حمایت.از.مالکیت.صنعتی.وزارت.صنعت،.

معدن.و.تجارت.افزود:.به.جهت.این.که.یونیدو.از.تجربیات.

بس��یار.خوبی.در.موضوع.توس��عه.صنعتی.برخوردار.اس��ت،.

می.توان��د.در.ای��ن.زمینه.کمک.های.الزم.را.به.کش��ورمان.

داشته.باشد.
وی.ب��ا.بیان.این.که.س��ازمان.یونی��دو.در.واقع.در.حال.
گس��ترش.پروژه.های.خود.در.کش��ورهای.در.حال.توسعه.
است،.گفت:.ایران.به.غیر.از.پروژه.های.یونیدو.یک.سری.
پروژه.ها.را.خود.بر.اس��اس.استعداد.و.ظرفیت.های.مناطق.
مختلف.کش��ور.برای.نخس��تین.بار.به.منظور.اجرا.به.این.
س��ازمان.جهانی.معرفی.کرده.اس��ت.که.کاهش.مصرف.
آب.در.صنای��ع.فوالد.و.کاهش.ضایعات.الکترونیک.از.آن.

جمله.است.
گفتن��ی.اس��ت،.یونیدو.یا.س��ازمان.توس��عه.صنعتی.ملل.
متحد،.یک.س��ازمان.تخصصی.زیر.مجموعه.سازمان.ملل.
متحد.اس��ت.که.مقر.آن.در.وین.می.باشد،.هدف.اصلی.این.
س��ازمان.ارتقاء.و.تسریع.توس��عه.صنعتی.در.کشورهای.در.
حال.توس��عه.و.یا.اقتصادهای.در.حال.گذار.و.توسعه.روابط.

صنعتی.بین.المللی.است.

 ساخت نیروگاه خورشیدی در روستاها
پنجره.ایرانیان:.مدیر.دفتر.مطالعات.تحقیقات.مس��کن.روستایی.به.ساخت.نیروگاه.
برق.خورشیدی.در.برخی.روستاهای.استان.یزد.اشاره.کرد.و.گفت:.فضای.معیشت.در.

روستاها.کاهش.یافته.است.
به.گزارش.خبرگزاری.مهر،.امیرحس��ین.گرکانی.با.اشاره.به.برنامه.های.بنیاد.مسکن.
برای.کیفی.س��ازی.زندگی.روس��تایی،.گفت:.یکی.از.مش��کات.ما.در.مقوله.کیفیت.
مس��کن.این.است.که.در.مسکن.ش��هری.فضایی.برای.زیستن.مطرح.است،.در.حالی.

که.در.مسکن.روستایی،.موضوع.معیشت.هم.مطرح.می.شود.
وی.ب��ا.بی��ان.اینکه.مس��کن.در.روس��تا.فقط.فضایی.برای.اس��تراحت.و.س��کونت.
نیس��ت،.افزود:.یکی.از.ضعف.های.کاری.در.حوزه.روس��تا.هماهنگی.و.انسجام.پایین.
دستگاه.هاست.که.در.نهایت.منجر.شده.تا.فضای.معیشتی.روستاها.کاهش.پیدا.کند.
مدیر.دفتر.مطالعات.تحقیقات.مسکن.روستایی.با.اعام.اینکه.روستاها.سهم.باالیی.
در.تولید.ناخالص.ملی.دارند.و.تولیدکننده.به.شمار.می.روند،.بیان.کرد:.بنابراین.اینکه.
فضای.معیش��ت.در.روس��تاها.کاهش.پیدا.کند.اتفاق.خوبی.نیس��ت.و.باید.اولویت.در.

روستاها.تولید.باشد.
گرکان��ی.ادامه.داد:.بنیاد.مس��کن.برای.این.موضوع.اقدام��ات.زیادی.انجاده.داده.از.

جمله.پرداخت.تس��هیات.مسکن.و.فضای.معیشتی.تا.به.صورت.هماهنگ.این.دو.را.
داشته.باشیم.تا.مسکن.روستایی.فقط.فضای.خوابگاهی.نباشد.

وی.به.اجرای.یکی.از.سیاس��ت.های.بنیاد.مسکن.در.روس��تاها.اشاره.کرد.و.گفت:.

یکی.دیگر.از.بحث.هایی.که.دنبال.آن.هس��تیم.انرژی.و.بهینه.س��ازی.مبحث.انرژی.

اس��ت.البته.ما.آمار.مش��خصی.از.روستاها.نداریم.که.س��هم.آنها.از.مصرف.انرژی.در.
کشور.چقدر.است.

مدیر.دفتر.مطالعات.تحقیقات.مس��کن.روس��تایی.با.بیان.اینکه.روستاییان.همیشه.

از.انرژی.پاک،.مصالح.س��اختمانی.و.اس��تفاده.از.س��اختمان.به.صورت.بهینه.استفاده.

می.کردند،.افزود:.یکی.از.موضوعاتی.که.امس��ال.اجرایی.می.ش��ود.استفاده.از.انرژی.

خورش��یدی.در.روس��تاهای.اس��تان.یزد.اس��ت.به.این.ترتیب.که.می.توان.با.انرژی.
خورشیدی.معیشت.جدیدی.را.برای.روستاییان.ایجاد.کرد.

گرکانی.با.اعام.اینکه.انرژی.خورش��یدی.بیش.از.س��رمایه.های.نفتی.کشور.است.

و.تمام.ش��دنی.نیس��ت،.اظهار.داش��ت:.برنامه.ما.این.اس��ت.که.یک.نیروگاه.برقی.در.

روس��تاهای.یزد.ساخته.شده.و.به.شبکه.سراس��ری.برق.متصل.شود.تا.به.این.وسیله.
یکی.از.مسایل.شهرها.هم.حل.شود.



10
ه.5

�ار
شم

..
95

یر.
.ت
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

ی
رژ

ران
ـا

خب
ا

77

 گرمایش منازل مسکونی؛ یکی از دالیل تغییرات اقلیمی
پنجره.ایرانیان:..اگر.مدل.آب.و.هوایی.تهیه.ش��ده.صحیح.
باشد،.در.این.صورت.به.طور.جدی.باید.مقدار.دمای.زمین.را.
تا.2.درجه.سیلس��یوس.کاهش.دهیم.و.در.ادامه.باید.شرایط.
بسیاری.را.پیاده.س��ازی.کنیم.تا.مقدار.دی.اکسید.کربن.آزاد.

شونده.را.کاهش.دهیم.
به.گزارش.انرژی.هاب،.توجهات.هم.اکنون.بیشتر.بر.روی.
تکنیک.هایی.با.بازده��ی.باالتر��.مانند.چراغ.های.دیودی.��.
ی��ا.ابداع.روش.ه��ای.جدید.تبدیل.انرژی.مانند.ماش��ین.های.
الکتریکی.معطوف.شده.است..مراقبت،.اگرچه.انجام.می.شود،.
اما.متاس��فانه.روش.های.محدودی.برای.گسترش.آن.وجود.
دارد،.مخصوصا.در.مناطق.سردسیر.که.بزرگترین.مشکل.آن.
گرمایش.خانه.ها.است..بیش.از.یک.میلیارد.نفر.در.دنیا.احتیاج.
دارن��د.تا.منازل.خود.را.گرم.کنند:.بی��ش.از.350.میلیون.نفر.
از.اهال��ی.اروپا.خارج.از.محدوده.گرم.مدیترانه.هس��تند،.400.
میلی��ون.آمریکایی.و.400.میلیون.چینی.در.نواحی.سردس��یر.
کشورهایش��ان.زندگی.می.کنند..در.ه��ر.نقطه.که.نگاه.کنیم.

تقریبا.بهینه.ترین.روش.برای.گرم.کردن.استفاده.می.شود.
بس��یار.جالب.اس��ت.اگر.بدانی��د.که.سیس��تم.های.بهینه.
گرمایش��ی.چق��در.گس��ترده.هس��تند..در.ط��ول.دهه..50.
خانواده.ه��ای.اه��ل.چ��ک.و.آلم��ان.از.س��وختن.چوب.در.
اجاق.های.چدنی.اس��تفاده.می.کردند.که.بازدهی.آنها.باالتر.
از.35.درص��د.اس��ت..در.ده��ه..60..این.گرایش.به.س��مت.
اس��تفاده.از.زغال.قهوه.ای.کش��یده.ش��د.و.ش��هر.از.زغال.
کم.کیفیت.اس��تفاده.می.کرد.که.بازدهی.اجاق.آنها.در.حدود.
45.ت��ا.50.درصد.بود..در.همان.دهه.در.آمریکا.از.اجاق.های.
نفتی.اس��تفاده.می.ش��د.که.بازدهی.حدود.55.تا.60.درصد.
داشتند..در.دهه.70.کانادایی.ها.اجاق.های.گاز.طبیعی.را.ابداع.
کردند.که.بازدهی.آنها.به.65.درصد.می.رس��ید.و.17.س��ال.

بعد.خانه.ها.اجاقی.با.بازدهی.94.درصد.نصب.ش��ده..اس��ت.

ک��ه.امروزه.می.توان.با.مدلی.ب��ا.بازدهی.97.درصد.تعویض.

ش��ود..تحقیقات.در.بین.میلیون.ها.خانوار.در.نیم.کره.شمالی.

زمین.نش��ان.می.دهد.که.با.توجه.به.قیمت.ارزان.گاز.آمریکا.

ب��ه.همراه.هلند،.دریای.ش��مال،.و.گاز.روس��یه.در.اروپا.��.

که.پاک.ترین.س��وخت.فسیلی.هم.هس��ت.��.این.سوخت.

بیش��ترین.کارب��رد.را.دارد..در.کانادا.اس��تفاده.از.اجاق.های.

گازی.ب��ا.بازدهی.زی��ر.90.درصد.تا.س��ال.2009.به.پایان.

رس��ید.و.هم.اکنون.در.تمام.خانه.های.نو.ساز.از.اجاق.هایی.با.

درصد.بازدهی.باالی.90.درصد.استفاده.می.کنند..این.اتفاق.

به.زودی.در.تمام.غرب.می.افتد.و.چین.نیز.ش��روع.به.تغییر.

از.زغال.و.س��وخت.های.دیگر.به.گاز.طبیعی.کرده.است..اما.

بازدهی.بیش��تر.باید.از.جای.دیگر.تامین.گردد..عایق.کردن.

بیش��تر.جداره.ه��ای.خارجی.خان��ه.قدم.اول.اس��ت..انرژی.

زمین.گرمایی.با.آلودگی.بس��یار.کم.اکنون.قابل.اجراست.اما.

هزینه.و.فضای.مناس��ب.نیاز.دارد.تا.چاه.های.مورد.نیاز.حفر.

ش��ود..گرمایش.خورش��یدی.نیز.قابل.اس��تفاده.است.اما.در.

مناطق.سردس��یر.که.بیش��تر.مورد.نیاز.است.کاربرد.چندانی.
نخواهد.داشت.

اما.آیا.می.توان.این.مشکل.تغییر.آب.وهوا.را.حل.کرد.و.

دیگر.به.آن.فکر.نکرد..این.کار.شاید.تنها.با.به.صرفه.ترین.

راه.حل.و.آن..هم.محدود.س��ازی.خانه.ها.با.ابعادی.بزرگ.

قابل.اجرا.باش��د..خانه.هایی.مانند.پانس��یون.ها.و.قصر.ها.

در.آمریکا.باعث.مصرف.ب��االی.انرژی.برای.گرمایش.و.

تهویه.هوا.می.ش��ود.و.خانه.هایی.مانند.مناطق.اس��توایی.
بهترین.گزینه.هستند..

 نخستین آزمایشگاه مرجع تجهیزات خورشیدی در کشور راه اندازی شد
پنجره.ایرانیان:.پژوهشگاه.صنعت.نفت.با.حمایت.ستاد.
انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.عملی.و.فناوری.ریاست.
جمهوری،.موفق.به.راه.اندازی.نخستین.آزمایشگاه.مرجع.

آبگرم.کن.ها.و.کلکتورهای.خورشیدی.در.کشور.شد.
ب��ه.گ��زارش.ایس��نا،.مراس��م.رونمایی.از.نخس��تین.
آزمایش��گاه.تست.مرجع.تجهیزات.خورشیدی.صبح.روز.
یکش��نبه،.16.خردادماه.با.حض��ور.حمیدرضا.کاتوزیان،.

رئیس.پژوهش��گاه.صنع��ت.نفت.و.س��یروس.وطنخواه.

مقدم،.دبیر.ستاد.فناوری.انرژی.های.تجدیدپذیر.معاونت.

علمی.و.فناوری.ریاس��ت.جمهوری.در.محل.پژوهشگاه.

صنعت.نفت.برگزار.شد..محمدایازی،.رئیس.پژوهشکده.

انرژی.پژوهش��گاه.صنعت.نفت.در.این.مراسم.درباره.راه.

اندازی.این.آزمایشگاه،.گفت:.با.وجود.این.که.چندسالی.

از.تدوین.اس��تانداردهای.آبگرمکن.های.خورش��یدی.در.

کشور.می.گذرد.اما.به.دلیل.نبود.آزمایشگاه،.امکان.تست.

آبگرمکن.ه��ای.تولید.داخل.یا.وارداتی.به.کش��ور.فراهم.
نبوده.است.

وی.افزود:.با.راه.اندازی.این.آزمایشگاه.که.همه.مراحل.

طراحی،.نصب.و.س��اخت.آن.در.داخل.کش��ور.اجرا.شده.

اس��ت،.تس��ت.آبگرمکن.ها.و.کلکتورهای.خورش��یدی.
امکان.پذیر.می.شود.

 بزرگترین نیروگاه خورشیدی متمرکز جهان در دوبی 
پنج��ره.ایرانیان:.دوبی.قصد.دارد.بزرگ.ترین.نیروگاه.خورش��یدی.متمرکز.در.جهان.را.

بنا.کند.
به.گزارش.ایس��نا،.مقامات.دبی.تمایل.زیادی.به.انجام.کارهای.بزرگ.داشته.و.در.حال.
حاضر.نیز.مشغول.راه.اندازی.یک.پروژه.تازه.تاسیس.نیروگاه.خورشیدی.متمرکز.هستند.
که.1000.مگاوات.برق.را.تا.سال.2020..و..5000.مگاوات.تا.سال.2030..تولید.خواهد.
کرد..سازمان.آب.و.برق.دبی.اعام.کرد.که.ساخت.فاز.دوم.پروژه.نیروگاه.خورشیدی.در.
پارک.ش��یخ.محمد.بن.راش��د.آل.مکتوم.آغاز.شده.است..این.پارک.خورشیدی.بزرگترین.

نیروگاه.تولید.برق.با.اس��تفاده.از.انرژی.خورش��یدی.در.جهان.را.در.خود.جای.داده.است..

انتظار.می.رود.که.فاز.اول.این.پروژه.تا.اواخر.2020.و.یا.2021.به.اتمام.برس��د.و.در.آن.

زمان.مقامات.این.کش��ور.به.تولید.1000.مگاوات.برق.تا.س��ال.2030.خواهند.پرداخت..

ای��ن.نیروگاه.توانای��ی.آن.را.دارد.تا.خروجی.کل.ام��ارات.را.25.درصد.افزایش.داده.و.به.

کاهش.انتشار.6.5.میلیون.تن.کربن.در.سال.کمک.کند..رکورد.پیشین.بزرگترین.نیروگاه.

خورشیدی.جهان.متعلق.به.نیروگاه.خورشیدی.در.شهر.ورزازات.مراکش.بوده.که.ظرفیت.
این.نیروگاه.خورشیدی.تا.سال.2018.به.580.مگاوات.خواهد.رسید.
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 استخراج نفت با انرژی خورشیدی

 می توان از گرمای بیرون برق تولید کرد

پنج��ره.ایرانی��ان:.یک��ی.از.بزرگتری��ن.نیروگاه.های.

خورش��یدی.جهان.در.عمان.در.حال.ساخت.است.تا.آب.
مورد.استفاده.در.تولید.نفت.را.به.جوش.بیاورد.

به.گزارش.ایسنا،.نیروگاه.مرآت.توسط.شرکت.گاس.

پوینت.برای.تولید.نفت.در.عمان.در.حال.س��اخت.است.

و.در.نهایت.س��االنه.قادر.به.تولید.ی��ک.گیگاوات.نیرو.

خواه��د.بود.که.جایگزین.یک.روش.کمتر.کارآمد.تولید.

گاز.طبیع��ی.که.در.حال.حاضر.مورد.اس��تفاده.اس��ت،.
خواهد.شد.

پروژه.مرآت.ش��امل.ردیفی.از.آینه.های.منحنی.است.

که.ب��ر.روی.یک.لوله.جوش��اننده.ح��اوی.آب.متمرکز.

خواهند.ش��د..برخاف.نیروگاه.های.خورشیدی.متمرکز.

رایج.ک��ه.از.گرما.برای.تولید.بخار.و.راندن.یک.توربین.

برای.تولی��د.برق.اس��تفاده.می.کنند،.بخار.تولید.ش��ده.

توسط.تاسیس��ات.مرآت.در.نزدیکی.میادین.نفتی.برای.

شل.کردن.نفت.سنگین.استفاده.خواهد.شد.تا.بتوان.آن.
را.آسان.تر.به.سطح.پمپاژ.کرد.

از.آنجای��ی.که.بیش��تر.نفت.قابل.دسترس��ی.در.حال.

حاض��ر.به.بی��رون.پمپاژ.ش��ده.اس��ت،.ش��رکت.ها.به.

فرآینده��ای.پیچیده.تر.و.پرهزینه.تر.موس��وم.به."بهبود.

بازیافت.نفت" برای.دس��تیابی.به.نفت.س��نگین.دور.از.

دس��ترس.متوسل.ش��ده.اند.که.اکنون.اغلب.منابع.نفتی.
باقیمانده.جهان.را.تشکیل.می.دهند.

روش.پیش��تاز.بهب��ود.بازیافت.نفت.ب��رای.کمک.به.

استخراج.نفت.س��نگین.به.سیل.بخار.موسوم.است.که.

به.وس��یله.آن،.بخار.به.درون.ی��ک.مخزن.نفت.تزریق.

می.ش��ود.تا.نفت.را.حرارت.داده.و.غلظ��ت.آن.را.برای.
پمپاژ.آسان.به.سطح.کاهش.دهد.

اما.ای��ن.روش.در.حال.حاضر.ب��ه.مقادیر.زیادی.گاز.

طبیعی.برای.تولید.بخار.نیاز.دارد.که.آن.نیز.تقاضا.برای.

منابع.انرژی.را.افزایش.می.دهد..به.گفته.شرکت.گاس.

پوینت،.این.میزان.می.تواند.معادل.یک.بشکه.نفت.برای.
تولید.هر.پنج.بشکه.باشد.

فای��ده.ابتدایی.نیروگاه.خورش��یدی.مرآت.این.خواهد.

ب��ود.که.جایگزین.روش.کمترکارآمد.گاز.طبیعی.خواهد.

شد..این.تاسیسات.قرار.است.ساالنه.5.6.تریلیون.واحد.

گرمایی.انگلیس��ی)BTU(.گاز.طبیعی.ذخیره.کند..این.

میزان.گاز.برای.تامین.برق.بیش.از.209.هزار.نفر.ساکن.
عمان.کافی.است.

این.پ��روژه،.روزانه.به.طور.میانگی��ن.6000.تن.بخار.

توس��ط.نیروی.خورش��یدی.تولید.خواهد.کرد.که.آن.را.

بزرگترین.تاسیس��ات.بهبود.بازیافت.نفت.خورشیدی.در.
جهان.خواهد.کرد.

ای��ن.تاسیس��ات.پ��س.از.تکمیل.ش��امل.36.ماژول.

خانه.شیش��ه.ای.خودپاک.کننده.خواهد.شد.که.آینه.های.

خورش��یدی.را.ب��رای.حفاظت.از.آن.ه��ا.در.برابر.غبار.و.

س��ایر.عناصر.در.خود.جای.خواهند.داد..قرار.اس��ت.این.

نیروگاه.تا.س��ال.2017.تکمیل.شود.و.منطقه.ای.بالغ.بر.

سه.کیلومتر.مربع.را.با.هزینه.600.میلیون.دالر.پوشش.
خواهد.داد.

پنجره.ایرانیان:.تیم.دانش��گاه.علم.و.صنعت.سلطنتی.ملک.عبداهلل،.به.رهبری.استاد.

محمد.مصطفی.حس��ین،.ش��روع.ب��ه.کاوش.روی.ایده.نوین.یکپارچه.س��ازی.نانومواد.

ترموالکتریک.بر.روی.شیش��ه.های.پنجره.ها..جهت.تولید.الکتریسیته.گرمایی.بر.اساس.
اختاف.دما.موجود.بین.هوای.بیرونی.گرم.و.نسبتا.سرد.داخل.کرده.است.

به.گزارش.انرژی.هاب،.دکتر.عنایت.عضو.گروه.تحقیق.می.گوید:.الکتریسیته.گرمایی.

تولید.ش��ده.توس��ط.محققان.دانش��گاه.علوم.و.فناوری)KAUST(،.بر..اساس.اختاف.

دمایی.اس��ت.که.بین.طرف.بیرونی.گرم.و.طرف.داخلی.نسبتا.سرد.پنجره.است...زمانی.

که.دسته.خاصی.از.مواد.به.نام.مواد.ترموالکتریک.با.یک.گرادیان.دما.مواجه..می.شوند،.

حرک��ت.حامل.های.بار.در.آنها.از.طرف.گرم.به.طرف.س��رد.به.تولید.جریان..الکتریکی.

منج��ر.می.ش��ود.و.زمانی.که.یک.ب��ار.الکتریکی.در.عرض.این.م��دار.جریان.می.یابد،.
مقداری..توان.مفید.در.پاسخ.به.گرادیان.دمای.اعمال.شده.تولید.می.شود.

هنگامی.که.یک.طبقه.خاص.از.مواد.به.نام.مواد.ترموالکتریک.در.معرض.یک.شیب.

دما.قرار.می.گیرند،.حرکت.حامل.اکثرا.در.داخل.مواد.از.سمت.گرم.به.سمت.سرد.بوده.

و.در.نتیج��ه.تولید.جری��ان.خالص.می.کند..زمانی.که.یک.ب��ار.الکتریکی.به.این.مدار.

اعمال.می.ش��ود،.مقادیر.مفید.قدرت.تولید.ش��ده.را.می.توان.در.پاسخ.به.گرادیان.درجه.

حرارت.اعمال.شده.شاهد.بود..نتیجتا،.وجود.شیب.دمایی.بین.محیط.گرم.در.فضای.باز.

گرم.شده.توسط.خورشید.در.سطح.بیرونی.پنجره.دیده.می.شود،.و.درجه.حرارت.سردتر.

داخل.یک.ساختمان.که.برای.تولید.انرژی.حرارتی.عمدتا.به.دلیل.حضور.الیه.مسدود.

کردن.اس��تفاده.نمی.شود،.یعنی.همان.پنجره.شیش��ه.ای.پنجره.که.بین.دو.محیط.دما.
قراردارد.)به.خصوص.در.مناطق.آب.و.هوای.گرم..کویری.که.این.گرادیان.زیاد.است(.
محمد.مصطفی.حسین،.رهبر.این.تیم.تحقیقاتی.می.گوید:.ما.برای.تبدیل.پنجره.های.
شیشه.ای.به.ژنراتورهای..ترموالکتریک.با.ترسیب.مواد.ترموالکتریک.در.سرتاسر.شیشه.
ب��ه.جای.ترس��یب.آنها.روی.یک..طرف.آن،.ایده.جدیدی.ارائ��ه.کردیم..در.این.حالت،.
دو.محیط.دمایی.طرفین.پنجره،.می.توانند..به.طور.همزمان.مواد.ترموالکتریک.را.تحت.

تاثیر.قرار.دهند.و.گرادیان.دمایی.برای.تولید.توان..اعمال.کنند.
با.این.حال،.در.خصوص.ترسیب.مواد.ترموالکتریک.در.سرتاسر.تمام.ضخامت.شیشه.
.پنجره.که.می.تواند.حدود.5.میلی.متر.باش��د،.چالشی.وجود.دارد..متاسفانه.تکنیک.های.
ترس��یب..میکروساخت.مرسوم.از.قبیل.اس��پاترینگ،.تبخیر.پرتوی.الکترونی.و.ترسیب.

الکتروشیمیایی..نمی.توانند.به.چنین.ضخامتی.برسند..
ارزش��مندی.این.ایده.و.اجرایی.بودن.آن.توسط.انتشارات.سایت.علمی.گزارش.های.
علمی.و.کنفرانس.های.علمی.برتر.جهان،.ازجمله.س��ی.و.یکمین.کنفرانس.بین.المللی.

ترمودینامیک،.در.آلبورگ.و.بستون.در.سال.2012.تایید.و.شناخته.شده.است..
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 تولید برق از آب دریا
پنجره.ایرانیان:.محققان.از.نور.خورشید.برای.تبدیل.آب..
به.هیدروژن.پراکسید.استفاده.کرده.اند..این.ماده.می.تواند.
در.سلول.های.سوختی.برای.تولید.انرژی.الکتریسیته.مورد.

استفاده.قرار.بگیرد.
به.گزارش.ایسنا،.محققان.دانشگاه.اوزاکا.روش.جدیدی.
برای.تولید.هیدروژن.پراکسید.از.آب.دریا.ارائه.داده.اند..این.
اولین.روش.فتوکاتالیستی.است.که.برای.تولید.هیدروژن.
پراکسید.به.کار.گرفته.شده.و.کارایی.آن.به.اندازه.ای.است.
ک��ه.می.تواند.برای.تولی��د.هیدروژن.پراکس��ید.به.منظور.

استفاده.در.سلول.سوختی.مورد.توجه.قرار.بگیرد.
فراوان.ترین.منبع.موجود.در.زمین.آب.دریا.اس��ت.و.در.
ای��ن.روش.از.این.منبع.فراوان.برای.تولید.یک.س��وخت.

خورشیدی.یعنی.هیدروژن.پراکسید.استفاده.می.شود.
مهمترین.فایده.این.فرآیند.استفاده.از.هیدروژن.پراکسید.
مای��ع.به.جای.هیدروژن.گازی.اس��ت..این.گاز.در.بیش��تر.
سلول.های.سوختی.امروزی.مورد.اس��تفاده.قرار.می.گیرد..
ذخی��ره.اش��کال.مای��ع.هی��دروژن.در.تراکم.ه��ای.باالتر.
امکان.پذیر.بوده.و.روش.س��اده.تری.نیز.محسوب.می.شود..
معموال.گاز.هیدروژن.باید.به.شدت.فشرده.شده.یا.در.موارد.
خاص.س��رد.شود.تا.در.دمای.برودتی.به.حالت.مایع.درآید..
در.عوض.هیدروژن.پراکس��ید.مایع.می.تواند.در.تراکم.های.
باال.با.س��ادگی.و.ایمنی.بیشتری.ذخیره.و.تبدیل.شود،.اما.
تا.پیش.از.این.هیچ.روش.فوتوکاتالیس��تی.کارآمدی.برای.

تولید.هیدروژن.پراکسید.مایع.وجود.نداشت..راه.هایی.برای.

تولید.هیدروژن.پراکس��ید.وجود.دارد.اما.در.این.روش.ها.از.

نور.خورشید.اس��تفاده.نمی.شود،.لذا.این.روش.ها.به.مقادیر.
زیادی.انرژی.نیاز.دارند.و.عما.فاقد.کارایی.الزم.هستند.
در.مطالعه.جدید.محققان.س��لول.فوتوالکتروش��یمیایی.
جدیدی.س��اخته.اند.که.اساس��ا.یک.س��لول.خورش��یدی.

اس��ت.که.هیدروژن.پراکس��ید.تولید.می.کن��د..وقتی.نور.

خورشید.فوتوکاتالیس��ت.را.روشن.می.کند،.فوتوکاتالیست.

فوتون.ه��ای.ن��وری.را.جذب.کرده.و.از.ان��رژی.آنها.برای.

ب��ه.راه.ان��دازی.واکنش.های.ش��یمیایی.اس��تفاده.می.کند.

)اکسیداس��یون.آب.دری��ا.و.کاه��ش.اکس��یژن(.و.نهایتا.
هیدروژن.پراکسید.تولید.می.کند..

 بلندترین درخت مسکونی جهان در فرانسه ساخته می شود

 پیشرفته ترین برگ مصنوعی جهان منظور تولید انرژی ساخته شد

پنجره.ایرانیان:.بلندترین.درخت.مس��کونی.جهان.در.شهر.
بوردو.فرانسه.ساخته.خواهد.شد.

به.گزارش.ایسنا،.شهر.زیبای.بوردو.فرانسه.شاهد.طراحی.

س��اختمانی.زیبا.خواهد.بود.که.از.سه.برج.با.سقف.های.سبز.

و.بالکن.های.باغ..مانند.تش��کیل.شده.و.در.مساحت.17.هزار.
متر.مربع.بنا.خواهد.شد.

پروژه."هیپریون" بلندترین.درخت.مس��کونی.نامیده.شده.

و.دارای.ی��ک.برج.بلند.و.دو.برج.کوتاه.تر.اس��ت..بالکن.های.

جلو.آمده.این.ساختمان.18.طبقه.سقف.های.سبز.و.باغ.های.

سرس��بز.دارد.و.موج��ب.ایجاد.هوای.مطلوب.ش��ده.اس��ت..

ای��ن.باغ.ها.موج��ب.پاکیزگی.هوا.و.کاه��ش.دریافت.انرژی.
خورشیدی.بیش.از.اندازه.می.شوند.

از.دیگر.ویژگی.های.این.ساختمان.شیشه.های.بزرگ.است.

که.موجب.دریافت.نور.طبیعی.و.تهویه.س��اختمان.می.شود..

این.س��اختمان.چوبی.از.الوارهای.چوبی.روکش.دار.س��اخته.

ش��ده.اس��ت..این.پروژه.موجب.کاهش.کربن.در.فضای.82.

آپارتمان.ش��ده.که.البته.این.س��اختمان.پیش.ساخته.بوده.و.

ضایعات.آن.حداقل.اس��ت..س��اختار.چوبی.این.برج.تغییرات.

درون.س��اختمان.را.راحت.کرده.و.به.راحتی.جابجا.می.شوند..

س��اخت.این.ساختمان.از.س��ال.2017.آغاز.و.تا.سال.2020.
کامل.خواهد.شد.

پنج��ره.ایرانیان:.محققین.آمریکایی.موفق.به.تولید.پیش��رفته.ترین.برگ.مصنوعی.
جهان.برای.تولید.انرژی.شدند.

ب��ه.گزارش.خبرگ��زاری.مهر،.محققین.دانش��گاه.هاروارد.آمریکا.توانس��تند.»برگ.

بیونیکی«.را.توسعه.دهند.که.نسبت.به.برگ.های.طبیعی.عمل.فتوسنتز.را.بهتر.انجام.
می.دهد.و.از.قابلیت.باالیی.برای.تولید.سوخت.های.مایع.برخوردار.است.

این.برگ.بیونیکی.در.آب.قرار.می.گیرد.و.می.تواند.انرژی.خورش��یدی.را.جذب.کند.

ضمن.اینکه.قادر.به.جداس��ازی.ملکول.های.آب.به.اجزای.گاز،.هیدروژن.و.اکس��یژن.

اس��ت.که.با.توسعه.بیش��تر.این.روش.می.توان.سلول.های.سوختی.برای.تولید.برق.به.

دس��ت.آورد.اما.در.حال.حاضر.با.کمک.باکتری.مهندس��ی.ش��ده.موجود.در.این.برگ.
مصنوعی.می.توان.از.هیدروژن.برای.تولید.سوخت.های.مایع.استفاده.کرد.

در.روش.قبل��ی.تولی��د.انرژی.به..وس��یله.برگ.بیونی��ک.از.کاتالی��زور.آلیاژ.نیکل.�.

مولیبدنم.�.زینک.برای.تولید.هیدورژن.اس��تفاده.می.ش��د.که.منجر.به.رفتار.واکنشی.

اکسیژن.می.شد.و.در.نهایت.دی.ان.آی.باکتری.را.از.بین.می.برد..در.نتیجه.محققین.

با.اس��تفاده.از.ولتاژ.باال.به.حل.این.مس��ئله.پرداختند.که.نتیجه.آن.کاهش.بازدهی.در.
تولید.انرژی.به.این.روش.بود.

در.روش.جدید.از.کاتالیزور.آلیاژ.کبالت.�.فس��فر.استفاده.می.شود.که.رفتار.واکنشی.

اکس��یژن.را.در.بر.ن��دارد.ضمن.اینکه.به.محققین.اجازه.می.دهد.ب��ا.ولتاژ.پایین.تر.به.

کار.خ��ود.ادامه.دهند.که.نتیجه.آن.افزایش.بازدهی.قابل.توجه.در.تولید.انرژی.با.این.
روش.است.

با.این.کاتالیزور.جدید.می.توان.نور.خورش��ید.را.با.بازدهی.10.برابر.بیش��تر.از.برگ.

طبیعی.به.منبعی.برای.تولید.انرژی.تبدیل.کرد..از.این.روش.منحصر.به.فرد.می.توان.
به.عنوان.انرژی.پاک.در.تولید.برق.برای.خانه.ها.استفاده.کرد.
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 تامین برق پرتغال از منابع تجدیدپذیر به مدت 10۷ ساعت
پنجره.ایرانیان:.استفاده.از.انرژی.های.تجدیدپذیر.تنها.
راه.پیش.روی.بش��ر.برای.حفاظ��ت.از.آینده.کره.زمین.
اس��ت..پیش��رفت.های.چش��مگیر.در.این.زمینه.موجب.
ش��ده.بتوانیم.نیاز.خود.به.انرژی.را.با.استفاده.از.باد،.نور.
خورش��ید.و.آب.برط��رف.کنیم..حتی.می.ت��وان.کل.نیاز.
یک.کش��ور.به.برق.را.ه��م.با.اس��تفاده.از.همین.منابع.
تامین.کرد..کش��ور.اروپایی.پرتغ��ال.مثالی.خوب.در.این.

زمینه.است.
به.گزارش.انرژی.هاب،.مقامات.کش��ور.پرتغال.اعام.
کرده.اند.این.کش��ور.برای.چهار.روز.پیاپی.تمام.نیاز.خود.
ب��ه.انرژی.را.با.اتکا.به.منابع.پ��اک.و.تجدیدپذیر.تامین.

کرده.است..
روش.های.تولید.برق.از.باد،.آب.و.خورش��ید.سه.راهی.
هستند.که.پرتغالی.ها.برای.تامین.برق.انتخاب.کرده.اند.
پ��س.از.بررس��ی.و.تحلی��ل.آمارها.در.زمین��ه.تولید.و.
مص��رف.ب��رق.در.پرتغال،.اعام.ش��ده.این.کش��ور.با.
موفقیت.توانس��ته.107.س��اعت.پیاپی.بدون.استفاده.از.
سوخت.های.فسیلی.به.فعالیت.های.خود.ادامه.دهد..این.
موفقیت.در.هفته.دوم.اردیبهشت.ماه.به.دست.آمد.و.طی.
این.مدت.هیچ.اختال.و.کمبودی.در.ش��بکه.سراسری.

توزیع.برق.در.پرتغال.گزارش.نشده.است.
این.پروژه.از.س��اعت.6:45.صبح.روز.یکش��نبه.7.می.
)18.اردیبهش��ت(.آغ��از.ش��ده.و.در.س��اعت.17:45.روز.

چهارشنبه.10.می.)21.اردیبهشت(.به.پایان.رسیده.است.
پرتغال.تنها.کش��وری.نیس��ت.که.قادر.است.تمام.نیاز.
خود.به.برق.را.با.استفاده.از.منابع.تجدیدپذیر.تامین.کند..
چندی.پیش.آلمان.هم.اعام.کرد.که.موفق.ش��ده.است.
در.یک.روز.تمام.نیاز.خود.به.برق.را.با.اتکا.به.منابع.پاک.
تامی��ن.کند..با.توجه.به.متغیر.بودن.بهای.برق.در.آلمان،.
شهروندان.آلمانی.در.آن.روز.برای.ساعاتی.برق.رایگان.

را.تجربه.کردند.

اگ��ر.از.هزینه.اح��داث.نیروگاه.های.تولی��د.برق.پاک.

ص��رف.نظ��ر.کنیم،.مناب��ع.طبیعی.یک��ی.از.ارزان.ترین.

روش.های.تولید.برق.به.شمار.می.روند..و.عاوه.بر.این،.
هیچ.زیانی.به.طبیعت.نمی.رسانند.

مدتی.است.که.کش��ورهای.اروپایی.توجه.بیشتری.به.

این.حوزه.دارند.و.نوعی.رقابت.در.میان.آنها.شکل.گرفته.

است..به.همین.ترتیب.می.توان.امیدوار.بود.که.این.روند.
به.سایر.نقاط.جهان.نیز.گسترش.یابد.

 طرح ساخت شهرهای سبز در چین
پنج��ره.ایرانی��ان:.مقام��ات.چی��ن.از.اختصاص.یک.
تریلیون.دالر.برای.س��اخت.ش��هرهایی.با.سطح.کربن.

پایین.طی.پنج.سال.آینده.خبر.دادند.
به.گزارش.ایس��نا،.طب��ق.اعام.مقام��ات.چین.قرار.
است.این.هزینه.صرف.ساخت.ساختمان.هایی.با.میزان.

تولید.پایین.کربن،.سیس��تم.حمل.و.نقل.عمومی.س��بز.

و.انرژی.ه��ای.پاک.ش��ود..در.این.گزارش.آمده.اس��ت.

بیش��ترین.س��رمایه.گذاری.به.س��اخت.یا.به.روز.کردن.

اتوبوس.ه��ا،.خط��وط.راه.آهن.و.دیگر.زیرس��اخت.های.
مناسب.با.محیط.زیست.اختصاص.پیدا.خواهد.کرد.

به.گزارش.خبرگزاری.ش��یهوا،.کارشناسان.اقتصادی.

در.چی��ن.معتقدند.مجموع.س��رمایه.الزم.برای.این.کار.

بس��یار.باالس��ت.و.دولت.به.تنهایی.نم��ی.تواند.آن.را.

پوش��ش.دهد.و.به.همین.دلیل.باید.حمایت.های.بخش.
خصوصی.از.این.برنامه.انجام.گیرد.

 چسب زخم خورشیدی برای تولید انرژی ساخته شد
پنجره.ایرانیان:.تیمی.بین.المللی.از.دانشمندان.به.رهبری.دانشگاه.ایلی.نویز،.باتری.ها.
و.س��لول.های.خورشیدی.نازک،.نرم.و.منعطفی.س��اخته.اند.که.می.توانند.مانند.چسب.
زخم.بر.روی.پوست.استفاده.شوند.و.نیروی.دستگاه.های.قابل.حمل.را.تامین.کنند.

ب��ه.گزارش.ایس��نا،.این.سیس��تم.تولید.نی��رو.منعطف.بر.موانعی.ک��ه.فناوری.های.

پوش��یدنی.کنونی.تجربه.کرده.اند،.غلبه.می.کند..این.موانع.ش��امل.عملکرد.الکتریکی.
متوسط.و.ماهیت.انعطاف.ناپذیر.سیستم.های.فعلی.هستند.

طی.چند.س��ال.گذشته،.محققان.در.سراس��ر.جهان.به.تولید.دستگاه.های.پوشیدنی.

پرداخته.ان��د.که.انواع.خدمات.را.ارائ��ه.می.دهند،.اما.همه.آنها.از.یک.نقص.بزرگ.رنج.

می.برند.و.آن.نیاز.به.برداشتن.آنها.برای.شارژ.باتری.است..محققان.در.دستاورد.جدید.
خود.توانسته.اند.این.مشکل.را.حل.کنند.

آنها.با.درک.اینکه.چس��باندن.یک.باتری.کامل.حتی.ب��ه.اندازه.یک.نخود.بر.روی.

پوست.غیرعملی.است،.یک.نوع.جدید.از.باتری.را.با.برش.یک.باتری.لیتیومی.عادی.

به.ش��کل.کاشی.های.بسیار.نازک.و.کوچک.س��اختند.و.سپس.این.کاشی.ها.را.توسط.

س��یم.هایی.برای.تبدیل.ب��ه.یک.باتری.بزرگ.به.هم.متصل.کردند..این.کاش��ی.ها.و.

س��یم.ها.س��پس.درون.یک.ماده.الس��تیکی.نرم.قرار.گرفته.و.سپس.با.یک.الستیک.

محکم.تر.دیگر.پوشش.داده.شدند..نتیجه.کار.یک.باتری.ضدآب.بسیار.نازک.و.قابل.

کش��ش.بوده.که.می.تواند.بر.روی.پوست.به.شکل.یک.باتری.سیار.قابل.شارژ.مجدد.
استفاده.شود.

محقق��ان.ب��رای.نمایش.عملکرد.این.باتری،.یک.دس��تگاه.س��نجش.را.با.افزودن.

س��لول.های.خورشیدی.و.چند.حسگر.زیستی.و.تراشه.کوچک.بر.روی.باتری.ساختند..

کل.بسته.می.تواند.مانند.یک.چسب.زخم.بر.روی.پوست.اعمال.شود.و.جریان.ناتمامی.

از.داده.حسگر.زیستی.را.ارائه.کند..آزمایشات.نشان.داد.که.این.دستگاه.می.تواند.تا.30.
درصد.بدون.از.دست.دادن.قابلیتش.کشیده.شود.

به.گفته.محققان،.از.این.باتری.می.توان.در.طیف.گس��ترده.ای.از.کاربردها.و.با.انواع.

مختلف.منابع.نیرو.استفاده.شوند..برای.مثال.می.توان.از.آن.برای.ذخیره.انرژی.ضبط.

ش��ده.از.حرکات.بدن.یا.گرما.اس��تفاده.کرد..همچنین.می.توان.آن.را.درون.پوشاک.یا.

حتی.جوراب.تعبیه.کرد.تا.حس��گرها.در.تمام.س��اعات.روز.بدون.نیاز.به.شارژ.دستگاه،.
به.ثبت.سیگنال.های.بدن.بپردازند.
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 زیست شناسی کشت به کمک تولید سوخت زیستی می آید
.پنجره.ایرانیان:.زیست.توده.های.سلولوزی،.یک.منبع.
در.دسترس.خانگی.است.که.می.تواند.به.عنوان.سوختی.

زیستی.و.پیشرفته.مورد.استفاده.قرار.بگیرد..
ب��ه.گ��زارش.انرژی.ه��اب،.کلیدی.تری��ن.نکته.برای.
تولید.س��وخت.زیس��تی.اقتصادی.در.گرو.ابداع.روشی.
نو.برای.تبدیل.زیس��ت.توده.به.س��وخت.است..موضوع.
مهم.و.چالش��ی.در.تبدیل.زیس��ت.توده.به.س��وخت.به.
روش��ی.اقتصادی.تبدیل.سلول.های.س��خت.و.پیچیده.
س��لولوزی.به.مواد.قندی.برای.س��وختن.است..موضوع.
دیگر.بازدهی.این.روش.اس��ت..روش.های.توسعه.یافته.
در.زیست.شناسی.سنتزی.می.تواند.روش.های.مناسب.و.
نوآورانه.ای.را.پیشنهاد.دهد..این.روش.ها.می.تواند.روند.
توسعه.و.صنعتی.کردن.این.روش.ها.را.تسریع.بخشد.

زیست.شناس��ی.سنتزی.از.دو.روش.می.تواند.به.تولید.

س��وخت.با.بازدهی.بیش��تر.کمک.کند..روش.اول.تولید.

آنزیم.های.جدید.برای.شکس��تن.س��لول.های.جامد.به.

اعضای.کوچکتر.و.روش.دوم.مهندس��ی.میکروب.هایی.
پربازده.برای.تولید.سوخت.زیستی.مناسب.است.

همچنین.مهندس��ی.میکروب.ها.توس��ط.DNA.آنها.

باعث.تولید.آنزیم.های.مناس��بی.می.ش��ود.که.س��رعت.

تولید.پروتئین.و.عملیات.ش��یمیایی.را.افزایش.می.دهد..

این.افزایش.سرعت.برابر.افزایش.سرعت.تولید.سوخت.

اس��ت..همچنی��ن.این.میکروب.های.مهندس��ی.ش��ده.

می.توانند.س��وخت.هیدروکربنی.مانند.دیزل.یا.سوخت.

جت.با.پایه.گیاهی.تولید.کنند..این.تحقیقات.ارزش��مند.

می.توانن��د.به.افزای��ش.بادهی.و.کاه��ش.قیمت.تولید.
سوخت.کمک.کنند.

این.پیش��رفت.ها.در.زمینه.س��وخت.زیستی.می.توانند.

این.بازه.زمانی.با.س��رعت.کم.را.کمک.کنند.تا.سریع.تر.

گذش��ته.و.ب��ه.مرحله.های.بهت��ر.گذر.کند.تا.س��وختی.

گیاهی.با.قیمت.مناس��ب.و.بازدهی.باال.تولید.شود..این.

تکنولوژی.ها.در.هر.کش��وری.باع��ث.کاهش.آلودگی.و.

همچنین.کاهش.وابس��تگی.به.س��وخت.های.فس��یلی.

اس��ت..در.حال��ی.که.مش��تری.اصلی.این.س��وخت.ها.

زمینه.حمل.و.نقل.اس��ت.ک��ه.یکی.از.مصرف.کنندگان.
سوخت.های.فسیلی.می.باشد.

 ساخت پیل سوختی جدید هیدروژنی با پروسکایت
پنجره.ایرانیان:.محققان.آمریکایی.برای.اولین..بار.با.اس��تفاده.از.کانی.پروس��کایت،.
نس��ل.جدید.فناوری.س��لول..س��وختی.هیدروژنی.را.با.قیمت.مناسب.و.بهره.وری.باال.

تولید.کردند.
به.گزارش.خبرگزاری.ایس��نا،.با.استفاده.از.کانی.پروسکایت.که.در.طبیعت.به.شکل.
کریستال.رادیواکتیو.یافت.می.شود.می.توان.تحولی.ساختاری.در.فناوری.پیل..یا.سلول..

سوختی.هیدروژن.ایجاد.کرد.
اگرچه.فناوری.پیل.سوختی.هیدروژن.از.نظر.کارایی.و.میزان.آالیندگی.به.مراتب.از.
موتورهای.درون.سوز.بهتر.است،.اما.قدرت.پیل.های.سوختی.تحت.تاثیر.فاکتور.میزان.

نشت.الکترون.ها.از.سوخت.به.اکسید.کننده.محدود.می.شود.

ش��یرام.راماناتون،.دانشمند.مواد.از.دانشگاه.پوردو.عنوان.کرد:.تحقیقات.ما.با.هدف.

تغییر.در.معماری.پیل..سوختی.هیدروژن.با.الکترولیت.جامد.در.حال.پیگیری.است.که.
انتظار.می.رود.به.زودی.تحول.ساختاری.در.فناوری.پیل..سوختی.ایجاد.شود.

وی.در.ادامه.افزود:.با.جایگزینی.پروس��کایت.به.جای.محلول.الکترولیت.مشخص.

ش��د.که.توان.خروجی.پیل.س��وختی.هیدروژن.به.رقم.225.میلیمتر.در.هر.س��انتیمتر.

مربع.در.دمای.500.درجه.رس��یده.است.که.تقریبا.مش��ابه.بهترین.و.گرانترین.نمونه.
سلول.سوختی.هیدروژن.با.سوخت.پروتون.است.

محقق��ان.معتقدن��د.که.قطعا.بازار.آینده.در.اختیار.ش��رکت.هایی.اس��ت.که.بر.روی.
الکترود.های.ارزان.اما.با.کارایی.باال.تحقیق.می.کنند.

 ثبت رکورد جدید تبدیل انرژی خورشید به برق
پنج��ره.ایرانی��ان:.ی��ک.تیم.اس��ترالیایی.ب��ه.رکورد.
جدیدی.برای.دس��تیابی.به.برق.بیش��تر.از.نور.مستقیم.
و.غیرمتمرکز.خورشید.توسط.یک.پیل.خورشیدی.جدید.

دست.یافته..است.
به.گزارش.ایس��نا،.مهندس��ان.دانش��گاه.نیوساوث.ولز.
توانسته.اند.به.بازدهی.34.5.درصدی.تبدیل.نور.خورشید.
به.برق.دس��ت.یابند.که.رکورد.جدیدی.محس��وب.ش��ده.
و.ی��ک.گام.ب��ه.محدودیت.های.نظری.چنین.سیس��تمی.

نزدیک.تر.شده.است.

محققان.این.رکورد.را.با.یک.مینی.ماژول.28.سانتیمتر.

مربعی.به.دس��ت.آوردند.که.دارای.چهار.محل.اتصال.بود.

و.درون.یک.منش��ور.قرار.داشت..این.پیکربندی.جدید.به.

پرتوهای.خورشید.اجازه.داد.که.به.چهار.نوار.تقسیم.شوند.
تا.مقدار.انرژی.بیشتری.را.بتوان.از.هر.پرتو.استخراج.کرد.
ای��ن.محقق��ان.چند.س��ال.قب��ل.توانس��ته.بودند.با.
اس��تفاده.از.متمرکزکننده.های.آینه.ای.به.سطح.باالتری.
از.بازده��ی.دس��ت.یابند.که.قادر.بودن��د.40.درصد.نور.
خورش��ید.ورودی.را.به.برق.تبدیل.کنن��د..با.این.حال،.

رکورد.جدید.باالترین.سطح.به.دست.آمده.بدون.استفاده.
از.متمرکزکننده.ها.است.

محقق��ان.امی��د.ندارن��د.که.ای��ن.پیکربندی.س��لولی.

رکوردش��کن.در.آینده.نزدیک.به.سقف.خانه.ها.یا.ادارات.

راه.یاب��د،.زیرا.س��اخت.آنها.بس��یار.هزینه.بر.اس��ت..آنها.

درتاش.برای.کاهش.پیچیدگی.به.منظور.کاهش.هزینه.

س��اخت.آن..هس��تند.و.آینده.ای.را.پیش.بینی.می.کنند.که.

این.پیکربندی.بر.روی.برج.های.خورشیدی.برای.استفاده.
از.آینه.های.متمرکزکننده.قرار.می.گیرند.
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  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

نماینده.انحص��اری.پروفیل.دکتر.وین.در.منطقه.
هستیم.و.در.همین.زمینه.فعالیت.می.کنیم.

  محصول جدیدی در این نمایشگاه عرضه کرده اید؟

ناصر پناهیـ  نماینده دکتر وین

سیزهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل برگزار شد

ره:
شـا

ا

روزی دیگر، شـهری دیگر و گزارش خبری دیگر. تقویم نمایشـگاهی نشـریه پنجره ایرانیان این بار، شهر اردبیل را نشان می داد. 
گروه خبری نشـریه در تاریخ 5 خرداد ماه به شـهر اردبیل رفتند تا گزارش سـیزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل را 

تقدیم شما عزیران کنند.
گروه عازم شهر خوش آب و هوای اردبیل شد. استان زیباي اردبیل با جاذبه هاي طبیعي و تاریخي منحصر به فرد خود، یکي از مناطق 
جالب گردشـگري ایران به شـمار می آید. سـاعت 4 بعد از ظهر بود که ما به شهر اردبیل و محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل 
رسـیدیم. در طول مسـیر که به سمت نمایشگاه در حرکت بودیم، تبلیغات مناسبی را در سطح شهر مشاهده کردیم که نوید حضور 

خوب بازدیدکنندگان را می داد. 
به نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل رسیدیم؛ نمایشگاهی با دو سالن مجزا. مکان این نمایشگاه به گونه ای انتخاب شده که دریاچه 
شورابیل روبه روی نمایشگاه خودنمایی می کند و جلوه بسیار زیبایی به این محل بخشیده است. همه چیز دست به دست هم داده بود 
تا نمایشگاه خوبی را شاهد باشیم که انصافا از نظر بازدید شرکت کنندگان، خدمات و پاکیزگی سالن ها و اطالع رسانی درون شهری 

مطلوب بود، اما به لحاظ استقبال شرکت های در و پنجره ساز و مجموعه های مرتبط با این صنعت، نمایشگاه چنگی به دل نمی زد.
در ادامه نظر شما را به گفتگوهای کوتاهی که با فعاالن صنعت در و پنجره در این نمایشگاه انجام دادیم و همچنین گزارش تصویری 

این نمایشگاه جلب می کنیم:

خیر..برای.نمایشگاه.هم.از.همان.محصوالت.گذشته.خود.استفاده.کرده.ایم.
  استقبال مردم را از این نمایشگاه چطور ارزیابی می کنید؟

استقبال.مانند.سال.های.91.و.92.خوب.نیست..
  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟

بله..عملکرد.ستاد.برگزاری.خوب.و.قابل.قبول.بوده.است.
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  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

.زمینه.فعالیت.صنایع.یو.پی.وی.س��ی.قلعه.گیر،.
تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.با.پروفیل.هافمن.و.تولید.شیشه.های.دو.جداره،.در.

استان.اردبیل.است.
  آیا فعالیت های شما محدود به استان اردبیل است؟ 

نه..ما.در.س��ایر.اس��تان.های.کش��ور.هم.پروژه.می.گیریم.و.دفتر.شرکت.در.تهران.
واقع.شده.است.

  محصول جدیدی در این نمایشگاه عرضه کرده اید؟
بل��ه..چند.محصول.جدید.داریم.ک��ه.از.آن.جمله.می.توانم.به.پروفیل.های.دکوراتیو.
داخل.شیشه.اشاره.کنم.که.برای.اولین.بار.در.این.نمایشگاه.از.آنها.رونمایی.کردیم.

  استقبال مردم را از این نمایشگاه چطور ارزیابی می کنید؟
نسبت.به.سال.گذشته.خیلی.بهتر.بود.

  به نظر شما عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه چگونه بوده است؟
در.این.دوره.از.نمایش��گاه.صنعت.س��اختمان.اردبیل،.تبلیغات.وس��یعی.انجام.شده.

است..ما.از.خدمات.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.رضایت.داریم.
  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

به.نظر.من.پنجره.اس��تاندارد.باید.از.پروفیلی.س��اخته.ش��ود.که.از.شفافیت.خوبی.

برخوردار.باش��د..از.مواد.اولیه.خوبی.در.ساخت.پروفیل.استفاده.شود..قالب.دستگاه.ها.
خوب.باشد.که.بتواند.پروفیلی.خوبی.را.تولید.کند.

مجید قلعه گیرـ  صنایع یو.پی.وی.سی قلعه گیر

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

ش��رکت.پنج��ره.آری��ا.در.زمین��ه.تولی��د.در.و.
پنجره.های.یو.پی.وی.سی.و.توزیع.پروفیل.در.منطقه.فعالیت.می.کند.

  محصول جدیدی در این نمایشگاه عرضه کرده اید؟
خیر..روی.همان.محصوالت.قبلی.شرکت.تمرکز.کرده.ایم.

  استقبال بازدیدکنندگان از این نمایشگاه چگونه بوده است؟
استقبال.نسبت.به.دوره.گذشته.به.نظرم.کمتر.بود،.ولی.از.غرفه.پنجره.آریا.استقبال.
خوبی.به.عمل.آمده.اس��ت..زیرا.ما.از.تولیدکنندگان.و.توزیع..کنندکان.پروفیل.یو.پی.

وی.سی.در.منطقه.هستیم.
  به نظر شما عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه چگونه بوده است؟

از.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.از.هر.جهت.رضایت.داریم.و.عملکرد.خوبی.هم.از.جهت.
خدمات.و.هم.تبلیغات.داشته..اند.

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
به.نظر.من،.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.اکثرا.از.نظر.کیفیت.نزدیک.به.هم.هستند..
در.بحث.کیفی��ت.و.استانداردس��ازی.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی،.من.فکر.می.کنم.

مونتاژکاران.و.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.بیشتر.از.نوع.پروفیل.تاثیرگذار.هستند.

علیرضا جباری ـ پنجره آریا 

  مجموعـه شـما در چـه زمینه هایی مشـغول 
فعالیت است؟

ش��رکت.آرتا.وین.پی.وی.س��ی،.در.زمین��ه.تولید.در.و.
پنجره.های.یو.پی.وی.سی،.ترمال.بریک.و.شیشه.های.دوجداره.فعالیت.می.کند.

  آیا محصول جدیدی را در این نمایشگاه رونمایی کرده اید؟ 
بله..ما.پنجره.های.ترمال.بریک.را.که.به.تازگی.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرده.ایم،.در.

این.نمایشگاه.به.مشتریان.عرضه.می.کنیم.
  استقبال بازدیدکنندگان را چطور دیدید؟

سال.های.گذشته.از.نمایشگاه.ساختمان.اردبیل.استقبال.بهتری.صورت.می.گرفت.
  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟

متاسفانه.ستاد.برگزاری.امسال.عملکرد.ضعیفی.داشت..این.نمایشگاه.از.نظر.تبلیغات.ضعیف.
بود.اما.خدمات.ستاد.خوب.بوده.است..

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
متاس��فانه.در.ح��ال.حاضر.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.تع��داد.زیادی.کارگاه.
بی.شناسنامه.وجود.دارد.که.این.کارگاه.ها.برای.تولید.پنجره.یو.پی.وی.سی.از.پروفیل.بی.کیفیت.

استفاده.می.کنند،.و.بزرگترین.عامل.افت.کیفیت.یو.پی.وی.سی.به.این.موضوع.برمی.گردد.

کمال بصیری ـ آرتا وین پی وی سی

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

در.زمینه.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی،.شیش��ه،.
توری.پلیس��ه.و.یراق.آالت.فعالیت.می.کنیم.و.نماینده.انحصاری.پروفیل.فنس��ترمن.

خانم پور عباس ـ گروه صنعتی پاسارگاد

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
ش��رکت.ما.به.نوعی.کلینیک.س��اختمانی.است..
از.زمینه.های.فعالیت.ش��رکت.می.توان.به.شیش��ه.

بالکن.های.ریلی،.سقف.کاذب،.حفاظ.و.ورق.های.پلی.کربنات.اشاره.کرد.
  محصول جدیدی نیز برای نمایشگاه آورده اید؟

بله..محصول.جدید.ما.کابین.دوش.ریلی.است.
  استقبال بازدیدکنندکان به چه شکل بوده است؟

استقبال.نسبت.به.سال.گذشته.بهتر.بود.
  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟ 

بله،.اما.نسبت.به.نمایشگاه..دیگر.شهرستان.ها.راضی.نیستیم.

محمدرضا رودی ـ نوآوران جهان پالست

در.آذربایجان.غربی.هستیم.
  محصول جدیدی در این نمایشگاه عرضه کرده اید؟
تمام.محصوالتی.که.در.نمایشگاه.آورده.ایم،.جدید.هستند..

  استقبال بازدیدکنندگان را چطور دیدید؟
به.نسبت.دوره.گذشته.استقبال.بهتری.از.نمایشگاه.شده.است.

  از نحوه عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
بله..عملکرد.ستاد.برگزاری.نمایشگاه،.قابل.قبول.بود.

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
تش��خیص.اس��تاندارد.بودن.پنج��ره.برای.مصرف.کننده.کار.دش��واری.اس��ت.و.به.
تخص��ص.نیاز.دارد..تنه��ا.کاری.که.مصرف.کننده.می.تواند.انجام.دهد.این.اس��ت.که.
از.ش��رکت.های.معتبر.برای.سفارش.پنجره.استفاده.کنند..همچنین.پنجره.باید.دارای.

گارانتی.و.بیمه.باشد.
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  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

ش��رکت.یکتا.درب.در.زمینه.تولی��د.در.و.پنجره.
آلومینیومی.فعالیت.می.کند.

  محصول جدید را برای عرضه در نمایشگاه آورده اید؟
محص��ول.جدی��د.به.آن.معنا.نه..ما.همان.محصوالت.یک.س��ال.اخیر.خود.را.برای.

عرضه.در.نمایشگاه.ارائه.می.کنیم.
  استقبال از این نمایشگاه چطور بوده است؟

با.توجه.به.اینکه.ما.7.س��ال.اس��ت.در.این.نمایش��گاه.ش��رکت.می.کنیم،.امس��ال.

ضعیف.ترین.س��ال.نمایشگاه.بوده.اس��ت..بازدید.وجود.دارد.اما.اتفاقی.نمی.افتد،.بلکه.
فقط.بازدید.است..البته.با.توجه.به.رکود.بازار.پیش.بینی.این.وضعیت.را.می.کردیم.

  از نحوه برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
متاس��فانه.نمایش��گاه.ارومیه.در.این.مدتی.که.برگزار.ش��ده،.هی��چ.وقت.تبلیغات.و.
اطاع.رسانی.درستی.نداشته.است..همچنین.مدیریت.نمایشگاه.در.برگزاری.نمایشگاه.

خوب.عمل.نمی.کند..
  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

ما.مرجع.و.نهادی.را.در.این.صنف.نداریم.که.استاندارد.را.مشخص.و.تعریف.کند..

احسان حکیمی ـ یکتا درب

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

نمایندگ��ی.انحصاری.دکتر.وی��ن.در.آذربایجان.
غربی.هستیم.و.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کنیم.

  استقبال مردم از این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
استقبال.خوب.بوده.است.

  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
ستاد.از.نظر.تبلیغات.و.خدمات.علملکرد.خوبی.داشته.است.

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
مصرف.کننده.باید.از.پنجره.ای.اس��تفاده.کند.که.دارای.استاندارد.باشد.و.پروفیل.آن.
از.برند.معتبری.باش��د..البته.پنجره.استاندارد.فقط.معطوف.به.پروفیل.خوب.نمی.شود..
بلکه.مونتاژکاران.در.و.پنجره.هم.نقش.مهمی.در.این.رابطه.ایفا.می.کنند..شرکت.های.
پروفیل.س��از.برای.حفظ.اعتبار.برند.خود،.می.بایست.بر.فعالیت.های.در.و.پنجره.سازان.

نظارت.داشته.باشند.

آقای فرزانه  ـ  صنایع یو.پی.وی.سی غفاری

دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه برگزار شد

ره:
شـا

ا

طبق برنامه ریزی های انجام شـده 6 خرداد ماه 1395 برای پوشـش خبری نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه، تیم خبری عازم این 
شهر شد. این نمایشگاه قرار بود از 4 تا 7 خردادماه برگزار شود.

ارومیه یکی از کالن شهرهای زرخیز کشورمان است که بیش از سه هزار سال قدمت دارد، و به عنوان یکی از 19 شهر تاریخی ایران، 
در یونسکو ثبت شده است. شهری که اکثریت آن را آذری زبان ها تشکیل می دهند و در کنار آنها مردمانی کردزبان، آشوری، ارمنی 
و فارس زندگی می کنند. ارومیه یعنی سـرزمین تفاهم و همزیسـتی مسالمت آمیز. به همان اندازه که ارومیه شهر زیبایی است، محل 
نمایشـگاهی آن نیز از زیبایی برخوردار اسـت. چه از نظر موقعیت جغرافیایی و چه از نظر ساخت نمایشگاه ارومیه. نمایشگاه ارومیه 
در واقع به روی بام ارومیه و در کنار پارک جنگلی این شهر ساخته شده است؛ با چشم انداز بسیار عالی از شهر ارومیه. در کنار همه 
این ها ساخت فنی و البته چشم نواز، سه سالن این نمایشگاه جلوه گری می کند. نمای بیرونی و داخل نمایشگاه بسیار مطلوب بود اما 
سـتاد برگزاری اندکی ضعیف ظاهر شـده و از نظر مدیریت سـالن ها عملکرد آنها چنگی به دل نمی زد. برای ما عجیب بود که برخی 
غرفه ها فضای راهروها را اشـغال کرده بودند. همچنین عملکرد سـتاد برگزاری در زمینه تبلیغات و اطالع رسـانی قابل قبول نبود. در 

مجموع نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه، با وجود تبلیغات ضعیف، با استقبال کم نظیر مردم روبه رو شده بود.
 تیم خبری نشریه پنجره، مانند همیشه گفتگوی کوتاهی با فعاالن صنعت در و پنجره در این نمایشگاه انجام داد که نظر را شما به 

گزارش خبری و تصویری این نمایشگاه جلب می کنیم:

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

شرکت.عصر.نوین.در.زمینه.دکوراسیون.معماری.
داخلی.و.تولید.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.

  محصول جدیدی را برای نمایشگاه ارومیه آورده اید؟
ما.آخرین.محصوالت.پنجره.با.پروفیل.فنسترهاوس.را.در.این.نمایشگاه.رونمایی.کرده.ایم..

حامد صالحی ـ  عصر نوین

  استقبال بازدیدکنندگان ازاین نمایشگاه چطور بوده است؟
در.کل.خوب.بوده.است.و.ما.از.استقبال.بازدیدکنندگان.رضایت.داریم.

  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
از.ستاد.برگزاری.از.نظر.خدمات.رضایت.نداریم.و.تبلیغات.هم.خیلی.ضعیف.بوده.و.

اطاع.رسانی.خوبی.صورت.نگرفته.است..
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  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

زمینه.فعالیت.ش��رکت.آلوم.دلتا.فرم،.تولید.در.و.
پنجره.آلومینیومی.و.نما.های.کرتین.وال.است.

  محصول جدیدی را برای این نمایشگاه آورده اید؟
محص��ول.جدیدی.را.در.حال.حاض��ر.نیاورد.ه.ایم..اما.قصد.داری��م.در.آینده.نزدیک.

نمایندگی.یک.پروفیل.آلومینیومی.یونانی.را.اخذ.کنیم..
  استقبال مردم از این نمایشگاه چگونه بوده است؟

اس��تقبال.خوب.اس��ت،.اما.به.جهت.اینکه.نقدینگی.ضعیف.است.مردم.قدرت.خرید.
چندانی.ندارند.

  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
س��تاد.برگزاری.از.نظر.خدمات.و.اطاع.رس��انی.ضعیف.اس��ت..در.نمایشگاه.هایی.
که.در.شهرس��تان.ها.برگزار.می.شود،.ستاد.همکاری.چندانی.با.غرفه.داران.ندارد.و.اگر.

تبلیغاتی.هم.صورت.می.گیرد.از.سوی.خود.غرفه.داران.است..
  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

پنجره.خوب.در.وهله.اول.باید.از.مصالح.خوبی.س��اخته.شده.باشد:.از.جمله.پروفیل.

و.یراق..اما.از.همه.مهمتر.مونتاژکار.است..چون.شما.اگر.بهترین.پروفیل.را.نیز.داشته.

باش��ید،.اما.در.در.مرحله.س��اخت.در.و.پنجره.ضعیف.عمل.کنید،.عما.اسم.پروفیل.را.
نیز.تخریب.کرده.اید..

امیر مراد بیگی  ـ آلوم دلتا فرم

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

بازرگان��ی.آرین.جهان.گس��تر.نماین��ده.فروش.
پروفیل.وین.تک.در.آذربایجان.غربی.است..

  محصول جدیدی را برای عرضه در نمایشگاه آورده اید؟
محصول.جدید.شرکت،.پروفیل.پاست.پن.است..پاست.پن.یک.پروفیل.اکونومی.

است.که.برای.انبوه.سازان.از.نظر.قیمت.مناسب.تر.است..
  استقبال مردم از این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

استقبال.بد.نبوده.و.نسبت.به.سال.گذشته.بهتر.بوده.است.
  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟

از.نظر.تبلیغات.و.اطاع.رس��انی.که.ضعیف.بوده.اس��ت.و.خدمات.س��تاد.هم.در.حد.
متوسط.است.

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
واردات.پروفیل.های.بی.کیفیت.باعث.شده.که.دید.مردم.یک.مقداری.تغییر.کند..اما.
اصل.قضیه.این.است.که.تشخیص.پنجره.باکیفیت.سخت.است..با.این.حال.مصرف.
کنندگان.می.توانند.به.استانداردهای.پروفیل.توجه.کنند،.اما.به.هر.حال.وزن.پروفیل،.

رنگ،.گسگت.و.چفت.شدن.زهوار.تا.حدی.نشان.دهنده.کیفیت.پنجره.است..

کامران موالنی ـ  بازرگانی آرین جهان گستر

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
شرکت.تایماز.نماینده.فروش.پروفیل.وین.کاس.در.
ش��مال.غرب.کشور.است.و.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.

یو.پی.وی.سی،.فروش.ماشین.آالت.و.یراق.آالت.یو.پی.وی.سی.فعالیت.دارد..
  استقبال مردم از این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

به.نظرم.استقبال.خوبی.از.این.نمایشگاه.به.عمل.آمد.
  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟

از.نظر.تبلیغات.و.اطاع.رس��انی.ضعیف.بوده.اس��ت..اما.موارد.دیگر.از.جمله.زمان.تحویل.
غرفه.و.خدمات.داخل.سالن.خوب.بوده.است.

  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
در.بازار.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.در.ایران،.تنوع.پروفیل.زیاد.اس��ت..تش��خیص.دادن.
پنجره.باکیفیت.در.بین.این.همه.پروفیل.س��خت.اس��ت.و.اکثرا.مصرف.کننده.به.پیمانکاری.
که.قرار.است.پروژه.را.انجام.دهد.اعتماد.می.کند..ولی.یک.سری.مشخصات.در.پنجره.وجود.
دارد.که.نشان.دهنده.کیفیت.آن.است،.از.جمله.عامت.استاندارد.اجباری.پروفیل.و.ضمانت.
نامه.کارخانه.و.برخورداری.از.بیمه.های.معتبر..در.اکثر.پروفیل.ها.ضمانت.نامه.وجود.دارد.ولی.

از.نظر.اجرایی.با.مشکل.مواجه.می.شوند..

سید حسام الدین موسوی ـ  تایماز

  آیـا آتاتـک محصـول جدیـدی در ایـن 
نمایشگاه عرضه کرده  است؟

ب��ا.توجه.به.اینکه.یک.س��ال.از.ورود.ما.به.بازار.
یو.پی.وی.سی.می.گذرد،.در.این.نمایشگاه.پروفیل.5.کانال.سری.60.را.برای.عرضه.
در.این.نمایش��گاه.آورده.ایم..هدف.اصلی.ما.از.حضور.در.نمایشگاه.ارومیه.این.بود.که.

نماینده.انحصاری.آتاتک.را.در.استان.آذربایجان.غربی.معرفی.کنیم.
  استقبال از نمایشگاه ارومیه چطور بوده است؟

اس��تقبال.در.نمایشگاه.ارومیه.واقعا.خوب.بود.و.ما.راضی.هستیم.به.جهت.اینکه.به.
اهدافی.که.مدنظر.داشتیم،.دست.پیدا.کردیم.

  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟
در.زمینه.تبلیغات.ش��هری.من.چیزی.ندیدم.و.می.توانس��تند.بهتر.عمل.کنند..اما.از.

خدمات.ستاد.و.همکاری.آنها.کا.رضایت.داریم.
  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

پنجره.اس��تاندارد.باید.دارای.ضمانت.نامه.و.بیمه.باش��د..البته.برخی.شرکت.ها.بیمه.
دارند.اما.ضمانت.نامه.کتبی.نمی.دهند..

منوچهر قادریان مهربانی ـ آتاتک

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

بازرگان��ی.نجاتی.در.زمینه.فروش.پروفیل.کارپن.
در.ارومیه.و.شهرستان.های.استان.آذربایجان.غربی.فعالیت.می.کند.

  استقبال بازدیدکنندگان از این نمایشگاه چطور بوده است؟
استقبال.خوب.بود..

  از ستاد برگزاری نمایشگاه رضایت دارید؟

عادل نجاتی ـ  بازرگانی نجاتی

بله..از.ستاد.برگزاری.رضایت.داریم.و.همه.چیز.خوب.بوده.است..
  از نظر شما پنجره استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

برای.مصرف.کننده.س��خت.اس��ت.که.بدون.آش��نایی.از.پنجره.تشخیص.دهد.که.

پنجره.اس��تاندارد.اس��ت.یا.خیر.و.بعد.از.گذش��ت.زمان.مشخص.می.شود.که.پنجره.با.
کیفیت.بوده.است.یا.نه.
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گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ارومیه ـ   خرداد 95
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هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز برگزار شد

ره:
شـا

ا

گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان در تاریخ 12 خرداد ماه برای پوشش خبری هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز عازم این شهر شد.
شیراز یکی از مهمترین شهرهای توریستی ایران است که جاذبه های این شهر دل انگیز شهره خاص و عام است و آوازه ای جهانی دارند. اما یکی 
از عوامل جذب توریست در این شهر، مردم خون گرم و مهربان شیراز است. مردمانی صبور و بردبار که گویا نه مشکالت اقتصادی و نه هیچ چیز 

دیگر، تنشی بر آنها وارد نمی کند. شهری پر از مهربانی، و به قول حضرت حافظ: خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش.
 آخرین باری که گروه خبری نشـریه پنجره ایرانیان به شـیراز سـفر کرده بود، به 15 آذر ماه باز می گردد که برای گزارش خبری از چهارمین دوره 
نمایشگاه در و پنجره شیراز به محل دائمی نمایشگاه بین المللی شیراز اعزام شده بود. برگزاری این نمایشگاه نسبت به آنچه پیش تر دیده بودیم 
با پیشـرفت هایی روبه رو شـده بود. ضمن اینکه اطالع رسانی مناسبی هم در این زمینه انجام شده بود.  نمایشگاه شیراز جزو نمایشگاه های مدرن 
ایران به حسـاب می آید. نمایشـگاهی با 5 سـالن مجزا و البته با فاصله از هم. سالن هایی با نام های مالصدرا، سرو، بهار، نرگس و حافظ. همه چیز 

مهیای تهیه گزارشی فوق العاده بود. در ادامه توجه شما را به گزارش خبری و تصویری این رویداد نمایشگاهی در شهر شیراز، دعوت می کنیم:

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
زمینه.فعالیت.شرکت.ما،.تولید.در.و.پنجره.های.یو.پی.

وی.سی.است.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

محصول.جدیدی.برای.نمایشگاه.عرضه.نکرده.ایم..چون.محصوالت.ما.کامل.است.
  استقبال بازدیدکنندگان به چه صورتی بوده است؟

در.ش��یراز.معموال.روزهای.نخس��ت.نمایشگاه.اس��تقبال.چندانی.نمی.ش��ود.و.روزهای.آخر.
نمایشگاه.از.نظر.استقبال،.وضعیت.بهتر.می.شود.

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
تبلیغات.سطح.شهر.نسبت.به.سال.گذشته.بهتر.بوده.است.و.از.خدمات.هم.رضایت.داریم.

مصطفی شمسی ـ  الرستان دریچه

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
شرکت.در.زمینه.تولید.در.و.پنجره.های.دوجداره.و.سه.

جداره.آلومینیومی.فعالیت.می.کند.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

محصول.جدید.ما،.سیستم.لیفت..اند..اساید.است،.که.در.ابعاد.بزرگ.قابلیت.اجرا.دارد.
  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکلی بوده است؟

استقبال.خوب.بوده.است.
  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد.ستاد.در.حد.عالی.نبوده،.ولی.قابل.قبول.بوده.است.

حسام میر لوحی ـ آتای پنجره

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
زمینه.فعالیت.شرکت.درنا.ماشین،.واردات.ماشین.آالت.
یو.پی.وی.س��ی.و.قطعات.آن.است..همچنین.در.زمینه.

تولید.شیشه.های.دوجداره.نیز.فعالیت.داریم.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

س��عی.ش��رکت.این.اس��ت.که.محصوالت.پرفروش.و.نیاز.بازار.را.تامی��ن.کنیم.و.محصول.
جدیدی.را.برای.رونمایی.در.این.نمایشگاه.ارائه.نکرده.ایم.

  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکلی بوده است؟
استقبال.خوب.بوده.است..اما.چیزی.که.در.نمایشگاه.شیراز.حائز.اهمیت.است،.این.است.که.

بازدیدکنندگان.تخصصی.هستند.
  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

تبلیغات.و.خدمات.ستاد.رضایت.بخش.نبود.
  ماشین آالت استاندارد باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ 

با.توجه.به.اینکه.ش��رکت.های.ماشین.آالت.یو.پی.وی.س��ی.زیاد.شده.است،.مشتریان.باید.

مراقب.باشند.و.در.زمان.خرید.محصول.از.شرکت.مورد.نظر،.اطمینان.حاصل.کنند..زیرا.برخی.

ش��رکت.ها.ماشین.آالت.کارکرده.را.به.مشتریان.با.عنوان.صفر.به.فروش.می.رسانند.و.در.زمان.
فروش.دستگاه.امکاناتی.را.اعام.می.کنند.که.جنبه.اجرایی.ندارد.

نیلوفر اخوان ـ درنا ماشین

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
در.زمین��ه.تولی��د.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.

فعالیت.می.کنیم.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

خیر،.محصوالت.طبق.روال.گذشته.است.
  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکل بوده است؟

اس��تقبال.معموال.در.روزهای.نخس��ت.نمایشگاه.کمتر.اس��ت،.اما.در.روزهای.آتی.امیدواریم.
بهتر.شود.

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
از.نظر.تبلیغات.و.خدمات،.به.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.نمره.قبولی.را.می.دهم.

فربود خضری ـ ساباط اَِوز

  مجموعـه شـما در چـه زمینه هایی مشـغول 
فعالیت است؟

زمین��ه.فعالیت.ش��رکت.ما،.تولی��د.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.است..

  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

مجتبی کرامتی ـ  پنام پنجره
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  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
گ��روه.صنعتی.پنجره.س��بز.یزد.در.زمین��ه.تولید.در.
و.پنج��ره.دو.جداره،.شیش��ه.های.صنعت��ی.و.دکوراتیو.

فعالیت.می.کند.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

ما.در.این.نمایش��گاه.از.شیش��ه.های.دکوراتی��و.و.توری.های.تولیدی.ش��رکت.خود،.
رونمایی.کرده.ایم.

  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکلی بوده است؟
به.نسبت.سال.های.قبل.بهتر.بود.و.رضایت.داشتیم.

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
از.ستاد.در.کل.رضایت.داریم.

مهدی کراوغلی ـ پنجره سبز یزد

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
م��ا.در.زمینه.تولید.درهای.کرک��ره.ای.اتومات.و.در.و.

پنجره.آلومینیومی.فعالیت.می.کنیم.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

ما.در.این.نمایش��گاه.محصوالتی.از.قبیل.درهای.شیش��ه.ای.و.کرکره.ای.برقی.و.پنجره.های.
دوجداره.آلومینیومی.را.به.نمایش.گذاشته.ایم.

  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکلی بوده است؟
با.توجه.به.اینکه.روزهای.آغازین.اس��ت،.قاعدتا.نمایشگاه.خلوت.است؛.اما.در.روزهای.پیش.

رو.استقبال.خوب..خواهد.شد.
  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

از.ستاد.برگزاری.رضایت.داریم.

محمدعلی ابطحی ـ  اطلس ُدر 

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
گ��روه.صنعت��ی.پارس��اورس.در.زمین��ه.تولی��د.در.و.

پنجره.های.یو.پی.وی.سی.فعالیت.می.کند.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

محصول.جدید.ش��رکت،.پنجره.لیفت.اند.اس��اید.با.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.است.که.برای.

اولین.بار.در.ایران.تولید.ش��ده.است..محصول.دیگر.ش��رکت،.پنجره.یو.پی.وی.سی.با.روکش.
آلومینیوم.است.

  استقبال مردم را از این نمایشگاه چطور ارزیابی می کنید؟
استقبال.از.نمایشگاه.خوب.بوده.است.

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
ستاد.برگزاری.از.نظر.تقسیم.بندی.غرفه.ها.یک.مقدار.ضعیف.عمل.کرده.است..به.این.دلیل.

که.فاصله.بین.غرفه.ها.کم.است..اما.از.نظر.تبلیغات.و.اطاع.رسانی.خوب.عمل.کرده.است.

اسماعیل ایلیاد ـ پارساورس

  مجموعه شـما در چه زمینه هایی مشغول 
فعالیت است؟

زمین��ه.فعالیت.گروه.صنعتی.فیت.س��اخت.در.و.
پنجره.دوجداره.و.فروش.پروفیل.است.

  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟
محصول.جدید.که.همان.بازشوهای.همیشگی.شرکت.با.یراق.آالت.فولکس.واگنی،.

تک.حالته.و.دوحالته.است.
  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکل بوده است؟

اس��تقبال.خوب.بوده.اس��ت.و.ما.رضایت.داریم..با.توجه.به.اینکه.ما.در.ساخت.در.و.

پنجره،.از.پروفیل.همارش��تن.اس��تفاده.می.کنیم.و.این.پروفیل.هم.از.قیمت.و.کیفیت.
خوبی.برخوردار.است،.باعث.شده.تا.استقبال.خوبی.از.آن.صورت.گیرد.
  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

از.ستاد.برگزاری.رضایت.داریم.

علی حسینی – گروه صنعتی فیت

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
تولید.شیشه.های.دوجداره.و.شیشه.های.ضد.سرقت،.
شیشه.های.س��یو.انرژی.و.شیشه.های.ضدگلوله.زمینه.

فعالیت.ش��رکت.اس��ت..ضمنا.ما.نمایندگی.ش��رکت.ونوس.شیشه.در.اس��تان.فارس.را.در.
اختیار.داریم.

  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟
در.حال.حاضر.از.سال.گذشته.محصول.جدیدی.را.به.محصوالت.شرکت.اضافه.نکرده.ایم.

  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکل بوده است؟
استقبال.خیلی.خوب.بوده.است.

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
نمایش��گاه.ش��یراز.در.مقایسه.با.نمایشگاه.تهران.ضعیف.اس��ت..ولی.به.نسبت.دوره.های.

پیشین.بهتر.شده.است.

بهادر نامجو ـ نمایندگی ونوس شیشه

  مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
ش��رکت.آلومینی��وم.مات.آری��ا.در.زمین��ه.تولید.در.و.
پنجره.ه��ای.آلومینیوم��ی.و.نماه��ای.شیش��ه.ای.مدرن.

آلومینیومی.فعالیت.می.کند.
  محصول جدیدی را برای ارائه در نمایشگاه آورده اید؟

محصوالت.جدید.ما.در.این.نمایش��گاه.عبارت.اس��ت.از.پنجره.های.ریلی.و.کش��ویی.با.
ریل.مخفی.

  استقبال بازدیدکنندگان از این نمایشگاه به چه شکلی بوده است؟

شراره پورندی  ـ  آلومینیوم مات آریا

محصول.جدید.ما.پرده.های.رنگی.است.که.روی.شیشه.نصب.می.شود.و.به.صورت.ریموت.دار.

است..از.دیگر.ویژگی.های.این.محصول.تنوع.رنگ.این.نوع.پرده.هاست..در.ضمن.کارخانه.این.
شرکت.در.تهران.است.و.ما.در.شیراز.دفتر.فروش.این.محصول.را.داریم.

  استقبال بازدیدکنندگان به چه شکلی بوده است؟
به.نظرم.تا.اینجا.استقبال.خوبی.از.نمایشگاه.انجام.شده.است..

  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟
.ستاد.برگزاری.نمایشگاه.از.نظر.تبلیغات.ضعیف.ظاهر.شد.اما.از.نظر.خدمات.نسبت.به.ادوار.

گذشته.بهتر.بود.

استقبال.خوب.بوده.است،.ولی.روز.نخست.شمار.بازدیدکنندگان.بیشتر.بود.
  عملکرد ستاد برگزاری نمایشگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

خوب.بوده.است.و.امیدواریم.در.سال.های.آینده.بهتر.شود.
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گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیراز ـ   خرداد 95
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نخستین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و ماشین آالت وابسته استان گلستان برگزار شد!!

همزمان با چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان گلستان:

ره:
شـا

ا

دهم خرداد 1395 چهاردهمین نمایشـگاه سـاختمان اسـتان گلسـتان همزمان با دو نمایشـگاه دیگر برگزار شد. نمایشگاه صنعت 
سـاختمان گلسـتان که امسـال، به گفته مسـئوالن، با حضور 70 شرکت از 8 اسـتان کشور برپا شـده بود، مهمترین رخداد صنعت 
ساختمان این استان حاصلخیز کشورمان به شمار می آید. اما نکته ای که از همان ابتدا توجهات را به خود جلب می کرد اضافه شدن دو 
عنوان نمایشگاهی دیگر بود که اتفاقا زیرمجموعه نمایشگاه صنعت ساختمان محسوب می شوند. این دو عبارت بودند از: نخستین 
نمایشگاه تخصصی در و پنجره و ماشین آالت وابسته و نخستین نمایشگاه تخصصی آسانسور و باالبر، قطعات و تجهیزات جانبی. 
روشـن اسـت فعاالن صنعت پنجره سازی و نیز آسانسور، نمایشگاه صنعت ساختمان را از خود می دانند و در صورت صالحدید حتما 
در آن شرکت می کنند. حال، اینکه قرار دادن دو نام دیگر در کنار یک نمایشگاه باسابقه، چه سودی می توانست داشته باشد، سوالی 
بود که به هر روی پاسخ مناسبی برای آن نیافتیم. ظاهرا یکی از اهداف برگزاری همزمان این سه نمایشگاه، باال بردن انگیزه فعاالن 
این دو صنعت برای شـرکت در نمایشـگاه بود. اما ظاهرا این هدف نیز محقق نشـده بود، چون اتفاقا این دو صنعت کمترین تعداد 

غرفه داران را تشکیل می دادند.
به نظر می رسـد مسـئوالن ذی ربط به جای افزودن بر طول و طمطراق عناوین نمایشـگاهی، باید دالیل واقعی عدم استقبال فعاالن 
صنعـت را کشـف کنند. بر اسـاس گزارش گروه خبری پنجره ایرانیـان، تعداد فعاالن صنعت در و پنجره در این نمایشـگاه کمتر از 
انگشـتان یک دسـت بود و وضعیت صنعت آسانسـور هم بهتر از این نبود. این با وجودی اسـت که اسـتان گلسـتان مجموعه ها و 
تولیدکنندگان معتبر و بسیار موفقی دارد که اکثر آنها در این نمایشگاه حضور نداشتند. بدیهی است مجموعه ای که قصد نداشته باشد 
در چهاردهمین دوره از یک نمایشـگاه شـرکت کند، در نخسـتین دوره از نمایشگاه در و پنجره که از قضا در همان زمان و مکان دایر 

است نیز شرکت نخواهد کرد. 
به غیر از این، دوستان برگزارکننده پیش از آنکه در صدد باال بردن انگیزه فعاالن صنعت باشند، بهتر است در خصوص آگاهی آنان از 
برگزاری چنین رخداد مهمی اطمینان حاصل کنند. گروه خبری پنجره ایرانیان در بازدیدهای خود از تولیدکنندگان استان گلستان در 
چندین شهرک صنعتی، متوجه شد که برخی از فعاالن اصلی عرصه در و پنجره، اصال اطالعی از برگزاری این نمایشگاه نداشته اند. از 
سوی دیگر، بیشتر غرفه داران از قیمت باالی غرفه های نمایشگاه گلستان گالیه مند بودند که ظاهرا تناسبی با نمایشگاه های استانی 
نداشته است. به هرحال به نظر می رسد که چنین مواردی باعث بی تفاوتی تولیدکنندگان به نمایشگاه های این چنینی می شود که امید 

است مسئوالن نسبت به اطالع از این موارد و رفع آنها اقدام کنند.
در ادامه نظر شما را به گزارش خبری و تصویری نمایشگاه استان گلستان جلب می کنیم: 
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  ارزیابی شما از نمایشگاه گرگان چیست؟
همواره.منتظریم.که.س��ال.بعد،.شرایط.نمایشگاه.بهتر.
ش��ود،.اما.چنین.نمی.ش��ود..از.وضعیت.امسال.نمایشگاه.

هم.اصا.راضی.نیس��تیم..تبلیغات.مانند.همیش��ه.ضعیف.بود،.یا.اگ��ر.بخواهم.دقیق.تر.بگویم،.

اصا.تبلیغاتی.وجود.نداش��ت..با.اینکه.مدیریت.تغییر.کرده.بود.و.امید.داشتیم.شرایط.نسبت.به.
سال.گذشته.بهبودی.یابد،.اما.تفاوت.محسوسی.احساس.نکردیم.

نکته.دیگر.موضوع.هزینه.های.این.نمایش��گاه.اس��ت..جالب.اس��ت.بدانید.که.قیمت.هر.متر.

غرفه.در.گرگان.فقط.اندکی.کمتر.از.نمایش��گاه.تهران.اس��ت..در.حال��ی.که.اینجا.اصا.قابل.

مقایس��ه.با.تهران.نیست..یکی.از.دالیلی.که.بسیاری.از.مجموعه.های.استان.در.این.نمایشگاه.
شرکت.نکردند.نیز.همین.بود.

با.وجود.اینکه.هر.س��اله.نامه.نگاری.های.بس��یاری.با.مس��ئوالن.ذی.ربط.انجام.می.دهیم،.اما.
نتیجه.ای.حاصل.نشده.است.

  آیا آق پروفیل محصول جدیدی را به این نمایشگاه آورده است؟
نه..محصول.جدیدی.نداریم..توجه.داش��ته.باش��ید.که.آق.پروفیل.بزرگ.ترین.و.کامل.ترین.
مجموعه.تولیدی.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.استان.گلستان.با.برند.آک.پروفیل.است.و.تنها.
مجموعه.ای.است.که.به.غیر.از.تولید.پروفیل،.در.و.پنجره.و.همچنین.شیشه.نیز.تولید.می.کند..
عاوه.بر.این،.اخیرا.س��قف.کاذب.را.نیز.به.محصوالتم��ان.اضافه.کرده.ایم.که.قابلیت.لمینیت.

شدن.و.چاپ.شدن.را.دارد.
  در کنـار غرفـه آق پروفیـل، غرفـه آق رنگ به چشـم می خورد. دربـاره آن نیز 

توضیح می دهید؟
کارخانه.آق.رنگ.تحت.مدیریت.پدر.من.قرار.دارد.و.و.بیش.از.24.س��ال.اس��ت.که.به.تولید.
رنگ.های.صنعتی،.ساختمانی،.و.انواع.چسب.چوب.و.غیره.مشغول.است..همچنین.محصوالت.
این.شرکت.به.کشور.ترکمنستان.صادر.می.شود.و.از.آنجا.نیز.به.کشورهای.دیگر.آسیای.میانه.
ارس��ال.می.شود..این.ش��رکت.برای.چند.س��ال.متوالی.نیز.به.عنوان.صادرکننده.نمونه.استان.

معرفی.شده.است.

رامین صحنه ـ آق پروفیل

  نظـر شـما درباره نحـوه برگزاری نمایشـگاه 
گرگان چیست؟

نمایش��گاه.گرگان،.نمایشگاه.بس��یار.خوبی.در.زمینه.
صنعت.س��اختمان.در.منطقه.اس��ت..اما.اطاع.رسانی.مطلوبی.در.این.زمینه.صورت.نگرفته.بود.
و.بس��یاری.از.برگزاری.آن.بی.خبر.بودند..از.س��وی.دیگر.ارزش.یک.نمایش��گاه.به.محصوالت.
جدی��دی.اس��ت.که.در.آن.عرضه.می.ش��ود..اگر.بنا.باش��د.بازدیدکنن��دگان.همان.محصوالت.
همیش��گی.را.ببینند.انگیزه.چندانی.برای.بازدید.نخواهند.داش��ت..امیدواریم.که.نمایش��گاه.در.

سال.های.بعد.از.این.لحاظ.نیز.پیشرفتی.حاصل.کند.
نکته.ای.که.بس��یاری.از.غرفه.داران.در.مورد.این.نمایش��گاه.بیان.می.کردند.قیمت.باالی.آن.
نس��بت.به.نمایشگاه.های.مشابه.است.که.می.تواند.مانعی.برای.حضور.حداکثری.تولیدکنندگان.

محسوب.شود.
  در مورد محصوالت شرکت خود توضیح دهید.

م��ا.در.زمین��ه.تولید.در.و.پنجره.فعال.هس��تیم.ضمن.اینکه.درهای.چوب.پاس��ت.را.نیز.در.

این.نمایش��گاه.عرضه.کرده.ایم..همانطور.که.می.دانید.سی.در.از.برندهایی.است.که.محصوالت.
پلی.وود.بسیار.مرغوبی.تولید.می.کند.و.ما.به.عنوان.نماینده.این.برند.در.منطقه.عمل.می.کنیم.

  وضعیت بازار در و پنجره را در استان گلستان چگونه ارزیابی می کنید؟
وضعیت.مساعدی.حاکم.نیست..به.دلیل.رکود.موجود،.برخی.از.سازنده.ها.به.دنبال.ارزان.سازی.

رفته.اند.که.این.امر.می.تواند.به.کیفیت.محصوالتی.مانند.پنجره.نیز.صدمه.وارد.کند.

محسن پورنیا ـ نوآوران بنا گلستان 

  نمایشـگاه صنعت سـاختمان گـرگان را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

ای��ن.چهاردهمی��ن.دوره.از.نمایش��گاه.صنعت.
ساختمان.گرگان.است..به.نظر.من،.امسال.برگزاری.نمایشگاه.بسیار.خوب.و.متفاوت.
از.س��ال.گذش��ته.بوده.اس��ت،.هم.از.نظر.تع��داد.غرفه.ها.و.هم.از.نظ��ر.کیفیت.آنها..
همچنین.امس��ال.از.هفت.استان.دیگر.نیز.در.این.نمایشگاه.شرکت.کرده.اند.که.فکر.
می.کنم.پیش��رفت.خوبی.در.این.زمینه.محسوب.می.شود..به.طور.کلی.می.توان.گفت.
ش��رکت.کنندگان.از.انگیزه.بس��یار.خوبی.برخوردار.هستند..با.توجه.به.مسائل.سیاسی.
و.اقتص��ادی.کش��ور.و.موضوع.برجام،.امیدهایی.که.نس��بت.به.ای��ن.توافق.تاریخی.
وجود.دارد،.مجموعه.ها.امید.و.انگیزه.بس��یاری.برای.حضور.در.نمایش��گاه.و.عرضه.
محصوالت.خود.دارند..البته.نباید.از.نظر.دور.داش��ت.که.صنعت.س��اختمان.هنوز.از.

رکود.خارج.نشده.است،.با.این.حال.همه.امیدوارند.
  سـوالی که برای ما به وجود آمده اسـت در خصوص همزمانی برگزاری 
نمایشـگاه صنعت سـاختمان با نمایشـگاه در و پنجره است. چون به هرحال 
نمایشـگاه سـاختمان صنعت در و پنجره را نیز پوشـش می دهد. با این حال 
ما شـاهد حضور کمرنگ فعاالن صنعت پنجره هستیم. به نظر شما دلیل این 

امر چیست؟
حتما.اطاع.دارید.که.پس.از.چندین.سال.هیئت.مدیره.شرکت.نمایشگاه.های.بین.
المللی.اس��تان.گلستان.شاهد.تغییراتی.بوده.است؛.و.آقای.مهندس.یزدی.مدیرعاملی.
این.مجموعه.را.به.عهده.گرفتند..ایش��ان.اس��تراتژی.هایی.را.اتخ��اذ.کردند.تا.رونق.
بیش��تری.به.نمایشگاه.ببخش��ند.و.رونقی.که.هم.اکنون.ش��اهد.آن.هستیم.تا.حدی.
مدیون.تفکرات.ایش��ان.اس��ت..من.فکر.می.کن��م.عنوان.نمایش��گاه.در.و.پنجره.یا.
آسانس��ور.نیز.تدبیری.از.س��وی.ایش��ان.بوده.تا.انگیزه.بیشتری.در.صنعتگران.بخش.

پنجره.ایجاد.کنند.
.اما.حضور.اندک.فعاالن.این.صنعت.در.نمایشگاه.گرگان.دالیل.متعددی.می.تواند.
داشته.باشد،.که.به.نظر.من.یکی.از.مهمترین.آنها،.ذهنیتی.است.که.اکثرا.از.سال.های.

قبل.این.نمایشگاه.دارند..
  با توجه به رکود موجود، وضعیت ساخت و ساز در استان گلستان به چه 

صورتی است؟
البته.این.رکود.بر.کل.کش��ور.حاکم.اس��ت.اما.میزان.آن.در.اس��تان.های.مختلف.
تفاوت.هایی.دارد.و.اس��تان.گلستان.نس��بت.به.میانگین.کشوری.دچار.رکود.بیشتری.
بوده.اس��ت..در.اینجا.فرصت.بررسی.دالیل.این.امر.وجود.ندارد..با.این.حال،.در.چند.
ماه.گذش��ته.عایمی.از.بازگش��ت.رونق.به.این.عرصه.دریافت.کرده.ایم.و.مراجعات.
اندکی.بیشتر.از.گذشته.شده.است..اما.توجه.داشته.باشید.که.هیچگاه.رونق.به.صورت.

آنی.و.دفعتا.بازنمی.گردد.
  به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان گلستان 
فکر می کنید، انبوه سـازان تا چه حد به اسـتفاده از در و پنجره اسـتاندارد در 

پروژه های خود توجه دارند؟
اتفاقا.این.موضوع،.یکی.از.مباحثی.است.که.ما.در.هیئت.مدیره.درباره.آن.صحبت.
کرده.ای��م.و.همگی.اتفاق.نظر.داریم.که.س��اختمان.ها.باید.ب��ا.بهترین.کیفیت.ممکن.
ساخته.شوند..پنجره.نیز.به.عنوان.یکی.از.اجزای.مهم.ساختمان.از.این.قاعده.مستثنی.
نیس��ت..تا.جایی.که.من.اطاع.دارم.در.اس��تان.گلس��تان.همه.همکاران.ما.وسواس.

بسیاری.برای.استفاده.از.پنجره.های.استاندارد.در.پروژه.های.خود.دارند.
همچنین.در.اس��تان.گلس��تان.تولیدکنندگان.بس��یار.معتب��ری.مانن��د.آق.پروفیل،.یاران.
بهارگلستان.و.آراد.پنجره.وجود.دارند.که.حساسیت.بسیار.باالیی.نسبت.به.کیفیت.پنجره.های.

تولیدی.دارند.و.ما.نیز.با.آنها.در.ارتباط.بوده.و.از.نظرات.فنی.آنها.استفاده.می.کنیم.

شهرام نورانی نیاـ  انجمن انبوه سازان گلستان 
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در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فنی 
شرکت رهاو در ایران مطرح شد:

 اشاره داشتید که استفاده از پنجره یو.پی.وی.سی محدودیت هایی دارد. 
ممکن است در این باره توضیح بیشتری دهید؟

یکی.از.مهمترین.محدودیت.های.این.پنجره.ها.به.ابعاد.آنها.مربوط.می.ش��ود..این.

طور.نیس��ت.که.بتوانیم.پنجره.ها.را.به.هر.اندازه.ای.که.خواس��تیم.بسازیم،.مگر.آنکه.

محدودیت.ه��ا،.قابلیت.ه��ا،.و.روش.های.اجرایی.آن.را.بشناس��یم..ضمن.اینکه.برای.

س��اخت.پنجره.در.ابعاد.مختلف.باید.عواملی.را.در.نظر.گرفت.و.محاس��باتی.را.انجام.

داد..در.واق��ع.این.گالوانیزه.اس��ت.که.مهم.ترین.نقش.را.در.خصوص.س��ایز.پنجره.
بازی.می.کند.

 ممکن است درباره نقش گالوانیزه در این پنجره ها بیشتر توضیح دهید؟
ببینید،.در.محاسبات.اس��تاتیکی.نیز.که.انجام.می.شود،.در.واقع.ممان.های.یو.پی.
وی.س��ی.آنقدر.اندک.هستند.که.در.نظر.گرفته.نمی.شوند..در.واقع.این.ماده.را.صفر.

در.نظر.می.گیریم.
بنابراین.محاس��بات.و.طراحی.های.خود.را.بر.اساس.پروفیل.گالوانیزه.که.به.عنوان.
تقویت.کننده.در.سیستم.به.کار.می.رود،.انجام.می.دهیم..پروفیل.گالوانیزه.باید.تمامی.

نیروهای.وارده.به.پنجره.را.تحمل.کرده.و.آنها.را.به.سازه.ساختمان.منتقل.سازد.
 منظـور شـما این اسـت که مقاطع مختلـف پروفیل یو.پی.وی.سـی نیز 

تفاوتی در مقاومت پنجره ندارند؟

ب��اور.غلطی.در.میان.برخی.رایج.ش��ده.اس��ت.که.مثا.پروفیل.س��ری.70.از.60.

اس��تحکام.بیش��تری.دارد..این.باور.کاما.اشتباه.بوده.و.ریش��ه.در.ذهنیت.مرتبط.با.

پنجره.ه��ای.آهنی.دارد؛.بدین.معنی.ک��ه.در.پنجره.های.آهنی،.پروفیل.آهن.هر.قدر.

قطورتر.باش��د،.از.استحکام.و.قدرت.بیش��تری.برخوردار.است..اما.در.یو.پی.وی.سی.

این.گونه.نیست..در.پنجره.یو.پی.وی.سی.همه.چیز.به.پروفیل.گالوانیزه.ارتباط.پیدا.

می.کند..بنابراین.اگر.در.دو.نوع.پنجره.ای.که.با.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.با.سطح.

مقاطع.متفاوت.س��اخته.شده.اند،.سایز.گالوانیزها.یکسان.باشد،.این.دو.پنجره.توان.و.
استحکام.یکسانی.خواهند.داشت.

 بـا توجه به اهمیـت گالوانیزه که بدان اشـاره داشـتید، چگونه می توان 
گالوانیزه مناسب برای یک پنجره را انتخاب کرد؟

اول.اینکه.ش��ما.حتما.باید.از.گالوانیزه.شناس��نامه.دار.استفاده.کنید..شناسنامه.یک.

گالوانی��زه.به.م��ا.خواهد.گفت.که.پنجره.چق��در.نیرو.را.تحمل.خواه��د.کرد؛.چقدر.

فش��ار.ب��اد.را.می.تواند.تحمل.کند؛.چقدر.وزن.شیش��ه.را.می.توان��د.تحمل.کند..در.

واقع.فش��ارهای.وارده.بر.پنجره.ش��امل.فش��ارهای.مرده.و.زنده.می.شوند..نیروهای.

مرده.عبارتند.از.وزن.خود.پنجره،.شیش��ه.و.یراق.آالت..نیروی.زنده.عموما.نیروهایی.

هس��تند.که.شاید.همیش��ه.حضور.نداشته.باشند،.ولی.نیروی.بس��یاری.را.بر.پنجره.

وارد.می.کنند؛.مانند.فش��ار.باد..یا.حتی.مکان.هایی.که.پنجره.در.آنها.نصب.می.شود،.

ره:
شـا

ا

اشـاره: در شـماره گذشته نشریه پنجره ایرانیان، بخش نخسـت گفتگو با مهندس بابک ثقه االسالم، مدیر فنی رهاو از نظر شما 
گذشـت. مهندس ثقه االسـالم در بخش نخسـت سـخنان خود، درباره فعالیت های مختلف شـرکت رهاو و همچنین ویژگی های 
خاص پروفیل های یو.پی.وی.سـی تولیدی این شـرکت آلمانی توضیحات مبسـوطی ارائه داد. پس از آن خصوصیات یک پنجره 
اسـتاندارد مورد بررسـی قرار گرفت و نقش ملزومات در اسـتحکام و دوام یک پنجره تبیین شد. در پایان بخش نخست، بحث 
محدودیت های پنجره  یو.پی.وی.سی به میان آمد و عنوان شد که آگاهی از محدودیت های یو.پی.وی.سی، عامل بسیار مهمی در 
تولید پنجره هایی کامال اسـتاندارد به شـمار می آید. در بخش دوم این گفتگو که در این شماره منتشر شده است، ایشان با ادامه 
بحث محدودیت ها، به لزوم محاسـبات دقیق و نیز در نظر گرفتن عوامل مختلف در طراحی پنجره های یو.پی.وی.سـی اشاره کرد 
و اهمیت مواردی مانند گالوانیزه و مولیون را به صورت موشـکافانه تری برای خوانندگان ارجمند نشـریه پنجره ایرانیان تشـریح 

کرد. با هم این گفتگو را می خوانیم: 
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می.تواند.نیروهای.زنده.مختلفی.را.در.خود.داش��ته.باشد.که.باید.حتما.مورد.محاسبه.

قرار.گیرد..مثا.باید.احتمال.برخورد..انس��ان.را.با.پنجره.ها.نیز.در.نظر.گرفت.و.آنها.
را.در.محاسبات.وارد.کرد.

به.طور.کلی.موارد.مختلفی.در.محاس��بات.الزم.برای.انتخاب.نوع.گالوانیزه.دخیل.

اس��ت..البته.در.کش��ور.ما.وضعیت.فرق.می.کند،.در.برخی.موارد.دیده.ش��ده.که.فرد.
برای.تمیزکردن.پنجره.مولیون.را.گرفته.و.مولیون.نیز.از.جا.در.آمده.است!!

 بـه نکته خوبی اشـاره کردیـد. مولیون یکی از بخش های پنجره اسـت 
که در بسـیاری مواقع توجه الزم بدان نمی شـود. اگر ممکن اسـت در این 

خصوص نیز توضیحاتی بفرمایید؟
ب��ه.غیر.از.اینکه.مولی��ون.باید.به.اندازه.کافی.قوی.باش��د،.یکی.از.موارد.بس��یار.
مهمی.که.به.صورتی.غلط.در.بیش��تر.کارگاه.های.ما.باب.ش��ده.این.است.که.مولیون.
را.از.جهت.نادرس��ت.پیچ.می.کنند..اگر.دقت.کرده.باش��ید،.اکثرا.مولیون.را.از.رو.پیچ.
می.کنند،.یعنی.دقیقا.همان.جهتی.که.نیرو.بر.آن.وارد.می.ش��ود..توجه.داش��ته.باشید.
که.تمام.فش��ار.باد.از.جهتی.بر.مولیون.وارد.می.ش��ود.ک��ه.می.خواهد.آن.را.از.جای.
خ��ود.دربیاورد؛.و.غالبا.تمام.پیچ.ه��ای.مولیون.نیز.از.همان.طرف.یعنی.داخل.پنجره.

وارد.شده.اند..
اما.در.پنجره.های.آلمانی.مانند.رهاو،.پیچ.ها.از.پش��ت.وارد.می.ش��وند.تا.فش��ار.باد.
نتوان��د.به.راحتی.مولیون.را.از.جای.خود.در.بیاورد..با.توجه.به.وسواس��ی.که.رهاو.در.
این.خصوص.دارد،.تمام.کارگاه.های.خود.را.ملزم.کرده.اس��ت.که.از.پیچ.مخصوصی.

که.شرکت.مادر.در.اختیارشان.می.گذارد.استفاده.کنند..
جن��س.کانکتوره��ا.نیز.در.اینج��ا.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.اس��ت..در.واقع.یک.
مولیون.مطلوب.باید.از.هر.طرف.50.کیلو.نیرو.را.تحمل.کند..کانکتورهایی.که.رهاو.
ب��ه.کارگاه.های.خود.می.دهد.همه.این.م��وارد.را.تامین.می.کند..اما.اگر.یک.کانکتور.
ناش��ناخته.را.از.فردی.گمنام.تهیه.کنیم.،.عموما.این.کانکتور.هیچ.شناس��نامه.ای.نیز.
نخواهد.داش��ت،.و.اصا.معل��وم.نخواهد.بود.که.توان.تحمل.چ��ه.نیرویی.را.دارد.و.

بنابراین.هیچ.کنترلی.روی.آن.نخواهیم.داشت.
در.حقیقت.به.جزئیاتی.مانند.این.موارد،.در.ایران.کمتر.توجه.می.ش��ود.و.در.نتیجه.
کیفیت.پنجره.پایین.می.آید..البته.بسیاری.از.مونتاژکاران.ما.افرادی.فنی.هستند،.اما.
چون.آموزش.های.اولیه.را.ندیده.اند،.راه.را.اشتباه.می.روند..این.اشتباهات.هم.خود.را.
در.رعایت.نکردن.این.موارد.جزئی.نش��ان.می.دهد.و.هم.در.اینکه.گاهی.برای.اینکه.
خود.را.متفاوت.نشان.دهند.به.سراغ.مواردی.می.روند.که.شاید.خیلی.منطقی.نباشند.

 سوال مطرح دیگر این است که تا چه ارتفاعی می توان از پنجره یو.پی.وی.سی 
در ساختمان ها استفاده کرد؟

با.قاطعیت.می.گویم.اگر.پنجره.ها.به.خوبی.طراحی.شوند.و.از.پروفیل.های.باکیفیتی.

مانند.رهاو.اس��تفاده.ش��ده.باش��د،.و.با.در.نظر.گرفتن.تمامی.نیروهایی.که.به.پنجره.

وارد.می.ش��ود.و.طراحی.مناس��ب.آن،.می.ت��وان.از.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.در.

ساختمان.های.بلند.استفاده.کرد..این.را.هم.باید.بگویم.که.رهاو.تست.های.مربوط.به.

این.امر.را.انجام.داده.و.برای.نصب.در.س��اختمان.های.بلندمرتبه.گواهینامه.دریافت.
کرده.است.

البته.به.این.نکته.نیز.توجه.داش��ته.باش��ید.که.فرهنگ.پنجره.سازی.در.ارتفاع.های.

ب��االی.20.متر.تف��اوت.می.کند..این.تفاوت.ها.به.عوامل.مختلفی.مرتبط.می.ش��وند،.

مانند.س��ایز.گالوانیزه،.نوع.بازشو،.سایز.بازشو،.س��ایز.پنجره.و.غیره..تمام.این.موارد.

بر.اس��اس.محاسبات.انجام.شده.تغییراتی.خواهند.کرد..نباید.انتظار.داشته.باشید.که.
پنجره.در.طبقه.30.ساختمان.باز.شود..اما.در.ایران.به.این.موارد.توجهی.نمی.شود.

 با همه این تفاصیل، شـما وضعیت صنعت در و پنجره  یو.پی.وی.سی را 
در مقایسه با کشوری مانند آلمان چگونه ارزیابی می کنید؟

تفاوت.بس��یار.است..در.این.میان،.شرایط.آب.و.هوایی.و.قوانین.ساخت.و.ساز.نقش.

مهمی.ایفا.می.کنند..در.حال.حاضر.در.آلمان.سعی.بر.این.است.که.ساختمان.هایی.با.

مصرف.انرژی.صفر.بسازند.و.تا.حد.بسیاری.هم.به.این.هدف.نزدیک.شده.اند.و.آنها.

هم.اکنون.در.حال.دس��ت.و.پنجه.نرم.کردن.با.مش��کات.دیگری.هستند،.از.جمله.

اینکه.خانه.هایی.که.تا.این.حد.عایق.می.باش��ند،.دچار.مش��کل.اکس��یژن.می.شوند..

برای.این.منظور.نیز.دس��تگاه.های.تهویه.مطبوعی.س��اخته.ش��ده.که.اکسیژن.الزم.
را.وارد.خانه.کنند.

برای.ارزیابی.این.مسئله،.شرکت.رهاو.در.اتریش.که.دفتر.مرکزی.این.شرکت.نیز.

در.آنجا.واقع.اس��ت،.در.کنار.یک.ساختمان.قدیمی،.ساختمانی.با.استانداردهای.روز.

اروپا.س��اخت..ساختمان.جدید.با.اینکه.از.مساحت.بیشتری.برخوردار.بود.و.همچنین.

نیاز.به.دس��تگاه.اکسیژن.ساز.داش��ت،.مصرف.انرژی.آن.حدود.یک.ششم.خانه.دیگر.
بود..به.هر.حال.ما.در.کشور.خود.هنوز.با.این.آمار.و.ارقام.فاصله.بسیاری.داریم.

 اگر تیپ سـازی در صنعت پنجره سـازی کشـورمان رواج پیـدا کند، آیا 
می تواند کمکی به بهبود این وضعیت کند؟

در.آلمان.برای.کاستن.از.مشکات.اقتصادی.به.سراغ.پنجره.تیپ.رفتند..به.هرحال.

هر.کس��ب.و.کاری.به.دنبال.باال.بردن.س��ود.خود،.یا.پایین.آوردن.قیمت.خود.برای.

جلب.مشتری.بیشتر.است..از.سوی.دیگر.با.توجه.به.شرایط.خاص.آلمان.مانند.گرانی.

کارگر.و.قوانین.خاص.مالیاتی،.و.برای.کاهش.هزینه.سر.بار.هر.پنجره،.کارگاه.های.

این.کش��ور.به.س��مت.فناوری.های.مدرن.و.به.خدمت.گرفتن.ماشین.آالت.پیشرفته.

حرکت.کردند..اما.چنین.ماش��ین.آالتی.از.انعطاف.پذیری.کمتری.برخوردار.هستند،.و.

برای.ساخت.پنجره.در.ابعاد.بسیار.متنوع،.دارای.محدودیت.هایی.می.باشند..در.نتیجه.

پنجره.سازان.با.ساختمان.س��ازان.به.یک.تعاملی.رسیدند.که.حاصل.آن.تولید.پنجره.

تیپ.ش��د..پنجره.تیپ،.یعنی.پنجره.ای.ک��ه.کارگاه.در.زمان.های.بیکاری.خود.آن.را.

تولید.می.کند.و.در.نتیجه.ساختمان.س��از.نی��ز.می.تواند.این.نوع.پنجره.ها.را.به.قیمت.

ارزان.تری.خریداری.کنند..در.واقع.چندین.استاندارد.برای.این.پنجره.ها.تعریف.شده.

که.س��اختمان.هایی.که.می.خواهند.هزینه.های.خود.را.کاهش.دهند،.بر.اس��اس.این.

استانداردها.بناهای.خود.را.می.سازند.و.به.راحتی.آن.را.از.فروشگاه.ها.تهیه.می.کنند..

اما.این.پنجره.ها.شناسنامه.داشته.و.تمامی.جزئیات.و.مشخصات.آنها.ذکر.شده.است..

به.تدریج.تیپ.س��ازی.در.آلمان.به.یک.فرهنگ.تبدیل.ش��د..ای��ن.نکته.را.نیز.توجه.

داش��ته.باشید.که.روی.س��اخت.این.پنجره.ها.نظارت.کامل.وجود.دارد،.بنابراین.این.
امکان.وجود.ندارد.که.از.هر.نوع.ماده.بی.کیفیتی.برای.ساخت.پنجره.استفاده.کنند.
ام��ا.متاس��فانه.در.ایران.صنع��ت.در.و.پنج��ره.متولی.خاصی.ن��دارد..حتی.مرجع.
مش��خصی.و.یکسانی.برای.اخذ.مجوز.تولید.در.سراسر.کشور.وجود.ندارد،.چه.برسد.

به.مراکزی.که.مسئولیت.نظارت.کیفی.را.برعهده.داشته.باشند.
 آیـا ایـن امکان وجـود دارد که شـرکت رهـاو تصمیم بگیـرد در ایران 

کارخانه ای احداث کرده و مستقیما در کشورمان به تولید پروفیل بپردازد؟
بله.این.امکان.همواره.وجود.دارد.و.بس��تگی.کامل.به.ش��رایط.بازار.دارد..در.واقع.
شرایط.الزم.باید.مهیا.باشد.تا.درباره.سرمایه.گذاری.های.مستقیم.تصمیم.گیری.گردد..
این.نکته.را.مد.نظر.داش��ته.باشید.که.رهاو.از.نظر.کیفیت.باالیی.که.از.آن.برخوردار.
اس��ت،.همواره.به.دنبال.این.بوده.اس��ت.که.پنجره.سازانی.داشته.باشد.که.پنجره.ای.
ب��ا.کیفیت.به.معنای.واقعی.تولید.کنند..از.این.جهت.هم.اکنون.رهاو.در.هندوس��تان.
کارخانه.ای.دارد.که.مش��غول.تولید.قطعات.پاستیکی.برای.خودروست..اما.در.ایران.

به.چنین.چیزی.فکر.نمی.کند..زیرا.در.ایران.توجه.چندانی.به.کیفیت.نمی.شود..
اگر.ش��رایط.در.ایران.نیز.اصاح.شود.و.مس��ئل.کیفی.مورد.توجه.قرار.گرفته.و.از.

اهمیت.برخوردار.شوند،.این.احتمال.نیز.وجود.خواهد.داشت.
جالب.است.که.بدانید.حجم.بازار.ایران.و.آلمان.برابر.است،.اما.فروش.در.بازار.ایران.
یک.هشتادم.فروش.در.بازار.آلمان.است؛.این.در.حالی.است.که.عمر.مفید.ساختمان.
در.آلمان.بس��یار.بیشتر.از.ایران.است..شما.در.آنجا.نخواهید.توانست.یک.ساختمان.
30.س��اله.را.به.این.راحتی.تخریب.کنید..زیرا.مالیات.بس��یار.سنگینی.از.این.بابت.از.
ش��ما.خواهند.گرفت..به.همین.خاطر.در.آلمان.س��اختمان.هایی.با.بیش.از.170.سال.
قدمت.وجود.دارند.که.شما.اصا.احساس.نمی.کنید.قدیمی.هستند..در.واقع.در.آنجا.
س��اختمان.را.می.سازند.تا.دست.کم.100.سال.عمر.کند،.اما.در.ایران.این.رقم.بسیار.
کمتر.از.این.هاست..روی.هم.رفته،.در.حال.حاضر.حجم.ابن.بازار.بسیار.کمتر.از.آن.

است.که.بتوان.به.این.موضوع.فکر.کرد.
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شروع به کار رسمی ساالماندر در ایران
در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با طاها رزقی مدیر فروش ساالماندر در ایران مطرح شد:

 درباره پیشینه ساالماندر توضیحاتی بفرمایید؟
ش��رکت.ساالماندر.)SALAMANDER(.پیشینه.ای.150.ساله.دارد.که.در.زمینه.
س��االمبور،.کیف.و.کفش.فعالیت.داش��ته.اس��ت..از.ابتدای.پیدای��ش.فناوری.یو.پی.
وی.سی،.ساالماندر.وارد.این.عرصه.گردید.و.خیلی.زود.جایگاه.خود.را.در.این.زمینه.
پی��دا.کرد.و.اکنون.س��االماندر.ب��ا.تولید.8000.نوع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.در.همه.

زمینه.ها.پیشتاز.این.صنعت.در.آلمان.و.جهان.می.باشد..
با.رونق.صنعت.یو.پی.وی.س��ی.در.ایران،.ش��رکت.های.آلمانی.نیز.به.بازار.جذاب.
ایران.روی.آوردند.و.یکی.از.این.ش��رکت.های.آلمانی،.س��االماندر.بود.که.در.8.سال.

گذشته.در.ایران،.نام.نیک.و.ماندگاری.از.خود.بر.جای.گذاشته.است..
 ساالماندر در کدام شهر آلمان واقع شده است؟ 

کارخانه.های.س��االماندر.در.شهرهای.هامبورگ.و.مونیخ.آلمان.واقع.شده.است.که.

هر.کدام.از.سری.های.مختلف.در.شهرهای.مختلفی.تولید.می.گردد..
 آیا ساالماندر در کشور دیگری، کارخانه دارد؟
خیر،.ساالماندر.در.هیچ.کشور.دیگر.کارخانه.ندارد.

 صادرات پروفیل ساالماندر به چند کشور جهان است؟
ساالماندر.به.150.کشور.جهان.صادرات.پروفیل.دارد..

 در مورد محصوالت ساالماندر توضیح دهید؟
س��االماندر.حدود.8000.محصول.یو.پی.وی.سی.تولید.می.کند.که.همگی.این.ها.با.
توجه.به.کشور.مقصد.تولید.شده.اند..مثا.نوع.محصوالت.مصرفی.کشورهای.اروپای.

غربی.ممکن.است.با.کشورهای.آفریقایی.یا.آسیایی.متفاوت.باشد..
بنابراین..اگر.در.ایران.هنوز.از.پروفیل.س��ری.60.اس��تفاده.می.ش��ود،.در.آلمان.یا.

کشورهای.دیگر.اروپایی،.این.پروفیل.مجوز.استفاده.در.ساختمان.ها.را.ندارد.

ره:
شـا

ا

شـرکت سـاالماندر دارای قدمتی 150 ساله می باشد که در بدو تاسیس با محصوالت ساالمبور، پوست، کیف و کفش پا به عرصه 
تولید گذاشـت. همانطور که می دانیم کشـور آلمان مهد و زادگاه تولید پروفیل یو.پی.وی.سـی اسـت، و شـرکت ساالماندر نیز به 
عنوان یکی از پیشگامان این فناوری فعالیت های خود را آغاز کرد و به سرعت جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.
وی.سـی به دست آورد و در شمار بزرگترین شـرکت های تولیدکننده این محصول قرار گرفت؛ به گونه ای که اکنون با تولید 8000 
نوع محصول یو.پی.وی.سی با باالترین استانداردهای جهانی، تقریبا یکه تاز میدان رقابت می باشد. این شرکت به 150 کشور دنیا 
صادرات پروفیل دارد و در اکثر این کشورها نماینده فروش مستقیم خود را گمارده تا در زمینه قیمت، کنترل بهتر و بیشتری داشته 
باشد و پروفیل ساالماندر با بهترین کیفیت و با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد. ساالماندر پروفیلی است با سبد 
محصولی کامل که از سـفیدی و شـفافیت منحصربه فردی سود می برد؛ پروفیلی که برای هر شرایط آب و هوایی به طور مجزا تولید 
می شود؛ پروفیلی که از نظر کیفیت و قیمت حرف هایی بسیاری برای گفتن دارد. در گپ و گفت خودمانی که با مهندس طاها رزقی، 
مدیر فروش دفتر ایران ساالماندر داشتیم، چیزی که بیشتر از همه نظر ما را به خود جلب کرد، برگزاری کالس های آموزشی برای 

تولیدکنندگان پنجره در کشور آلمان بود. در ادامه با هم این گفتگو را می خوانیم:
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 دلیل تنوع قیمت پروفیل های ساالماندر چیست؟
بدیهی.اس��ت.که.با.وجود.تنوع.پروفیل،.تنوع.قیمت.نیز.منطقی.می.باش��د..در.واقع.

شما.با.هر.بودجه.ای.می.توانید.از.محصوالت.بی.رقیب.ساالماندر.استفاده.کنید..
 بـا توجه به اینکـه برند های تقلبی در بازار وجود دارد، شـما چه تدابیری 

برای برخورد با این مشکل اندیشیده اید؟
متاسفانه.باید.بگویم.که.در.یکی.دو.سال.اخیر،.چند.برند.آلمانی.هم.دچار.افت.شده.
و.از.مب��دا.کش��ورهای.دیگر.به.ایران.می.آیند.که.جا.دارد.متولی��ان.امر.در.این.زمینه.
وارد.ش��وند.و.از.آسیب.رسیدن.به.این.صنعت.و.سلب.اعتماد.مشتری.اقدامات.جدی.

به.عمل.آورند.
م��ا.برای.اینکه.در.این.خصوص.اعتمادس��ازی.کنیم،.ب��رای.تولیدکنندگان.و.بعضا.
مصرف.کنندگان.نهایی.ت��ور.بازدید.از.کارخانه.آلمان.را.تدارک.دیده.ایم،.که.در.زمان.

خود.اطاع.رسانی.های.الزم.را.انجام.خواهیم.داد.
 پروفیل ساالماندر از چه مزیتی برخوردار است؟

همان.طور.که.اشاره.شد،.ساالماندر.دارای.سه.مزیت.عمده.از.نظر.مصرف.کنندگان..
پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.می.باشد:

1..کیفیت.و.شفافیت.منحصر.به.فرد.پروفیل.که.از.نظر.هیچ.کسی.پوشیده.نمی.ماند.
2..قیمت.بسیار.مناسب.در.مقایسه.با.محصوالت.مشابه.آلمانی.

3..مزیت.نهایی.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.س��االماندر.این.اس��ت.که.به.صورت.
مادام.العمر.گارانتی.می.باشد.

 ساالماندر در کدام کشور ها نمایندگی دارد؟
ساالماندر.در.اکثر.کشورها.نماینده.مستقیم.دارد..از.جمله.ترکیه،.روسیه،.کشورهای.

حوزه.بالکان،.قفقاز.و.غیره..
از.ابتدای.س��ال.1395.هم.مسئولیت.نمایندگی.س��االماندر.در.ایران.بر.عهده.من.

قرار.گرفته.است.
 در برنامه کاری ساالماندر نظارت بر کار پنجره سازها وجود دارد؟

در.آین��ده.ب��ر.تولید.پنجره.هایی.که.با.پروفیل.س��االماندر.تولید.می.ش��وند،.نظارت.

دقیق��ی.انجام.خواهد.ش��د..قطعا.این.تولیدکنندگان.باید.از.ماش��ین.آالت.پیش��رفته.

مونتاژ.برخوردار.باش��ند؛.از.نیروی.کار.ماهر.و.اس��تادکاران.حرفه.ای.دارای.سابقه.در.

تولید،.اس��تفاده.کنند؛.و.همه.مواردی.که.باعث.افزایش.کیفی.تولید.می.گردد،.در.این.
خصوص.لحاظ.خواهد.شد..

البت��ه.نظارت.ها.به.زم��ان.مونتاژ.محدود.نخواهد.بود،.و.هنگام.نصب.در.و.پنجره.ها.
در.محل.پروژه.ها.نیز.نظارت.هایی.صورت.خواهد.گرفت.

 ساالماندر در بحث آموزش، چه برنامه هایی دارد؟
خوش��بختانه..طی.سال.های.گذشته،.صنعت.مونتاژ.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.سی.
پیش��رفت.های.خوبی.داش��ته.اس��ت،.با.این.حال،.هر.کدام.از.نماینده.ها.را.که.در.این.
زمینه.مایل.به.ش��رکت.در.کاس.های.آموزش��ی.باش��ند،.می.توانیم.در.کشور.آلمان.

آموزش.دهیم.
 مشتریان ساالماندر به چه صورتی پروفیل های سفارشی خود را دریافت 

خواهند کرد؟
به.محض.وصول.درخواس��ت.از.سوی.مش��تری،.پروفورمایی.صادر.خواهد.گردید.
که.بر.اس��اس.آن.می.توانند.نس��بت.به.گشایش.ال.سی.اقدام.کنند.و.ظرف.مدت.10.
روز.کاالی.خود.را.تحوی��ل.بگیرند..البته.برنامه.ریزی.هایی.صورت.خواهد.گرفت.که.
ظرف.مدت.کوتاهی.دپوی.ایران.را.هم.راه.اندازی.کنیم.تا.مش��تریان.خرد.هم.بتوانند.

از.محصوالت.ساالماندر.استفاده.کنند.
 از نظر شما یک پنجره استاندارد چه ویژگی هایی دارد؟

مهمترین.ویژگی.هر.پنجره..این.اس��ت.که.خوب.س��اخته.و.تولید.شود،.و.در.نهایت.

خوب.نصب.ش��ود..پنجره.باید.توسط.ماشین.آالت.با.کیفیت.تولید.و.توسط.استاد.کار.

ماهر.نصب.شود..پنجره.اگر.استاندارد.تولید.شده.باشد،.تا.5.سال.نباید.نیاز.به.رگاژ.

داشته.باش��د..هرچقدر.ساخت.و.نصب.یراق.آالت.فنی.تر.انجام.شود،.محصول.نهایی.
مرغوب.تری.تولید.خواهد.شد.

 بازار در و پنجره ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
بازار.در.و.پنجره.به.بازار.س��اختمان.و.س��اخت..و.ساز.وابسته.است..اگر.بازار.خرید.و.
فروش.مسکن.از.رکود.خارج.شود،.طبیعتا.ساخت.و.ساز.و.به.تبع.آن.بازار.در.و.پنجره.
نیز.از.رکود.خارج.خواهد.ش��د..هرچند.به.اعتقاد.من،.برای.کاالی.خوب.و.باکیفیت.و.

با.قیمت.مناسب،.همیشه.بازار.وجود.دارد.
 بـه نظر شـما، صنعت یو.پی.وی.سـی از مونتاژکاران بی شناسـنامه چه 

صدماتی دیده است؟
متاس��فانه.باید.بگوی��م.که.وجود.این.مق��دار.مونتاژکار.زیرپل��ه.ای،.اعتماد.مردم.و.
مصرف.کننده.نهایی.را.نس��بت.به.این.صنعت.سلب.کرده.است..در.صورت.تداوم.این.

روند،.باید.شاهد.تعطیلی.بسیاری.از.کارگاه.ها.و.کارخانه.ها.باشیم.

 راهی وجود دارد تا مانع ورود این چنین شرکت هایی به بازار شد؟
در.ح��ال.حاضر.خیر،.اما.می.توان.با.برنامه.ریزی.های.الزم.برای.نظارت.های.دقیق،.

به.این.مهم.دست.پیدا.کرد..
 شـرکت های بـزرگ چقدر می تواننـد در بهبـود کیفیت یو.پی.وی.سـی 

اثرگذار باشند؟
طبیعتا.تولید.پنجره.های.اس��تاندارد،.با.دس��تگاه.های.پیش��رفته.و.به.روز،.و.توس��ط.

سرمایه.گذاران.کان.ممکن.می.شود.
 تشکل های مختلف تا چه حد می توانند در بهتر شدن صنعت یو.پی.وی.سی 

اثرگذار باشند؟
قطعا.تش��کل.های.صنفی.در.این.زمینه.نقش.پررنگی.می.توانند.داش��ته.باشند..این.
نقش.می.تواند.در.قالب.اطاع.رس��انی.در.خصوص.شرکت.های.معتبر.و.تولیدات.قابل.

اعتماد.و.همچنین.فرهنگ.سازی،.تبلیغات.و.سایر.زمینه.ها.ایفا.گردد..
 نظرتان در مورد پنجره تیپ چیست؟

پنجره.های.تیپ.در.ایران.مشتری.اندکی.دارند،.تا.زمانی.که.صنعتی.سازی.در.ایران.

ش��کل.نگیرد،.تولید.پنجره.های.تیپ.هم.نخواهیم.داشت..ضمن.اینکه.شاهد.هستیم.

که.در.پروژه.های.مس��کن.مهر.این.کار.انجام.گرفته.و.نهایتا.دو.یا.س��ه.تیپ.پنجره.
ندارند..اما.در.پروژه.های.شخصی.ساز.این.امر.ظاهرا.غیر.ممکن.است.
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وین  کالس؛ 
همگام با فناوری روز دنیا

گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای
 شرکت عایق پالست:

امروزه.استفاده.نامناسب.از.منابع.انرژی.می.تواند.صدمات.جبران.ناپذیری.به.چرخه.

اقتصاد.یک.کشور.وارد.کند..طبق.آمارهای.موجود.حدود.30درصد.انرژی.درساختمان.ها.
از.طری��ق.در.و.پنجره.ها.اتاف.می.گردد..از.این.رو.اس��تفاده.از.در.وپنجره.های.یو.پی.
وی.س��ی.و.شیشه.های.چندجداره.امروزه.یک.ضرورت.اساسی.در.امر.ساختمان.تلقی.
می.گردد..همانطور.که.مس��تحضرید.تولید.و.ساخت.در.وپنجره.های.یو.پی.وی.سی.از.
سال.1380.و.با.دستورالعمل.های.دولت.در.ارتباط.با.مبحث.19صرفه.جویی.در.انرژی.

رونق.گرفت.و.روز.به.روز.گسترش.یافت.
ش��رکت.صنایع.عایق.پاس��ت.از.زمان.تاس��یس.تاکنون.با.اتکاء.به.الطاف.بی.دریغ.
پروردگار.و.با.اس��تفاده.از.کادری.مجرب.از.متخصصان.فنی.و.اجرایی.توانس��ته.است،.
پیشینه.ای.روشن.از.خود.بر.جای.گذارد..همچنین.شرکت.صنایع.عایق.پاست.مفتخر.
اس��ت.تا.با.نام.تج��اری."وین.کاس" باالتری��ن.مدارج.و.اس��تانداردهای.جهانی.را.
در.زمینه.تولید.انواع.مقاطع.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.کس��ب.ک��رده.و.یکی.از.معدود.
تولیدکننده.ه��ای.پروفیل.با.گواهینامه.تاییدیه.محصول،.مطابق.با.محصوالت.اروپایی.
به.ش��مار.آید.که.ب��ا.در.اختیار.داش��تن.مجموعه.ای.کامل.از.س��بد.محصوالت.خود،.

توانسته.اس��ت.خواس��ته.های.مصرف.کنندگان.این.محصول.را.با.باالترین.کیفیت.و.
سریع.ترین.زمان.برآورده.سازد.

ش��رکت.وین.کاس.محصوالت.خود.را.به.صورت.پروفیل.های.س��ه.و.چهار.حفره.

با.مقطع.س��ری60.و.پروفیل.های.کش��ویی.جفت.ریل.با.مقاطع.سری.70.درکارخانه.

خود.در.اس��تان.اصفهان.شهر.توریس��تی.خوانسار.تولید.و.به.اقصی.نقاط.ایران.ارسال.

می.کند..از.این.رو.ش��رکت.جهت.رفاه.حال.مش��تریان.در.خیابان.س��عادت.آباد.ش��هر.

ته��ران،.دفتر.مرکزی.خود.را.بنا.کرده.اس��ت..همچنین.مش��تریان.می.توانند.ازطریق.

دفترکارخانه.واقع.درخوانسار.یا.دفتر.مرکزی.تهران.سفارشات.خود.را.ثبت.کنند..الزم.

به.ذکر.اس��ت.انبار.پروفیل.تهران.نیز.با.هدف.س��هولت.و.دسترسی.آسان.تر.مشتریان.
راه.اندازی.گردیده.است.

همه.تولیدکنندگان.و.مصرف.کنندگان.پروفیل.مس��تحضر.هس��تند.که.با.رکود.بازار.

مسکن.فعلی،.آسیب.های.جدی.به.بدنه.صنعت.مخصوصا.صنعت.یو.پی.وی.سی.وارد.

آمده.است..ولی.شرکت.هایی.که.سیاست.های.فروش.و.تولید.خود.را.بر.پایه.اصولی.بنا.

نهاده.باشند.که.در.سبد.محصوالتشان.مقاطع.مختلفی.از.پروفیل.)اکونومی.�.لوکس(.

ره:
شـا

ا

بهره گیـری از دانـش و فناوری های نوین، همواره یکی از عوامل رشـد و پویایی و در نهایت موفقیت مجموعه های تولیدی اسـت. 
به ویژه، در مقاطعی که به هر دلیل رقابت ها فشرده تر می شود و مصرف کنندگان گزینه های بسیاری را پیش روی خود دارند، مطمئنا 
نـوآوری و روزآمـدی می توانـد به عنوان یک برگ برنده، فاصلـه یک مجموعه را از مجموعه های هم صنف خود به طور چشـمگیری 
افزایـش دهـد. در صنعت در و پنجره های یو.پی.وی.سـی نیز وضعیت بر همین منوال اسـت. به خصـوص در بحبوحه رکود فعلی، 
شرکت های خالق تا حد بسیاری توانسته اند گوشه امنی، البته در زیر سایه نوآوری های خود، برای مجموعه خود مهیا سازند. وین 
کالس را می توان یکی از این شرکت های موفق برشمرد که با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین همواره محصوالتی به روز را 
راهی بازار مصرف کشورمان کرده است. این تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی از ابتدای شروع به فعالیت خود، با اتکا بر برنامه ها 
و سیاسـت های اتخاذی خود، توانسـته است نام وین کالس را با فناوری های روز گره بزند. موفقیت ها و دستاوردها فوق العاده این 
مجموعه در پرتو مدیریت کارآمد مهندس زمانی، مدیر عامل وین کالس و البته سختکوشی پرسنل زحمتکش این مجموعه حاصل 
شـده اسـت. با توجه به دستاورد اخیر این شرکت تولیدکننده در اسـتفاده از فناوری نانو در ساخت پروفیل های یو.پی.وی.سی، از 
مهندس محمدجواد رضایی، مدیریت فروش پروفیل وین کالس خواسـتیم، طی یادداشـتی ضمن آشـنا کردن خوانندگان پنجره 
ایرانیان با حال و هوای شرکت وین کالس، دیدگاه های مدیران آن و نیز فعالیت های مختلف آن، درباره دستاورد اخیر وین کالس 

نیز اندکی توضیح دهند. با هم این یادداشت را می خوانیم:
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وجود.داشته.باشد،.به.واسطه.کامل.بودن.سبد.محصوالتشان.کمتر.آسیب.می.بینند..لذا.

این.امر.به.مش��تری.در.مورد.خرید.حق.انتخاب.می.دهد.و.دومین.دلیل.نبوغ.و.دانش.

فنی.یک.شرکت.می.باشد.که.در.این.بازار.با.نوآوری.های.جدید.بتواند.تحولی.شگرف.

در.سبد.محصوالت.خود.ایجاد.کند..تیم.فنی.و.R&D.خانواده.وین.کاس.با.نوآوری.

که.در.س��ال.گذشته.در.زمینه.تولید.پروفیل.با.تکنولوژی.نانو.درصنعت.پروفیل.به.کار.

ب��رد،.تحولی.نوی��ن.در.صنعت.پروفیل.را.رقم.زد،.چراک��ه.درکل.دنیا.ایران.چهارمین.

کش��وری.بود.که.در.منطقه.به.تولید.پروفیل.با.ذرات.نانو.دس��ت.پیدا.کرد..استفاده.از.

این.فناوری.باعث.شده.است.محصوالت.تولیدشده.از.مقاومت.بسیار.باالیی.برخوردار.

ش��وند؛.به.گونه.ای.که.در.تست.های.مختلف.)ضربه.،.جوش.و.برش(،.تقریبا.تا.دو.برابر.

نسبت.به.پروفیل.های.دیگر،.افزایش.مقاومت.مشاهده.شده.است..از.دیگر.مزیت.های.

اس��تفاده.از.نانوذرات.در.تولید.این.پروفیل.ها،.می.توان.به.موارد.مختلفی.از.جمله.عدم.
تغییر.رنگ.و.عدم.گرد.و.غبارپذیری.محصوالت.اشاره.کرد.

همچنین.فناوری.دیگری.که.برای.اولین.بار.درکش��ور.توس��ط.شرکت.صنایع.عایق.

پاس��ت.).وین.کاس.(.رونمایی.ش��ده،.روکش.های.آلومینیومی.با.رنگ.های.آنادایز.و.

دکورال.اس��ت..این.نوآوری.را.می.توان.جایگزین.مناس��بی.ب��رای.لمینیت.در.صنعت.
یو.پی.وی.سی.نام.برد.

.تمام��ی.همکاران.من.در.خان��واده.وین.کاس.با.اتکاء.به.الطاف.الهی.و.دانش.فنی.
همواره.به.دنبال.برداش��تن.گام.های.مثبت.در.جهت.رش��د.و.شکوفایی.صنعت.یو.پی.
وی.س��ی.بوده.اند.و.همواره.در.این.مجموعه.محصوالت��ی.را.تولید.کرده.ایم.که.ضمن.
تامین.نیازهای.داخلی،.از.کیفیت.بسیار.باال.و.نیز.استانداردهای.الزم.نیز.برخوردار.باشد.
ارزیابی.ما.از.بازار.فعلی.رش��د.و.ش��کوفایی.صنعت.و.در.بازار.آتی.حرکت.به.س��وی.
تکنولوژی.های.برتر.و.رش��د.همه.جانبه.ایران.عزیزمان.می.باشد..به.امید.خدا.در.آینده.
ن��ه.چندان.دور.محصوالت.انحصاری.دیگری.در.خانواده.بزرگ.وین.کاس.رونمایی.

و.روانه.بازار.خواهد.شد.
یک��ی.از.مهم.ترین.بحث.هایی.که.امروزه.به.عنوان.یک.آس��یب.جدی.در.صنعت.یو.پی.
وی.سی.تلقی.می.ش��ود،.بحث.تولیدکنندگانی.است.که.کیفیت.را.قربانی.قیمت.های.خود.
می.کنند..جالب.اس��ت.که.بدانید.ما.در.ش��رکت.وین.کاس.برای.مقابله.با.چنین.مواردی،.
ابتدا.در.صورت.درخواس��ت.مش��تریان.خود،.در.زمان.ارسال.بار.به.کارگاه.های.ایشان،.تیم.
آم��وزش.فنی.خ��ود.را.نیز.به.آنجا.اع��زام.می.کنیم..دوم.اینکه،.واح��د.فنی.مجموعه.وین.
کاس،.ب��ه.صورت.مرت��ب.و.فصلی.از.تمامی.مونتاژکاران.خ��ود.در.اقصی.نقاط.ایران.به.
صورت.س��رزده.بازدید.به.عمل.می.آورد..در.این.برنامه.ریزی.ها.دقت.می.ش��ود.واحد.فنی.
وین.کاس.هر.کارگاه.را.حداقل.سه.ماهی.یکبار.مورد.سرکشی.قرار.دهد..در.صورتی.که.
در.این.بازدیدها.مش��اهده.شود.مجموعه.ای.مسائل.فنی.و.کیفی.مونتاژ.پروفیل.را.رعایت.
نمی.کنند،.از.فروش.و.تحویل.پروفیل.های.وین.کاس.به.آن.کارگاه.جلوگیری.می.شود..
جالب.اس��ت.بدانید.ش��رکت.وین.کاس.در.ابتدای.س��ال.95.بی��ش.از.60.کارگاه.
تولیدی.را.تعدیل.کرده.است؛.فقط.به.خاطر.حفاظت.از.اعتبار.پروفیل.های.وین.کاس.
و.به.این.خاطر.که.به.برند.تجاری.ش��رکت.آس��یبی.وارد.نگردد..فکر.می.کنم.بس��یار.
مفید.و.سودبخش.خواهد.بود،.اگر.تمامی.همکاران.ما،.یعنی.تولیدکنندگان.پروفیل.از.
مونتاژکاران.خود.حداقل.سالی.دو.بار.بازدیدهای.فنی.به.عمل.آورند.تا.پروفیل.یو.پی.

وی.سی.اعتبار.و.وجهه.خود.را.در.صنعت.ساختمان.حفظ.کند.
در.پایان،.مفتخریم.که.اعام.کنیم،.پس.از.کشورهای.کانادا،.اتریش.و.ژاپن،.ایران.
چهارمین.کشوری.بود.که.به.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.تکنولوژی.نانوذرات.دست.
پیدا.کرد؛.و.همچنین.با.افتخار.اعام.می.کنیم،.پس.از.دستیابی.به.این.تکنولوژی.روز.
دنیا،.محصول.دیگری.با.نام.روکش.آلومینیومی،.توسط.شرکت.وین.کاس.رونمایی.
و.روانه.بازار.گردید..البته.همه.این.دس��تاوردها.را.باید.مدیون.دانش.مهندسان.فنی.و.

اجرایی.شرکت.دانست..
در.اینجا.جا.دارد.از.تمامی.پرس��نل.زحمتکش.ش��رکت.ک��ه.خالصانه.و.صادقانه.در.
جهت.رش��د.و.پیش��رفت.صنعت.قدم.برداش��ته.اند.و.همچنین.مدیریت.محترم.عامل.
مجموعه،.آقای.مهندس.زمانی.که.همیش��ه.باعث.دلگرمی.پرس��نل.و.آرامش.خاطر.

آنان.بوده.است،.کمال.تشکر.و.قدردانی.را.داشته.باشم.

































































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

جره 
و پن

ش در 
بخ

اهمیت برنامه ریزی؛ عامل موفقیت پنجره عصر فردا... 134
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برنامه ریزی؛ عامل موفقیت پنجره عصر فردا
در گفتگوی اختصاصی نشریه پنجره ایرانیان با محمد ابراهیم نوروزی مطرح شد:

 شـرکت شـما از چـه تاریخـی فعالیت خود را آغـاز کرده و تاکنـون چه فراز و 
نشیب هایی را در طی کردن مسیر پیشرفت پشت سر گذاشته است؟

ب��ا.اخذ.نمایندگی.فروش.پنجره.های.دوجداره.از.گروه.تولیدی.البرز.پن.تبریز.)با.مدیریت.

جن��اب.آقای.حاج.محمد.جعفری(،.در.اواخر.س��ال.1388.و.با.توکل.ب��ر.خداوند.متعال.کار.
فروش.پنجره.های.دوجداره.را.در.سطح.استان.قروین.آغاز.کردیم.

ب��ا.توجه.به.کیفیت.تولید و.تحویل.سفارش��ات.طبق.زمان.بن��دی.قراردادها،.خیلی.زود.و.

باسرعت.به.عنوان.یکی.از.خوش��نام.ترین.فروشندگان.پنجره.های.دوجداره.در.سطح.استان.
قزوین.شهرت.یافتیم.

پس.از.گذش��ت.یک.س��ال.به.دلیل.حجم.س��فارش.های.دریافتی،.گروه.تولیدی.البرز.پن.
اعام.کرد.که.توان.تامین.پنجره.های.سفارشی.را.ندارد.

لذا.جهت.ارائه.به.موقع.سفارشات.در.سال.1390.با.خرید.دستگاه.های.تولید،.کارگاه.تولید.

پنجره.در.شهر.صنعتی.البرز.را.راه.اندازی.کرده.و.نسبت.به.تولید.با.کیفیت.مطلوب.و.قیمت.

مناسب.اقدام.کردیم.
در.س��ال.1391.با.توجه.به.رش��د.و.پیش��رفت.و.افزایش.حجم.کار،.جهت.پیشبرد.اهداف.
برنامه.توس��عه.و.ایجاد.تشکیات.س��ازمانی.نسبت.به.ثبت.شرکت.تعاونی.پنجره.عصر.فردا.
اقدام.کردیم.و.با.هدف.گس��ترش.حوزه.کاری.بر.اس��اس.برنامه.توسعه،.فعالیت.های.ذیل.را.

انجام.دادیم:.
ب��ا.توجه.به.وجود.کارگاه.های.متعدد.و.همچنی��ن.پیش.بینی.افزایش.تعداد.این.کارگاه.ها.و.
عدم.وجود.مرکزی.با.انبارش.مناسب،.جهت.توزیع.یراق.آالت،.پروفیل.و.سایر.ملزومات.تولید.
پنجره.های.دوجداره.در.سطح.استان.قزوین،.برآن.شدیم.تا.اولین.مرکزی.باشیم.که.نیازهای.
همکاران.را.در.کمترین.زمان.ممکن.تامین.کنیم.و.حاصل.این.ایده.به.شرح.زیر.می.باشد:

1..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.یراق.آالت.جویس.
2..اخذ.نمایندگی.فروش.گالوانیزه.از.شرکت.آهن.و.فوالد.جهان.سپاهان

3..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.فنسترمن.

ره:
شـا

ا

همـه چیز از سـال 1388 در قزوین آغاز شـد. در این سـال، محمـد ابراهیم نوروزی به همـراه مهندس پرویز کریمی با اخـذ نمایندگی فروش 
پنجره های دوجداره، به عنوان نماینده فروش گروه تولیدی البرز پن تبریز، در اسـتان قزوین معرفی گردید. نوع فعالیت این شـرکت در اسـتان 
باعث شد تا با افزایش سفارشات در این استان روبه رو شوند. این روند ادامه داشت تا با توجه به افزایش مشتریان، مدیران این شرکت نسبت 
به راه اندازی ماشین آالت مونتاژ در و پنجره و تجیهیز مجموعه خود اقدام کنند. سرانجام در سال 1391، شرکت تعاونی پنجره عصر فردا رسما 
به ثبت رسـید. پس از ثبت و شـروع به کار شـرکت پنجره عصر فردا، شـرکت در سال 1392 به شـهرک صنعتی لیا واقع در استان قزوین نقل 
مکان کرد، و کارگاهی با دو هزار متر فضای باز و 500 متر سوله فعالیت های تولیدی را ادامه داد و همچنین دفتر مرکزی شرکت در شهر قزوین 
واقع می باشـد. شـرکت پنجره عصر فردا نوع فعالیت خود را به مرور زمان افزایش داد و در کنار تولید در و پنجره دو جداره به فروش پروفیل، 
پیچ، یراق آالت و پخش ملزومات تولید شیشه های دو جداره در سطح استان قزوین، گیالن و  زنجان رو آورد. در ادامه شرکت پنجره عصر فردا 
دسـتاورد دیگری به دسـت آورد و موفق شد نمایندگی های رسمی دو پروفیل ویستابسـت و وین تک را نیز دریافت کند. در گفتگویی که با آقای 
محمد ابراهیم نوروزی، مدیر عامل پنجره عصر فردا داشتیم، از نحوه فعالیت های آنها و نیز عوامل موفقیت این شرکت پرسیدیم. نکته ای که در 

این گفتگو بیش از همه به گوش می رسید، توجه و تاکید مدیریت این مجموعه بر عامل مهم برنامه ریزی بود. با هم این گفتگو را می خوانیم.
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4..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.بست.ویژن
5..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.کرنر
6..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.ارپن
7..اخذ.نمایندگی.انحصاری.فروش.پروفیل.شفر.

8..اخذ.نمایندگی.انحصاری.شرکت.کرپیران.پیچ.)مکس(.و.کلیه.ملزومات.مورد.نیاز.تولید.
پنجره.و.شیشه.های.دوجداره

 در حال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسـط شـرکت شما عرضه می شود؟ 
درباره انواع محصوالت خود به صورت جداگانه توضیح دهید.

تولی��د.پنجره.ه��ای.دوجداره.با.با.برنده��ای.معتبر.ویستابس��ت.و.وین.تک.تحت.نظارت.

این.ش��رکت.ها.با.اس��تفاده.از.ماشین.آالت.پیش��رفته.آلمانی.و.با.به.کارگیری.پرسنل.مجرب.

و.متخص��ص..ادام��ه.دارد..همچنین.پخش.پروفیل.های.فنس��ترمن.و.بس��ت.ویژن،.پخش.

ی��راق.آالت.و.ملزومات.پنجره.های.دوجداره.با.برند.جوی��س.ترکیه.و.پخش.ملزومات.تولید.

شیش��ه.های.دوجداره.اعم.از.چسب.پلی.س��ولفات،.اسپیسر.و.رطوبت.گیر.به.صورت.گسترده.
و.انحصاری.در.استان.قزوین.و.بخشی.از.استان.های.زنجان.و.گیان.در.حال.انجام.است.
 کیفیت محصوالتی که پنجره عصر فردا ارائه می دهد، در چه سطحی قرار دارد؟
به.دلیل.نوع.بافت.در.شهرهای.کوچک.و.ارتباط.نزدیک.مشتریان.با.یکدیگر.جهت.بقا.در.
بازار،.محصوالت.تولیدی.باید.از.کیفیت.مطلوب.و.مناس��بی.برخوردار.باشند.که.این.مهم.از.

ابتدای.کار،.در.سرلوحه.امور.شرکت.قرار.داشته.است.
همچنین.به.واسطه.کیفیت.باالی.محصوالت.تولیدی،.توانستیم.در.کمترین.زمان.در.اخذ.

نمایندگی.محصوالت.وین.تک.و.ویستابست.موفق.باشیم.
 برای بهره گیری از دانش و فناوری روز چه اقداماتی انجام داده اید؟

آموزش.و.یادگیری.یکی.از.راهکارهای.تولید.محصول.باکیفیت.می.باش��د.که.همیشه.در.

نظر.ش��رکت.بوده.است..اهم.اقدامات.تبدیل.به.احس��ن.کردن.دستگاه.های.ساخت.و.تولید.
بوده.است.

اعزام.کارگران.تولید.به.کارگاه.های.آموزشی.نصب.یراق.آالت.و.تولید.پنجره.و.استفاده.از.
آیین.نامه.های.شرکت.های.طرف.قرارداد.بخشی.از.فعالیت.های.ما.در.این.زمینه.بوده.است.

 به نظر شـما، برای تولید یک پنجره اسـتاندارد، چه عوامل و فاکتورهایی باید 
مورد توجه قرار بگیرند؟

.موارد.مختلفی.در.در.این.زمینه.تاثیرگذار.هستند؛.از.جمله.این.عوامل.می.توان.به.این.موارد.

اش��اره.کرد:.تولید.پنجره.های.اس��تاندارد.از.مواد.مصرفی،.ملزومات.اس��تاندارد.و.توصیه.شده.
توسط.تولیدکنندگان.پروفیل،.استفاده.از.دستگاه.های.پیشرفته.و.مدرن.و.آموزش.پرسنل.

 بـه نظـر شـما بـرای جلوگیـری از ورود پنجره هـای نامرغـوب در بـازار چـه 
راهکارهایی وجود دارد؟

.بهترین.روش،.نظارت.مس��تمر.تولیدکنندگان.پروفیل.ب��ر.کارگاه.ها.و.کارخانجات.تولید.

پنجره.و.تعریف.مش��خصات.استاندارد.پنجره.های.دوجداره.و.همچنین.اطاع.رسانی.مناسب.

در.خصوص.مش��خصات.استاندارد.به.مش��تریان.و.مصرف.کنندگان.نهایی.است؛.و.در.این.
خصوص.باید.از.رسانه.های.جمعی.و.جراید.بهره.گرفته.شود.

 فکر می کنید چه عاملی سبب توزیع محصوالت بی کیفیت در بازار می شود؟
سودجویی.بیش.از.حد.جمعی.از.سازندگان.و.انبوه.سازان.و.متاسفانه.همراهی.تولیدکنندگان.
و.همکارانی.که.با.توجه.به.قیمت.درخواستی.مشتری،.محصول.بی.کیفیت.تولید.می.کنند،.که.

البته.با.توجه.به.شرایط.بازار.در.حال.حذف.شدن.از.گردونه.رقابت.هستند.
 به نظر شما وجود محصوالت بی کیفیت چه تاثیری بر کلیت صنعت در و پنجره 

دوجداره بر جای می گذارد؟
در.صورت.تش��دید.این.وضعیت،.با.تغییر.س��لیقه.و.نیاز.مشتری.از.یو.پی.وی.سی.و.رفتن.

آنها.به.سمت.سایر.محصوالت.روبه.رو.خواهیم.بود.
 شرایط فعلی و آینده بازار در و پنجره های دوجداره را چگونه می بینید؟

ب��ا.توجه.به.روند.فعلی.به.نظر.می.رس��د.پنجره.های.دوجداره.س��اخته.ش��ده.از.آلومینیوم.

دوجداره.یا.ترمال.بریک،.از.آینده.خوبی.برخوردار.هس��تند.که.این.مهم.در.طرح.توسعه.این.

ش��رکت.می.باشد،.به.امید.خداوند.تا.پایان.نیمه.اول.سال.جاری.تهیه.دستگاه.های.مورد.نیاز.
جهت.تولید.این.نسل.از.پنجره.ها.نیز.انجام.خواهد.شد.
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نقش سازمان های دولتی
 در بهبود صنعت پنجره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
مدیریت بازرگانی سفیر مطرح شد:

 بازرگانی سفیر از چه زمانی شروع به کار کرد ؟
م��ا.از.1382.فعالیت.خود.را.در.صنعت.در.و.پنجره،.در.زمینه.توزیع.ملزومات.مختلف.
پنج��ره.از.جمله.یراق.آالت.آغاز.کردیم..پس.از.گذش��ت.زمان.و.کس��ب.تجربه.در.این.
خصوص،.در.س��ال.1389.به.صورت.مس��تقل.فعالیت.خود.را.پیش.بردیم.که.در.نهایت.
در.همان.س��ال.بازرگانی.س��فیر.را.تاسیس.کردیم..بازرگانی.س��فیر.نخست.با.شرکت.
emre Kalip.با.برند.winx.ش��روع.کرد..و.بعد.از.winx.برند.reze.و.پیچ.های.
سرمته.jin star.را.به.سبد.محصوالت.خود.اضافه.کرد..در.نهایت.چسب.پلی.سولفات.
erpasan.را.برای.عرضه.به.مش��تریان.اضافه.کردیم..همچنین.در.سال.1391.دفتر.

تهران.سفیر.به.مدیریت.محمدرضا.عسگری.راه.اندازی.شد.
 لطفا در مورد محصوالت شرکت توضیح دهید؟

در.ابتدا.توضیحاتی.در.مورد.یراق.آالت.winx.خواهم.داد..دس��تگیره.ها.و.لوالهای.

آلومینیومی.این.برند.که.در.ترکیه.تولید.می.ش��ود،.جزو.محصوالت.باکیفیت.این.کشور.

قلمداد.می.ش��وند..همچنین.این.محص��ول.در.ترکیه.جز.اولین.برنده��ا.از.نظر.کیفیت.

ب��ه.حس��اب.می.آید..reze لوالهای.وی��ژه.ای.را.ک��ه.درون.آن.گالوانیزه.و.روکش.آن.

پی.وی.سی.پاستیک.است،.تولید.کرده.است..از.خصوصیات.برند.reze.این.است.که.

لوالهای.3d.و.90.این.برند.به.صورت.تک.س��ایز.ارائه.می.ش��ود..همچنین.با.توجه.به.

اینکه.در.مناطقی.که.رطوبت.هوا.باالس��ت،.باعث.زنگ.زدگی،.شوره.زدن.و.شکستگی.

نمی.ش��ود؛.reze.این.مزیت.را.دارد.که.تغییر.رنگ..ندهد.و.واکنش.چندانی.نس��بت.به.

وضعیت.آب.و.هوا.نداشته.باشد..این.امر.موجب.شده.است.تا.در.نواحی.شمال.و.جنوب.

کشور.استقبال.خوبی.از.این.نوع.یراق.آالت.به.عمل.آید.
محص��ول.دیگر.بازرگانی.س��فیر.پیچ.های.jin star.اس��ت..که.مس��تقیما.از.تایوان.
و.مال��زی.خریداری.می.ش��ود..بازرگانی.س��فیر.به.صورت.تضمین.کیفی��ت.این.پیچ.ها.را.
.Jin star.خریداری.می.کند.و.با.همان.تضمین.در.اختیار.مشتریان.قرار.می.دهد..کیفیت
به.صورتی.اس��ت،.که.در.ازای.خرابی.حتی.یک.پیچ،.یک.بس��ته.رایگان.به.مشتری.اهدا.

می.کند..و.حسن.این.پیچ.ها.این.است.که.نه.هرز.می.شود.و.نه.می.شکند.
.چسب.پلی.سولفات.erpasan.دیگر.محصول.ما.است.که.کیفیت.خوبی.هم.دارند.

و.این.را.با.توجه.به.بازخوردی.که.از.مشتری.گرفتیم،.متوجه.شدیم.
همچنی��ن.بخش.پروفیل.بازرگانی.س��فیر.تح��ت.مدیریت.حمیدرضا.عس��گری.نیز.
پیشرفت.چشمگیری.داشته.است..طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته،.بازرگانی.سفیر.
به.تازگی.موفق.شد.با.شرکت.آک.پروفیل.قراردادی.را.منعقد.کند.و.نمایندگی.انحصاری.
این.پروفیل.در.آذربایجان.ش��رقی.را.در.اختیار.بگیرد..به.نظر.من،.این.پروفیل.از.لحاظ.
کیفیت.و.همچنین.قیمت.بس��یار.عالی.است..در.ضمن.کلیه.محصوالت.بازرگانی.سفیر.
دارای.گارانتی.است..اگر.محصولی.گران.فروخته.شد.و.یا.از.کیفیت.الزم.برخوردار.نبود،.
در.صورت.عدم.رضایت.مش��تری،.مبلغی.را.که.دریافت.کرده.ایم.پس.داده.می.ش��ود.یا.
به.جای.آن.محصول،.محصولی.دیگر.داده.می.ش��ود..این.امتیاز.شامل.تمام.محصوالت.

ما.می.شود..
 بازرگانی سفیر در زمینه آموزش چه اقداماتی انجام داده است؟

سفیر.در.زمینه.آموزش.هم.فعالیت.هایی.را.انجام.داده.است،.ما.به.شرکت.هایی.که.با.

ره:
شـا

ا

در سال 1382 بود که غالمرضا عسگری به همراه دو برادر خود، در کارگاهی در آذربایجان شرقی شهر تبریز، فعالیت خود را در صنف 
در و پنجره یو.پی.وی.سـی آغاز کرد. اما از همان ابتدا برادران عسـگری چشـم انداز مثبت و رو به رشـدی را برای خود ترسیم کرده 
بودند. غالمرضا عسـگری در ادامه و پس از کسـب تجربه کافی و شـناخت توانایی هایی خود، در سال 1389 موفق شد یک شرکت 
بازرگانی به نام سفیر را به صورت مستقل افتتاح کند. بازرگانی سفیر فعالیت های خود را با قدرت شروع کرد و موفق شد نمایندگی 
برندهای معتبری را در صنعت در و پنجره در اختیار بگیرد. همچنین در سال 1391 دفتر تهران سفیر به مدیریت محمدرضا عسگری 
راه اندازی شد. در میان محصوالت متنوعی که در سبد کاالیی بازرگانی سفیر به چشم می خورد، دو ویژگی بیش از همه جلب توجه 
می کند، کیفیت باال و قیمت مناسب. در حال حاضر بازرگانی سفیر از جایگاه بسیار مناسبی در یکی از شهرهای اقتصادی ایران، یعنی 
تبریز، برخوردار است. در بازدیدی که گروه خبری پنجره ایرانیان از نمایشگاه ساختمان تبریز به عمل آورد، فرصتی به دست آمد تا با 
مدیر توانا و سختکوش بازرگانی سفیر، غالمرضا عسگری گفتگویی انجام دهیم. از این فرصت استفاده کرده و از فعالیت های مختلف 

بازرگانی سفیر پرسیدیم و ایشان در ادامه به تحلیل بازار پرداختند. باهم این گفتگو را می خوانیم:  
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ما.همکاری.دارند،.تضمین.می.دهیم.که.در.بحث.آموزش.هم.همکاری.داش��ته.باشیم..

اگر.شرکتی.با.مشکل.فنی.مواجه.شود.ما.در.محل.حاضر.شده.و.آن.مشکل.را.مرتفع.و.
آموزش.های.الزم.را.به.شرکت.مورد.نظر.دهیم..

 در مورد خدماتی که بازرگانی سـفیر به مشتریان خود ارائه می دهد، بیشتر 
توضیح دهید؟

مهمترین.خدمات.ما.این.اس��ت.که.محصوالتی.با.بهترین.کیفیت.به.مش��تریان.خود.
ارائه.می.دهیم.

 روشن است که یراق آالت نقش بسیار مهمی در کیفیت پنجره  ایفا می کنند. 
به نظر شما مصرف کننده چگونه می تواند یراق آالت خوب را تشخیص دهد؟

اولین.ویژگی.یراق.آالت.مرغوب.این.است.که.خریدار.با.برند.یراق.مورد.نظر.آشنایی.

داشته.باشد،.که.مهمترین.عامل.نیز.محسوب.می.شود..مسئله.بعدی.آبکاری.یراق.است،.

که.باید.از.کیفیت.خوبی.برخوردار.باشد..سوم.اینکه.مواد.اولیه.ای.که.این.محصوالت.را.

تولید.می.کند.از.استاندارد.خوبی.برخوردار.باشد..چون.مواد.اولیه.اگر.خوب.نباشد،.کیفیت.
محصول.مورد.نظر.نیز.طبیعتا.نازل.خواهد.بود..

 ویژگی یک چسب مرغوب چیست؟
چس��ب.خوب،.چس��بی.اس��ت.که.مش��تری.بتواند.به.راحتی.آن.را.هم.بزند.و.مسئله.
دیگر.اینکه.چس��ب.نه.خیلی.ش��ل.باشد.و.نه.سفت..و.زمانی.که.چسب.به.سطح.شیشه.
می.چس��بد.به.صورت.یک.دفعه.جدا.نش��ود.و.به.صورت.تکه.تکه.از.س��طح.شیشه.جدا.
شود،.این.موارد.نشان.دهنده.کیفیت.چسب.است..در.آخر.ویژگی.پروفیل.استاندارد.هم،.

این.است.که.در.سرما.نشکند.و.در.گرما.هم.تغییر.رنگ.ندهد..
 از نظر شـما نوع ماشـین آالت، در ساخت در و پنجره یو.پی.وی.سی چقدر 

تاثیرگذار است؟
.به.نظر.من.یکی.از.دالیل.بی.کیفیت.شدن.صنعت.یو.پی.وی.سی،.ماشین.آالت.است..
زیرا.ماشین.آالتی.که.اکثر.شرکت.ها.در.مونتاژ.در.و.پنجره.استفاده.می.کنند.خیلی.قدیمی.
با.بازده.تولیدی.پایین.هس��تند..اغلب.شرکت.ها.ماشین.آالتی.را.وارد.می.کنند.که.به.روز.
نیستند.و.تنها.دلیل.هم.این.است.که.از.قیمت.کمتری.برخوردار.هستند.و.موارد.جانبی.را.
در.نظر.نمی.گیرند؛.از.قبیل.مصرف.زیاد.انرژی.و.راندمان.تولیدی.اندک.دستگاه..از.همه.
مهم.تر.اینکه.ماش��ین.آالت.مدرن.نیاز.کمتری.به.نیروی.انسانی.دارند.و.از.دقت.باالیی.

در.تولید.برخوردار.هستند،.که.به.ارتقای.کیفیت.محصوالت.تولیدی.منجر.می.شوند.
اگر.ما.می.خواهیم.پیشرفت.در.کل.صنعت.داشته.باشیم.باید.تغییر.رویه.دهیم..در.ایران.
در.بخش.تولید.هزینه.را.کم.می.کنیم.و.در.عوض.سود.را.افزایش.می.دهیم،.در.حالی.که.
در.کشورهای.در.حال.توسعه،.برعکس.عمل.می.کنند.و.نتیجه.بهتری.هم.می.گیرند..

 از نظر شـما چه دالیلی باعث شـده که صنعت یو.پی.وی.سـی دچار افت 
کیفیت شود؟

.ما.یک.مشکل.اساسی.در.صنعت.ساختمان.داریم،.آن.هم.عدم.نظارت.الزم.سازمان.

نظام.مهندس��ی.است..نظارتی.که.س��ازمان.نظام.مهندسی.در.صنعت.ساختمان.باید.از.
ساخت.و.ساز.داشته.باشد.کافی.نیست..از.طرف.دیگر.یکی.از.دالیل.افت.کیفیت.یو.پی.
وی.س��ی.ورود.پیمانکاران.ساختمانی.است..به.این.جهت.که.اولین.چیزی.که.پیمانکار.
مدنظ��ر.دارد.قیمت.ارزان.اس��ت.و.این.قیمت.ارزان.ص��ورت.نمی.گیرد.مگر.اینکه.در.و.
پنجره.ساز.از.جنس.نامرغوب.استفاده.کند..اگر.سازمان.نظام.مهندسی.هر.چیزی.را.که.
در.س��اختمان.به.کار.می.رود.کنترل.کند،.کیفیت.س��اختمان.به.خصوص.پنجره.به.این.
حد.نزول.پیدا.نخواهد.کرد..در.نهایت.این.نظارت.ها.به.باال.رفتن.کیفیت.در.ساختمان.ها.

منجر.خواهد.شد..
من.معتقد.هس��تم.که.اگر.کیفیت.یو.پی.وی.سی.کاهش.پیدا.کرده.است،.همان.طور.
که.در.باال.بدان.اش��اره.کردم،.یکی.از.دالیل.آن.پیمانکاران.هس��تند.و.دومین.علت.آن.
نب��ود.نظارت.بر.این.صنف.اس��ت..هیچ.نهاد.یا.اتحادیه.ای.وج��ود.ندارد.که.بر.عملکرد.
تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.سی.نظارت.داشته.باشد..این.امر.باعث.می.شود.با.
توجه.به.نبود.یک.نهاد.کارآمد،.تولیدکنندگان.سبک.و.سیاق.خودشان.را.داشته.باشند.و.

با.هر.کیفیت.و.استانداردی.که.دلخواه.خودشان.باشد،.تولید.کنند.
 به نظر شما تشکل ها در ایران کارایی الزم را داشته اند؟

نه.چندان..اگر.کارگاه.های.در.حال.کار.را.رصد.کنید.متوجه.می.ش��وید.که.حدودا.20.

درصد..دارای.پروانه.کس��ب.هستند..نتیجه.ای.که.می.گیریم.این.است.که.کسی.نظارت.

بر.کار.ش��رکت.ها.ندارد..تشکل.ها.و.اتحادیه.ها.در.ایران.فقط.تشکیل.می.شوند.و.کارایی.

الزم.را.ندارند..این.نهاد.ها.باید.به.صورت.برنامه.ریزی.ش��ده.به.کارگاه.ها.سرکشی.کنند.

و.به.نحوه.کارکرد.شرکت.ها.نظارت.داشته.باشند..از.دیگر.اقداماتی.که.تشکل.می.تواند.
انجام.دهد،.تعریف.پنجره.استاندارد.و.مکلف.کردن.تولیدکنندگان.به.اجرای.آن.است.

.تش��کل.ها.باید.برنامه.ای.ترتیب.دهند.تا.صدور.مجوز.ش��رکت،.مستلزم.رعایت.یک.

س��ری.از.استاندارد.ها.باش��د.و.در.صورت.عدم.رعایت.این.استانداردها.از.سوی.شرکت،.
تشکل.این.قدرت.را.داشته.باشد.که.برای.شرکت.خاطی.مجوز.صادر.نکند..

نقشی.که.تشکل.در.صنعت.دارد،.حکم.قلب.در.بدن.را.دارد..هر.چقدر.که.قلب.با.نظم.

بیش��تری.بتپد،.گردش.خون.ما.هم.بهتر.می.ش��ود.و.بالعکس..اگر.تشکل.فعالیت.داشته.

باشد.همان.طور.که.در.باال.به.آن.اشاره.کردم.نتیجه.آن.رشد.و.بهبود.کیفیت.در.صنعت.
یو.پی.وی.سی.خواهد.بود.

 بـه نظر شـما چه راه کارهایی وجـود دارد تا صنعت یو.پی.وی.سـی از این 
وضعیت حال حاضر خارج شود ؟

ب��ه.نظر.من.تمام.ای��ن.امر.به.یک.برنامه.ریزی.مدون.و.س��ازماندهی.ش��ده.نیازمند.

اس��ت.که.از.عهده.س��ازمان.نظارت.یا.نهادی.با.قدرت.اجرایی.بر.می.آید..اگر.س��ازمان.

یا.تش��کل.ها،.برنامه.ری��زی.در.جهت.بهبود.کیفیت،.نظ��ارت.و.درجه.بندی.محصوالت.

داش��ته.باش��ند،.در.این.صورت.ش��اهد.حرکت.صنعت.یو.پی.وی.سی.به.سمت.کیفیت.
بهتر.خواهیم.بود.

 ارزیابی شما از وضعیت بازار در و پنجره چیست؟
بازار.گنگ.اس��ت.و.مش��خص.نیست.که.آیا.رو.به.بهبود.اس��ت.یا.وخامت..البته.امید.

داریم.که.وضعیت.بهتر.شود.
 به نظر شما، آیا رکود موجود باعث ریزش کارگاه ها و مجموعه های کوچک 

نخواهد شد؟
دوباره.در.اینجا.نقش.تشکل.و.سازمان.نظارت.برجسته.می.شود..این.رکود.باعث.شده.
تا.بس��یاری.از.کارگاه.ها.تعطیل.ش��وند.ولی.متاسفانه.مشکل.حل.نمی.شود.وقتی.کارگاه.
بی.شناس��نامه.ای.تعطیل.گردد،.کارگاه.بی.شناسنامه.دیگری.جای.آن.را.پر.می.کند..فقط.

نام.ها.هستند.که.تغییر.می.کنند.
 فکر می کنید برای خروج از این رکود چه راهکارهایی وجود دارد؟

ب��ه.نظر.م��ن.صنعت.ایران.بیمار.اس��ت..متاس��فانه.وام.هایی.را.که.ب��ه.کارخانجات.

می.دهند.اصولی.نیست..چون.بانک.ها.در.زمان.واگذاری.تسهیات،.بر.نحوه.هزینه.کرد.

این.وام.ها.نظارت.ندارند..به.نظر.من،.هرچقدر.که.صنعت.را.قوی.تر.کنیم.رکود.زودتر.
از.بین.می.رود.

چگونه.اس��ت.که.محصوالتی.که.در.کش��ورهای.دیگر.تولید.می.شود،.با.اینکه.عموما.

کیفیت.بهتری.از.تولیدات.کشورمان.دارند،.از.قیمت.پایین.تری.برخوردار.هستند؟.ضمن.

اینکه.این.نکته.را.نیز.باید.در.نظر.بگیرید.که.در.کشورهای.دیگر.کارخانه.ها.بابت.مالیات.

و.انرژی.هزینه.های.سنگین.تری.را.نسبت.به.ایران.متقبل.می.شوند..به.هرحال.تا.فکری.
برای.بیماری.صنعت.کشورمان.نشود.نمی.توان.امیدوار.به.بهبود.اوضاع.بود.

 نظر شـما در رابطه با پنجره تیپ چیسـت؟ اگر بتوان موانع تیپ سـازی در 
کشورمان را رفع کرد، فکر می کنید تا چه حد به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد؟ 
اگر.ش��رایط.تولید.پنجره.تیپ.فراهم.ش��ود،.مس��لما.تاثیرات.مثبت��ی.بر.جای.خواهد.
گذاش��ت..ش��رکت.ها.در.زمان.های.بی.کاری،.شروع.به.تولید.با.اس��تانداردهای.تعریف.
ش��ده.و.اندازه.های.مشخص.می.کنند،.که.بسیار.سودمند.خواهد.بود..در.این.صورت.هم.
سرعت.کار.شرکت.ها.باال.می.رود.و.هم.ساختمان.سازها..و.البته.با.قیمتی.بهتر.برای.هر.
دو.طرف..به.این.خاطر.که.هم.قیمت.تولید.کاهش.پیدا.می.کند.و.هم.مصرف.کننده.با.

قیمت.کمتری.محصول.خود.را.خریداری.خواهد.کرد..
در.این.زمینه.باید.نظام.مهندس��ی.و.شهرداری.همکاری.کنند.تا.این.امر.محقق.شود..
متاسفانه.سازمان.نظام.مهندسی.خیلی.ضعیف.عمل.می.کند..تا.این.سازمان.در.عملکرد.

خود.تغییری.حاصل.نکند.با.این.وضعیت.روبه.رو.خواهیم.بود.
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شکوفایی صنعت در دامان طبیعت
بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از چند تولیدکننده مطرح استان گلستان

گروه خبری پنجره ایرانیان همزمان با برگزاری 
نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان، در 
فرصت محدودی که داشت به چندین شهرک 
صنعتی سـر زد و برخی از تولیدکنندگان حوزه 
در و پنجـره را مـورد بازدید قـرار داد. الحق و 
االنصاف آنچه مشـاهده کردیم فراتر از تصور 
ما بـود، به خصوص فراتـر از تصویری بود که 
نمایشگاه گلستان در ذهن ما ایجاد کرده بود؛ 
و بدون تردید می توان گفت این نمایشگاه به 
هیچ وجه ویترین داشته های این استان زرخیز 
نبـود. وقتی از کنار گندمزارهـای پهناوری که 
کرانه آنها در افق ناپدید بود برای رسـیدن به 
مقاصد بازدید خود می گذشتیم، هیچگاه تصور 
نمی کردیـم با چنـان صنعتگـران توانمندی و 
چنین مجموعه های بالنده ای روبه رو شویم، که 
البته با تواضع و بدون هیاهو بار ارتقای بخش 
صنعت سـاختمان را در این اسـتان به دوش 

می کشند.
اسـتان گلسـتان یکی از قطب های کشاورزی 
کشورمان به شـمار می آید و مسلما این حوزه 
بیشـترین بخش فعالیت های اقتصـادی این 
استان را تشکیل می دهد. اما این امر به معنای 
ضعف بخـش صنعت ایـن منطقـه نمی تواند 
باشـد. دسـت کم آنچه ما در بازدیدهای خود 
شـاهد بودیـم، حاکـی از توانمنـدی و قدرت 

صنعتگران بخش در و پنجره بود.
متاسـفانه فرصت اندک بـود و گروه خبری به 
هیـچ وجه داعیه آن را ندارد که با این گزارش 
حق صنعتگران گلسـتان را ادا کرده اسـت، با 
ایـن حال آنچه در ادامه می آید مشـتی اسـت 

نمونه خروار:
مقصـد نخسـت مـا شـهرک صنعتـی آق قال 
و مجموعـه بـزرگ آق پروفیـل، تولیدکننـده 
آک  برنـد  بـا  یو.پی.وی.سـی  پروفیل هـای 
پروفیـل، بـود. برند معتبـری که امـروز برای 
اکثـر اهالی ایـن صنعت نامی آشناسـت. این 

مجموعه با بهره گیری از دانش و فناوری های 
روز دنیا مشغول تولید است و به عنوان یکی از 
مجموعه های معدودی است که بنای کار خود 
را بر صادرات گذاشته، و با محقق ساختن این 
عمل دشوار، در اعتالی صنعت و اقتصاد کشور 
و منطقه خود نقش مهمی ایفا می کند. در این 
بازدید، گفتگویی نیز داشـتیم با رامین صحنه، 
مدیرعامل جـوان و خوش فکر این مجموعه و 
از ایشـان چند و چون فعالیت های آق پروفیل 

را جویا شدیم.
مقصـد بعـدی مـا شـهرک صنعتـی رامیـان 
بـود و بازدید از شـرکت ایلیاد کار وشـمگیر، 
تولیدکننـده پروفیـل یو.پی.وی.سـی با برند 
پراتیک. این مجموعه که مشـرف بر کوه های 
پوشیده از جنگل های سربه فلک کشیده واقع 
شـده، به تازگـی پا بـه عرصه تولید گذاشـته 
و بایـد منتظر بـود و نتیجـه کار آن را دید. اما 
آنچه کـه ما از نزدیک شـاهد آن بودیم تیمی 
منسـجم و متخصص و البته بسـیار با انگیزه 
بود، که زیرسـاخت تولید را به بهترین شـکل 
ممکـن آمـاده و پیش تولیـد خـود را نیز آغاز 
کرده بود. پس از گفتگویی که با اکتای قاضی، 
رئیس هیئت مدیره شرکت ایلیاد کار وشمگیر، 
داشتیم و با عزِم جزم و برنامه ریزی های دقیق 
وی از نزدیک آشنا شدیم، دیگر نمی توانیم در 
موفقیت این برند نوپای عرصه یو.پی.وی.سی 

تردیدی داشته باشیم. 
پس از آن به سوی شهرک صنعتی گنبدکاوس 
بـه راه افتادیم و به عنوان آخرین مقصد خود، 
مجموعـه بزرگ یـاران بهار گلسـتان را مورد 
بازدید قرار دادیم. این مجموعه در حال حاضر 
عالوه بر مونتاژ در و پنجره، مشغول تولید یکی 
از معتبرتریـن برندهای پروفیل  تقویتی فلزی 
کشـورمان اسـت. در این دیدار، از نزدیک با 
توانمندی هـا و تجهیزات این مجموعه آشـنا 
شـدیم و گفتگویـی انجام دادیم بـا مدیریت 

متخصص و دانش محور این مجموعه، یعنی 
آتا نفس رودی، و از ایشـان نحوه فعالیت 

و چگونگی موفقیت مجموعه یاران بهار 
گلستان را پرسیدیم.

ایـن  بـا  گفتگـو  متـن  ادامـه  در 
عزیـزان و گـزارش تصویری از 

مجموعه هـای مذکـور از نظر 
شما می گذرد:
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آک پروفیل؛ پیشگام در عرصه صادرات
در بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از شرکت آق پروفیل و گفتگو با مدیرعامل این شرکت مطرح شد:

 در مورد پیشینه و وضعیت فعلی شرکت آق  پروفیل توضیحاتی بفرمایید. 
ش��رکت.آق.پروفیل.)تولیدکننده.پروفیل.یو.پی.وی.سی.با.برند.آک.پروفیل(.در.سال.1389.
تاسیس.شد..پیش.از.آن.و.از.طریق.شرکت.آق.رنگ.که.تحت.مدیریت.پدرم.قرار.دارد،.روابطی.
را.با.کش��ور.ترکمنس��تان.آغاز.کرده.بودیم.و.از.س��ال.1383.محصوالت.خود.را.به.این.کشور.
صادر.می.کردیم..با.توجه.به.ش��ناختی.که.از.بازار.ترکمنستان.به.دست.آوردیم،.تصمیم.گرفتیم.
کارخانه.ای.را.برای.تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی.احداث.کنیم..در.ابتدا.فقط.پروفیل.سه.حفره.
س��ری.58.تولید.و.مس��تقیما.به.ترکمنستان.صادر.می.کردیم..البته.محصوالت.ما.از.این.کشور.
به.کش��ورهای.دیگری.مانند.قزاقستان.نیز.ارسال.می.شد..کلیه.محصوالت.تولید.شده.در.سال.
نخس��ت.فعالیت.آق.پروفیل.به.ترکمنستان.صادر.شد..پس.از.آن.تغییراتی.در.محصوالت.خود.
انج��ام.دادیم.و.تولید.پروفیل.های.4.حفره.را.آغاز.کرده.و.آنها.را.روانه.بازار.ایران.کردیم..نحوه.
فروش.ما.در.ایران،.در.ابتدا.به.صورت.مس��تقیم.بود؛.یعنی.دفتر.فروش.مس��تقیم.آق.پروفیل،.

بدون.هیچ.نمایندگی.عهده.دار.فروش.پروفیل.به.سراسر.ایران.بود.
در.حال.حاضر.مجموعه.تولید.پروفیل.و.در.و.پنجره.آق.پروفیل.در.فضایی.به.مساحت.6500.
متر.مربع.و.4500.متر.مربع.س��الن،.مشغول.فعالیت.است..ظرفیت.تولید.اسمی.پروفیل.5500.

تن.در.س��ال.اس��ت..همچنین.آق.پروفیل.توانسته.است.70.شغل.مستقیم.و.100.تا.120.شغل.
غیرمستقیم.ایجاد.کند..

در.کن��ار.تولی��د.پروفیل،.مونتاژ.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.را.نیز.از.س��ال.1390.آغاز.

کردیم..در.حال.حاضر.ظرفیت.واحد.مونتاژ.در.و.پنجره.100.تا.150.متر.در.یک.شیفت.کاری.

می.باش��د..ما.امروز.ب��ا.بهره.گیری.از.دس��تگاه.های.نیمه.اتوماتیک.آلمانی،.یک��ی.از.بزرگترین.
مجموعه.های.تولید.در.و.پنجره.در.استان.گلستان.به.شمار.می.آییم.

 آق پروفیل چه مزیت هایی نسبت به سایر پروفیل های بازار دارد؟
ما.در.تولید.آق.پروفیل.از.فناوری.های.روز.دنیا.استفاده.می.کنیم.و.با.حساسیتی.که.در.انتخاب.
مواد.اولیه.داریم،.تاش.می.کنیم.کیفیت.بسیار.مناسبی.را.به.بازار.عرضه.کنیم..اما.غیر.از.این،.
ش��رکت.آق.پروفیل.از.این.مزیت.بهره.می.برد.که.کاما.بر.سرمایه.شخصی.خود.متکی.است،.
به.این.معنی.که.در.این.س��ال.ها.هیچ.نوع.وام.یا.تس��هیات.بانکی.دریافت.نکرده.ایم..بنابراین،.
افت.و.خیز.بازار.نمی.تواند.بر.کیفیت.و.قیمت.محصوالت.آق.پروفیل.تاثیری.بگذارد..در.نتیجه.
قیم��ت.ما.همواره.ثابت.ب��وده.و.به.راحتی.می.توانیم.از.نظر.کیفیت.و.قیمت.با.همه.پروفیل.های.
بازار.رقابت.کنیم..از.س��وی.دیگر،.به..دلیل.بومی.بودن.نیروی.کار.ما.و.همچنین.به.این.خاطر.

ره:
شـا

ا

در سفر گروه خبری پنجره ایرانیان به استان گلستان، فرصتی به دست آمد تا یکی از مجموعه های اصلی تولید پروفیل یو.پی.وی.سی کشور را مورد 
بازدید قرار دهیم. کارخانه آق پروفیل در زمینی به مسـاحت 6500 متر مربع در شـهرک صنعتی آق قال، نه تنها یکی از بهترین پروفیل های کشـور 
را با برند آک پروفیل تولید می کند، بلکه پرچم صادرات را نیز برای این صنعت باال نگه داشـته اسـت. مجموعه آق پروفیل به غیر از تولید پروفیل، 
در زمینه مونتاژ در و پنجره نیز فعالیت دارد و در حال حاضر از بزرگترین تولیدکنندگان پنجره های یو.پی.وی.سی استان گلستان به شمار می رود. 
در این بازدید گفتگویی نیز داشتیم با رامین صحنه، مدیرعامل جوان و خوش فکر آق پروفیل، که بدون شک دستاوردهای این مجموعه افتخارآمیز 
کشورمان مرهون مدیریت به روز وی می باشد. روشن است که وقتی نیروی جوانی با تجربه همگام شود، نتایجی شگرف را به بار خواهد نشست. 
مهندس صحنه از این اقبال برخوردار بود که کار خود را در شـرکت معتبر آق رنگ تحت مدیریت پدر خود آغاز کرد و با در هم آمیختن دو نیروی 
جوانی و تجربه، موفق شـد سـنگ بنای آق پروفیل را به گونه ای پایه ریزی کند که امروز مایه مباهات نه تنها اسـتان گلسـتان، بلکه سراسـر ایران 
عزیزیمان باشـد. تقدیر از این مجموعه به عنوان صادرکننده نمونه در چند سـال پیاپی و اهدای تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان که اخیرا به 
این مجموعه تعلق گرفت، می تواند قدردانی بسیار اندکی محسوب شود از این همه دستاورد بزرگ. در ادامه گفتگوی ما با مهندس رامین صحنه و 

گزارش تصویری این بازدید از نظر شما می گذرد:
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ک��ه.ما.مواد.اولیه.را.به.ص��ورت.کاما.نقدی.خریداری.می.کنیم،.از.توان.رقابتی.بس��یار.باالیی.
برخوردار.هستیم.

 درباره انواع تولیدات پروفیل خود بیشتر توضیح دهید.
همانط��ور.که.اش��اره.کردم.محص��ول.ابتدایی.ما.پروفی��ل.3.حفره.بود.که.از.س��ال.1391.
پروفیل.ه��ای.4.حف��ره.و.نیز.پروفیل..های.جفت.ریل.کش��ویی.را.نیز.به.س��بد.محصوالت.خود.
اضاف��ه.کردی��م..همچنین.تا.دو.ماه.دیگر.پروفیل.های.تک.ریل.کش��ویی.را.نیز.به.بازار.عرضه.

خواهیم.کرد.
 آیا مجموعه آق پروفیل محصول دیگری را نیز تولید می کند؟

اخیرا.به.خاطر.رفاه.حال.مش��تریان.خود.و.نجات.آنها.از.س��ردرگمی،.تولید.پروفیل.گالوانیزه.
را.نی��ز.آغاز.کرده.ای��م..همانطور.که.می.دانید.گالوانیزه.یک��ی.از.مهمترین.اجزای.پنجره.یو.پی.
وی.س��ی.می.باش��د.که.تقویت.و.استحکام.پنجره.را.بر.عهده.دارد..اما.با.توجه.به.آشفتگی.بازار.
گالوانیزه.در.ایران،.کارگاه.های.ما.همواره.این.نگرانی.را.داشته.اند.که.گالوانیزه.مورد.نیاز.خود.را.
از.کج��ا.بای��د.تامین.کنند..از.این.جهت.تصمیم.گرفتیم.تولید.گالوانیزه.آق.پروفیل.را.آغاز.کنیم.

و.به.همه.کارگاه.هایی.که.با.پروفیل.ما.کار.می.کنند،.ارائه.دهیم..
 آق پروفیل در چه مناطقی از کشورمان نمایندگی فروش دارد؟

فعا.در.استان.های.آذربایجان.شرقی،.آذربایجان.غربی،.اردبیل،.مازندران،.مرکزی،.اصفهان،.

خراس��ان.ش��مالی،.کرمانش��اه.و.قزوین.نمایندگی.فروش.داریم.و.در.صدد.هس��تیم.در.س��ایر.
استان.های.کشور.نیز.فعالیت.های.خود.را.گسترش.دهیم.

ضمن.اینکه.اخیرا.دفتر.تهران.آق.پروفیل.تاس��یس.ش��ده.اس��ت..این.دفتر.ب��ه.همراه.انبار.

محصوالت،.با.هدف.س��هولت.دسترس��ی.مشتریان.سراسر.کش��ور.به.محصوالت.آق.پروفیل.

راه.اندازی.ش��ده.اس��ت..بنابراین.تولیدکنندگان.عاقه.مند.به.آق.پروفیل.در.تهران.یا.شهرهای.
نزدیک.به.آن،.می.توانند.به.راحتی.و.با.هزینه.ای.کمتر.محصوالت.ما.را.دریافت.کنند.

 بـه جرات می تـوان گفت، آق پروفیل یکی از معدود شـرکت هایی اسـت که خال 
موجـود در صنعـت یو.پی.وی.سـی را تـا حدی پر کـرده و در زمینه صـادرات خوش 

درخشیده است. درباره سیاست های صادراتی آق پروفیل توضیحاتی بفرمایید.
مهمتری��ن.موضوع.در.بحث.صادرات.ش��ناخت.بازار.اس��ت..ما.از.مزیت.همزبانی.با.کش��ور.
همس��ایه،.ترکمنس��تان،.بهره.گرفتیم.و.شناخت.مناسبی.از.بازار.آن.کش��ور.به.دست.آوردیم..
همانطور.که.اش��اره.کردم.ما.پیش.از.این.نیز.از.طریق.ش��رکت.آق.رنگ.محصوالت.خود.را.به.
این.کشور.صادر.می.کردیم..با.استفاده.از.همه.این.تجارب.توانستیم.جایگاه.خوبی.در.بازار.این.
کش��ور.به.دس��ت.آوریم.و.از.عهده.رقابت.با.بس��یاری.از.پروفیل.های.خارجی.که.در.این.کشور.
وج��ود.دارن��د،.برآییم..یکی.از.مزیت.های.رقابتی.ما.بحث.قیمت.اس��ت.و.ما.از.ابتدا.توانس��تیم.
هزینه.ها.را.اعم.از.گمرکی.و.حمل.و.نقل،.به.خوبی.مدیریت.کنیم.و.از.این.جهت.قیمتی.کاما.

رقابتی.را.نیز.در.این.کشور.ارائه.دهیم.
آق.پروفیل.از.س��ال.1389.تا.1391.س��ه.س��ال.پیاپی.به.عنوان.صادرکننده.نمونه.اس��تانی.
انتخاب.شد..در.این.مدت.حداقل.صادرات.ما.به.طور.سالیانه.1.5.تا.2.میلیون.دالر.بوده.است.

 اخیـرا مجموعـه آق پروفیل موفق شـده اسـت تندیـس رعایت حقـوق مصرف 
کنندگان را دریافت کند. در این باره نیز توضیحاتی می دهید؟

از.حدود.یک.س��ال.پیش.خانه.صنعت.و.معدن.استان.گلس��تان.برای.بررسی.مجموعه.های.

فعال.در.اس��تان.گلس��تان.کمیته.ای.را.تشکیل.داد..این.کمیته.وظیفه.داشت.نحوه.فعالیت.230.

مجموع��ه..را.از.لحاظ.رعایت.حق��وق.مصرف.کنندگان.ارزیابی.کند..البت��ه..اقدامات.این.کمیته.

تحت.نظارت.مسئوالن.ذی.ربط.در.تهران.قرار.داشت..در.نهایت.چند.شرکت.برگزیده.شدند.که.
شرکت.آق.پروفیل.نیز.در.میان.آنان.بود.و.موفق.به.دریافت.تندیس.مربوطه.شد.

 به نظر شـما چه عواملی باعث افت شـدید کیفیت در صنعت یو.پی.وی.سی شده 
است؟ و چه راهی برای بهبود این شرایط وجود دارد؟

یکی.از.دالیل.عمده.این.اس��ت.که.در.ایران.هر.حرفه.ای.که.قدری.س��ودده.باش��د،.افرادی.

بس��یاری.بدون.تخصص.های.الزم.به.سوی.آن.سرازیر.می.ش��وند..زمانی.که.ما.آق.پروفیل.را.

افتتاح.می.کردیم،.دوازدهمین.مجموعه.در.کل.کش��ور.بودی��م..اما.اکنون.بیش.از.45.واحد.در.

ایران.وجود.دارند..از.سوی.دیگر.واردات.پروفیل.های.بی.کیفیت.خارجی.نیز.لطمات.بسیاری.به.

صنعت.وارد.کرده.و.به.نوعی.رقابت.بر.سر.تنزل.کیفیت.را.به.بار.آورده.است.
عاملی.دیگری.که.در.س��ال.های.اخیر.آس��یب.بس��یاری.در.این.زمینه.وارد.کرد،.پروژه.های.
مسکن.مهر.در.سراسر.کشور.بود..از.آنجا.که.این.پروژه.ها.همواره.به.دنبال.اجناس.ارزان.قیمت.

بودند،.سبب.شدند.بسیاری.از.کارگاه.ها.اقدام.به.تولید.غیر.استاندارد.پنجره.کنند.
ب��ه.نظر.م��ن.فقط.اهالی.ای��ن.صنعت.می.توانند.در.ای��ن.زمینه.کاری.کنند..ب��رای.مثال.ما.
وس��واس.بسیاری.داریم.که.کارگاه.های.ما.چگونه.فعالیت.می.کنند.و.به.طور.مرتب.از.کلیه.این.
مجموعه.ها.در.اقصی.نقاط.کش��ور.بازدید.به.عمل.می.آوریم..برای.نمونه.از.آنها.خواسته.ایم.که.
حتما.از.پروفیل.گالوانیزه.1.25.اس��تفاده.کنند..از.همین.جهت.اس��ت.که.اقدام.به.تولید.و.توزیع.
پروفی��ل.گالوانیزه.کردیم..و.همواره.تاکید.داش��ته.ایم.که.گالوانی��زه.باید.به.صورت.یک.تکه.در.
تمام.نقاط.پنجره،.چه.فریم.و.چه.بازش��و،.استفاده.شود..همچنین.موارد.دیگری.را.از.قبیل.نوع.
یراق.آالت.مورد.اس��تفاده،.گس��گت،.گالوانیزه،.و.غیره.را.زیر.نظر.داریم..فکر.می.کنم.اگر.همه.
تولیدکنندگان.چنین.دغدغه.هایی.داش��ته.باشند.و.کارگاه.های.خود.را.تحت.نظارت.قرار.دهند،.

بسیاری.از.مشکات.صنعت.ما.حل.شود.
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پراتیک؛ پنجره ای برای فردا
در بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از شرکت ایلیاد وشمگیر  و گفتگو با مدیران این شرکت مطرح شد:

 چطور شـد که در بحبوحه رکود بازار، تصمیم گرفتید دسـت بـه تولید پروفیلی 
جدید بزنید؟

قاضی:.تصمیم.ما.برای.راه.اندازی.کارخانه..تولید.پروفیل.یو.پی.وی.س��ی،.به.س��ال.1390.

بازمی.گردد..در.آن.زمان.وضعیت.بازار.با.امروز.تفاوت.بس��یاری.داشت..ما.در.میانه.راه.بودیم.

ک��ه.ب��ا.افزایش.قیمت.دالر.و.همچنین.رکود.بازار.مواجه.ش��دیم..اما.م��ن.اعتقاد.دارم.برای.

جنس.باکیفیتی.که.از.قیمت.مناس��ب.برخوردار.است،.رکود.بی.معناست؛.از.سوی.دیگر.هدف.

ما.هیچگاه.صرفا.تولید.پروفیل.نبوده.و.همیشه.بر.این.باور.بودیم.که.باید.محصولی.متفاوت.

و.مرغ��وب.را.ب��ه.بازار.معرفی.کنیم..بنابراین.تغییر.وضعیت.بازار.در.عزم.ما.خللی.ایجاد.نکرد.

و.از.آنج��ا.که.م��ن.هیچگاه.فعالیتی.را.نیمه.کاره.رها.نکرده.ام،.هیچ.تردیدی.در.به.س��رانجام.

رس��اندن.این.کار.به.خود.راه.ندادم،.تا.به.امروز.که.به.لطف.خدا.به.نتیجه.رس��یدیم..در.حال.

حاضر.ما.پیش.تولید.را.شروع.کردیم.و.به.امید.خدا.محصوالت.خود.را.با.نام.تجاری.پراتیک،.
به.زودی.وارد.بازار.خواهیم.کرد.

از.آنجا.که.من.در.طول.زندگی.خود.وارد.هر.عرصه.ای.که.ش��ده.ام،.فقط.به.بهترین.نتیجه.

ممکن.اندیش��یده.ام،.در.این.کار.نیز.از.ابتدا.تیمی.س��ختکوش.و.دانش.محور.را.با.خود.همراه.

ک��ردم..از.جمل��ه.آقای.مهندس.عابدینی.ک��ه.از.علم.و.تجربه.ایش��ان.در.طراحی.قالب.ها.و.

سیس��تم.های.مختلف،.بهره.فراوانی.برده.ایم..از.قدیم.گفته.اند:.»همه.چیز.را.همگان.دانند«،.

از.این.جهت.من.به.کار.گروهی.و.استفاده.از.نظر.جمعی.در.پیشبرد.اهدافمان.اعتقاد.بسیاری.

دارم..ضمن.اینکه.در.س��طح.کان.نیز.به.تدابیر.موثر.دولت.تدبیر.و.امید.نیز.برای.رفع.رکود.
موجود.امیدواری.فراوانی.دارم.

 در گام نخست، چه محصوالتی را تولید خواهید کرد؟
عابدینی:.ش��روع.به.کار.ما.با.3.خط.اکس��ترود.و.13.قالب.پروفیل.لوالیی.خواهد.بود..این.
پروفیل.ها.چهار.حفره.و.س��ری.60.هس��تند..در.فاز.دوم،.که.چندان.هم.دور.نیس��ت،.دو.خط.
دیگر.اکس��ترود.و.یک.خط.دس��تگاه.لمینیت.و.6.قالب.برای.پروفیل.های.جدید.به.مجموعه.

اضافه.خواهد.شد.
 تصور می کنید پروفیل پراتیک نیاز چه سطحی از بازار را تامین خواهد کرد؟

قاضی:.پروفیل.پراتیک.در.س��طح.عالی.تری��ن.پروفیل.های.موجود.در.بازار،.عرضه.خواهد.

ش��د..این.پروفیل.بس��یاری.از.آزمون.ها.و.تست.ها.را.پشت.سر.گذاش��ته.است..پراتیک.دقیقا.

مطابق.با.استانداردهای.رال.آلمان.است..همچنین.تست.های.درخشندگی.که.روی.آن.انجام.

ره:
شـا

ا

کوه های پوشـیده از جنگل رامیان مجموعه ای را احاطه کرده اند که فقط به قله ها می اندیشـد. شرکت ایلیاد کار وشمگیر چندی است که در میان 
مناظر سـحرانگیز طبیعی اسـتان گلستان دست به کار شده است تا نامی جدید را از خود به یادگار بگذارد و تفاوتی شگرف را در صنعت یو.پی.

وی.سـی کشـور به ارمغان بیاورد. پروفیل پراتیک، دستاورد نواندیشی و دور اندیشی در عرصه طراحی و مدیریت صنعتی است. مهندس اکتای 
قاضی با گرد آوردن گروهی از کهنه کاران این صنعت درصدد اسـت با معرفی پروفیلی متفاوت، پراتیک را قد و قامتی جهانی بخشـد. در سـفر 
گروه خبری پنجره ایرانیان به استان گلستان، فرصتی پیش آمد تا دیداری داشته باشیم از مجموعه نوپای ایلیاد کار وشمگیر، و از نزدیک شاهد 
چگونگی تولد پراتیک باشـیم. در این بازدید آنچه بیش از همه نمود داشـت، دقت و وسـواس مدیران ایلیاد کار در طراحی سیستم های مختلف 
این کارخانه بود و این همه حاصل علم و تجربه مدیران این مجموعه و همچنین بهره گیری از تجارب ارزشمند دیگر بزرگان این صنعت همچون 
مهندس آتا نفس رودی بود که جا دارد از مشـاوره های بی دریغ وی نیز در اینجا قدردانی شـود.  همچنین گفتگویی داشـتیم با مهندس قاضی، 
رئیس هیئت مدیره شرکت ایلیاد کار وشمگیر، مهندس محمدرضا عابدینی، نایب رئیس این شرکت، و آقای پیمان میرزایی نماینده پراتیک در 

استان گیالن. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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ش��ده.عدد.45.از.50.را.نش��ان.داده.اس��ت..البته.ما.از.این.عدد.راضی.نب��وده.و.تاش.هایی.

انج��ام.داده.ایم.که.به.عدد.حداکثری.نزدیک.ش��ویم..ضمن.اینک��ه.نمونه.پروفیل.پراتیک.را.

برای.بررس��ی.بیشتر.به.برخی.از.مراکز.تحقیقاتی.کشور.ترکیه.ارسال.داشتیم..آنها.اصا.باور.
نمی.کردند.که.این.پروفیل.در.ایران.تولید.شده.است.

عابدینی:.توجه.داش��ته.باش��ید.که.م��ا.از.بهترین.مواد.اولیه.موجود.در.ب��ازار.��.پودر.پی..
وی.س��ی.و.کلیه.م��واد.افزودنی.��.اس��تفاده.می.کنیم..ب��رای.مثال.مواد.افزودن��ی.ما.تولید.

کشورهایی.مانند.آمریکا،.آلمان.و.کره.جنوبی.است.
این.نکته.را.نیز.باید.اضافه.کنم.که.من.در.15.س��الی.که.در.این.صنعت.مش��غول.به.کار.
هس��تم،.همواره.دغدغه.کیفیت.پروفیل.های.یو.پی.وی.سی.را.داشته.ام.و.همواره.برایم.جای.
س��وال.داش��ت.که.چگونه.برخی.از.تولیدکنندگان.بدون.توجه.به.کیفیت،.محصوالت.خود.را.
روان��ه.ب��ازار.می.کنند..اما.در.ای��ن.مجموعه.هم.من.و.هم.مهندس.قاض��ی،.فقط.به.کیفیت.
می.اندیش��یم.و.فک��ر.می.کنم.محصولی.نیز.ک��ه.تولید.کرده.ایم،.موید.این.ادعای.من.باش��د..
ضمن.اینکه.چند.تن.از.دوستان.پنجره.ساز.ما.که.با.پروفیل.های.آلمانی.کار.می.کنند،.از.دیدن.
پروفیل.پراتیک.بس��یار.خوشحال.شده.و.اذعان.کردند.که.این.پروفیل.توان.رقابت.با.بهترین.

پروفیل.های.موجود.را.دارد.و.ما.از.این.جهت.بر.خود.می.بالیم..
 در اینجا می خواهم به صراحت از شما بپرسم که چه تضمینی وجود دارد پراتیک 

در سال های بعد نیز کیفیت خود را حفظ کند؟
قاضـی:.پراتی��ک.کیفی��ت.خ��ود.را.حفظ.
نخواه��د.کرد،.بلک��ه.همواره.ارتق��اء.خواهد.
یاف��ت..ما.قطعا.در.این.نقط��ه.باقی.نخواهیم.
مان��د..از.همین.امروز.برای.ف��ردای.پراتیک.
برنامه.داریم..ما.زمین.ه��ای.اطراف.کارخانه.
را.خریداری.کرده.ایم.تا.به.تدریج.مجموعه.را.
توسعه.بدهیم..همچنین.برنامه.هایی.را.برای.
خرید.دس��تگاه.های.پیش��رفته.تر.و.راه.اندازی.
سیستم.های.کاراتر.تدوین.کرده.ایم..همانطور.
که.گفتم،.هدف.ما.این.نبوده.است.که.در.این.
ب��ازار.مقداری.پروفیل.تولید.کنیم.و.س��ودی.
به.جی��ب.بزنیم..ما.وارد.این.کار.ش��ده.ایم.تا.
بهترین.باش��یم.و.بهترین.بمانیم..مس��لما.در.
ادام��ه.کار،.تولید.ملزوم��ات.دیگری.را.که.به.
افزایش.کیفیت.پنجره.ساخته.شده.با.پراتیک.
منجر.خواهد.ش��د،.آغاز.خواهی��م.کرد..برای.

مثال.یک.پروفیل.مناسب.باید.گالوانیزه.یا.گسگت.مختص.خود.را.نیز.داشته.باشد.
اما.در.عین.حال.به.این.نکته.نیز.اعتقاد.دارم.که.برای.حرکت.در.مسیر.پیشرفت،.باید.گام.ها.
را.محکم.برداش��ت..بنابراین.در.حال.حاضر.فقط.به.این.می.اندیش��یم.که.پله.نخس��تی.را.که.

ساخته.ایم.مستحکم.کنیم.تا.بتوانیم.پله.های.بعدی.را.نیز.بنا.کنیم.
عابدینـی:.ببینی��د.پروفیلی.که.ما.ام��روز.طراحی.و.تولید.کرده.ای��م،.پروفیل.اکونومی.ما.
تلقی.می.ش��ود؛.بدین.معنی.که.کف.کیفیت.ما.این.پروفیل.اس��ت..در.مراحل.بعدی.کیفیت.
ارتقاء.خواهد.یافت.و.به.امید.خدا.پروفیلی.با.ضخامت.3.2،.پنج.حفره.و.س��ری.70.را.تولید.

خواهیم.کرد.
 یعنـی می توانیـم نتیجه بگیریم که پراتیک به عنـوان یکی از پروفیل های درجه 

یک وارد بازار خواهد شد. قیمت این پروفیل در چه سطحی خواهد بود؟
عابدینـی:.پراتیک.جزو.پروفیل.ه��ای.درجه.یک.بازار.خواهد.بود،.اما.با.مدیریت.هزینه.ای.
ک��ه.صورت.دادیم.قیمت.این.پروفیل.در.حدود.پروفیل.ه��ای.درجه.دو.خواهد.بود.و.بنابراین.

بسیاری.از.مونتاژکاران.توان.خرید.آن.را.خواهند.داشت.
قاضـی:.ضم��ن.اینکه.سیس��تم.نمایندگی.ما.در.سراس��ر.کش��ور.کمک.خواه��د.کرد.تا.
مونتاژکاران.پراتیک.را.در.همه.جای.کشور.به.قیمت.کارخانه.تهیه.کنند..در.واقع.نماینده.های.
ما.و.انبارهایی.که.در.نقاط.مختلف.کش��ور.احداث.خواهد.ش��د.به.توزیع.سریع،.آسان.و.بدون.

افزایش.قیمت.پراتیک.خواهند.انجامید.

 آیا شرایط الزم برای اخذ نمایندگی پراتیک را تدوین کرده اید؟
عابدینی:.بله..نخس��تین.شرط.نماینده.پراتیک.این.اس��ت.که.خود.مونتاژکار.در.و.پنجره.
نباش��د.و.فقط.به.امور.بازرگانی.و.پش��تیبانی.بپردازد..ضمن.اینکه.استفاده.از.قطعات.دیگر.در.
تولی��د.پنجره.با.پروفیل.پراتی��ک.نیز.ضوابطی.دارد.و.اس��تانداردهایی.دارد.که.نمایندگان.ما.
در.نقاط.مختلف.باید.بر.آن.نظارت.داش��ته.باش��ند..مثا.ویژگی.ه��ای.قطعاتی.مانند.مولیون.
کانکت��ور.را.کام��ا.تعریف.کرده.ای��م.و.مونتاژکاران.ما.فقط.باید.از.این.موارد.اس��تفاده.کنند..
همچنین.گسگت.های.مورد.استفاده.حتما.باید.از.جنس.ای.پی.دی.ام.باشند..حتی.ما.پروفیل.
گسگت.سرخود.با.جنس.تی.پی.وی.هرگز.تولید.نخواهیم.کرد،.زیرا.اصا.بدان.اعتقاد.نداریم..
همچنی��ن.مونتاژکاران.ما.حتما.باید.از.گالوانیزه.با.ضخامت.1.25.اس��تفاده.کنند،.حتی.تعداد.
پیچ.های.مورد.اس��تفاده.نیز.برای.ما.اهمیت.دارد..ما.مواردی.این.چنینی.را.برای.کارگاه.های.
خ��ود.تعیین.کرده.و.در.تهی��ه.این.اقام.به.آنها.کمک.خواهیم.ک��رد..بنابراین.نمایندگان.ما.
نیز.در.این.جهت.باید.از.کارگاه.های.تحت.پوش��ش.خود.پش��تیبانی.کنند.و.همچنین.بر.آنها.

نظارت.داشته.باشند.
البته.به.این.نکته.توجه.داش��ته.باشید.که.نمایندگان.ما.از.حمایت.کاملی.نیز.برخوردار.
خواهن��د.ب��ود..ما.در.ابت��دا.آنها.را.تحت.آموزش.ق��رار.می.دهیم.و.هیچ��گاه.آنها.را.رها.

نخواهیم.کرد.
 ظاهرا در حال حاضر نیز چند نمایندگی را واگذار کرده اید. درست است؟

.بل��ه.نمایندگان.ما.در.اس��تان.های.گیان،.

مازندران.و.سیستان.مش��خص.شده.اند.و.در.

اس��تان.های.دیگر.نیز.در.حال.گفتگو.هستیم..

ضمن.اینک��ه.نماینده.ما.در.اس��تان.گیان،.
آقای.میرزایی.نیز.در.اینجا.حضور.دارند.

 آقـای میرزایـی، بـا توجه بـه اینکه 
پراتیـک هنوز برندی ناشـناخته اسـت، 
چرا اقدام به اخـذ نمایندگی این پروفیل 
کرده اید و چگونه این پروفیل خاص را در 

استان خود جا خواهید نداخت؟
میرزایی:.با.توجه.به.س��ابقه.ای.که.در.این.
زمینه.دارم،.با.دیدن.پروفیل.پراتیک.و.کیفیت.
باالی.آن،.متوجه.شدم.که.این.پروفیل.آینده.
بس��یار.خوبی.خواهد.داش��ت..ضمن.اینکه.با.
توجه.به.آش��نایی.که.با.مدیرعامل.ایلیاد.کار.
دارم،.اطمینان.دارم.که.این.مجموعه.مسیر.رو.
به.رش��د.خود.را.ادامه.خواهد.داد.و.نمایندگان.کاما.می.توانند.بر.پشتیبانی.های.مدیریت.این.
مجموعه.تکیه.کنند..برای.نمونه.پس.از.انجام.توافق،.من.در.این.مجموعه.تحت.آموزش.های.
مختلف��ی.ق��رار.گرفتم..در.مورد.س��وال.دوم.هم.باید.بگویم.که.هم.اکنون.در.اس��تان.گیان.
پروفیل.ه��ای.متعددی.حضور.دارند،.اما.به.نظر.من.پراتیک.ب��ا.توجه.به.کیفیت.فوق.العاده..و.

قیمت.مناسبی.که.دارد.از.توان.رقابتی.بسیار.خوبی.برخوردار.است..
 آیا به صادرات هم می اندیشید؟

قاضـی:.اتفاق��ا.ما.از.همان.ابت��دای.تولید،.به.ص��ادرات.فکر.می.کردی��م.و.تمهیداتی.نیز.

اندیش��یده.ایم..ضمن.اینکه.همین.حاال.نیز.متقاضیانی.از.رومانی،.بلغارس��تان،.ترکمنستان.و.

کشورهای.دیگر.وجود.دارند.که.مذاکراتی.با.آنها.انجام.داده.ایم..همچنین.در.نمایشگاه.ایران.

�.ترکمنستان.که.در.سال.قبل.برگزار.شد.شرکت.کردیم،.و.حتی.با.نمایندگان.وزارت.مسکن.

این.کش��ور.جلساتی.داش��تیم.و.برغم.بدبینی.که.نسبت.به.یو.پی.وی.سی.داشتند.و.دستوری.

که.مبنی.بر.لزوم.اس��تفاده.از.پنجره.های.آلومینیومی.در.پروژه.های.دولتی.صادر.کرده.بودند،.

آنها.را.به.استفاده.از.پروفیل..پراتیک.مجاب.کردیم..حتی.در.یکی.از.این.جلسات.که.با.حضور.

وزیر.مس��کن.ترکمنستان.برگزار.ش��ده.بود،.توانس��تیم.نظر.موافق.وی.را.جلب.کنیم.که.به.

دس��تور.ایشان.مبنی.بر.بررسی.بیشتر.پراتیک.انجامید..اکنون.نیز.در.حال.انجام.اقداماتی.در.

این.زمینه.هس��تیم.و.امیدواریم.در.آینده.ای.بس��یار.نزدیک.به.این.مهم،.یعنی.حضور.پراتیک.
در.بازارهای.جهانی.نائل.شویم..
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برندی پر آوازه در عرصه گالوانیزه
بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از شرکت یاران بهار گلستان و گفتگو با مدیریت این شرکت:

 در باره پیشینه شرکت یاران بهار گلستان توضیح دهید. این مجموعه چه مراحلی 
را طی کرده است تا به جایگاه فعلی خود برسد؟

ش��رکت.یاران.بهار.گلس��تان.در.س��ال.1378.ش��روع.به.کار.کرد..فعالیت.ما.در.ابتدا.اجرای.

پروژه.های.س��اختمانی.در.قالب.پیمانکاری.بود.و.پروژه.های.بسیار.خوبی.را.نیز.اجرا.کردیم.که.

از.جمله.آنها.می.توان.به.این.موارد.اش��اره.کرد:.س��اختمان.هایی.مانند.فرمانداری.گنبد،.کاله،.

بانک،.س��الن.ورزشی.و.کارهای.متفرقه.اداره.کل.هواشناسی.استان.و.مواردی.از.این.دست..با.

داغ.شدن.سیاست.های.رعایت.مقررات.مبحث.19،.وارد.کار.در.و.پنجره.سازی.شدیم..با.توجه.

به.خایی.که.در.زمینه.در.و.پنجره.سازی.احساس.می.کردیم.کار.خود.را.در.این.حوزه.از.1383.

آغاز.کردیم..از.سال.1391.نیز.روش.رول.فرمینگ.را.به.مجموعه.یاران.بهار.گلستان.اضافه.و.

در.ادامه.نیز.تولید.س��قف.های.کاذب.را.آغاز.کردیم..هم.اکنون.یاران.بهار.گلستان،.این.توانایی.
را.دارد.که.هر.نوع.سازه..فلزی.سفارش.شده.را.طراحی.و.تولید.کند.

در.حال.حاضر.کارخانه.یاران.بهار.گلس��تان.در.س��النی.به.وس��عت.1500.مترمربع.و.19.نفر.
پرسنل.مشغول.تولید.محصوالت.خود.است.

 در مورد محصوالت مختلف شرکت یاران بهار گلستان توضیح دهید؟
محصوالت.تولیدی.در.یاران.بهار.گلس��تان.عبارتند.از:.مقطع.مختلف.پروفیل.های.گالوانیزه.
تقویتی.جهت.اس��تفاده.در.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی؛.پروفیل.های.فلزی.سازه.های.LSF،.و.

پروفیل.های.فلزی.سقف.های.کاذب.کناف.و.سقف.های.کاذب.پی.وی.سی.
روش.کار.ما.در.یاران.بهار.گلس��تان.به.صورت.رول.فرمینگ.اس��ت؛.یعنی.روش.شکل.دهی.
مرحل��ه.ای،.ب��ه.این.صورت.که.در.هر.مرحله.از.کار.ما.به.ورق.یک.ش��کل.می.دهیم،.حاال.این.

شکل.دادن.بسته.به.سفارش.مشتری.صورت.های.متفاوتی.دارد.
 محصوالت تولیدی یاران بهار گلستان از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

در.زمینه.پروفیل.های.تقویتی.برای.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی،.در.سال.های.گذشته.دو.خا.

را.احساس.می.کردیم:.نخست.آنکه.ضرورت.داشت.که.ما.در.سازه.های.فلزی.مقاومت.بیشتری.

ایج��اد.کنی��م،.اما.در.عین.حال.در.وزن.یا.ضخامت.آن.تغییری.حاصل.نش��ود..با.مطالعاتی.که.

تیم.تحقیقاتی.یاران.بهار.گلستان.انجام.داد،.به.این.نتیجه.رسیدیم.که.برای.افزایش.مقاومت،.

دو.خط.یا.انحنای.بسیار.کوچکی.را.در.قسمت.جان.پروفیل.گالوانیزه.ایجاد.کنیم..همانطور.که.

می.دانید.هر.گونه.تورفتگی.یا.برجس��تگی.روی.سازه.های.فلزی.بر.مقاومت.آن.سازه.می.افزاید..

بنابراین.با.این.راهکار.ما.موفق.ش��دیم.محصولی.تولید.کنیم.که.از.میزان.مقاومت.باالتری.از.
نمونه.های.مشابه.خود.برخوردار.بود.و.این.کار.را.برای.نخستین.بار.در.ایران،.ما.انجام.دادیم.

خاء.دومی.که.وجود.داش��ت،.موضوع.بس��ته.بندی.بود..پیش.از.این.بس��ته.بندی.به.صورت.

فله.ای.انجام.می.ش��د.که.مشکات.بسیاری.را.برای.خریداران.ایجاد.می.کرد.و.همچنین.باعث.

به.وج��ود.آمدن.مقداری.ضایعات.در.محصول.خریداری.ش��ده.می.ش��د..ما.تاش.کردیم.قالب.

جدیدی.را.برای.بس��ته.بندی.طراحی.کنیم..البته.این.قالب.بس��یار.س��اده.است.ولی.مشکات.

موجود.را.کاما.مرتفع.می.س��ازد..چون.به.هرحال.روش��ن.است.که.بس��ته.بندی.و.حمل.و.نقل.

پروفیل.های.گالوانیزه.هم.برای.فروشندگان.و.هم.خریداران.اهمیت.باالیی.دارد..با.قالب.جدید.

بس��ته.بندی.ما،.حمل.و.نقل.پروفیل.های.یاران.بهار.گلس��تان.با.سهولت.بیشتری.انجام.شده.و.
ضایعات.را.نیز.تا.حد.بسیاری.تقلیل.یافته.است.

نکته.دیگری.که.در.اینجا.باید.بدان.اشاره.کنم،.شکل.مقاطع.پروفیل.های.یاران.بهار.گلستان.

اس��ت.که.تاش.کرده.ایم.بس��یار.فنی.تر.و.با.انواع.محاس��بات.مختلف.طراحی.ش��ود..اگر.به.

گوش��ه.های.س��طح.مقاطع.این.پروفیل.ها.دق��ت.کنید،.متوجه.خواهید.ش��د.که.قوس.الزم.در.

آنها.ایجاد.ش��ده.است..این.قوس.را.نیز.ما.بر.اساس.استانداردی.که.پروفیل.سازان.در.اختیار.ما.
می.گذارند،.طراحی.و.تعریف.می.کنیم.

ره:
شـا

ا

مجموعه بزرگ یاران بهار گلسـتان در شـهرک صنعتی گنبد کاوس واقع در اسـتان گلستان، در حال تولید یکی از پرآوازه ترین برندهای پروفیل 
گالوانیزه در کشورمان است. این مجموعه که از سال های نخست شکل گیری صنعت یو.پی.وی.سی، در این عرصه مشغول فعالیت بوده  است، 
امـروز عـالوه بـر فعالیت در زمینه در و پنجره سـازی، تولید پروفیل های تقویتی فلزی را به صورت تخصصی در سـر لوحـه کار خویش قرار داده 
اسـت. مهندس آتا نفس رودی در فضایی به وسـعت 1500 متر مربع سـالن، مشـغول تولید محصوالت مختلف فلزی مورد اسـتفاده در صنعت 
ساختمان است. یکی از این محصوالت پروفیل های تقویتی گالوانیزه است که در ساخت پنجره های یو.پی.وی.سی مورد استفاده قرار می گیرد. 
امروزه بسیاری از کارگاه های پنجره سازی اقصی نقاط کشور با سطح مقاطع گالوانیزه  مختلفی که در مجموعه یاران بهار گلستان تولید می شود، 
آشـنا هسـتند و محصوالت این شرکت برای دورترین نقاط ایران ارسال می شود. در سفر گروه خبری پنجره ایرانیان به استان گلستان فرصتی 
به دسـت آمـد تا از این تولیدکننده مطرح کشـورمان بازدید به عمل آوریـم و دقایقی چند با مدیریت دانش محـور آن، مهندس آتا نفس رودی، 

گپ وگفت کوتاهی داشته باشیم. در ادامه گزارش خبری و تصویری این بازدید از نظر شما می گذرد:
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از.سوی.دیگر.دویدگی.پروفیل.را.نیز.توانسته.ایم.تا.حد.بسیاری.کاهش.دهیم..رقم.دویدگی.

برای.پروفیل.های.معتبر.آلمانی.دوصدم.اس��ت.که.ما.تاکنون.موفق.ش��ده.ایم.به.عدد.سه.صدم.
برسیم..البته.به.دلیل.تنوع.باالی.پروفیل.ها.در.بازار،.رسیدن.به.عدد.دلخواه.بسیار.دشوار.است.

 آیـا طراحـی مقاطع مختلـف پروفیل هـای گالوانیزه در خود شـرکت یـاران بهار 
گلستان انجام می شود؟

بر.اس��اس.مقاطع.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.که.پروفیل.س��از.در.اختیار.م��ا.قرار.می.دهد،.

پروفیل.های.گالوانیزه.را.طراحی.می.کنیم..به.عبارت.دیگر.طراحی.و.ساخت.قالبی.که.بتوانیم.با.

آن.س��طح.مقطع.گالوانیزه.ای.را.تولید.کنیم.که.مطابق.با.پروفیل.یو.پی.وی.سی.مربوطه.باشد،.
بر.عهده.متخصصان.شرکت.ماست.

 شـما به عنوان تولیدکننده پروفیل های تقویتی یو.پی.وی.سی، اهمیت استفاده از 
گالوانیزه در تولید پنجره های یو.پی.وی.سی را تا چه حدی می بینید؟

آنچه.روشن.است،.پروفیل.یو.پی.وی.سی.به.عنوان.پوشش.یا.روکش.پنجره.تلقی.می.شود.و.
نقش.اصلی.در.استحکام.و.مقاومت.پنجره.بر.عهده.پروفیل.های.گالوانیزه.است.

.از.س��وی.دیگر.وزن.خود.پنجره.نیز.توسط.آهن.موجود.در.پنجره.تحمل.می.شود..مثا.وزن.

لنگه.ها،.حرکت.آنها،.پیچ.های.به.کار.رفته.در.پنجره.و.موارد.بسیار.دیگری.از.این.دست،.به.آهن.

به.کار.رفته.در.پنجره.تکیه.می.کنند..نکته.دیگر.اینکه،.با.توجه.به.ش��رایط.اقلیمی.کش��ورمان،.

بر.اس��اس.اس��تانداردهای.جهانی.باید.گالوانیزه.ای.با.ضخامت.حداقل.یک.ونیم.میلی.متر.درون.

پنجره.به.کار.رفته.باشد..با.توجه.این.سه.دلیلی.که.ذکر.کردم،.پروفیل.گالوانیزه.حیاتی.ترین.و.
اساسی.ترین.بخش.یک.پنجره.یو.پی.وی.سی.به.شمار.می.آید.

 اگر در پایان نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.
بازار.فروش.در.و.پنجره.های.یو.پی.وی.س��ی.در.س��ال.های.اخیر.تبدیل.به.یک.بازار.رقابتی.
شده.اس��ت..با.وجود.پروفیل.های.یو.پی.وی.س��ی.متنوع.موجود.در.بازار.)داخلی.و.وارداتی(.و.
اختاف.بارز.قیمتی.و.کیفیتی.آنها،.تولیدات.در.و.پنجره.ها.نیز.به.صورت.همگن.نمی.باشد..لذا.
انتظاری.که.در.یک.بازار.رقابتی.کامل.از.تولیدکنندگان.می.رود.این.است.که.با.رفتاری.عقانی.
ب��ه.فروش.محصوالت.اقدام.کنند،.که.البته.بازار.فعلی.چنین.نیس��ت..قیمت.در.و.پنجره.های.
یو.پی.وی.سی.در.بازار.فعلی.به.صورت.یک.داده.ثابت.همچون.قیمت.محصوالت.فلزی.نبوده.
و.تولیدکنن��دگان.با.اندک.تغییراتی.در.کیفیت.قطعات.محصوالت.تولیدی،.قیمت.خود.را.تغییر.
می.دهند..لذا.وظیفه.اساسی.در.بازار.قیمتی.فعلی.بر.عهده.تولیدکنندگان.پروفیل.می.باشد.تا.با.
تعریف.اس��تانداردهای.این.صنعت.از.به.انحراف.کشیده.شدن.تولیدکنندگان.خودداری.کرده.و.
نیز.ارگان.های.دست.اندرکار.صنعت.همچون.سازمان.استاندارد،.شهرداری.ها.و.وزارت.مسکن.
کنترل.ه��ای.الزم.را.در.این.مورد.انجام.دهند..همچنین.انجمن.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.نیز.
می.توانند.با.ایجاد.یک.نقش��ه.راه.صحیح.در.استاندارد.س��ازی.محصوالت.در.و.پنجره.اقدامات.

موثری.داشته.باشند.



10
ه.5

�ار
شم

..
95

یر.
.ت
م.
.نه
ال
س�

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

206

ش
زار

گـ

گردهمایی سالیانه اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان 
در و پنجره یو.پی.وی.سی برگزار شد

به.گزارش.پنج��ره.ایرانیان،.اعضای.انجمن.صنفی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.
وی.سی.ایران.عصر.روز.دهم.خردادماه.در.گردهمایی.سالیانه.این.انجمن.حضور.یافتند..
در.این.گردهمایی.که.در.باش��گاه.بانک.صنعت.و.معدن.تهران.برگزار.می.شد،.عاوه.بر.

اعضای.انجمن،.جمعی.از.مقامات.دولتی.و.روسای.ذی.ربط.نیز.حضور.داشتند.
.ضم��ن.اینکه.ش��رکت.های.نوید.تجارت.آرس��ام.)کاله.کیلیت(،.ش��رکت.زرین.بنا.
پارسیان.)سیندژ(.و.روزنامه.همشهری.اسپانسری.این.مراسم.را.برعهده.گرفته.بودند.
در.ابتدای.این.جلس��ه،.مهندس.اکبر.معتض��دی،.عضو.هیئت.مدیره.انجمن،.ضمن.
خوش��امدگویی.ب��ه.حضار،.از.مجموعه.های.اسپانس��ر.این.گردهمای��ی.دعوت.کرد.تا.

دقایقی.چند.برای.مهمانان.به.سخنرانی.بپردازند..
سپس.فراز.برزگر،.مدیر.فروش.نوید.تجارت.آرسام.به.نمایندگی.از.این.شرکت.پشت.
تریبون.قرار.گرفت.و.چند.دقیقه.ایی.درباره.سیاست.های.شرکت.خود.سخن.گفت..پس.
از.آن.حس��ن.تاجیک،.مدیر.عامل.ش��رکت.سیندژ،.نیز.سخنان.کوتاهی.را.برای.حضار.

ایراد.کرد.و.در.پایان.نماینده.همشهری.صحبت.های.کوتاهی.را.ایراد.کرد.
سپس.وحید.جالی.پور،.دبیر.انجمن،.پشت.تریبون.قرار.گرفت.و.به.صورت.مختصر.
گزارش��ی.از.فعالیت.ها.و.دس��تاوردهای.جدید.انجمن.ارائه.داد..وی.با.اشاره.به.انتشار.

منش��ور.اخاقی.و.خط.مش��ی.اعضا.به.عنوان.مرامنامه،.اظهار.داشت:.همواره.یکی.از.

اه��داف.اصلی.انجمن.ایجاد.نوعی.همگرای��ی.و.یکدلی.در.میان.اعضا.و.کل.صنعت.

یو.پی.وی.س��ی.بوده.اس��ت..در.همین.راس��تا.منش��ور.اخاقی.و.خط.مشی.اعضای.

انجم��ن.صنف��ی.تولیدکنندگان.در.و.پنجره.یو.پی.وی.س��ی.ایران.را.در.هش��ت.بند.
منتشر.کردیم.

وی.در.ادامه.از.انتشار.دفترچه.راهنمای.نصب.پنجره.نیز.خبر.داد.و.اظهار.امیدواری.
کرد،.این.اقدام.گامی.به.سوی.ارتقای.کیفیت.در.این.صنعت.باشد.

وحید.جالی.پور.در.بخش.دیگری.از.سخنان.خود،.در.خصوص.بیمه.تکمیلی.اعضا.

انجمن.نیز.گفت:.یکی.از.دغدغه.های.اکثر.اعضا.بیمه.تکمیلی.پرسنل.شرکت.هایشان.

می.باش��د.که.طبق.رایزنی.های.صورت.گرفته.با.کارگزار.رسمی.بیمه.توافقات.الزم.با.
بیمه.ایران.حاصل.شده.است..

دبیر.انجمن.با.اش��اره.به.برنامه.تقویم.آموزشی.انجمن.در.سال.جاری،.بیان.داشت:.

طبق.برنامه.ریزی.های.صورت.گرفته.یک.تقویم.آموزش��ی.برای.کل.کش��ور.در.نظر.
گرفته..ایم،.و.نخستین.کاس.آموزشی.به.زودی.در.تهران.آغاز.خواهد.شد..

جالی.پور.در.بخش.دیگری.از.س��خنان.خود.از.تهیه.پاورپوینتی.برای.ایجاد.وحدت.
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روی��ه.در.زمینه.معرفی.محصوالت.به.مش��تریان.خب��ر.داد.و.گفت:.این.پاورپوینت.در.

آینده.ای.نزدیک.در.اختیار.ش��رکت.ها.قرار.خواهد.گرفت.و.همچنین.از.طریق.س��ایت.

انجمن.نیز.قابل.دانلود.خواهد.بود..وی.در.توضیح.این.پاورپوینت.اظهار.داشت:.همواره.

این.دغدغه.وجود.داشته.است.که.در.زمان.معرفی.کار.به.مشتریان.آیتم.های.مختلف.

به.صورت.صحیح.و.کامل.بیان.نشوند..به.کارگیری.این.پاورپوینت.می.تواند.یک.وحدت.
رویه.را.در.این.خصوص.به.وجود.آورد.

وی.همچنین.از.تفاهم.این.انجمن.با.روزنامه.همش��هری.خبر.داد..بر.این.اس��اس.

مجموعه.همش��هری.موافقت.کرده.اس��ت.خدمات.و.تس��هیاتی.را.ب��ه.اعضای.این.
انجمن.ارائه.دهد..وحید.جالی.پور.در.پایان.سخنان.خود.منشور.اخاقی.را.قرائت.کرد.
در.ادامه.از.اعضای.پیش��ین.هیئت.مدیره.انجمن،.اسپانسرها.و.اساتیدی.که.در.سال.
گذشته.در.برنامه.های.فرهنگی.انجمن.نقش.داشتند،.با.اهداء.لوح.تقدیر،.قدردانی.شد..

این.افراد.عبارت.بودند.از:.
��.نمایندگان.مجموعه.های.اسپانس��ر:.ش��رکت.های.نوید.تجارت.آرسام.و.زرین.بنا.

پارسیان.و.نیز.روزنامه.همشهری؛
��.عضو.هیات.مدیره.قبل:.آقای.سید.سعید.ابن.الرضا؛

��.بازرسان.دوره.قبل:.آقایان.محمد.تاجری.و.حسن.معماری؛
��.و.اس��اتیدی.که.با.انجمن.همکاری.داشتند:.آقایان.دکتر.شهرام.تاج،.دکتر.محمد.

احسانی،.دکتر.کامران.کیانی.و.دکتر.روزبه.محمدکاری.
.پ��س.از.آن،.کلی��ه.اعضای.انجم��ن.در.کنار.یکدیگر.عکس.ی��ادگاری.گرفتند..در.
انتها.نیز.برای.حس��ن.ختام.برنامه،.از.مهندس.محس��ن.صفایی،.مدیر.عامل.ش��رکت.
همارشتن.دعوت.شد.تا.سخنانی.ایراد.کند..در.پایان.این.مراسم،.از.مهمانان.به.صرف.

شام.پذیرایی.شد.
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پنج��ره.ایرانیان:.عباس.آخوندی،.وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.حض��ور.در.جمع.مدیران.راه.و.
شهرسازی.استان.های.سراسر.کشور.سیاست.های.وزارتخانه.در.حوزه.مسکن.را.تشریح.کرد.
ب��ه.گ��زارش.خبرنگار.پایگاه.خبری.وزارت.راه.و.شهرس��ازی،.عب��اس.آخوندی.وزیر.راه.و.
شهرسازی.در.نشست.مدیران.راه.و.شهرسازی.سراسر.کشور.که.در.ساختمان.دادمان.وزارت.
راه.و.شهرسازی.برگزار.شد،.ضمن.گرامیداشت.ایام.نیمه.شعبان.و.تبریک.آن،.گفت:.در.حوزه.
مس��کن.و.شهرس��ازی،.نکته.ای.که.ما.در.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.تعقیب.می.کنیم.و.به.نظر.
من.بسیار.مهم.است.در.دو.حوزه.برنامه.ریزی.فیزیکی.و.برنامه.ریزی.مالی.است.که.باید.مورد.
توجه.قرار.بگیرد..همه.ما.تقریبا.این.درد.مش��ترک.را.تش��خیص.داده.ایم.که.ش��هرهای.ما.از.
درون.دچار.فرس��ایش.می.شوند.و.از.بیرون.به.صورت.متخلخل.در.حال.رشد.بی.رویه.هستند..
همچنین.عدم.تعادل.بسیار.گسترده.در.سرزمین،.دومین.دردی.است.که.در.حوزه.برنامه.ریزی.

فیزیکی.با.آن.روبه.رو.هستیم.
وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اینکه.تمدن.های.دنیا.در.جایی.شکل.گرفته.که.آب.وجود.
داش��ته.است.افزود:.متاسفانه.در.کشور.ما.روند.معکوسی.در.جریان.است.و.شاهد.هستیم.که.
در.حال.حاضر.در.حاش��یه.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.میانگین.جمعیت.نس��بت.به.سایر.نقاط.
کش��ور.بسیار.پایین.است..ما.در.کش��ور.به.جمعیتی.حدود..4.8.نفر.در.کیلومتر.مربع.جمعیت.
رسیده.ایم.که.بسیار.رقم.پایینی.است.یا.اینکه.گفته.می.شود.آب.از.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.
به.مناطق.مرکزی.بیاوریم.که.مستلزم.هزاران.میلیارد.تومان.هزینه.است..در.حالی.که.می.شود.
جمعیت.را.به.س��مت.سواحل.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.سوق.داد.و.هزینه.ای.کمتر.از.نقل.و.

انتقال.آب.را.نیز.به.دنبال.دارد.
عض��و.کابین��ه.دولت.تدبیر.و.امید.ادام��ه.داد:.وضعیتی.که.در.ایران.رخ.داده.ش��امل.توزیع.
نامتوازن.جمعیت.در.کل.کش��ور.اس��ت..برای.نمونه.تهران.را.که.در.نظر.می.گیریم.جمعیت.
شهری.استان.تهران.و.حومه.بیش.از.14.5.میلیون.نفر.است.که.این.جمعیت.فقط.برای.شهر.

تهران.8.6.میلیون.نفر.است.
آخون��دی.گف��ت:.م��ا.در.اینجا.فق��ط.درد.دل.نمی.کنیم.بلک��ه.تاش.م��ا.در.وزارت.راه.و.
شهرس��ازی.این.اس��ت.که.بیاییم.و.از.ظرفیت.زمین.های.موجود.بهره.برداری.الزم.را.داش��ته.
باش��یم..ما.در.مجموعه.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.به.این.نتیجه.رس��یده.ایم.که.دو.کار.را.باید.
به.س��رانجام.برسانیم:.نخس��ت.آنکه.سیاست.ما.سیاست.بهسازی.بافت.های.ناکارآمد.شهری.
ش��ود.که.بحثی.واقعی.اس��ت.و.ما.باید.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.آن.را.دنبال.کنیم..لذا.این.
کارآمدترین.راهکاری.اس��ت.که.باید.در.سراس��ر.کش��ور.آن.را.دنبال.کنیم.و.به.جز.این.راه،.

چاره.ای.دیگر.نداریم.
وی.ادامه.داد:.قرار.نیس��ت.ما.بار.دیگر،.زمین.به.ش��هرهایمان.اضافه.کنیم..باید.از.اراضی.
داخل.ش��هر.حداکثر.بهره.وری.را.داش��ته.باش��یم..اگرچه.این.کار.بس��یار.دشوارتر.است..من.
متوجه.هس��تم.که.توس��عه.یک.زمی��ن.لم.یزرع.و.بدون.معارض.در.مقایس��ه.با.بازتوس��عه.
اراضی.ش��هری.که.هر.100.مترمربع.آن.چند.مالک.دارد.کار.بسیار.مشکل.تری.است..برای.
س��اماندهی.اراضی.درون.ش��هری.گرفتاری.های.فراوانی.وجود.دارد.اما.تاش.ما.در.وزارت.
راه.و.شهرس��ازی،.بهس��ازی.بافت.های.ناکارآمد.شهری.است.چون.این.کار.متضمن.رشد.و.

توسعه.پایدار.خواهد.بود.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.افزود:.نتیجه.سیاس��ت.گذشته.در.مورد.بافت.های.شهری.گسترش.
بی.رویه.س��کونتگاه.های.ناکارآمد.ش��هری.شد.و.در.حال.حاضر.بر.اس��اس.آمارهای.شرکت.
عمران.و.بهس��ازی.ش��هری.ایران.می.بینیم.که.19.میلیون.نفر.از.جمعیت.کشور.در.وضعیت.

بدمسکنی.زندگی.می.گذرانند.
وی.ادامه.داد:.مس��ائل.پیش.آمده.برای.ش��هرهای.ما.و.رش��د.حاشیه.نشینی.نشان.می.دهد.

سیاست.گذشته.در.مورد.مسکن.درست.نبوده.است..بدین.معنا.هرچقدر.هزینه.و.سرمایه.گذاری.

بیش��تری.کرده.و.آمار.س��اخت.و.س��از.را.افزایش.دهیم.تا.زمانی.که.برنامه.های.شهرسازی.و.

س��اخت.و.ساز.به.س��مت.حاشیه.ها.باشد،.وضعیت.بدتر.می.شود..به.همین.دلیل.نیز.ما.باید.به.
سمت.مرکز.و.داخل.شهرها.برگردیم.و.نگاه.درون.شهری.داشته.باشیم.

آخوندی.تاکید.کرد:.نگاه.درون.شهری.برنامه.محوری.و.سیاست.اصلی.ما.در.حوزه.مسکن.
و.شهرسازی.در.این.دوره.از.وزارت.راه.و.شهرسازی.است.

تاکید بر نگاه درون شهری به شهرسازی
این.مقام.مسئول.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.گفت:.ما.واقعا.باید.در.توسعه.شهرهای.میلیونی.
و.کانش��هرهای.خود.توقف.داشته.باشیم.و..به.دنبال.توس��عه.شهرهای.میانی.برویم..ما.در.
ایران،.بیش.از.100.شهر.با.جمعیت.بین.100.تا.250.هزار.نفر.جمعیت.را.داریم..این.شهرها.
باید.شهرهای.اصلی.محور.توسعه.ما.شوند،.در.غیراین.صورت.اگر.ما.به.عنوان.نمونه.جمعیت.
کان.ش��هر.14.5.میلیونی.تهران.را.به.20.میلیون.نفر.یا.بیش��تر.برس��انیم.چه.سودی.برای.

ساکنان.این.شهر.یا.دیگر.شهرهای.ما.خواهد.داشت؟
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.با.اش��اره.به.جمعیت.3.8.میلیون.نفر.ساکن.در.مشهد.گفت:.سلسله.
مراتب.ش��هرها.نش��ان.از.ش��کاف.عمیق.جمعیتی.بین.شهرهای.بزرگ.و.ش��هرهای.میانی.
دارد.که.باید.به.تعادلی.مناس��ب.برس��د..همه.کانش��هرهای.ما.این.مش��کل.را.دارد.که.بین.
کانش��هرها.با.ش��هرهای.میانی.فاصله.جمعیت��ی.قابل.توجهی.وجود.دارد.ک��ه.باید.متوازن.

توزیع.می.شد.
آخوندی.تاکید.کرد:.باید.در.ایران.سیاس��تی.اتخاذ.کنیم.که..توس��عه.شهرهای.میانی.را.مد.
نظر.داش��ته.باش��د؛.اگرچه.این.طرح.در.کشور.ش��اید.چندان.مطلوب.جلوه.نکند.و.در.عوض.
سیاست.پرطرفدار.این.باشد.که.گفته.شود.به.جمعیت.کانشهرهایی.همچون.تهران،.مشهد.

و.سایر.شهرها.اضافه.شود.
وزیر.راه.و.شهرسازی.ادامه.داد:.با.ادامه.روند.توسعه.شهری.به.روش.موجود،.آخر.کار،.واقعا.
از.جهت.منابع.زیستی.قابل.تداوم.نیست.و.جایی.باید.با.مردم.با.صراحت،.صداقت.و.شفافیت.
گفتگو.ش��ود.که.توس��عه.شهرهای.بزرگ.قابل.تدوام.نیست.و.باید.به.سمت.توسعه.شهرهای.
میانی.رفت..این.بحث.اصلی.است.که.باید.آن.را.اجرا.کنیم..برای.اینکار.نیز.اصلی.ترین.بحث.
ما.این.است.که.باید.تمامی.منابع.مالی.و.زمین.که.در.اختیار.وزارت.راه.و.شهرسازی.است.به.

اضافه.تمامی.منابع.حمل.و.نقل.در.اختیار.این.سیاست.قرار.بگیرد.
آخوندی.گفت:.بزرگترین.خاصیتی.که.ادغام.وزارت.راه.با.شهرس��ازی.دارد.این.اس��ت.که.
سیاس��ت.توسعه.سکونتگاه.ها.را.با.سیاست.توس��عه.حمل.و.نقل.یکی.کنیم.وگرنه.این.ادغام.
چه.ویژگی.های.مثبتی.خواهد.داشت؟.ویژگی.مثبت.آنجایی.است.که.بتوانیم.سیاست.حمل.و.
نقلی.مناسب.برای.توسعه.سکونتگاه.ها.داشته.باشیم.تا.سکونتگاه.های.میانی.بتوانند.بهتر.رشد.
کنند..تنها.در.این.صورت.است.که.می.شود.از.این.ادغام.حداکثر.استفاده.را.برد..این.سیاستی.
اس��ت.که.ما.در.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.آن.را.دنبال.می.کنیم.و.قاعدتا.دکتر.ایزدی.جزئیات.

برنامه.عمران.و.بهسازی.شهری.و.بحث.های.بازآفرینی.را.توضیح.خواهند.داد.
وی.ادامه.داد:.برای.اینکار.ما.نظام.مالی.می.خواهیم.و.برای.سیس��تم.مالی.در.این.دو.ساله.
تم��ام.ت��اش.ما.این.بود.که.تمام.ابزار.مالی.جدید.را.تعریف.کنیم.که.ش��امل.ابزارهای.مالی.
متکی.بر.پس.انداز؛.صندوق.پس.انداز.یکم.و.انواع.سیستم.های.پس.انداز،.بحث.حساب.پس.
انداز.ویژه.که.راه.افتاد،.اخیرا.نیز.مدلی.را.تعقیب.و.پیشنهاد.کردیم.که.شورای.پول.و.اعتبار.آن.
را.تصویب.کرد.که.به.MBS.مشهور.است.و.در.واقع.به.معنای.صدور.انتشار.اوراق.به.پشتوانه.

اقساط.دریافتی.تسهیات.اعطایی.پیشین.مسکن.)تسهیات.رهنی(.است.
آخوندی.گفت:.قرار.اس��ت.به.زودی.300.میلیارد.تومان.اوراق.متکی.به.تسهیات.رهنی.

افزایش جمعیت و توسعه شهری در شهرهای میانی

وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران راه و شهرسازی سراسر کشور مطرح کرد:
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منتش��ر.ش��ود.و.برآورد.ما.این.اس��ت.که.این.اوراق،.ظرفیت.10.هزار.میلیارد.تومان.را.دارد.

و.می.ت��وان.پول.عمده.ای.را.به.سیس��تم.بانک.وارد.کرد.ب��دون.آنکه.متکی.به.منابع.بانک.
مرکزی.شویم.

آخوندی.افزود:.مفهوم.اش.این.است.که.بانک.مسکن.چندین.هزار.میلیارد.تومان.به.مردم.

تسهیات.داده.است.که.مردم.در.قبال.آنها،.هر.ماه.قسط.های.تسهیات.را.ظرف.15.تا.20.

س��ال.آینده.پرداخت.می.کنند..بانک.مس��کن.از.طریق.MBS.می.تواند.درآمدهای.آتی.خود.

را.به.امروز.تنزیل.کند.و.اقس��اط.آن.نیز.توس��ط.شخص.یا.سازمان.و.یا.ارگانی.که.این.اوراق.
را.خریداری.می.کند.دریافت.شود.

فعالیت صندوق زمین و مسکن تمامی استان ها در بازار بورس
این.سیاس��تگذار.حوزه.مسکن.و.شهرسازی.با.اش��اره.به.بحث.صندوق.های.مستغات.به.
عنوان.یک.راهکار.دیگر.در.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.برای.خروج.از.رکود.در.بخش.مس��کن.
افزود:.خواست.من.از.تمامی.مدیران.راه.و.شهرسازی.این.است.که.حتما.در.استان.ها.بتوانیم.
برای.هر.استان.حداقل.یک.صندوق.زمین.و.ساختمان.را.در.بازار.بورس.به.فروش.برسانیم.

تایید سیستم مدیریت دارایی در بانک مرکزی
آخوندی.بحث.بعدی.را.مدیریت.دارایی.ها.عنوان.کرد.و.گفت:.شما.)مدیران.راه.و.شهرسازی.
اس��تان.های.کش��ور(.در.حال.حاضر.کلی.دارایی.در.اختیار.دارید.که.اگرچه.هم.اکنون.ارزش.
نق��دی.ندارند.اما.ارزش.بالقوه.فراوانی.دارند..م��ا.می.توانیم.مدیریت..تبدیل.وضعیت.موجود.
ب��ه.وضعیت.بهتر.را.ب��ه.یک.نهاد.مالی.بدهیم.و.آن.نهاد.مالی.بیاید.اینکار.را.انجام.دهد.و.به.
پش��توانه.آن.به.ش��ما.پول.نقد.بدهد.تا.هرچه.س��ریع.تر.بتوانید.این.خدمات.زیربنایی.را.اجرا.
کنید..خوشبختانه.موفق.شدیم.سیستم.مدیریت.دارایی.را.در.بانک.مرکزی.به.تایید.برسانیم.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.ادامه.داد:.اگر.خاطرتان.باش��د.م��ا.صندوق.های.منطقه.ای.را.تحت.
عنوان.بانک.رش��ت،.تهران،.مشهد.و.....داش��تیم.که.به.عنوان.صندوق.پس.انداز.یک.منطقه.
عمل.می.کرد..متاس��فانه.این.بانک.های.توسعه.ای.محلی.مس��کن.در.اوایل.انقاب.و.توسط.
رییس.جمهوری.وقت.)آقای.بنی.صدر(.ادغام.ش��د..ابتدا.نام.بانک.مس��کن.نیز.بانک.رهنی.
بود.و.از.طریق.ادغام.آن.با.بانک.های.منطقه.ای.به.وجود.آمد..همه.آنها.را.یکی.کردند.و.نام.
آنها.را.بانک.مسکن.گذاشتند..در.حالی.که.بانک.های.منطقه.ای.می.توانستند.در.جهت.توسعه.

مسکن.در.مناطق،.کار.بنیادین.انجام.دهند.
آخوندی.تاکید.کرد:.به.دنبال.این.هس��تیم.تا.آیین.نامه.تش��کیل.بانک.منطقه.ای.را.برای.
تصویب.آماده.کنیم.و.همه.این.ها.را.در.طی.این.دوس��اله.به.ش��ورای.پول.و.اعتبار.بردیم.و.
مج��ددا.تصوی��ب.کردیم..اگر.ما.نخواهیم.به.منابع.بانک.مرکزی.که.منابعی.بس��یار.پرقدرت.
اس��ت.و.ایجاد.تورم.ش��دید.می.کند.متوسل.ش��ویم،.راهکارها.این.است.که.بتوانیم.انواع.این.

سیستم.ها.و.ابزارهای.مختلف.را.ایجاد.کنیم.
وی.ادامه.داد:.حواسمان.باشد.که.این.ابزارها.هریک.به.درد.کاری.می.خورد.و.درست.مانند.
جعبه.ابزاری.اس��ت.که.هر.ابزاری.کارکرد.خاصی.دارد..یک.ابزار.قرار.نیست.تمام.مشکات.
مس��کن.را.حل.کند..اس��ناد.بهادار.متکی.به.اوراق.رهنی.یک.روش.است،.صندوق.پس.انداز.
مس��کن.می.تواند.یک.ابزار.باش��د،.مدیریت.دارایی.یک.ابزار.اس��ت..مهم.این.اس��ت.که.ما.
بتوانیم.در.بازار.بخش.مس��کن.بتوانیم.همه.ابزارهای.مختلف.را.داشته.باشیم..بزرگترین.نقد.
ما.به.سیس��تم.گذش��ته.این.است.که.گمان.می.کردند.می.توان.با.یک.مدل.و.آن.هم.مسکن.
مهر،.تمامی.مش��کات.بخش.مس��کن.را.حل.کرد.که.نهایتا.مشخص.شد.آن.مدل،.چندان.

کارگشا.نیست.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.خاطرنشان.کرد:.بحث.این.است.که.باید.بتوانیم.در.بازار،.مدل.ها.و.
ابزارهای.مختلف.را.ایجاد.کنیم.و.هر.ابزاری.بتواند.مشکات.خاص.خود.را.حل.کند..چندین.
ابزار.توس��ط.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.و.بانک.مسکن.تصویب.ش��ده.که.امیدوارم.به.تدریج.
مشکات.را.در.حوزه.مسکن.خارج.کند.و.ما.را.از.رکودی.که.به.آن.مبتا.شده.ایم.خارج.کند.
آخوندی.با.اشاره.به.اینکه.آمار.5.ماه.گذشته.در.بانک.مسکن.داشته.نشان.از.رشد.نقطه.به.
نقطه.و.معنادار.تس��هیات.بانکی.و.انواع.روش.ها.برای.خروج.رکورد.از.مس��کن.است.افزود:.
خواهش��م.از.تمامی.همکاران.در.حوزه.حمل.و.نقل.و.مس��کن.و.شهرس��ازی.این.اس��ت.که.

گرفتاری.های.روز.ما.را.از.اندیشیدن.به.فناوری.های.عمده.باز.ندارد.

وزیر.راه.و.شهرسازی.با.اشاره.به.اقداماتی.که.در.سایر.حوزه.های.راه.همچون.ریل،.فرودگاه.

و.جاده.انجام.ش��ده.گفت:.خوش��بختانه.در.حوزه.ریل.به.این.فکر.بودی��م.که.به.دنبال.قطار.

س��ریع.السیر.برویم.و.در.حوزه.راه.تمامی.سیس��تم.های.راه.به.سمت.الکترونیکی.شدن.رفته.

اس��ت.و.اخیرا.هم.برای.راهداری.و.هم.برای.راهس��ازی.استفاده.از.بتن.و.سیمان.مطرح.شده.

اس��ت.و.ارتقای.سیستم.های.قیر.و.انواع.بهره.برداری.ها.از.قیر.که.مهندس.میرشفیع.راجع.به.
آن.توضیحات.بیشتری.خواهند.داد.و.ابزارهایی.که.برای.شناسایی.کارکردی.جاده.ها.داریم.
آخوندی.ادامه.داد:.س��اخت.بندر.چابهار.کاما.با.س��اخت.بنادر.قبلی.متفاوت.است.و.کاما.
با.فناوری.جدید.از.بلوک.هایی.که.دارند.در.دریا.کار.می.گذارند.هم.سرعت.و.هم.دقت.بسیار.
زیاد.دارد..در.حوزه.هوایی.نیز.چه.در.بحث.نوسازی.ناوگان.و.چه.در.بحث.ساخت.فرودگاه.ها.
به.دنبال.افزایش.کیفیت.هستیم..همچنین.صرفه.جویی.در.مصرف.انرژی.و.تغییر.نوع.ساخت.

و.ساز.مسکن.هدف.دیگری.است.که.دنبال.می.کنیم.
وی.با.اش��اره.به.اینکه.باید.اس��تفاده.از.س��یمان.در.کش��ور.افزایش.یابد.گفت:.باید.بتوانیم.
سیمان.را.به.جای.فوالد.استفاده.کنیم..زیرا.فوالد.در.جهان.قابل.صادرات.است.ولی.سیمان.
ص��ادرات.مح��دودی.دارد..ما.در.ایران.چیزی.در.حدود.70.میلیون.تن.امکان.تولید.س��یمان.
داریم..حال.اینکه.مصرف.سال.گذشته.در.حدود.56.میلیون.تن.بوده.است..فکر.می.کنم.باید.
به.س��متی.برویم.که.مصرف.س��یمان.را.افزایش.دهیم.به.همین.دلیل.به.شهرداری.ها.کمک.
کنیم.و.جایی.که.نیازمند.سیاس��تگذاری.ملی.هستیم.به.نفع.رویه.های.جاده.ای.بتنی.مصرف.

سیمان.را.در.کشور.افزایش.دهیم.
آخوندی.با.اش��اره.به.اینکه.افزایش.استفاده.از.س��یمان.یک.سیاست.ملی.است.گفت:.این.
یک.سیاست.ملی.است.که.در.بحث.فناوری.باید.به.آن.توجه.کنیم..صرفه.جویی.در.مصرف.

انرژی.بحث.دیگری.است.که.دنبال.می.کنیم.و.به.دنبال.مصرف.بهینه.هستیم.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.کاری.که.ما.کردیم.با.بحث.راهداری.به.دنبال.آن.هس��تیم.
تا.ابتدا.س��ازمان.راهداری.را.س��اماندهی.کنیم..در.حال.حاضر،.چهار.نوع.حمل.و.نقل.داریم.
ب��ا.چهار.س��ازمان.که.با.این.روش.وزارت.راه.و.شهرس��ازی.می.تواند.ح��وزه.حمل.و.نقل.را.
مدیریت.کند..اگر.این.اتفاق.رخ.دهد،.ادارات.کل.می.توانند.بهتر.راجع.به.حمل.و.نقل.استان.
خود.فکر.و.اندیش��ه.کنند..من.می.دانم.کار.راهداری.چقدر.برای.همکاران.ما.گرفتاری.دارد..
وقتی.س��ازمان.راهداری.داش��ته.باش��یم.تازه.در.آن.وقت.ادارات.کل.می.توانند.بشوند.ادارات.
کل.راه.و.شهرس��ازی.که.بتوانند.راجع.به.مفهوم.راه،.حمل.و.نقل.و.شهرسازی.اندیشه.کنند..
فکر.می.کنم.راهداری.در.اکثر.اس��تان.ها،.40.درصد.بار.مس��ئولیت.ادارات.کل.را.در.وضعیت.

فعلی.دارد.
آخوندی.ادامه.داد:.گام.بعدی.که.ما.باید.برداریم.تجدید.س��ازمان.بخش.شهرسازی.است..
فکر.می.کنم.متاسفانه.در.حوزه.مسکن.و.شهرسازی.نیز.فرصت.اندیشیدن.چندان.وجود.ندارد.
زیرا.بخش.اجرای.کار.توان.زیادی.را.از.مدیران.می.گیرد..من.فکر.می.کنم.مسئولیت.ساخت.
مسکن.باید.از.ادارات.کل.بتدریج.بیرون.برود.و.ادارات.کل.ما.در.معنای.واقعی.کلمه،.ادارات.
کل.راه.و.شهرس��ازی.شوند.تا.بتوانند.نس��بت.به.بحث.های.سیاستگذاری.و.برنامه.ریزی.در.

استان.خود.نقش.فعالی.را.ایفا.کنند.
وی.افزود:.بحث.جایگزینی.بازنشسته.ها.و.استخدام.نسل.جدید.در.وزارت.راه.و.شهرسازی.
اقدام.دیگری.است.که.دنبال.می.کنیم..همچنین،.در.ارتباط.با.بحث.احضار.به.محاکم.قضایی.
اخیرا.قانون.جدیدی.تصویب.و.اباغ.ش��د.که.همه.افراد.درگیر.راهداری.هم.بیمه.ش��وند.و.از.
آن.مهمتر.کارشناس��ی.ترافیک.نیز.تغییر.می.کند.و.خوش��بختانه.بحث.به.صورت.قانونی.حل.

شده.است.
وزیر.راه.و.شهرس��ازی.گفت:.راجع.به.تعمیر.ماشین.های.راهسازی،.آقای.داود.کشاورزیان.
رئیس.سازمان.راهداری.و.حمل.و.نقل.جاده.ای.اقداماتی.را.انجام.داد.و.مصوبه.ای.نیز.هیئت.

وزیران.در.این.رابطه.داشت.
وی.در.پایان.افزود:.راجع.به.یگان.حفاظت.زمین.نیز.حتما.دنبال.می.ش��ود..همچنین.بحث.
اتمام.مسکن.مهر.را.در.اولویت.های.سال.جاری.قرار.داده.ایم..تدابیری.نیز.اتخاذ.شده.و.بحث.
مس��کن.مهر.حتما.به.اتمام.خواهد.رس��ید..همچنین.به��ره.وری.از.ظرفیت.های.زمین.نیز.در.

دستور.کار.قرار.خواهد.گرفت.
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بارهای وارده بر سازه های کرتین والی
در.ادامه.مباحث.بررس��ی.مهندس��ی.و.س��ازه.ای.سیس��تم.های.کرتین.وال.در.این.بخش.به.

موضوع.ایستایی.و.بارهای.وارد.بر.سازه.های.کرتین..وال.می.پردازیم..
همان.گونه.که.مطرح.گردید.نماهای.شیش��ه.ای.کرتین.وال.یکی.از.روش.های.پوشش.سطح.
نماهای.بناها.می.باش��د..پروفیل.های.عمودی.در.این.نوع.سیستم.می.بایست.بر.اساس.بارهای.
دینامیکی.باد.و.وزن.شیش��ه.ها.مقاومت.الزم.را.دارا.باش��ند،.برای.محاس��به.مقاومت.ابتدا.الزم.

است.بارهای.وارده.را.تثبیت.کنیم.
بارهای.وارده.مورد.محاسبه.در.نمای.شیشه.ای.کرتین.وال.شامل.موارد.زیر.می.باشد:.

1..بار.باد..2..بار.وزن.شیشه..3..بار.زلزله.4..بار.برف.
1. بار باد: 

مطابق.بند.6-6.مبحث.6.مقررات.ملی.س��اختمان،.س��اختمان.ها.و.س��ازه.ها.و.کلیه.اجزاء.و.

پوشش.های.آنها.باید.برای.اثر.ناشی.از.باد.براساس.ضوابط.طراحی.و.ساخته.شوند،.این.اثر.باید.

با.توجه.به.حداکثر.سرعت.باد.در.منطقه،.ارتفاع.و.شکل.هندسی.ساختمان.ها.و.میزان.حفاظتی.
که.موانع.مجاور.برای.آنها.در.مقابل.باد.ایجاد.می.کنند،.محاسبه.شوند.

برای.تعیین.اثر.ناشی.از.باد.باید.فرض.شود.که.باد.به.صورت.افقی.و.در.هر.یک.از.امتدادها،.

به.س��اختمان.اثر.می.کند..در.طراحی.کافی.اس��ت.اثر.باد.در.دو.امتداد.عمود.برهم،.ترجیحا.در.

امتداد.محورهای.اصلی.ساختمان،.و.به.طور.غیر.هم.زمان.بررسی.شود؛.الزم.به.ذکر.است.در.
این.محاسبات.اثر.ناشی.از.بار.باد.و.بار.زلزله.جمع.نمی.شود..

برای.محاسبه.بار.باد.در.این.ساختمان.ها.و.سازه.ها.باید.یکی.از.دو.روش.زیر.را.به.کار.گرفت:

الف(.روش.تحلیل.دینامیکی.
ب(.روش.های.تجربی.و.استفاده.از.تونل.باد.مطابق.روش.های.معتبر.بین.المللی.

در.روش.تحلیل.دینامیکی.می.توان.از.فرمول.زیر.استفاده.کرد:

2. بار وزن شیشه:
از.وزن.شیش��ه.هایی.که.روی.پروفیل.های.افقی.نصب.می.گردد،.باری.حاصل.می.شود.که.در.

بررسی مهندسی و سازه ای 
سیستم های کرتین وال

بخش دوم/ مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

ره:
شـا

ا

نمای شیشـه ای کرتن وال، سیسـتمی نسبتا جدید در صنعت نمای کشورمان است که تاکنون 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 
بررسی قرار داده و مسائل فنی آن را برایمان تبیین کرده اند. آنچه در ادامه می خوانید، بخش دوم این مقاله است که به مبحث بارهای 

وارده بر سازه های کرتین والی می پردازد. ضمن سپاس از جناب علیزاده با هم این مقاله را می خوانیم:
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محاسبات.می.بایست.در.نظر.گرفت..این.نیرو.بر.روی.پروفیل.های.افقی.از.هر.نقطه.که.تاکوز.
شیشه.قرار.گرفته.وارد.می.شود.

بار.وزن.شیش��ه.در.محاس��بات.همانند.بارهای.مرده.بوده.و.از.وزن.اجزاء.دائمی.سازه.کرتین.

وال.می.باشد..البته.قابل.توجه.است.در.محاسبه.این.گونه.بارها،.باید.وزن.واقعی.مصالح.مصرفی.
مورد.استفاده.قرار.گیرد.

بر.اس��اس.فرمول.های.زیر.ممان.اینرس��ی.الزم.جهت.پروفیل.های.افق��ی.) Iy(.را.می.توان.
محاسبه.کرد:.

نزدیک��ی.تاکوزهای.زیر.شیش��ه.به.کناره.های.شیش��ه.اثر.مثب��ت.دارد،.لیکن.فاصله.بین.

تاکوزها.نمی.بایست.زیاد.باشد..در.این.خصوص.می.توان.از.اطاعات.شرکت.سازنده.شیشه.
استفاده.کرد.

3. بار زلزله:
س��اختمان.ها.و.اج��زای.آنها.باید.برای.اثر.ناش��ی.از.زلزله.بر.اس��اس.ضواب��ط.مقررات.ملی.

ساختمان.ایران.و.مبحث.بارهای.ناشی.از.زلزله،.طراحی.و.ساخته.شوند..
زلزله.مبنای.طراحی،.زلزله.ای.اس��ت.که.احتمال.وقوع.آن.در.50.س��ال.عمر.مفید.ساختمان،.

کمتر.از.10.درصد.باشد..
همچنین.س��اختمان.های.با.اهمی��ت.زیاد.یا.بلندتر.از.50.متر،.بای��د.ضوابط.ویژه.ای.را.برای.
اثر.ناش��ی.از.زلزله.س��طح.بهره.برداری.که.احتمال.وقوع.آن.در.50.سال.بیشتر.از.5/99.درصد.

است،.اقناع.کند.
الزم.به.ذکر.است،.تمامی.عناصر.باربر.باید.به.نحوی.به.هم.پیوسته.باشند.تا.در.زمان.وقوع.

زلزله.عناصر.مختلف.از.هم.جدا.نشده.و.سازه.به.طور.یکپارچه.عمل.کند..
البته.در.مبحث.رفتار.س��اختمان.و.سازه.کرتین.وال.حین.وقوع.زلزله.به.این.موضوع.خواهیم.
پرداخت..در.این.بخش.روش.محاسبه.بار.ناشی.از.زلزله.در.سازه.های.کرتین.وال.ذکر.می.گردد..

مطابق.قوانین.و.مقررات.ملی.س��اختمان،.مبحث.شش��م.بخش.نیروی.جانبی.زلزله.

موث��ر.بر.اجزای.غیر.س��ازه.ای.م��اده.8-2-7-6.و.جدول.ش��ماره.7-7-6.ماده.فوق.

اتصاالت.عناصر.س��ازه.ای.پیش.س��اخته.در.هر.امتداد،.عدد.ی��ک.)1(.در.نظر.گرفته.
می.شود.

4. بار ناشی از برف:
در.مقررات.ملی.س��اختمان.مبحث.ششم.و.دربخش.4-6.در.خصوص.بار.برف.مبنا.

و.نحوه.شناسایی.و.محاسبات.آن.اطاعات.ضروری.ذکر.گردیده.است..
در.ادامه.نحوه.محاسبات.این.بار.را.در.سازه.های.کرتین.وال.را.ذکر.می.کنیم.
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همان.گونه.که.مشاهده.می.کنید.سازه.های.کرتین.وال.یکی.از.امن.ترین.اجزاء.مورد.استفاده.

در.بناها.می.باش��ند.که.مصرف.کنندگان.این.نوع.کاالها.)ساخت.و.ساز.کنندگان.و.کارفرمایان.

محت��رم(.با.ضریب.امنیت.بس��یار.باالیی.می.توانند.از.این.س��ازه.ها.در.بناهای.خود.اس��تفاده.

کنند..البته.جهت.س��هولت.و.دقت.بیشتر.دراین.خصوص.برنامه.های.محاسباتی.نیز.در.اختیار.

ش��رکت.های.معتبر.وجود.دارد.که.محاس��بات.را.با.س��رعت.و.دقت.بس��یار.باالیی.می.توانند.
انجام.دهند.

پس.از.آش��نایی.با.بارهای.وارده.بر.س��ازه.های.کرتین.والی.می.بایس��ت.به.این.نقطه.اش��اره.

کرد.که.نتایج.حاصل.از.این.مباحث.در.محاس��به.انحراف.مجاز.پروفیل.های.آلومینیومی.مورد.

ارزیاب��ی.قرار.می.گیرد.و.از.این.طریق.با.توجه.به.اینکه.رفتار.پروفیل.های.عمودی.س��ازه.های.

کرتین.وال.شبیه.ستون.های.الغر.در.مباحث.محاسباتی.می.باشد..بر.اساس.این.انحراف.مجاز.

می.ت��وان.بهترین.و.بهینه.ترین.پروفیل.مورد.نیاز.را.انتخاب.کرد..در.ادامه.به.ارائه.اطاعات.در.
این.خصوص.و.فرمول.های.الزم.و.جداول.مربوطه.اشاره.ای.می.کنیم.
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جایگاه صنعت پالستیک و پلیمر در اقتصاد مقاومتی
مهندس محسن صفایی:

به گزارش پنجره ایرانیان، مهندس محسـن صفایی، عضو هیات مدیره انجمن 
ملی صنایع پالستیک، روز یکشنبه 16 خرداد ماه، در جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی ایران، به سـخنرانی پرداخت. مدیرعامل 
همارشـتن در این جلسه که با حضور کلیه نمایندگان و هیات مدیره اتاق بازرگانی 
برگزار می شد، به تشریح جایگاه صنعت پالستیک و پلیمر ایران در اقتصاد مقاومتی 

پرداخت. مشروح سخنرانی مهندس محسن صفایی به شرح زیر می باشد:

ب��ا.توجه.ب��ه.اهداف.سیاس��ت.های.کلی.اقتصاد.مقاومت��ی،.با.رویکرد.جهادی.در.س��ند.

چش��م.انداز.20.س��اله،.در.حال.حاضر.به.نظر.می.رس��د.تمرکززدایی.از.قدرت.با.واگذاری.

اختی��ارات.تصمیم.گیری.به.ذی.نفعان.از.لحاظ.مقاومتی.کردن.اقتصاد،.از.اهمیت.برخوردار.
باشد؛.و.صد.البته.نقش.بخش.صنعت.در.فراهم.سازی.آن.بیش.از.سایر.بخش.هاست..

در.این.میان،.صنعت.پاس��تیک.با.دارا.بودن.سهم.بسزایی.در.صادرات.و.تامین.نیازهای.

داخل��ی،.می.تواند.به.یکی.از.منابع.درآمدزا.تبدیل.ش��ود..این.درحالی.اس��ت.که.هم.اکنون.
این.صنعت.عاوه.بر.س��ایر.مشکاتی.که.
دوس��تان.اش��اره.کردند.�.اع��م.از.بانکی،.
دارای��ی،.تامی��ن.اجتماعی،.قاچ��اق.کاال.
و.واس��طه.گری.��.از.مش��کات.سیستم.
تامین.مواد.نیز.رنج.می.برد..این.مشکات.

به.شرح.زیر.می.باشند:
1..با.وجود.پاالیش��گاه.ها.و.کارخانجات.
پتروشیمی..متعدد.و.سال.ها.تجربه،.تامین.
م��واد.اولی��ه.همچن��ان.از.دغدغه.ه��ای.
تولیدکنندگان.اس��ت،.ک��ه.مهمترین.آنها.
فق��دان.مدیری��ت.صحی��ح.در.رتبه.بندی.
با. تولید.محصوالت.پتروش��یمی،.مطابق.
نیازهای.تولیدکنندگان.و.همچنین.عرضه..

مواد.به.صورت.سلیقه.ای.است؛
2..عدم.شفافیت.کافی.در.مقدار.عرضه.

و.قیمت.آن؛
3..کیفیت.پایین.محصوالت.کارخانجات.پتروشیمی.؛

4..فروش.مواد.اولیه.ارزان.قیمت.توس��ط.پتروش��یمی.ها.تحت.عنوان.صادرات.با.قیمت.
بسیار.پایین.تر.از.آنچه.تولیدکننده.داخلی.می.تواند.خریداری.کند..

توجه.داش��ته.باش��ید.صنعت.پتروش��یمی.و.به.خصوص.صنایع.زیر.مجموعه.آن،.س��هم.

بس��یار.بزرگ��ی.در.کاالهای.مصرفی.در.سراس��ر.جه��ان.دارند..از.چس��ب.و.رنگ.و.رزین.

و.مواد.ش��یمیایی.گرفته،.تا.خودرو.و.لوازم.خانگی.و.س��اختمانی.در.س��طح.گس��ترده.ای.از.

ای��ن.محصوالت.بهره.می.برند..عم��ا.دنیای.امروز.بدون.محصوالت.تولید.ش��ده.از.مواد.

پتروشیمی.قابل.تصور.نیست..در.این.شرایط.بسیار.آزاردهنده.است.که.ببینیم.اقتصاد.کشور.

با.کوچکترین.تنش��ی.در.وضعیت.صادرات.نفت.دچار.آس��یب.و.رکود.جدی.می.شود..میزان.

وابس��تگی.اقتصاد.ایران.به.نفت.بدون.هدف.افزایش.می.یابد.و.صنایع.تکمیلی.پتروش��یمی.

برغ��م.توانای��ی.برای.تولید.ارزش.افزوده.کان.و.اش��تغال.زایی.فراوان،.هنوز.نتوانس��ته.اند.

جایگزین.درآمدهای.نفتی.ش��وند..ضمن.اینکه.کش��ور.نیز.با.س��طح.گسترده.ای.از.بیکاری.
مواجه.است..برای.حل.این.مسئله.دو.راهکار.به.ذهن.می.رسد:

.1..فاصله.گرفتن.از.خام.فروش��ی،.چه.در.نفت.و.چه.در.معادن.و.دیگر.حوزه.ها.و.حرکت.

به.سمت.تکمیل.زنجیره.ارزشی.که.می.تواند.تهدید.را.به.فرصت.تبدیل.کند.
2..آبادگری.و.اجرای.پروژه.های.عمرانی.در.داخل.کش��ور.و.کشورهای.همسایه.ای.که.در.
حیطه.نفوذ.سیاس��ی.کش��ور.قرار.دارند..اگر.به.سمت.تکمیل.زنجیره.ارزش.در.همه.زمینه.ها.
حرک��ت.کنیم،.به.خص��وص.در.حوزه.هایی.که.منابع.طبیعی.یا.مزیت.های.ویژه.در.آنها.داریم.
از.جمله.نفت.و.گاز.و.معادن،.می.توانیم.یک.جهش.در.اقتصاد.غیر.نفتی.داشته.باشیم..حتی.
می.توانیم.برنامه.ای.را.به.تصویب.برس��انیم.که.طبق.آن.صادرات.مواد.خام.در.5.سال.آینده.
ممنوع.ش��ود،.یا.عوارض.زیادی.بر.آنها.وضع.ش��ود،.یا.به.مجوز.های.ویژه.با.شرایط.سخت.
منوط.شود..یعنی.تعرفه.صادرات.محصوالت.خام.پتروشیمی.را.به.نحوی..تعیین.کنیم.یا.مواد.
خام.را.با.چنان.قیمت.گزافی.بدهیم.که.صادرات.مواد.خام.س��ود.اندکی.نصیب.آنها.کند؛.تا.
ش��یب.منافع.سازمان.ها.و.شرکت.ها.به.س��متی.رود.که.استراتژی.خود.را.به.سمت.صادرات.
محصوالت.تکمیلی.و.حداقل.نیمه.خام.تنظیم.کند.و.به.سمت.کاالهای.نهایی.حرکت.کنند..
به.نظر.می.رس��د.الزم.اس��ت.با.اقتدار.موضوع.تکمیل.زنجیره.ارزش.را.به.یک.عزم.
ملی.تبدیل.کنیم..الزم.به.یادآوری.اس��ت.که.در.یک.سری.سلسله.اقدامات.ضد.تولید.
ملی.توس��ط.پتروش��یمی.ها،.امروز.در.بعضی.حوزه.ها،.بنگاه.داره��ا.و.صنعتگران.ایرانی.
مواد.اولیه.را.گران.تر.از.چینی.ها.و.ترک.ها.که.
مش��تری.محصوالت.پتروشیمی.ما.هستند،.

دریافت.می.کنند.
.ب��رای.مثال.در.حوزه.پلیمرها.تولیدکنندگان.
ایران��ی،.هر.کیلوگرم.م��واد.ایرانی.را.10.تا.20.
درصد.گران.تر.از.خارجی.های��ی.که.مواد.اولیه.
را.می.خرن��د،.تهی��ه.می.کنند؛.یعنی.م��ا.منابع.
طبیع��ی.متعلق.به.همه.مردم.را.به.بخش��ی.از.
پتروش��یمی.های.خود.و.به.خصوص.خصولتی.
اختص��اص.داده.ک��ه.محصوالت.خ��ود.را.به.
خارجی.ها.ارزان.تر.از.ایرانیان.می.فروش��ند..این.
رفتار،.بخش.خصوص��ی.را.کاما.فلج.کرده.و.
امکان.رقابت.در.صادرات.را.نیز.از.آنها.س��لب.

کرده.است..
همچنی��ن.الزم.به.ذکر.اس��ت،.از.زمانی.که.
اعام.ش��ده.نرخ.بهای.مواد.اولیه.محصوالت.
پتروشیمی.بر.اساس.نرخ.ارز.آزاد.محاسبه.خواهد.شد،.با.کاهش.30.درصدی.مصرف.مواد.
اولیه.پتروشیمی.در.کشور.مواجه.شدیم..و.شاهد.روند.کاهش.معامات.داخلی.نیز.هستیم..
این.مسئله.نشان.می.دهد.صنایع.تکمیلی.پتروشیمی.وارد.یک.شیب.کاهشی.شده.و.اثرات.
منفی.این.شیب.در.3.یا.4.سال.آینده.در.اقتصاد.ملی.کاما.ملموس.خواهد.شد..در.پایان.به.
آخرین.شاهکاری.که.باعث.تعطیلی.صدها.کارخانه.و.از.میان.رفتن.هزاران.شغل.در.صنعت.

پاستیک.شده.است،.اشاره.می.کنم:
در.حال.حاضر،.ترکیه.رقیب.اصلی.ما.در.منطقه.در.حوزه.صنایع.پایین.دستی.پتروشیمی.
ب��ه.ش��مار.می.آید..در.چنین.ش��رایطی.ما.با.ترکی��ه.توافق.می.کنیم.که.ب��رای.واردات.این.
محصول.از.ترکیه.به.ایران،.تعرفه.ترجیحی.وضع..کنیم..بر.اساس.این.توافق.نامه،.از.ترکیه.
مصنوعات.صنعتی.وارد.ایران.می.ش��ود.و.ما.مواد.خام.و.محصوالت.کش��اورزی.به.ترکیه.
می.دهیم..چنین.توافقی.درس��ت.برخاف.تکمیل.زنجیره.ارزش.اس��ت.و.با.سیاس��ت.های.
کان.اقتص��ادی.نظام.مغایرت.دارد..به.هرحال.تکمی��ل.زنجیره.ارزش.اقتضائاتی.دارد.که..
باید.رعایت.ش��ود..در.غیر.این.صورت.س��رمایه.گذاری.های.انجام.شده.در.این.حوزه.نیز.به.

باد.خواهد.رفت.





نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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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 کارمند
شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود به یک 
نفر کارمند مسلط به نرم افزار نقشه کشی و مسلط به 

محاسبه برش نیازمند است.
تلفن: 22424351��021-22424302

استخدام
شرکت توربان صنعت به یک استاد کار و چند وردست 
ماه�ر جه�ت کار در تولیدی در و پنج�ره دوجداره و 

توری پلیسه نیازمند است.
تلفن: 09192050200
toorbansanat@gmail.com

استخدام استادکار ماهر
شرکت همت کاران کردس�تان به یک استادکارماهر 
جهت کار با دستگاه اکسترود تولید پروفیل های در 

و پنجره نیازمند است.
تلفن: 021-36236039 �� 09183741016

آدرس جدید شرکت ذوالقدر
ش�رکت ماشین س�ازی و خمکاری ذوالقدر به اطالع 
می رساند دفتر این شرکت به محل ذیل انتقال یافت.

آدرس: شهر قدس )قلعه حسن خان( � خیابان چمن 
� جن�ب ش�رکت راس�پینا � کوچه س�پهر � آخرین 

سوله دست راست � پ 15

استخدام بازاریاب
شرکت هورامکو به تعدادی بازاریاب جهت فروش در 

و پنجره UPvc و آلومینیوم نیازمند است.
تلفن: 021-47236000 �� 09128112128
  payamzandi81@gmail.com

فروش ماشین آالت
ست کامل دس�تگاه  های س�اخت پنجره upvc برند 
murat machine به همراه دس�تگاه  چهارسر 664 و 

سی  ان  سی 776 به فروش می  رسد.
تلفن: 09121754503

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای کالنتری
مصیبت وارده را به ش�ما وخانواده محترمتان تس�لیت عرض 
نم�وده و ب�رای آن مرحوم عل�و درج�ات را از خداوند منان 

خواستاریم، ما را در غم خود شریک بدانید .
                                                  یونس رنجپورآذریان 

روحش شاد و یادش گرامی
جناب آقای کالنتری

مصیبت وارده را به ش�ما وخانواده محترمتان تس�لیت عرض 
نم�وده و ب�رای آن مرحوم عل�و درج�ات را از خداوند منان 
خواستاریم، ما را در غم خود شریک بدانید .                                                                                          
همکاران  ) درناماشین ایرانیان ( 

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس صابونچی
مدیریت محترم شرکت آریا پروفیل ارس

غفران الهی را برای مادر مرحومتان و صبر بر مصیبت وارده را 
برای حضرتعالی از درگاه ایزد مان خواستاریم.

شرکت ایران کربن – ظهیر االسالم – برزگر

روحش شاد و یادش گرامی

جناب آقای مهندس صابونچی
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان
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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
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
دعوت به همکاری کارشناس فروش ماهر

ش�رکت پنجره س�بارا تولیدکننده در و پنجره یو پی وی 
سی و آلومینیوم ترمال بریک از تعدادی کارشناس فروش 
ماهر و با تجربه با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

1-حداکثر سن 35 سال
2- روابط عمومی باال و مسلط به مذاکرات فروش

3- حداقل دو سال تجربه مفید در زمینه در و پنجره
تلفن: 021-44503829

استخدام کارشناس فروش
سیس�تمای  دهن�ده  ارائ�ه   ETEM ش�رکت  دفت�ر 
آلومینیوم�ی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل 
کادر فروش خود از کارشناس�ان فروش خانم و آقا، با 

سابقه کار فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به ش�ماره فکس و یا آدرس ایمیل 

ذیل ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir

آگهی استخدام
دفتر شرکت ETEM ارائه دهنده سیستمای آلومینیومی 
در و پنج�ره و نما در ایران، جهت تکمیل کادر فنی خود 
از کارش�ناس معماری خانم، مس�لط ب�ه AUTOCAD و 
  3D MAX , REVIT , LOGICAL آش�نا به نرم افزارهای

دعوت به همکاری می نماید.
تلفن:5- 88679304
فکس:88850413
S.mortazavi@etem.ir

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس قائمیان 
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

استخدام تکنسین
اس�تخدام تکنس�ین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیش�ه دوجداره
تلفن: 021-26414129

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

فروش ماشین آالت
ماش�ین آالت تکس�ر UPVC ترک، س�ت 5 تایی و 
6 تای�ی، پرس)پانچ گوش�ه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقس�اط بلندمدت و با دو س�ال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

آدرس جدید ونوس شیشه
ش�رکت ونوس شیش�ه به اطالع می رساند دفتر این 

شرکت به محل ذیل انتقال یافت.
آدرس : پاس�داران � نب�ش نارنجس�تان چه�ارم � 

ساختمان آرتمیس � طبقه 9
تلفن: 26253625 )20 خط(
فکس: 26253605






































